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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Jednou z hlavních priorit kraj-
ské rady jsou investice do do-

pravy. Vzhledem ke skutečnos-
ti nerealizovatelnosti obchvatu 
Kralup – jednání se zastavila 
již před několika lety – je vy-
budování podzemní dráhy zce-
la bez komplikací. Na investič-
ních nákladech se bude podílet 
kromě Středočeského kraje také 
Letiště Vodochody, pro které bu-
de zastávka metra C klíčovým 
dopravním řešením obslužnos-
ti letiště.

Konečnou stanicí linky C bu-
de Palackého náměstí v Kralu-
pech nad Vltavou. Stanice metra 
Chvatěruby a Postřižín budou 
po I. etapě výstavby pouze prů-
jezdné, s plánem do budoucna 

dobudovat zastávky a vestibuly 
stanic. 

Cílem tohoto dopravního ře-
šení je především odlehčení 
dopravy na pozemních komu-
nikacích a rychlejší spojení 
s hlavním městem. Trasu Kra-
lupy – Letňany ujede metro se 
dvěma zastávkami (Klecany 
a Letiště Vodochody) dle pro-
počtů za 16 minut. 

V souvislosti s tímto projektem 
schválilo 13. března Zastupitel-
stvo města Kralupy nad Vltavou 
veřejnou soutěž o jméno budou-
cí stanice metra v Kralupech. 
Rovněž bylo schváleno vyhlá-
šení výběrového řízení na zpra-
covatele projektové dokumenta-
ce na akci „Přestavba bývalého 

lihovaru na Palackého náměstí 
na vestibul stanice metra C“.

Centrum našeho města tak 
získá kompletně moderní tvář 
– bude ho tvořit nový Vědecko-
technický park (bývalé mlýny), 
nová radnice (bývalý OD Máj), 
stávající kostel a ze čtvrté strany 
bude náměstí uzavřeno moder-
ním vestibulem stanice metra.

Do konce tohoto roku tedy 
mohou občané navrhnout jmé-
no nové stanice metra v Kra-
lupech. Své návrhy zasílejte 
e-mailem na adresu: lenka.mo-
ravcova@mestokralupy.cz nebo 
poštou na adresu MěÚ Kralupy 
nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 
278 01 Kralupy nad Vltavou.

Hugo Veselý

Hrají: Simona Stašová 
 a Petr Nárožný
Vstupné: 
350,- Kč; 
300,- Kč senioři, studenti

Simona Stašová 
opět v Kralupech! 
Tentokrát Vás přijede poba-
vit s Petrem Nárožným a ne-
bude to obyčejná komedie, 
Simona Stašová totiž ztvár-
ní tři různé role. Jak sama 
říká, je to maraton, tak se 
přijďte sami přesvědčit, jak 
to zvládne. 
Nudu rozhodně nečekejte!

Těšíme se na Vás 
v KD Vltava!

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Neil Simon
Poslední ze 

žhavých milenců
ÚTERÝ 9. 4. 2013 

19:30 hodin 
KD Vltava

Místo obchvatu MEtRo
z Letňan do   Kralup

Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 5. 3. 2013 schválila záměr zpracování 
projektu „Prodloužení linky C podzemní dráhy PID do Kralup nad Vltavou“.
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Krátké zprávy

tak se nám pomalu naplňuje přísloví: „Březen, 
za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“. Paní 
Zima se nechce vzdát své vlády a jaro nemá sílu 
ji přemoci. Tajně doufám, že léto bude silnějším 
soupeřem a v květnu už se dočkáme letních tep-

lot. Možná bude prostě po zimě 
rovnou léto a poslanci začnou pře-
pracovávat kalendář pro Českou 
republiku. :o) Ze zimních kabátů 
rovnou do plavek, z kozaček přímo 
do sandálů – ušetříme i za jarní 
módu. :o)

Počasí sice neovlivníme, mů-
žeme ale ovlivnit náš společenský život, volný 
čas, návštěvy různých akcí. Připravila jsem tedy 
na obálku Zpravodaje pro lepší přehlednost se-
znam akcí, které byste mohli v dubnu navštívit. 
Nejsou v něm bohužel všechny, pouze ty, které se 
mi dostaly „do ruky“. Tímto se obracím na další 
organizátory různých akcí v Kralupech – pokud 
byste chtěli pozvánku v kalendáři akcí uveřejnit, 
piště na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. 

Věřím, že se nám společně podařilo do dubno-
vého čísla zanést spoustu zajímavých informací 
a článků. Za pozornost v tomto aprílovém čísle 
stojí všechny texty, já osobně bych kromě titul-
ního článku upozornila na pozvánku na blížící 
se Dny Kralup, ohlédnutí za anketou Sportovec 
Kralup a podrobně si nastudujte harmonogram 
na str. 6, abyste v době úklidu ulic neparkovali 
na nesprávném místě.

Přeji Všem klidné Prožití aPríloVýcH dnů 

a sPoustu nezaPomenutelnýcH zážitků.

radka salákoVá

dobrý den milí čtenáři,

www.mestokralupy.cz
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◆ Zastupitelé města schválili na základě návr-
hu občana pojmenování místa, kde byla nedávno 
opravena lávka přes Zákolanský potok a upraveno 
prostranství, a to na lokalitu „Na Soutoku“.
◆ Kralupští radní souhlasili s provedením zajiš-
tění dálkového monitoringu médií a energií. Zku-
šebně byla vybrána ZŠ v ulici Generála Klapálka, 
kde bude MěÚ prostřednictvím kralupské firmy 
Softlink dálkově sledovat spotřebu energií. 
◆ Koordinátorem BOZP stavby „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Na Rybníkách, Zeměchy“ byl 
schválen Ivo Chmelař z Mělníka, za celkovou cenu 
35.090,- Kč vč. DPH. Dále byl vybrán pan Evžen 
Geyer na stavbu „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Karsova, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou cenu 
36.300,- Kč vč. DPH a poslední akce „Parkovací 
stání v ulici V Luhu – Kralupy nad Vltavou“ se z hle-

diska BOZP ujme též pan Ivo Chmelař za celkovou 
cenu 14.520,- Kč vč. DPH. 
◆ Rada města schválila poskytnutí příspěvku 
na minimální program prevence kriminality, a to 
takto:
ZŠ, ul. Gen. Klapálka .........................30.000,- Kč
ZŠ, Komenského nám. .......................25.000,- Kč
ZŠ Václava Havla ...............................20.000,- Kč
ZŠ, Třebízského ul. ............................40.000,- Kč
ZŠ praktická ......................................10.000,- Kč
◆ Zastupitelé se na březnovém jednání zabývali 
i novým logem města. Rozhodli o opětovném vy-
hlášení soutěže a rada města odsouhlasila znění 
zadání „Soutěže o grafický návrh loga města Kralu-
py nad Vltavou“, které je ke zhlédnutí na webových 
stránkách www.mestokralupy.cz. Termín na ode-
vzdání návrhů: do 30. 4. 2013.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

24.dubna

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou
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Po: Lobeček - tenisové kurty .........14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ........15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Cukrovar - hala .......................16:00 - 16:50
 (POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)

St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNY 
MOBILNÍCH SVOZŮ

DUBEN 
8. 4. - 12. 4. bioodpad                                                        

22. 4. - 26. 4. rozměrný odpad z domácností

KVěTEN 
6. 5. - 10. 5. bioodpad     

20. 5. - 24. 5. rozměrný odpad z domácností

ROZPIS STANOVIŠŤ 
MOBILNÍHO OdPAdu 

Svaz zdravotně postižených 
ZO Kralupy 

adresa:
Hůrka 1041

schůzka se koná:
23. 4. 2013 od 12:30 

do 13:30 hodin StánKOvé tRhy  
 v Lobečku proběhnou 
 ve středu  
 3. a 17. dubna 2013

9., 11. a 16. 4. 2013 
od 7:30 do 15:30 hod.

Předmostí, Tylova, věžové domy, Vodárenská, 
Mostní, B. Němcové, samoobsluha, ubytovna, 

Sídliště, nám. J. Seiferta a nejbližší okolí. 
Důvodem přerušení dodávky  

elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení 
distribuční soustavy. 

Bližší informace www.cezdistribuce.cz, 
zákaznická linka 840 840 840.

OZNáMENÍ
o přerušení dodávky elektřiny
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Aktuality

Společnost RHG byla jediným zájemcem 
o koupi nemocnice - nedal se prodej odložit, 
čekat na více zájemců a lepší cenu?
Oznámení o výběrovém řízení na zjištění 
zájemce o koupi nemovitostí tvořících areál 
nemocnice bylo zveřejněno dvakrát: 3. 8. – 
14. 11. 2012 a 30. 11. 2012 - 13. 3. 2013, tj. 30 
týdnů. V obou případech se přihlásil pouze 
jeden zájemce. Čekat déle by přineslo pouze 
další náklady pro město – měsíčně dotace 
pro Lékařskou službu první pomoci (dále 
jen LSPP) cca 150.000,- Kč, nutná oprava vý-
tahů cca 1 mil. Kč, rekonstrukce vnitřních 
komunikací cca 250.000,- Kč, oprava rozvo-
du odpadů a vody cca 100.000,- Kč. K tomu 
roční příjem z nájmu pouze 110.000,- Kč. 
Tj. minus 2,5 mil. Kč. Prodej nemocnice byl 
tedy ekonomicky nejvýhodnější.

Jaké důvody vedly Město k prodeji 
nemocnice?
Zejména nevýhodná dlouhodobá (ještě 8 let) 
smlouva o pronájmu nemocnice = opět fi-
nanční náročnost pro město. Příjmy za 8 let 
činí 880.000,- Kč, náklady LSPP cca 12 mil., 
po provedené revizi budovy nutné opravy 
na 8 let cca 16 mil. Kč (druhý nový výtah 
2,5 mil., rekonstrukce elektro 4 mil., statické 

Město Kralupy nad Vltavou, jakožto 
majitel bývalého areálu Aera, se roz-

hodlo schválit demolici nevyužívaných ob-
jektů. A to zejména z důvodu vandalství, 
kdy jsou na denním pořádku návštěvy bu-
dov „vykradači kovů“ a jiných individuí, 
kteří budovy postupně ničí a hrozí jejich 

zřícení. Bohužel není v silách jak MěÚ, tak 
státní i městské policie, aby areál zabezpe-
čili. Proto dojde v nejbližší době k postup-
né demolici budov v areálu v Trojanově 
ulici. Zastupitelstvo města na tento záměr 
uvolnilo 1.000.000,- Kč z městské finanč-
ní rezervy.

rozHoVor s... liborem lesákem, místostarostou kralup nad Vltavou

Kralupská nemocnice prodána
Ve středu 13. března 2013 schválili zastupitelé na veřejném jednání Zastupitelstva 
města Kralupy nad Vltavou prodej budovy nemocnice včetně areálu jejímu 
dlouholetému nájemci firmě RHG spol. s r. o. za cenu 40.111.112,- Kč.

Bývalý areál Aera bude zbourán
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zajištění budovy 2 mil., opravy kanalizace 
1 mil., oprava + zateplení fasády 7 mil. Kč) 
+ všechny drobné opravy nad 5.000,- Kč 
+ DPH dosud hradilo Město (výměna lin, 
dveří, malování apod.)

Kam budou investovány finance z prodeje 
nemocnice?
Příjem z prodeje je započítán v rozpočtu 
města na rok 2013 a rozdělen na jednotli-
vé investiční akce včetně výstavby nového 

městského úřadu a spolufinancování inves-
tičních akcí, na které město obdrželo dotace 
od Evropské unie.

Kdy nabude kupní smlouva právní moci, 
od kdy oficiálně bude RHG majitelem 
nemocnice?
Po podepsání zápisu z jednání zastupitel-
stva dojde k fyzickému předání všech ne-
movitostí, pozemků a inventáře, poté dojde 
k zaplacení, po zaplacení podáme žádost 
o zápis do katastru nemovitostí a po za-
psání se RHG spol. s r. o. stane skutečným 
vlastníkem areálu kralupské nemocnice. 
Odhadem koncem měsíce dubna 2013.
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Budovy určené k demolici.
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Aktuální informace o stavu stavby: 
V závěru března pokračovaly montá-

že ocelových konstrukcí (výtahové šachty, 
vstupní portál, strop suterénu nad vjez-
dovými rampami a severním rizalitem) 
a zpětné montáže prvků skeletu (repa-
sované stropní panely a ztužidla). Dále 
bylo vyzdíváno obvodové zdivo a pokra-
čovaly práce na monolitických konstruk-
cích. Po zprovoznění náhradního vstupu 
do sousedního obchodního domu byly do-
končeny bourací práce na bývalé terase 
u kostela. 

K 31. 1. 2013 vznikl generálnímu do-
davateli na základě platné smlouvy o dí-
lo nárok na posun dílčích termínů i ko-
nečného termínu o 17 dní, a to zejména 
z důvodu nepříznivých klimatických pod-
mínek a z důvodu prodlení při odpojení 
zařízení ČEZu na demolované schodišťové 
přístavbě (nacházela se směrem do Jod-
lovy ulice). 

Aktuální termín dokončení kompletní-

ho díla je v současné době 6. 10. 2013 
a již se nepředpokládá jeho další posu-
nutí. Během následujícího měsíce dub-
na budou finišovat práce na vrchní hru-
bé stavbě, která by měla být dokončena 
do 7. 5. 2013. 

JInDŘICh KARvánEK,  
referent odboru RIaSM MěÚ 

Kralupy nad vltavou

ofinanční granty Města 
na podporu zájmových ak-

tivit je rok od roku stále větší zá-
jem. Svědčí o tom zejména fakt, 
že žádost o přidělení grantu po-
slalo 80 žadatelů v celkové výši 
zhruba 4.000.000,- Kč.

V rozpočtu na rok 2013 bylo 
na granty vyčleněno 1.300.000,- 
Kč.

Dne 5. 3. 2013 Rada měs-
ta rozhodla svým usnesením 
č. 13/05/8/03 o rozdělení pří-
spěvků jednotlivým žadatelům 
v celkové výši 1.809.746,- Kč. 
Zastupitelstvo města pak ná-
sledně 13. 3. 2013 schválilo 
grant ve výši 60.000,- Kč pro 
Dvořákův komorní sbor, neboť 
udělení grantu v částce pře-

vyšující 50.000,- Kč již není 
v kompetenci RM.

Celková částka grantové pod-
pory z rozpočtu města tedy činí 
1.869.746,- Kč.

Rozdíl mezi schválenou su-
mou a rozpočtem byl dorovnán 
dvěma způsoby: o 300.000,- Kč 
byl rozpočet navýšen sportov-
ní komisí z příjmu z loterií (ty-

to prostředky pak byly přímo 
určeny pro nadějné sportovce) 
a rozdíl ve výši 269.746,- Kč 
byl převeden z rezervy města 
po schválení kralupskými za-
stupiteli. 

Finance rozděleny formou grantů

Seznam uspokojených 
žadatelů najdete na 

www.mestokralupy.cz.

Výstavba nové 
radnice

Obrázky 
o přestavbě 
OD na radnici 
nakreslili žáci 
4. ročníku ZŠ 
praktické.

1/ K. Mirgová
2/ V. Králík
3/ L. Pokuta
4/ S. Durdoňová

1 2

34
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Nad dopisy čtenářů
Rekonstrukce hlavního 
průtahu městem

- doručeno do redakce 14. března 2013 
V březnovém vydání Zpravodaje jste prostřed-
nictvím tiskové zprávy Středočeského krajského 
úřadu informovali o záměru zrekonstruovat hlavní 
průtah naším městem, tedy Mostní ulici.

Jelikož se jedná o velký zásah do dopravy, 
zajímalo by mě, v jaké fázi projekt je, kdy se 
můžeme jako řidiči „těšit“ na uzavření mostu 
a rekonstrukci samotnou?

libor dostál, kraluPy

Reakce Ing. Marka Czechmanna, 
místostarosty Kralup nad vltavou

Středočeský kraj vydal tiskovou zprávu, ale 
dosud neučinil další kroky k vlastní realiza-
ci. Od předloňska je vydané stavební povolení 
na tuto rekonstrukci. Pro vyhlášení výběrového 
řízení je nutný prováděcí projekt, který dosud 
není. Nebylo zahájeno výběrové řízení.  Z toho 
vyplývá, že realizace pravděpodobně připa-
dá v úvahu nejdříve koncem letošního roku 
a hlavně příští rok.

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice 
od mostu T.G.M. = ulice Mostní – dále pod via-
dukt a vpravo až na křižovatku pod Hostibejkem 
= ulice Podřipská. Součástí celkové rekonstruk-
ce je vybudování tří kruhových objezdů – první 
na křižovatce ulic Přemyslova, Podřipská, Dob-
rovského, druhý místo současného nepovede-
ného kruhového objezdu pod viaduktem a třetí 
na křižovatce ulic Mostní, Erbenova a Jodlova. 

Další součástí akce je vybudování podcho-
du pod ulicí Mostní na úrovni budovy nemocni-
ce, nové přechody pro chodce, oprava chodníků 
a veřejného osvětlení. 

Občané musí počítat s tím, že po dobu budová-
ní úseku od mostu po křižovatku Mostní - Erbe-
nova s výstavbou podchodu bude uzavřen most. 
Další objízdné trasy povedou přes ulice Erbenova, 

Chmelova a pod viadukt u Penny a ulicí Erbenova 
a V Luhu a pod viadukt u Jeronýmova náměstí. 
Nákladní doprava bude odkloněna pravděpodob-
ně po celou dobu výstavby – viadukty neumož-
ňují svou podjezdnou výškou průjezd. 

Další informace – tj. termín zahájení a ukon-
čení prací, kdo bude stavbu realizovat atd., bu-
deme schopni oznámit až po ukončení výběro-
vého řízení. 

vandalismus 
v zahrádkářské kolonii

- doručeno do redakce 19. března 2013
V únoru byly některé dny jako na jaře. Šla 

jsem na zahrádku v Blaňkách dát ptáčkům kr-
mení a našla jsem prostříhané pletivo na brance 
do zahrádky. Zpola vypáčenou okenici, opět za-
vřenou, do zahradního domku právě tímto oknem 
naházené myši. Ostříhané hortenzie a ty neostří-
hané alespoň zalomené před pučícími pupeny. 
Děje se to každým rokem – když nejsou květiny 
rovnou ukradené, jsou poničené chemikáliemi.

I takové občany u nás máme – nebo jsou tak 
schopné myši právě na mojí zahrádce?

kVěta rosíkoVá, kraluPy

Reakce vítězslava nešetřila, 
zástupce ředitele Městské 
policie Kralupy nad vltavou

Jak postupovat v těchto případech vanda-
lismu? 
Přivolat na místo hlídku Policie České republiky 
(z důvodu prostříhaného plotu branky a vypáčení 
okna). Pokud by na místě došlo „jen“ k poško-
zení květin, keřů apod., oznámit tuto skuteč-
nost na l. 156 z důvodu spáchání přestupku. 
Jak se v těchto případech bránit? 

V této věci se moc ubránit nedá. Zahrád-
ky jsou situovány v neobydlených místech 
a tudíž je zde velká pravděpodobnost toho, 
že pachatele nikdo neuvidí, neuslyší, a tudíž 
nevyruší. Strážníci Městské policie Kralupy 
nad Vltavou a policisté z obv. odd. PČR Kra-
lupy nad Vltavou v těchto lokalitách provádí 
nepravidelné denní i noční kontroly. Co se 
týká zahradních chatek, ale i jiných neby-
tových prostor, vidím prevenci ve zřízení 
zabezpečovacího zařízení (např. alarmy) 
a častějších kontrol objektů ze strany 
majitelů. 

TSM Kralupy instalovaly minulý měsíc nové 
veřejné osvětlení do centra Kralup... :o)

Vítání občánků
Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zájem o uvítání svého dítěte, nechť se osobně přihlásí na matrice 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, ul. U Cukrovaru 1087. 
Vítání občánků proběhne v měsíci květnu a bude  určené pro děti  narozené v období od 1. června 2012 
do 31. prosince 2012, které mají trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou. Rodiče můžou své děti nahlásit 
na matrice nejpozději do 20. 4. 2013. Hana Losová, MěÚ Kralupy n. Vlt.
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2. 4. 2013
Chelčického, Chmelova, V Luhu, Vrchlického, Če-
chova po Tomkovu

3. 4. 2013
Hennigsdorfská, sídliště Hůrka, U Studánky, Pod 
Skalkou, V Rokli, V Hliništi, Lidové nám.

4. 4. 2013
Masarykova, Ladova, Cukrovar I. část (Tyršova 
a podél č.p. 1063 – 1066) 

5. 4. 2013
Zátiší -  sídliště, V Zátiší, Na Turské louce, V Ol-
ších (od Mánesovy ul. k fotb. hřišti)

8. 4. 2013
Štefánikova, U Transformátoru, K. Čapka, Cukro-
var II. část (od Fortuny po penzion)

9. 4. 2013
Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Ježkova, Čecho-
va od Tomkovy

10. 4. 2013
Hakenova, Družstevní, nám. Mládežníků, Cesta 
Brigádníků, J. Wolkera

12. 4. 2013
Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarinova, Ve Starém Lo-
bečku, Ke Koupališti, Josefa Hory, Klicperova  

15. 4. 2013
Kuzmínova, Majerova, Karsova, Vltavská, Lidická, 

Cukrovar III. část (parkoviště č.p. 1088 – 1071), 
U Cukrovaru + parkoviště MěÚ, Sladkovského

16. 4. 2013
Libušina, Trojanova, Havlíčkova, Rybova, 
Na Hrádku, Jódlova, Žižkova, Nádražní, Palacké-
ho, Palackého nám., Husova, Jungmannova

17. 4. 2013
Máchova, Makarenkova, Kyjevská, Varšavská, 
Tylova, nábř. J. Holuba, K. Světlé, Raisova, To-
máškova, M. Gorkého, tř. Legií

18. 4. 2013
Cukrovar IV. část (parkoviště od č.p. 1067 – 
1070), Smetanova, Lutovítova, Nerudova

19. 4. 2013
J. Palacha, Dvořákovo nám., Rubešova, Masne-
rova stezka, Erbenova

22. 4. 2013
B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, sídliště, 
nám. J. Seiferta, Krakovská

23. 4. 2013
Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Kaplířova, Pro-
kopova, Sokolská, Lobeč, Hostivítova, Nad Lobčí, 
Na Vyhlídce, Nad Skálou, Podháj

24. 4. 2013
Revoluční, I. Olbrachta, U Parku, U Vodárny

25. 4. 2013
Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Horymírova, 
V Zahradách, U Sociálního domu, Na Poláčku, 
Cukrovar parkoviště 1067 - 1070

26. 4. 2013
nábř. J. Rysa, U Stadionu, Šrámkova, V. Jirsíka, 
A. Slavíčka, Máchova, Alšova – po Třebízského, 
Šmeralova, škola Třebízského, Předmostí

29. 4. 2013
Třebízského, U Dýhárny, Za Školou, Mezi Hřišti, 
Okrajová, V Olších, Mánesova, Kmochova, Mikovická

30. 4. 2013
Sládkova, V Sadech, Školní, Na Záruce, Mlýnská, 
P. Bezruče, Na Staré mlýnské cestě, Luční, Krát-
ká, Slunná, Česká, Nad Zámkem, J. Spitze, Horní, 
Na Vršku, Příčná, Spojovací, Nová, Ke Studánce

2. 5. 2013
parkoviště Hůrka II, Rákosová, U Křížku, Na Jáně, 
Nad Vsí, sídliště Minice, Pod Hradištěm, Zeměchy

3. 5. 2013
parkoviště Štefánikova, parkoviště Zátiší I, parko-
viště Chelčického, Drážní domy

6. 5. 2013
parkoviště Zátiší II, parkoviště za Jízkem

7. 5. 2013
parkoviště Zátiší III, ul. V Zátiší

Přeparkujte auta – budou se čistit ulice!
Zákon o pozemních komunikacích  

č. 13/1997 Sb. ukládá provést čištění 
komunikací po zimní údržbě na silnicích 
III. třídy a na místních komunikacích nej-
později do 31. května. Na základě tohoto 
zákona byl zpracován harmonogram čiš-
tění komunikací v Kralupech nad Vltavou, 

které bude prováděno v dubnu a začát-
kem května. 

Upozorňujeme majitele dopravních pro-
středků, aby respektovali přechodné do-
pravní značení a přispěli tak k bezpro-
blémovému úklidu města Kralupy nad 
Vltavou. Nerespektování dopravního zna-

čení bude řešeno ve spolupráci s městskou 
policií.

Naším zájmem je město uklidit v co nej-
kratším termínu, proto je možné, že plán 
bude operativně měněn, o čemž budou oby-
vatelé včas informováni dopravním znače-
ním.  tsm kraluPy n. Vlt.

Jarní úklid  
Hostibejku
Pojďte s námi 
uklidit kus lesa 
a strávit příjem-
né dopoledne!
Každoroční 
jarní brigáda 
na Hostibejku, 
pořádaná kra-
lupským od-
dílem Junáků 
a Ekologickou komisí města Kra-
lupy nad Vltavou, proběhne

v sobotu 20. 4. 2013
 - sraz v 9:00 před restaurací 

na Hostibejku.
Občerstvení zajištěno, 
těšíme se na Vás!
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Jarní měsíce jsou nejvhodnějším ob-
dobím pro kontrolu jakosti vody ze 

studní. Při jarním tání nebo přívalových 
deštích může docházet k silnému bakte-
riálnímu znečištění u většiny studní díky 
jejich technickému stavu. Kvůli netěsnos-
ti poklopu studny mohou vnikat do vody 
drobní živočichové, kteří zde následně 
uhynou. Proto je vhodné zabezpečit po-
klop a jeho okolí.  A co je podstatné, mi-
nimálně jednou do roka provést kontrolu 

kvality vody v domovní studni. Rozbor je 
nutné si předem objednat v laboratořích 
Středočeských vodáren buď e-mailem: 
ludmila.hosnedlova@svas.cz nebo telefo-
nicky: 312 812 130–2; 723 366 860. Odběr 
vzorku vody ze studny provádí vzorkaři 
laboratoře nebo si vzorek odebírá sám 
zákazník podle pokynů, které dostane 
při převzetí vzorkovnic. Cenu tohoto tes-
tu vám rovněž sdělí na výše uvedených 
kontaktech.

ve středu 6. března 2013 začaly v Kralu-
pech jezdit další dva nízkopodlažní au-

tobusy obsluhující linky městské hromadné 
dopravy. Z celkem pěti autobusů jsou nyní 
již 4 nízkopodlažní, v budoucnu by měly 
být nízkopodlažní všechny.

K obměně vozového parku došlo zejmé-
na z důvodu inovace. Staré autobusy znač-
ky Karosa byly nahrazeny zánovními vozy 

značky MAN. K lepšímu komfortu cestová-
ní přispěje nejen to, že jsou autobusy níz-
kopodlažní, ale dále vybavení klimatizací 
a informačními elektronickými tably.

Městskou dopravu v Kralupech zajišťuje 
společnost ČSAD Střední Čechy, a.s. Do-
pravní kancelář, kde získáte podrobné in-
formace a zakoupíte jízdenky, najdete v ha-
le ČD.

inzerce

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného místa 

PRACOvníKA 
vyMěŘOvACíhO REfERátu
Charakteristika činnosti:
� zpracování daňových přiznání
� vyměřování daní
� vedení daňových spisů 

Požadujeme:
� VŠ/SŠ vzdělání
� orientaci  
 v daňové  
 problematice
� samostatnost,  
 pečlivost, 
 spolehlivost, 
 komunikativnost

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte 
do 12. 4. 2013 na adresu:
ÚP v Kralupech nad Vlt., Přemyslova 502, 278 01 
Kralupy nad Vlt. nebo podatelna2112@fs.mfcr.cz

fInAnČní ÚŘAD PRO StŘEDOČESKý KRAJ
Územní pracoviště v Kralupech nad vlt.

Nechte si zkontrolovat kvalitu vaší
vody

Nízkopodlažní autobusy v Kralupech

Vneděli 17. 3. 2013 došlo k poškození pamětní 
desky na zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie 

a sv. Václava na Palackého náměstí. 
Pamětní deska je zde umístěna jako připomínka 

náletu na Kralupy za druhé světové války a zobra-
zuje citát nositele Nobelovy ceny Jaroslava Sei-
ferta:  „Jen kostel se svou tichou veží zůstal trčet 
mezi troskami nedotčen. Na jeho podlahu snášeli 

mrtvé katolíky, evangelíky, bez vyznání a chrám je 
všechny přijímal pod vlídnou střechu“.

Pachatel byl strážníky městské policie zadržen 
a přiznal, že chtěl desku s kovovými vázami odcizit 
a zpeněžit ve sběrných surovinách. Cena této pa-
mětihodnosti je oproti výkupní ceně ve sběrných 
surovinách vyčíslena na statisíce, a to i díky úmrtí 
autora desky Josefa Hvozdenského.
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Dny Kralup 2013
5. – 9. června

Vážení čtenáři,
podle mnohých z nás zima trvá 
již příliš dlouho. Čekání na sluníčko a teplé 
dny a s tím i fyzickou energii, která nám již po-
malu dochází a právě slunce nám ji dodává, je ne-
konečné. A tak mi dovolte ten čas trochu zkrátit 
třeba jen pouhým připomenutím pěti dnů, které 
nás v červnu čekají a na které Město Kralupy nad 
Vltavou připravuje slavnosti „Dny Kralup nad 
Vltavou 2013“.

Ráda bych vám touto cestou představila připra-
vovaný program, který je již v mnohém tradiční, 
ale letos i okořeněný novými a velmi zajímavými 
akcemi.

Každý rok se více jak dvě desítky pořadatelů 
snaží, aby si v kralupských oslavách našel každý 
to své. To, co vás baví, co byste rádi viděli a čeho se 
i zúčastnili. A ani letos tomu nebude jinak.

Na své si přijdou děti, kterým je věnovaná velká 
část programu, maminky, tatínkové, ale i babičky 
a dědečkové.

Zahájení oslav proběhne ve středu 5. 6. 
nově v zahradě Domu s pečovatelskou služ-
bou na Cukrovaru, kde je pro všechny pří-
chozí připraven odpolední hudebně zábav-
ný program vč. turnaje v pétanque.

Dále se oslavy ponesou v duchu tradice. Ješ-
tě v ten den proběhne závod Běh do hosti-
bejckých schodů a filmová projekce Kinečko 
pro nejmenší.

Na čtvrtek pro vás Klub českých turistů při-
pravil Turistický závod nanečisto, měst-
ské muzeum zahájí již VII. ročník Muzejní 
noci, základní umělecká škola se představí 
ZUŠlechtěním umění, Galerie VK37 kon-
certem hudební skupiny MAIMA a chybět 
nebude ani program a Den otevřených dveří 
Městské policie Kralupy nad Vltavou.

Páteční dopoledne na městském koupališti 
bude věnováno dětem a jejich hrátkám a sou-
těžím, o které se postará Dům dětí a mládeže 
ve spolupráci se ZŠ Komenského nám. a od-
poledne bude patřit orientačnímu běhu se 
SKOB Kralupy.

Z hlavní-
ho programu 
bych ráda upozorni-
la na víkendové akce konané pod 
mostem T.G.M. na pravém břehu řeky Vl-
tavy.

V sobotu budou pro děti připraveny dílnič-
ky. Nejen, že si děti budou moci vyrobit ně-
jaké šperky, namalovat obrázek, potisknout 
si tričko či vyrobit si jiný dárek, čeká je také 
čtení knihy s městskou knihovnou, uče-
ní se s AZ centrem a na závěr třeba kouzle-
ní s Pavlem Kožíškem. Po celý den budou 
k dispozici zábavné atrakce a face painting 
(malování na obličej), které zajistí kralupská 
Farní charita.

Maminky se mohou odreagovat ve stanu 
Dámské jízdy, kde budou k vidění ukázky 
líčení a účesů. A také si mohou zacvičit a re-
laxovat s Párty klubem.

Pro tatínky budou jistě zajímavou podíva-
nou již tradiční závody rychlých člunů... Kra-
lupská míle, kterou připravuje Klub vodních 
sportů v loděnici Kotva.

Poutavá je i soutěž barmanů Flair cup 
2013, vedená rodákem z Kralup, několika-
násobným mistrem ČR a vicemistrem světa 
Ondřejem Slapničkou.

Po celý den bude na břehu řeky probíhat jar-
markový trh s občerstvením.

Sobotní den bude doplněn spoustou dalších 
zajímavých i sportovních akcí. 

Chybět nebude Memoriál Simony Macha-
nové – volejbalový turnaj, fotbalový Turnaj 
století či florbalový turnaj Evening penalty 
Floorball.

Sobotní den završí Kralupský hudební 
festiválek a půlnoční ohňostroj. 

Nedělní program nám přinese spoustu 
osvědčených, ale i nových a velmi zajíma-

vých akcí, na které stojí zato přijít se po-
dívat.

Pravý břeh Vltavy nabídne 1. ročník sou-
těže silných mužů a žen Strongman Kra-
lupy 2013. Tuto akci vám představí Zdeněk 
Tuháček, mistr Čech v benčpresu a závodník 
v silovém trojboji. A na co se můžete těšit? 
V soutěži se představí profesionální sportovci 
v trojboji, vzpírání a strongmanu. Přihlásit se 
však můžou i příchozí, aby si sami vyzkoušeli 
silácké disciplíny. Soutěžit se bude v převrace-
ní pneumatik, ve zdvihu klády, přehazování 
betonové koule, tahání náklaďáku, nošení těž-
kých kufrů. Více informací a přihlášku najdete 
na www.strongmanteam.eu 

Novinkou slavností bude také obnovení 
soutěže v plavání - Kralupský kilometr -  
1. ročník - Memoriál Jiřího Vachalce, 
kterého se mohou zúčastnit jak profesionál-
ní plavci, tak i všichni, kteří se odváží uplavat 
1 km po proudu řeky Vltavy od  bývalého že-
lezničního po kralupský most. Jediný před-
poklad účasti na akci, která zde v Kralupech 
měla tradici již kolem roku 1945, je plavecká 
zdatnost a snad trochu i otužilost. Přihlásit se 
k účasti můžete už nyní mailem u paní Aleny 
Fohlové: alena.fohlova@cdis.cz. 

Podrobnosti o soutěži vám sdělí osobně paní 
Fohlová a budou otištěny v KZ 5 - 6 / 2013.

Třetí novinkou v nedělním programu bu-
de exhibiční vystoupení jezdců na horských 
kolech - mountain bike. Exhibici JAM 1-4 
zajistí tuzemští i zahraniční jezdci. Jízdu 
a skok na horských kolech do obřího airbagu 
si mohou vyzkoušet i všichni příchozí starší 
18 let.

www.mestokralupy.cz8
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Pro milovníky letadel připravil kralupský 
modelářský klub ukázky létání samokřídel 
a pro zájemce vyhlídkového letu vzlétne vr-
tulník z letiště v Sazené.

V již tradičním programu si na své přijdou 
i milovníci lodí a rychlých člunů, pro které 
i v letošním roce přichystala společnost SP 
Praha vyhlídkové plavby a chybět nebude 

ani Studentský majáles, turnaj v rugby 
či turnaj žen v basketbalu, minivolej-
bal a na děti na závěr oslav čeká Pohádko-
vý les.

Slavnosti města - Dny Kralup nad Vltavou - jsou doprovázeny hudebními večery:

� Ve čtvrtek 6. 6. v Ametystové čajovně si vychutnejte „Čaj o páté“
– posezení u dobrého čaje zpříjemní hudba Kosích bratrů.

� V pátek 7. 6. v loděnici Kotva vypukne Oldies párty - diskotéka 60. – 90. let s DJ Viktorem Voljanskim.

� Na sobotní večer 8. 6. je již druhým rokem připraven pod mostem T.G.M. Kralupský hudební festiválek  
– vystoupí skupina Plavci s Honzou Vančurou, Exit 18, Cocoman & Solid vibes, České srdce a skupina Premier.

� V neděli 9. 6. se můžete těšit na tradiční Studentský majáles.

Na programu oslav se stále pracuje, a proto si organizátoři vyhrazují právo na změnu programu.  
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit v červnu na shledanou!                         Lenka Císlerová
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Kralupský 
hudební 
festiválek 2012

Kralupská míle 2012

Memoriál 
Simony Machanové 2012
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Městská policie

☛ Dne 6. 3. v 12:55 h. na l. 156 požádalo o asi-
stenci hlídky MP OO PČR Kralupy při spolu-
pátrání po pachateli, který se měl před chvílí 
vloupat do bytu v ul. Hakenova. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP, která dle uvedené-
ho popisu prověřila přilehlé okolí s výsledkem 
negativním. Žena, které se měl muž vloupat 
do bytu, uvedla, že muž vystupoval jako za-
městnanec jedné z elektrárenských společ-
ností a následně jí měl odcizit šperky a finanční 
hotovost. Celou věc si dále převzala hlídka OO 
PČR Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ Dne 6. 3. v 17:41 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP na sídliště 
Zátiší do bytu paní Š., kde by měla prověřit, 
zda se ženě staršího věku něco nestalo, pro-
tože již delší dobu nevychází z bytu. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, která se spojila 
s příbuznými paní Š. Následně byla provede-
na kontrola bytu, kde byla nalezena paní Š. 
v pořádku. 

☛ Dne 6. 3. ve 22:15 h. na l. 156 oznámila 
žena, že v bytě paní J. v ul. Přemyslova byla 
napadena panem D., který ji poranil na hlavě 
a krvácí. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP, která přivolala zároveň RZS a hlídku OO 
PČR Kralupy. Paní J. byla následně převezena 
do slánské nemocnice s podezřením na otřes 
mozku a s tržnou krvácející ránou na hlavě. 
Hlídka MP dle místní znalosti prověřila přilehlé 
okolí s výsledkem negativním a Policie Čes-
ké republiky si celou věc převzala k dalšímu 
opatření. 

☛ Dne 7. 3. v 7:49 h. na l. 156 požádala o pří-
jezd hlídky MP paní D. do místa jejího bydliště, 
na sídl. Cukrovar, kde jí leží na prahu vchodo-
vých dveří netopýr. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která netopýra odchytla. Ve 20:28 h. na l. 156 
oznámila opět paní D., že v domě se nachází 
větší množství netopýrů. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která se spojila se správcem domu. 
Následně byl přivolán zaměstnanec sdružení 
na ochranu ptactva pan S., který na místě našel 
jednoho netopýra a provedl jeho odchyt. 

☛ Dne 9. 3. v 17:20 h. na l. 156 oznámila pa-
ní G., že její dcera se svým kamarádem byla 
před malou chvílí ohrožována neznámým mu-
žem, který na ně vytáhl nůž a vyhrožoval újmou 
na zdraví. Dále dívka uvedla, že muž měl mít 
u sebe i střelnou zbraň, o které si není jista, zda 
byla pravá nebo se jednalo o napodobeninu. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP a bylo 
kontaktováno OO PČR Kralupy. Dívka uvedla 
popis muže, dle kterého následně hlídka MP 
začala prověřovat přilehlé okolí, avšak s vý-
sledkem negativním. Hlídka OO PČR Kralupy 
si celou věc převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 14. 3. ve 14:30 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o spolupráci při nadměrném 
úniku plynu v domě v ul. Havlíčkova. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, kde se již nachá-
zela pohotovost plynárenské společnosti a Ha-
sičská záchranná služba. V domě byl zjištěn 
únik plynu z plynového sporáku, přičemž nebyl 
nikdo zraněn. O celé události byli vyrozuměni 
představitelé města a krizové řízení města. 

☛ Dne 15. 3. v 15:39 h. na l. 156 oznámila paní 
J., že na hokejbalovém hřišti v ul. Štefánikova 
hoří. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, 
která se zde spojila s HZS a hlídkou PČR Kra-
lupy, které se již na místě požáru nacházely. 
Bylo zjištěno, že shořela část mantinelů hokej-
balového hřiště. O celé události byl telefonicky 
vyrozuměn majitel hřiště a celou věc si převza-
la k dalšímu šetření hlídka PČR Kralupy. 

☛ Dne 15. 3. ve 22:38 h. na l. 156 oznámila 
občanka Kralup, že v ul. Dvořákova leží nějaký 
muž na lavičce, o kterého se bojí, že umrzne. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zde 
nalezla hlídce známého bezdomovce pana V., 
který byl zjevně pod vlivem alkoholu. Pan V. byl 
hlídkou MP probuzen, a jelikož neměl žádná 
viditelná zranění, byl z místa vykázán.

☛ Dne 17. 3. v 17:45 h. na l. 156 oznámil pan 
Š., že se právě nějaký muž snaží odcizit pamět-
ní desku ze zdi kostela na Palackého náměstí. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která 
se spojila s oznamovatelem. Tento identifiko-
val muže, který postával na druhé straně výše 
uvedeného kostela. Hlídka MP muže ztotožnila 
a celou věc dále postoupila k dalšímu opatření 
na příslušný odbor při MěÚ Kralupy. 

☛ Dne 18. 3. v 19:48 h. na l. 156 oznámil pan 
V., že v restauraci nádražní haly ČD napadl 
nějaký Rom hosty restaurace. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP, kde si celou věc již 
řešila hlídka PČR Kralupy. V restauraci došlo 
ke slovní rozepři mezi panem D. a hosty restau-
race. Tyto poté pan D. fyzicky napadl.

Z linky 156:

s jízdním kolem se setkali již naši pradě-
dečkové a prababičky. Jeho počátky se to-

tiž datují k roku 1817. Od té doby prošlo jízd-
ní kolo mnoha úpravami a vylepšeními, které 
nás mnohdy dostanou do závratných možnos-
tí a rychlostí. Ale také pravidla a předpisy, 
které jsou spjaty s jízdou na kole, byly postu-
pem času zpřísňovány a upravovány v návaz-
nosti na houstnoucí silniční dopravu a s tím 
spojená případná zranění a úrazy. 

Nyní si připomeneme základní předpisy, 
které musí cyklisté nejen znát, ale také se 
jimi řídit, protože jsou účastníky silničního 
provozu stejně tak jako řidiči motorových 
a nemotorových vozidel nebo chodci. 

Pokud se nyní budeme věnovat zákonu 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zá-
konů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, pak je potřeba zmínit 
několik důležitých pravidel. 

Jedním z nich je povinnost mít na hlavě 
řádně nasazenou a připevněnou ochrannou 
přilbu, pokud je vám méně než 18 let. Avšak 
z důvodu houstnoucího silničního provozu 
není od věci mít na hlavě ochrannou přilbu, 
i když jste již plnoletí, ať již kolo používá-

te pro rekreační či závodní účely nebo jen 
jako „přibližovadlo“ do zaměstnání nebo 
na nákup. 

Samozřejmostí je též mít kolo vybavené 
řádným osvětlením za snížené viditelnosti, 
kde zákon ukládá povinnost mít za jízdy 
rozsvícen přední světlomet s bílým světlem 
a zadní svítilnu se světlem červené barvy 
nebo přerušovaným světlem červené barvy. 
Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětle-
na, může cyklista použít vpředu svítilnu bílé 
barvy s přerušovaným světlem. 

V případě přechodů pro chodce musí cyk-
lista z kola sesednout a své kolo přes přechod 
převést. Tento problém je v Kralupech vel-
mi častým úkazem v místech, kde dochází 
ke křížení cyklistické stezky se silnicí. 

Ohledně požití alkoholických nápojů zá-
kon pomýšlí nejen na řidiče za volantem, 
ale také na cyklisty. V případě, že nasednete 
na kolo s „nějakou tou promilí v krvi“, pak 
vás může čekat pokuta ve správním řízení 
ve výši od 2.500,- Kč do 20.000,- Kč nebo 
dokonce až do výše 50.000,- Kč. V závažněj-
ších případech pak hrozí až jeden rok odně-
tí svobody, ve výjimečných případech, kdy 
při nehodě dojde ke zranění nebo dokonce 

smrti jiné osoby, hrozí trest odnětí svobody 
podstatně delší. 

Pokud se vrátíme zpět k dětem, pak zá-
kon ukládá, že dítě mladší 10 let smí jet 
na kole po silnici jen pod dohledem osoby 
starší 15 let. 

Výčet zákazů je také velmi široký: zákaz 
telefonování a kouření za jízdy, zákaz držet 
se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní 
kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vo-
zit předměty. V případě „nepsaných pravi-
del“ můžeme uvést např. nošení reflexního 
oblečení nebo toto doplnit reflexními prvky, 
včasně předvídat, být soustředěný na jízdu 
a být ohleduplný vůči ostatním. A co se tý-
ká uzamykání kol před obchodními domy či 
úřady, je debatou na trochu jiné téma… 

A proto, šlápněte do pedálů, ale vždy pa-
matujte, že na stezkách, silnicích a chodní-
cích nejste sami… Nejen dodržování pravidel 
platících pro cyklisty pak kontrolují v nepra-
videlných intervalech strážníci MP Kralupy 
na území Kralup. 

mnoHo šťastnýcH kilometrů bez neHod 

a Pokut Přeje tereza dobroVolná, 

manažer PreVence kriminality 

mP kraluPy nad VltaVou

Na kole aneb jak se Vám šlape...?
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Knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Hospic knížete Václava, o.p.s ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Kralupy nad Vltavou 

pořádají besedu k problematice hospicové péče,
která se bude konat dne 

25. 4. 2013 od 18:00 hod. 
v prostorách Městské knihovny, Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou.

Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající a zaměřuje 
se nejen na péči v oblasti zdravotní, ale i sociální, psychické a spirituální. 
Jejím základním cílem je umožnit pacientovi prožít co nejkvalitněji jeho 
poslední životní etapu.
Hospicová péče pacientovi garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, 
nezůstane v posledních chvílích osamocen a bude za každých okolností 
zachována jeho lidská důstojnost.

Na besedě vám pracovníci hospice blíže představí problematiku hospicové 
péče, její smysl, možnosti, cíle, principy, formy a odlišnost v přístupu k ne-
vyléčitelně nemocnému pacientovi v porovnání s klasickými zdravotnický-
mi zařízeními. Zároveň vás seznámí se svým posláním, formou, rozsahem 
a současným stavem poskytované péče a služeb.

Srdečně vás na besedu zveme!

Přihlaste se e-mailem: info@hkv-kl.cz nebo telefonicky po 18. hodině  
na čísle 602 298 708, případně můžete svoji účast oznámit přímo v knihovně.

Pozvánka na besedu
 o hospicové péči

březen – MěSíc čtenářů
v kRaluPské kNihovNě

V rámci akce „Březen 
– měsíc čtenářů“ byl 
v kralupské knihovně 
vyhlášen dětským 
čtenářem roku 2012 
Jan Vavruška. Druhé 
místo obsadila Tereza 
Hardtová, na třetí 
příčce se umístila 
Barbora Vinczeová.
Nejpilnějším čtenářům 
pracovnice knihovny 
předaly dárkové 
poukazy na nákup knih 
a poukaz na bezplatný 
registrační poplatek. 
Nechyběla ani sladká 
odměna.
Výhercům letošního 
ročníku blahopřejeme!

UpozorňUjeme
z důvodu konání akce Noc s Andersenem bude v pátek 5. dubna 

uzavřeno oddělení pro děti (12:30 – 17:00) a studovna (12:30 – 15:00). 
V sobotu 6. dubna bude uzavřeno oddělení pro dospělé čtenáře.
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Pohádkový podvečer

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Jan Vavruška  
– Král čtenářů 2012



K Z

www.mestokralupy.cz12

Muzeum

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

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

prOgram na duben 2013

Do neděle 19. května 2013 trvá výstava
JARO V MUZEU aneb ETNOGRAFIE 
a VELIKONOCE s KLT PRAHA

7. 4. – neděle – 15:00 hodin
 – komentovaná prohlídka výstavy 
Jaro v muzeu, provádí Jan Racek.

9. 4. – úterý – 17:00 hodin 
– koncert ZUŠ

17. 4. – středa – 16:00 hodin
– přednáška se zdravotní tématikou 
- Sdružení rodáků a příznivců 
města Kralupy nad Vltavou

23. 4. – úterý – 18:00 hodin
– „Houbičkový koncert“ – vystoupí 
Dětský komorní sbor „LIŠTIČKY“, zpěv 
doplní povídání mykologa Ing. Baiera. 
Po koncertě možnost nechat si určit 
nasbírané houby, pokud porostou.

Vstupné: 50,- Kč

Čteme 
z knihy 

návštěvníků
(Autentický přepis)

Vernisáž - 7. 3. 2013
Chválím práci pilných a šikovných rukou. 
Obzvláště nás oslovily panenky od paní 
autorky Marty Landové. Jsou kouzelné!

Díky Jiřina Ratajová, Zita Pelikánová

7. 3. 2013
Výstava je moc krásná. 
Přiblíží dětem i dospělým velikonoční zvyky, 
se kterými se už bohužel v reálném životě 
moc nepotkají. Ptáčka a vajíčko nakreslila 
nadšená Dorotka Svobodová, 3,5 roku.

Děkujeme Šárka Nešporová s dcerami 
Dorotkou a Malvínkou

12. 3. 2013
Děkujeme za trpělivost a laskavost 
a krásné výrobky, které jsme si tu mohli 
udělat.

Žáci ZŠ praktické Kralupy nad Vltavou

12. 3. 2013
Výstava Jaro v Muzeu se nám moc líbila, 
děkujeme za pěkný výklad i ukázky prací.

Žáci a pedagogové ZŠ praktické  
Kralupy nad Vltavou.

výstava nejprve přiblíží život lidu v měst-
ském a vesnickém prostředí na přelo-

mu 19. a 20. století. Na tomto pozadí jsou 
následně sledovány jednotlivé svátky a vý-
znamné sezónní činnosti jarního a před-
letního období.

Největší prostor mají samozřejmě Veliko-
noce jako nejvýznamnější církevní i lidový 
svátek této doby. Kromě kraslic a pomlá-
zek nechybí ani ukázky lidového obřadní-
ho pečiva (mazance, jidáše). Připomenuto je 
i vynášení „Morany“ a obchůzka s „lítem“, 
které velikonoční době předcházejí. Svůj 
prostor mají i následující svátky svatých 

Filipa a Jakuba (čarodějnice) a svátky svato-
dušní, tzv. letnice, kterými námi sledovaná 
doba končí. 

Kromě svátků jsou přiblíženy i některé 
typické lidské činnosti spojené s touto do-
bou – počínající polní a zahradní práce 
a senoseč.

Spolu s naší institucí se na výstavě podí-
lely i další subjekty a osobnosti: 

Klub lidové tvorby Praha, Městské mu-
zeum Velvary, Pekařství U Hrdinů, Kra-
lupy n. Vlt., soukromý zemědělec Václav 
Homolka, Zlosyň.

Paeddr.  jan racek

Výstava JaRo v MuZEu

Sbor vznikl na kralupské ZuŠ 
v roce 2007 a pracuje pod vedením 
sbormistryně Ing. Pavly Kšicové.

vystupuje často na školních koncertech 
a mimo to za svou koncertní činnos-

tí vyjíždí i do vzdálenějších míst republi-
ky, několikrát při různých příležitostech 
vystoupil v Praze. Koncertní činnost bývá 
propojena s kulturně-historicky-zábavnými 
akcemi pro děti.

Cyklus dětských skladeb, které při 
Houbičkovém koncertu uslyšíte, napsal 
pro sbor hudební skladatel Václav Hálek 
ve spolupráci s naším předním mykolo-
gem RNDr. Radomírem Sochou, autorem 
textů.

Cílem tohoto originálního projektu bylo 
přiblížit dětem rozmanitý, krásný, ale i ne-
bezpečný svět hub. Cyklus skladeb proto 
provází – odborným výkladem a promítá-
ním snímků hub – další významný člen 
Mykologické společnosti, Ing. Jiří Baier. 

Dětský komorní sbor „liŠtiČky“
2x
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3.A ZŠ Gen. Klapálka na výstavě Vernisáž výstavy 7. 3. 2013
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Historie

Zapomenuté osobnosti Kralup

vKralupech nám tyto osobnosti připo-
míná např. Chmelova ulice (po prv-

ním kralupském učiteli), nábřeží J. Holuba 
a nábřeží J. Rysa (po malíři Kralupska 
Josefu Holubovi a kralupském knihovní-
kovi Janu Rysovi) atd.

Na další osobnosti a vynikající rodá-
ky se však již dávno zapomenulo. Je to 
např. kralupský rodák Augustin Novák 
(*1872 - †1957). Chodil do obecné školy 
v Kralupech a vystudoval Českoslovan-
skou obchodní akademii a již za první 
světové války se stal vrchním ředitelem 
Zemské banky v Praze. Po vzniku Čes-
koslovenské republiky byl od roku 1921 
do roku 1922 ve vládě Edvarda Beneše 
ministrem financí. Bylo to ve složité době 
osamostatnění nové měny. Z Kralupáků 
to „dotáhl“ v oblasti politiky nejdál. Stal 
se ministrem vlády.

Další kralupský rodák se narodil v mly-
nářské rodině. Jmenoval se Vilém Ryba 
(*1849 - †1907). Narodil se ve starém mlý-
ně č.p. 9, který patřil mlynáři Vincenci 
Sýkorovi. On mlýn pronajal otci Viléma, 
Dominiku Rybovi. 

Vilém Ryba chodil patrně do obecné 
školy v Minicích. V mládí se věnoval po-
litické činnosti a pro svoje protirakous-

Každá sebemenší obec a každé město jsou pyšní na své občany, kteří nějakým 
způsobem vynikli v rámci obce nebo celého národa. Jejich jména pak zdobí 

pamětní desky nebo jsou po nich pojmenovány ulice.

jako poslanec říšského sněmu za Mlado-
českou stranu. Ulice, která vede z Komen-
ského náměstí kolem bývalého mlýna, 
byla nazvána zřejmě po Vilému Rybovi, 
který se zde narodil.

Nejméně známou kralupskou osobností 
je kralupská rodačka Anna Nápravníko-
vá (*1874 - †1926). Provdala se za továr-
níka Emila Kejře. Nevěnovala se však 
jako předcházející osobnosti politice, ale 
vaření. Celý život se věnovala gastrono-
mii. Napsala slavnou kuchařskou knihu 
a na rozdíl od své známé předchůdky-
ně Magdaleny Rettigové, která nešetřila 
ingrediencemi, napsala Kejřová „Zlatou 
úspornou kuchařku“, ve které učila hos-
podyňky vařit šetrně. 

Její kuchařka s více než tisícem vy-
zkoušených a úsporných receptů se brzy 
stala evergreenem na začátku 20. století. 
Podle časopisu Mladá fronta si ji emi-
granti odjíždějící za štěstím do Ameriky 
nebo Austrálie nikdy nezapomínali vzít 
s sebou. Tragedií jejího života bylo, že 
v den vydání její knihy zemřela její je-
diná dcera, a tak za autorský honorář jí 
vypravila pohřeb a první výtisk jí polo-
žila do hrobu.

 ing. josef stuPka

ké postoje musel emigrovat spolu se zná-
mým Josefem Václavem Fričem. Uchýlil se 
do Berlína a na zdejší univerzitě vystudoval 
filosofii. Pak pobýval ve Francii a Anglii. 
Po návratu do vlasti se stal redaktorem Ná-
rodních listů. Spolupracoval s Janem Neru-
dou a jako jeho žák se také věnoval psaní 
fejetonů. Svou politickou kariéru zakončil 

Kralupský rodák 
Augustin Novák, 
ministr financí.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR 
bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových ka-
tegoriích – 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. sou-
těžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže 
lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je 
zaslat maximálně 200 původních, dosud nepubli-
kovaných, česky psaných veršů na stroji nebo po-
čítači, ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí 
mít formu sonetu.  

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být po-
depsány ani jinak označeny. Práce zasílejte poštou. 
Zásilka musí obsahovat: tři neoznačené exempláře 
a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude 
čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, datem na-

rození, bydlištěm a adresou školy nebo zaměstna-
vatele autora.  

Zaslané práce se nevracejí.
Vítězné práce, vybrané odbornou porotou, bu-

dou odměněny. 
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rám-

ci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 
na podzim roku 2013.

Své práce zasílejte do 31. 5. 2013 na adresu: 
MěÚ Kralupy n. vlt., „Seifertovy Kralupy“, k ru-
kám L. Moravcové, u Cukrovaru 1087, 278 01 
Kralupy nad vltavou.
Další informace na tel. č. 315 739 888; 
e-mailu: lenka.moravcova@mestokralupy.cz

seifertovy kralupy 2013
MěSTO KRALuPY NAd VLTAVOu VYHLAŠujE NA PAMáTKu BáSNÍKA 

jAROSLAVA SEIfERTA AuTORSKOu LITERáRNÍ SOuTěž V RáMCI  
18. ROčNÍKu fESTIVALu POEZIE A PřEdNESu SEIfERTOVY KRALuPY
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Osudy

Paní Míla se narodila 8. ledna 1922 
a od narození žila v Mikovicích. Studo-

vala na kralupském gymnáziu, kde ji v po-
sledních letech zastihla válka. Na jejím začát-
ku dokončili rodiče stavbu domu Na Turské 
louce. 

Díky výborným profesorům mohli studenti 
gymnázia rozvíjet různé činnosti. V drama-
tickém kroužku profesorky Dr. M. Andrlové 
Míla poznala studenta Mílu Hantycha. Jejich 
něžnou lásku korunovala v roce 1942 svatba. 
Jak moc se těšili na konec války…

V létě 1944 byl zatčen a odvlečen do Tere-
zína Mílův otec. Před Vánocemi obdržela ro-
dina zprávu, že zemřel. Byl umučen za účast 
v odbojové Podřipské skupině. V březnu 
1945 byly Kralupy bombardovány. V pekle 
padajících bomb klopýtala Míla z Hrombaby 
do Ehrmannovy továrny v Trojanově ulici, 
kde byl totálně nasazen její manžel. Našla ho 
až k večeru… na zemi kostela mezi mrtvými 
těly v kalužích krve. Klečela u něj, mluvila 
na něj a věřila, že otevře oči… dokud ji přátelé 
neodtrhli a neodvedli domů.

Jejich krásný dům však byl v troskách, ro-
diče i sestra zraněni, mamince v mžiku zbě-
lely vlasy. Míle se celý svět zhroutil. Nechtěla 
žít. Druhý den Mílova maminka odvážela 
žebřiňákem, taženým jedním volem, tři ženy 
a mrtvého syna, aby ho v Horních Beřkovi-
cích pohřbila do rodinného hrobu. Byla to ne-
konečná pouť, kterou Míla hořce proplakala 
s hlavou milovaného muže v klíně.

Její otec se jen zázrakem držel a zůstal 
v rozbořeném domě, aby chránil zbytky před 
rabováním. Rozkopal ve sklepě stěnu, kde 
celou válku jako člen skupiny kpt. Jos. Čer-
máka schovával všechny zbraně. Ty potom 
za pomoci Sokolů v době Pražského povstání 
dopravil do Prahy.

Po válce začala Míla vyučovat na základní 
škole v Horních Beřkovicích a zároveň ex-
terně studovat Pedagogickou fakultu obor 

výtvarná výchova, matematika a deskrip-
tivní geometrie. První roky byly přetěžké. 
K vyučování nebyly řádné osnovy ani učeb-
nice a po nocích musela vysedávat nad zápisy 
z přednášek.

Také obec dokázala mladou učitelku za-
městnat. Byla jmenována náčelnicí Soko-
la, obnovovala obecní knihovnu a zapoji-

li ji i do ochotnického divadelního spolku. 
Pouze soboty a neděle zůstaly přednáškám 
na fakultě v Praze. Po domluvách manže-
lovy maminky se po šesti letech opět vda-
la – za Božíka Hellera. Sotva rodina stačila 
opravit pobořený dům, přišla další kalamita 
– zatopilo ho těžké bláto z polí, které přinesla 
povodeň z protržené hráze rybníka na Okoři. 

Osudy aneb Život není peříčko
mezi námi žili a ještě žijí tací, kterým osud postavil do cesty přímo nelidské překážky, zasadil velké rány a oni 
přesto nezměrnou vůli, pílí a svým přístupem dokázali si s nimi poradit.
na jejich životních příbězích bychom chtěli ukázat jejich postoj k životu, jejich životní cestu, co vše prožili, zažili 
a na co bychom neměli zapomenout.

PříběH třetí miloslava Hellerová, roz. Pátková

Překonala několik rodinných tragédií
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Dlouho potom odstraňovali bláto ze všech 
věcí, pokud nebyly zcela zničeny.

Božíkův otec měl řeznictví a pole, ale ko-
munistický režim mu vše sebral.

Když Božík nastoupil vojenskou službu, 
našel si ho tam důstojník, který byl kdysi 
u jeho otce v řeznictví zaměstnán. Pro krá-
deže masa a peněz byl potrestán a odsouzen. 
Nyní se mu naskytla příležitost pomsty. Za-
řídil, aby vojín Heller místo několika měsíců 
si pobyl v armádě více jak dva roky a do ci-
vilu šel s takovým posudkem, že se nedo-
stal na žádnou vysokou školu. Navíc ho ještě 
Báňské projekty bez jeho souhlasu přeložily 
z Prahy do Teplic.

Míla vyučovala na ZŠ v Lobečku (tehdy 

Gottwaldova). Musela školu po letech opus-
tit a manžela následovat. Nebylo dovolání.

Na všech místech svého působení vedla 
výtvarné kroužky a každoročně pořádala 
výstavy dětských a studentských prací. Pů-
sobila v Redakční radě časopisu Estetická 
výchova, těšila ji spolupráce s Výzkumným 
ústavem pedagogickým a stala se spoluau-
torkou nových učebnic výtvarné výchovy. 
Zúčastňovala se akcí Čs. komitétu INSEA 
(International Society for Education throu-
gh Art), např. Světového kongresu v Paříži. 
Tím se ubránila tlaku soudruhů ke vstupu 
do KSČ.

Při studiu výtvarné výchovy si osvojila zá-
klady heraldiky. Některé její návrhy znaků 

obcí byly realizovány, např. znak nedaleké 
obce Vojkovice.

Paní Míla několikrát v životě vážně one-
mocněla. Zpět do svého města se vrátila před 
sametovou revolucí. Prožila mnoho těžkých 
chvil, vychovala dva syny a ke staršímu se 
nakonec přestěhovala, protože samotnou 
v domě ji několikrát ohrozilo vloupání. Kdo 
nezažil „přesazení starého stromu“, neumí si 
představit, jakou bolest a stesk člověk proží-
vá. Neustále a ráda vzpomíná na desetiletou 
činnost ve výboru sdružení kralupských ro-
dáků a prohlašuje, že město Kralupy se všemi 
milými přáteli, zákoutími i okolím je nadále 
jejím městem. Přeje mu k dalšímu rozkvětu 
mnoho lepších zítřků. Vlastimil řada

V době studií na gymnáziu 
malovala své profesory – takto 
ztvárnila profesora latiny 
Myrona Lubyneckého.

M. Hellerová byla spoluautorkou této 
učebnice z roku 1976.

Setkání se spolužáky z gymnázia v roce 2001 
(M. Hellerová pátá zleva v první řadě).

Svatební fotografie – 1942 – manžel Míla Hantych 
zemřel při bombardování Kralup v březnu 1945.

1. máje 2012 
v rozkvetlé 
zahradě –  

M. Hellerové  
je 90 let.
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Zajímavosti

loni uplynulo už 140 roků 
od zahájení provozu kralup-

ského pivovaru. Ten ukončil pro-
dukci v polovině sedmdesátých 
let minulého století. Dá se říct, 
že pouze jediný Kralupan zatím 
sám nese pomyslnou štafetu pi-
vovarnictví v dolním Povltaví. 
Vaří totiž pivo ve vlastním mi-
nipivovaru. A údajně to prý ne-
ní až tak náročný proces - i tato 
záliba se však musí dělat hlav-
ně s láskou, dobrým technickým 
vybavením ruku v ruce s dodr-
žováním hygienických pravidel.

Dříve se národní nápoj vařil 
v každé větší hospodě. Dneska 
lze v domácích podmínkách uva-

řit ležák i ostatní speciální piva. 
Tomuto koníčku se oficiálně ří-
ká homebrewing (domácí vaře-
ní) a v Česku se jím baví vel-
ká skupina nadšenců. Všechny 
nepochybně spojuje náklonnost 
k pivu, k experimentování, pro-
tože vaření piva je jednak umě-
ní, jednak i tak trochu alchymie. 
A domácí pivovarníci se dokon-
ce nemusí spoléhat na klasic-
ké receptury, pivo snadno uva-
ří z koncentrátů, kterými se to 
na internetu jen hemží. 

A do této skupiny „fajnšmek-
rů“ patří Kralupan inženýr Petr 
Klíma. Na trhu objevil sadu pro 
domácí vaření piva s vlastním vý-

už vás přestává bavit sekání 
trávníku u domu, přihnojo-

vání, provzdušňování, chemické 
postřiky proti růstu plevelů, pro-
ti plísním apod.? Nechtěli byste 
na místě svého „mrtvého“ tráv-
níku mít rozkvetlou louku, ozdo-
benou květy bylin a překypující 
životem – motýlí louku?

Právě jarní měsíce duben – 
květen jsou optimální dobou pro 
„založení“ louky. Luční osiva ale 
nelze vysévat do již existujícího 
trávníku, semena by měla přijít 
přímo do hlíny. Pokud chcete 
trávník změnit na louku, je lep-
ší ho zrýt a zem srovnat. Luční 
směsi dobře rostou i na méně 

úrodné půdě. Vyumělkované 
anglické trávníky, které vidí-
me kolem sebe stále častěji, ať 
již v parcích, mezi domy nebo 
i na soukromých zahrádkách, 
nemají pro přírodu žádný pří-
nos, naopak jí škodí. Čistě trav-
ní monokultura je vlastně po-
rost z jediného typu rostliny, je 
uměle vytvořen a v našich ze-
měpisných podmínkách nepři-
rozený. Zdejší příroda vytváří 
pestrou skladbu rostlin, biodi-
verzitu, která podporuje sama 
sebe. 

Rozkvetlá louka oplývá ne-
sčíslnými druhy bylin, v mno-
ha případech léčivých, je na ni 

krásný pohled a poskytuje úto-
čiště mnoha drobným živoči-
chům. Trávník je skoro mrtvá 
plocha, neumožňuje život ani 
úkryt vůbec žádným živoči-
chům. Pokud se přece jenom 
některým tvorům či květinám 
podaří přežít v naší travní mo-
nokultuře, nazýváme je škůdci 
a hubíme je chemicky. Zdá se, 
že slovo „trávník“ je odvozeno 
od slova „trávit“. Zahrádkáři 
prolévají své trávníky pesticidy 
a herbicidy, aby zamezili růstu 
nežádoucích rostlin v trávnících 
a zlikvidovali škůdce. Tím se 
mohou dostat do půdy další je-
dovaté látky. 

Motýlí louka vám však dodá 
více optimismu i pohody. Dva-
krát do roka pak můžete vy-
nechat návštěvu ve fit centru 
a místo toho posekat louku ko-
sou. Jinak se o louku nebudete 
muset starat, do své přirozené 
krásy doroste zcela bez náma-
hy. Příroda ke své dokonalosti 
zásah člověka nepotřebuje, po-
může si sama, pokud jí člověk 
nechá alespoň trochu místa 
a nebrání jí. 

jan krátká, ec kraluPy

Jaro – čas pro „motýlí louku“

kRaluPské Pivo
se dnes vyrábí výhradně podomácku

běrem koncentrátu. „Nadělil“ si 
ji pod vánoční stromeček. „Zpo-
čátku to bylo testování různých 
druhů koncentrátů. Nutno při-
znat, moc jsem jim na chuť ne-
přišel. Po zralé úvaze nadešel čas 
odzkoušet vaření piva klasickou 
metodou,“ uvádí P. Klíma. První 
várku udělal tzv. dekokčním způ-
sobem na jeden rmut (část díla 
- směs sladového šrotu s vodou, 
která se dále tepelně zpracová-
vá). Po vykvašení, stočení a le-
žení s velkým napětím ochutnal 
své první vařené pivo. Od té do-
by je dělá pro osobní potřebu vý-
hradně z klasických základních 
surovin ve svém mikropivovaru 
nazvaném Kralupský ďáblík v ro-
dinném domě - více se dozvíte 
na stejnojmenném webu.

Technologické zařízení dále 
vylepšoval, zkvalitnil měření 
teploty, instaloval protiproudý 
chladič mladiny, napouštěcí au-
tomatiku pro „kotlík“ a varnu na-
pojil na počítač. Od té doby se 
jeho vaření piva stalo podstatně 
jednodušší, opakovatelné ve stej-
ných technologických podmín-
kách, proces se zautomatizoval 
a stal se spolehlivější, kvalita se 
zrovnoměrnila. V současnosti po-

užívá dvě varná zařízení s kapa-
citou 20 a 50 litrů, obě jsou na-
pojená a řízená počítačem.

Klasicky vařené pivo je připra-
veno ze čtyř základních surovin: 
vody - obvykle postačuje pitná 
voda z kohoutku, sladu, chmele 
a kvasnic. Právě ty jsou rozdílné 
pro spodní a svrchní kvašení. 
K dispozici jsou jak v sušené for-
mě, tak i tekuté, nejlepší jsou prý 
kvasnice přímo z pivovaru - v je-
ho případě ze 17  km vzdálených 
Únětic. U svrchně kvašených piv 
probíhá kvašení při teplotách ko-
lem 20 °C a u spodně kvaše-
ných piv kolem 10 °C (ležáky). 
Várka pro spodně kvašené pivo 
trvá cca 10 hodin, hlavní kva-
šení obvykle probíhá 6 - 10 dní 
v závislosti na druhu zlatavého 
moku. Pivo se pak nechá ležet 
alespoň tři týdny v lednici. 

Převážná většina neznalých 
konzumentů bývá při nabídnutí 
domácího piva trochu skeptická. 
O to větší je však jejich překvape-
ní, když vzorek ochutnají. Pokud 
se při výrobě něco nepokazilo 
(což se příliš často nestává, a to 
i když nedodržíte všechny poky-
ny zcela přesně), tak chutná do-
mácí pivo výtečně. Při přípravě 
várky si můžete vyrobit pivo dle 
libosti barvy i chutě. Podle plat-
né legislativy lze vyprodukovat 
pivo v množství nepřesahujícím 
200 litrů za kalendářní rok.

 j. Herain

Amatérský pivovarník Ing. Petr 
Klíma při výrobě domácího piva 

v mikropivovaru „Kralupský 
ďáblík“ používá klasickou 
recepturu s pomocí sladu, 

chmele a kvasnic. 
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Pozvánky

v Kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena St - Čt 15 – 18 h., při kulturních 
akcích a po dohodě - tel. 724 250 190, 

e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu 

výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo 

provoz galerie v roce 2013. 

KAROLÍNY BORECKÉ
Nejoblíbenější výtvarnou technikou K. Borecké 
je olejomalba a největší inspirací impresionisté. 
Na umění ji fascinuje schopnost zachytit 
určitý moment a vyjádřit emoce. Nejvíce tuto 
možnost oceňuje u portrétu, kde se snaží 
nejen o fyzickou podobu, ale také o jakési 
okno do duše. Absolvovala řadu výtvarných 
kurzů včetně sochařského kurzu ve vynikajícím 
ateliéru v Praze na Poštovce, kde měla možnost 
vytvořit několik sochařských portrétů. 
Hudební doprovod: žáci ZUŠ Kralupy
Prodejní výstava potrvá do 10. května 2013.
PřiPRaVUJEME V KVěTNU:
výstava ak. mal. Olgy Vychodilové

vás zve ve středu 10. 4. 2013 od 18 hodin na

vernisáž výstavy obrazů a loutek  
nadané umělkyně z Velvar

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s KaSS Kralupy n. V. 

Vás zvou na koncert v rámci

41. ročníku Hudebních slavností 
Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

Čtvrtek 18. 4. 2013 19:30 hodin v Rytířském sále zámku v Nelahozevsi

Koncert Dechového kvinteta – soubor složený  
ze sólistů Ústřední hudby armády České republiky

Program:
A. Dvořák - Polonéza Es dur 
L. van Beethoven  - Quintet op. 71 
P. I. Čajkovskij - 4 části z baletu Louskáček 
(Malá předehra, Tanec skřítků, Trepak, Květinový valčík)
W. A. Mozart - Divertimento Nr. 8
J. Haydn - Divertimento Nr. 8
E. Grieg - Tři části ze suity Nr. 1

Vstupenky na koncert v Rytířském sále budou 
v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze 
týden předem na tel. č. 315 785 099. 
Jednotné vstupné 100,- Kč. 
Doprava autobusem z Kralup zajištěna. 
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Společnost

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v dubnu 2013  
významných životních jubileí.

Přejeme jim 
hodně zdraví, 

radosti a spokojenosti

92 let kunešová Marie
91 let Runt Jaroslav
 Podrabská libuše
90 let Nováková Marie
85 let berka oldřich
 hrušovský Jiří
 Eklová Jaromíra
80 let seidlér Milan

37. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2013

občanské sdružení kruh přátel Prahy zve své členy i jejich přátele 
 

 na vycházku od vysílače Cukrák zpět ku Praze
Kdy? v sobotu 13. 4. 2013

Zdaleka viditelná věž na úpatí Brd patří televizní-
mu vysílači Střední Čechy Cukrák. Stavba vysíla-
če byla zahájena v roce 1959 na kopci Kopanina 
(411 m). Dne 1. listopadu 1961 byl vysílač uveden 
do provozu a o týden později, 7. listopadu 1961, 
už běželo pravidelné vysílání.

Tehdy dokončená věž měla výšku 193,5 m a vy-
sílač měl výkon 30 kW. V roce 1974–75, kdy se 
připravovalo vysílání ČT 2, prošel vysílač rekon-
strukcí, kus ho bylo uříznuto, na vrchol byl heli-
koptérou nasazen nový díl a na špičku lamináto-
vý nástavec, takže dnešní výška věže je 220 m. 
Úpravy vysílače proběhly ještě v roce 2002, kdy 
byl namontován opět pomocí helikoptéry nový 
laminátový nástavec.

Odjezd je v 8:41 z kralupského nádraží 
na Masarykovo nádraží. Odtud pojedeme 
metrem na Smíchovské nádraží a dále au-
tobusem 321 (odjezd 10:00) případně 317 
(odjezd 10:30) na zastávku Jíloviště, Cukrák. 
Zde si prohlédneme zvenčí televizní vysílač, je 
možno se též občerstvit. Druhý autobus při-
jíždí k Cukráku v 10:46, do té doby počkáme 
i na zájemce, kteří přijedou odjinud.

Od zastávky autobusu půjdeme 53 m po ze-
lené na rozcestí Cukrák, dále 2,6 km po modré 
přes rozcestí Na Výhledu na Kazín. Dále bude-
me pokračovat 2 km po žluté kolem Berounky 
až do Černošic. Délka trasy je 4,6 km, výškový 
profil je velmi příznivý i pro méně zdatné chodce.  
Akci připravila: RNDr. Helena Zákoucká

My, cvičenky a cvičenci TJ Sokol Kralupy, by-
chom tímto rádi srdečně poděkovali naší obě-
tavé, radostí, silou a optimismem obdařené cvi-
čitelce a bývalé náčelnici IvAnCE huRDíKOvé. 
Její nejen úterní hodiny, ale každé setkání do nás 
vlévá radost ze života a pohybu. Přejeme hod-
ně radosti, spokojenosti a trpělivosti při našich 
malých nezdarech.

„Ivanko naše milá, 
kde by ta naše těla byla, 
kdyby ses o ně nestarala? 
To by už dávno zastarala.
My rádi s Tebou bok po boku,
vyrážíme vpřed do dalších roků.
Díky Tobě za chvíle krásné,
chcem cvičit s Tebou, to je jasné!!!
Hodně zdraví, štěstí, lásky
to Ti přejí   SOKOLÁCI“

BLAHOPŘÁNÍ

Srdečně blahopřejeme!
Srdečné přání všeho nejlepšího našemu sbor-
mistru panu Mgr. PAvLu RyntOvI k jeho  
7O. narozeninám.
Hodně zdraví, spokojenosti, optimismu i toho 
p... štěstíčka Vám ze srdce přejí členky Senior 
mini chóru.
Vydržte a mějte s námi ještě dlouho trpělivost 
při našich zkouškách a vystoupeních.
Za Senior mini chór J. Kolářová

Manželé BOŽEnA A JIŘí SOBOtKOvI  
oslaví 20. dubna 50. výročí svatby.
„50 let spolu - to je něco! 
Za tu dobu změnilo se kde co,
ale na vaší lásce nic,
přejeme vám těch let ještě víc!“
Dcery Božena a Jana s rodinami
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Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

 5. 4. .....MUDr. Homolová ....Trojanova ul.
315 722 401

 12. 4. .....MUDr. Horák ..........Lobeček
315 726 221

 19. 4. .....MUDr. Málková ......Prokopova ul.
315 725 210

 26. 4. ....MUDr. Mikušová ....Kaučuk
315 718 016

 3. 5. .....MUDr. Nová ...........Nerudova 686
315 725 606

Vážení přátelé,
všichni jsme se již těšili na první jarní měsíc, 
sluníčko a trochu tepla, ale březnové počasí 
nás moc nepotěšilo.

Nevíme, čím nás překvapí duben, přesto 
se již těšíme na náš první výlet. A kam se 
20. dubna podíváme? Tentokrát se vydáme 
na západ, navštívíme Svatý Ján pod Skalou, 
Rokycany, Žebrák a Dobříň.

25. května uskutečníme další zájezd, o kte-
rém budeme informovat v příštím Zpravoda-
ji. Na tento rok jsme vybrali velmi zajímavé 
výlety, na které se můžete přihlásit osobně 

každé úterý v Domě s pečovatelskou službou, 
nebo na tel. číslech 728 720 763, 606 824 003 
a 315 723 925 a zaplatit je každé první úterý 
v měsíci tamtéž. 

Na schůzce klubu po Velikonocích se bude 
konat přednáška s promítáním diapozitivů 
z cest po Indii, na kterou srdečně zveme 
všechny příznivce. 23. dubna nás pak na-
vštíví a o dobrou náladu se postará Senior 
mini chór se svými krásnými písničkami. 
Srdečně vás zveme, přijďte si poslechnout 
a zazpívat s námi.

S pozdravem členové MKD

Městský klub důchodců

vzpomínky
Dne 9. 3. uplynulo již 10. vý-
ročí od úmrtí legendy kralup-
ského fotbalu - pana JOSEfA 
IBLA. Vzpomínají dcera Ivana, 
synové Josef a Jan s rodina-
mi a všichni příznivci tohoto 
krásného sportu.

Dne 3. 4. to bude rok, co 
nás navždy opustila naše 
maminka, babička a praba-
bička AnEŽKA ŠLEMROvá. 
S láskou vzpomíná syn 
Jaroslav s rodinou. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 19. 4. 2013 uplyne  
10 let od úmrtí paní MARIE 
PEŠKOvé. Stále vzpomí-
nají dcery Libuše a Marie 
s rodinami.

Dne 9. 4. 2013 by se dožil pan ZDEněK 
MAtOuŠEK, rodák z Kralup nad Vltavou, 88 let. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou. Děkuji. 
S velikou láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene dcera Jana

Dne 13. dubna uběhne  
30 let, kdy nás navždy 
opustil pan JOSEf DAnDA – 
řezník a uzenář z Lobečku.  
A 10. března uplynulo  
104 let od jeho narození.
Na hrob klademe kytičku, 

rozsvítíme svíčku. S láskou a vděčností nikdy 
nezapomeneme. Vzpomeňte s námi, kteří jste 
ho znali, věnujte, prosím, tichou vzpomínku. 
Děkujeme. Dcera Jiřina s rodinou, synové Josef 
a Jaroslav s rodinou, r. Machkova a ostatní 
příbuzní

Dne 5. 4. 2013 tomu bude 
již 5 let, co nás v osmdesáti 
letech navždy opustil pan 
KAREL ČERvEnKA. Stále 
vzpomíná manželka, syn 
s rodinou a bratr s rodi-
nou. Děkujeme za tichou 
vzpomínku.

 24. 2. František kouŘil........................ 69 let

 26. 2. Josef Říha ..................................... 64 let

 26. 2. antonie duRlíNovÁ ................ 83 let

 27. 2. Zdeněk havlíČEk ...................... 58 let

 2. 3. Jiří RoZuM .....................................74 let

 5. 3. olga havlíNovÁ ....................... 73 let

 9. 3. Jaroslava ŠRÁMkovÁ ............... 82 let

 9. 3. ladislav ČERvENka ................... 84 let

 13. 3. Marie kutovÁ ..............................74 let

 16. 3. Milada FoJtíkovÁ ..................... 89 let 

 18. 3. František ŤÁPal .......................... 90 let

 25. 3. Jaroslava bukvayovÁ.............. 83 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

ve středu 6. března 2013 jsme se rozloučili 
s paní Antonií Durlínovou, dlouholetou pracov-
nicí Kulturní a společenského střediska v Kra-
lupech nad Vltavou. 

Začínala jako uklízečka už v osvětové bese-
dě a po otevření Kulturního domu Vltava pře-
šla do zaměstnání v KaSS, kde pracovala až 
do odchodu do důchodu. Její chloubou byl vždy 
dobře uklizený „kulturák“ a mnozí návštěvníci 
si ji pamatují i jako šatnářku. Dobře vychovala 
pět dětí a energie měla na rozdávání. Často 
nám přinášela ochutnat výborné moravské ko-
láče, bramborové placky... a předala mnoho 
moudra ze svého života. Nikdy na naši oběta-
vou paní Durlínovou nezapomeneme. 

Bývalé kolegyně 
a kolegové z KaSS 
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sdRužENí RodÁků 
a příznivců města

DuBeN květeN

ZDRaVOTNicKá 
PřEDNáŠKa

KaRDiOLOGiE PRO SENiORy
Pro naše členy a seniory našeho města i okolí 
pořádáme přednášku nám známé MuDr. Jarmily 
Winterové o tom, jaký vliv má kardiologie na život 
seniorů. 
Přednášku uskutečníme ve středu 17. dubna  
od 15 hodin v sále městského muzea a bude dopl-
něna promítáním diapozitivů. Prostřednictvím těchto 
přednášek se můžete připravit po zdravotní stránce 
na absolvování našich zájezdů. Přednášející ráda 
zodpoví Vaše dotazy.

aUTOBUSOVý ZáJEZD
PěNČíN – KRáSNá – 

ZáMEK NOVý STRáNOV
Na trasu tohoto zájezdu se vydáme ve středu  
22. května. Z Minic vyjedeme v 7:30 a po projetí na-
šich zastávek vyrazíme v 8:00 od KD Vltava na farmu 
Pěnčín u Železného Brodu. Po hodinové prohlídce 
sklárny a brusírny perel si můžete prohlédnout farmu 
či se lehce občerstvit v restauraci. Potom zajedeme 
do nedaleké obce Krásná na prohlídku budované ex-
pozice známého lidového lékaře Johanna Josefa Kit-
tela, nejznámějšího jejich rodáka. Nezapomeneme ani 
na jejich raritu. Po obědě navštívíme nejpohádkovější 
málo známý zámek v Čechách – nový Stránov. Bude 
následovat společná prohlídka zámku a individuální 
prohlídka věže (za krásného počasí uzříte Krkonoše 
i Jizerské hory). V roce 1933 zde byla natočena první 
česká zvuková detektivka s K. Hašlerem. Nyní zámek 

TOUžíTE PO PEJSKOVi? aDOPTUJTE HO Z KRaLUPSKéHO úTULKU!

Bulík Dafne

3letý mazlivý a kontaktní pes, kterého nám někdo uvázal u útulku. Chvíli se 
v útulku rozkoukával a zvykal si, ale dnes chodí na procházky s venčiteli, vítá 
i nově příchozí, rád aportuje. Je vhodný i do bytu, protože je čistotný. nehodí se 
k ostatním psům, ani domácímu zvířectvu. S odrostlejšími, rozumnými dětmi nemá 
problém. Další fotky a videa psa najdete na webu kralupského útulku. 

8letá dlouhosrstá německá ohařka s PP, bez loveckého výcviku, která u nás skončila 
z důvodu onemocnění majitele. Zpočátku ráda hrabala myši, teď už se fixuje spíše 
na lidi a mazlí se. Zpočátku se bála míčku, nyní si již s ním hraje, ale není to žádná 
nadšená aportérka, spíš ji zajímá stopování. Je inteligentní, učenlivá, mazlivá, přá-
telská k dětem, k cizím lidem přirozeně nedůvěřivá, ale věrná ke svému páníčkovi.

LESAn - MěStSKý ÚtuLEK PRO PSy 
Kralupy nad vltavou – na hrombabě

 Monika Kolková, u  Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy n. vlt., 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

www.utulek-kralupy.estranky.cz

Další fotky a videa nejen těchto 
dvou psů najdete na webových 

stránkách útulku.

OMLuvA
Velmi se omlouváme, že jsme ze zdravotních 

a technických důvodů byli nuceni na poslední chvíli 
zrušit naši akci 19. března v jídelně DPS.

poskytuje své prostory k natáčení pohádek. Má i svá 
tajemství.
Cena zájezdu pro členy 200,- Kč, pro ostatní 230,- Kč. 
Přihlášky se přijímají nejpozději v úterý 7. května 
od 13 do 15 hodin v salonku DPS na Cukrovaru. 
Na místě obdržíte kompletní informace o zájezdu. Mů-
žete se objednat i dříve na tel. 720 139 445. Na zájezd 
zveme členy i širokou veřejnost. Jan Kolátor

Zájezdy za krásami vlasti – jako je zámek 
Nový Stránov – uskutečňujeme díky 
finančnímu grantu od MěÚ Kralupy n. Vlt., 
za což vřele děkujeme.

26. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota se koná v sobotu  
13. 4. 2013 s programem na návsi od 11 hodin. Jeden ze startů pochodu  
je před vlakovým nádražím v Kralupech n. vlt. v době 9:00 – 9:30 hodin.

Bližší informace: tel. 724 191 246, www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz
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Pozvánky, Ohlédnutí

Prohlídky zámecké expozice s průvodci v renesančních  
kostýmech, Sváťovo dividlo, kejklíř Pupa a flašinetové divadlo.

Ukázky sokolnictví a dobové hry v zahradě.
Prodej rozmanitých řemeslných výrobků  

a dílny nejen pro děti.
Cimbálová muzika a domácí delikatesy v zámeckém sklepení.

Ochutnávky a prodej vín z Lobkowiczkého vinařství  
v Roudnici nad Labem. 

VSTUPNé:
Dospělí: 120,- Kč Studenti a senioři: 60,- Kč Děti do 12 let: zdarma

Vstupné zahrnuje prohlídku zámku nebo divadelní představení.

JARNÍ HRNČÍŘSKé SLAVNOSTI 
NA ZÁMKU NELAHOZEVES
20. a 21. 4. 2013, 9 - 17 hodin

ZáMeK NeLAHoZeVeS
+ 420 315 709 111
info@zameknelahozeves.cz
www.zameknelahozeves.cz

Podrobnosti v kalendáři akcí na www.centrumkralupy.cz

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

na měsíc DuBEn z jednorázových akcí nabízíme:

JARní OČIStA ORGAnISMu – 4. 4. od 18:30 h. – přednáška, cena: 130,- Kč

SEZnáMEní SE SE SCRAPBOOKEM – 6. 4. od 13:30 do 16:30 h. – výroba 
záložky a bločku, cena: 370,- Kč

PARtnERSKé vZtAhy 19. StOLEtí – 8. 4. od 18:30 do 20:00 h. – literární 
přednáška. Cena: 130,- Kč, studenti a důchodci 50,- Kč

hOMEOPAtIE – 11. 4. od 18:30 do 20:00 h. – cena: 130,- Kč

PLEtEní Z PAPíRu – 13. 4. od 15:00 do 17:00 h. – pedig pro začátečníky 
i pokročilé, cena: 250,- Kč

OLEJOMALBA – neděle 14. 4. od 10:00 do 17:00 h. – pro úplné začátečníky 
i mírně pokročilé. Cena: 1.050,- Kč 

hyGIEnA DuŠE – pondělí 15. 4. od 18:30 do 21:00 h. – jak obnovovat 
duševní síly. Cena: 200,- Kč 

MEDItAČní vEČER z cyklu Žít s radostí – 22. 4. od 19:00 h., cena: 180,- Kč

fIMO MInIhRátKy PRO DětI – 27. 4. od 9:30 do 11:30 h. – cena: děti 
s rodiči 60,- Kč, samostatné děti 100,- Kč

AfRICKý tAnEC – 28. 4. od 16:00 h. – zážitkový seminář. Cena: 350,- Kč

těhOtEnStví, POROD A ŠEStInEDěLí – 29. 4. od 18:30 do 20:00 h. – 
otázky a odpovědi, na které není čas v porodnicích a poradnách. Cena: 130,- Kč

inzerce

Koncert ve Vltavě
komorní orcHestr dVořákoVa kraje
se předvedl v kd Vltava v úterý 2. března 2013 s novým programem a navíc s mezinárodními sólisty.
byl to opět velmi krásný koncert. také tentokrát si orchestr vystačil se smyčcovými nástroji, 
kdy vynikla vzácná souhra a plný zvuk smyčců. jako sólista se s orchestrem představil 
člen České filharmonie karel malimánek. V jeho podání jsme mohli vyslech-
nout tubu, coby sólový nástroj. Ve druhé polovině koncertu zahrál 
jako sólista na housle jaroslav šonský (švédsko) a za klavír 
usedla francouzská klavíristka sylvanie Wiart.

dramaturgie koncertu i jeho nastudování 
je dílem uměleckého vedoucího a dirigenta 
prof. Václava mazáčka. musím konstatovat, že 
se mu daří vše, na co sáhne. také v tomto kon-
certu exceloval nejen výběrem skladeb, ale také 
svým dirigentským uměním.

Posluchače včetně mě (a mohlo jich být více) kon-
cert prostě okouzlil.

tento článek píši pro ty, kteří na koncertě byli a mo-
hou si doplnit potřebné informace, ale také pro ty, 
kteří na koncertě nebyli, aby mohli litovat, že o takový 
zážitek přišli.

Vladimír Vlasák
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Program KD Vltava

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 otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

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

PROGRaM Na DUBEN

ší majitel rybí restaurace v New Yorku se 
po letitém spořádaném manželství odhodlá 
k první nevěře. Do bytu své maminky si po-
stupně pozve tři různé typy žen a dostává se 
s nimi do neuvěřitelně komických a choulos-
tivých situací s ještě komičtějšími výsledky.  
Hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová (troj-
role)

vstupné: 350,- Kč; 
300,- senioři, studenti

Sobota 13. 4.  15:00

Pochodem ŤAP 
aneb Zvířecí pohádka o cestě domů

Divadlo Pohadlo 
Co všechno se může stát, když se zvířátka  
ze ZOO rozhodnou, že se vrátí domů do Af-
riky? Překonají vše, co jim dlouhá cesta na-
chystá? Stanou se z nich opravdoví kamarádi? 
Dokážou si pomoci v nouzi? Najdou nakonec 
svůj vysněný domov? A co je to domov? To 
vše a ještě mnohem více v naší pohádce.

vstupné: 60,- Kč

neděle 14. 4. 15:00

Kurz KETLOVÁNÍ
- pozvánka na str. 23

Čtvrtek 18. 4.  19:30

13. country salon
Rangers Band 
+ kapela Taxmeni
V dubnu se můžete těšit na svou pravidelnou 
dávku country muziky v podání Rangers Band, 
kteří si tentokrát jako hosta přizvali kapelu 
TAXMENI. vstupné: 200,- Kč

Čtvrtek 25. 4.  19:30

Tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tan-
cechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer 
v rytmu tance! vstupné: 60,- Kč; 

100,- Kč za pár

Sobota 27. 4.  15:00

Čarodějná 
pohádka

Divadélko Matýsek Nový Bor

Příběh čaroděje Habakuka, zlomyslného skřít-
ka a malé holčičky Dorotky. Ta se proměni-
la z obyčejné hadrové panenky na holčičku 
po neopatrné manipulaci čaroděje s elixírem 
zvětšení. Elixír však účinkuje jen 24 hodin. 
Dorotce se zpátky do malého hadrového těla 
nechce. Jedinou šancí je kouzelná hůlka z pa-
prsku Slunce. Získat ji však není jednoduché...
 vstupné: 60,- Kč

LOutKOvý SOuBOR ROLnIČKA
uvede ve středu 24. 4. 2013  
od 16:30 a 17:30 pohádku: 

„JAK KAŠPáREK  
K ROZáRCE PŘIŠEL“ 

režie: Z. Hrazděrová

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.
Divadélko je přístupné z Hakenovy ulice, 
vchod vpravo vedle kulturního domu.

4. Fashion Show – Modní MIX
7. KPH – Soldiers of Swing
18.	 Horkýže	Slíže
21. Studio	DVA	-	Hvězda	(Eva	Holubová)
23.	 Dlouhý,	Široký	a	Bystrozraký
24. – 25.	Divadelní	festival	Za	Vodou	
	 ve	spolupráci	s	DS	Scéna
30.	 Tančírna

PřiPRaVUJEME Na KVěTEN:

Pátek 5. 4.  20:00

Aprýloví plesnarubI
narubI

 

ples KD vltava
Jarní závěrečný ples plesové sezony bude 
ve znamení apríla. Jak již název napovídá, vše 
bude jinak. Nic není zakázáno, vše je dovoleno. 
Dámy, převlečte se za pány, páni, oblékněte se 
za dámy. Anebo si jen otočte vše naruby. A kdo 
se na takovou změnu necítí, může přijít podle 
svého. Večerem vás provede skvělá muzika 
kapely Plus Neratovice. Tombola snad také 
bude a možná nějaké překvapení. Uvidíme, 
ples bude aprílový… :o) vstupné: 160,- Kč

neděle 7. 4.  14:30

KRALUPSKÝ 
TALENT

Zveme všechny na 4. ročník dětské pěvecké 
soutěže Kralupský talent. Přijďte svým potles-
kem podpořit mladé nadané zpěváky a užít 
si příjemné nedělní odpoledne. V porotě opět 
zasednou známé osobnosti.
  vstupné: 65,- Kč

Úterý 9. 4.  19:30

Neil Simon: 

Poslední ze 
žhavých milenců

Komedie je skvělá již svým námětem a pří-
mo dokonalá díky mistrným dialogům. Star-
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PODěkOvÁNÍ
24. 3. – Velikonoční slavnost
Děkujeme žáčkům ze ZUŠ Kralupy, tanečnicím a tanečníkům 
z Tanečního a pohybového studia Zuzany Štarkové a taneč-
ní skupině Dixi pod vedením Kateřiny Bartoňové za krásná 
kulturní vystoupení na Velikonoční slavnosti. Panu Durasovi 
za stálou přízeň kulturnímu domu, zvířátka z jeho chovu potě-
šila všechny děti i dospělé. Caférestaurantu Kotva děkujeme 
za milé dárečky.

5. 4. – Aprílový ples
KD Vltava děkuje sponzorům Aprílového plesu: Zámek Liblice, 
CA Abaca, CK Alexandria Kralupy, Mary Kay, Restaurant Hos-
tibejk, BigShock, Kapela Plus Neratovice, Espresso Longberry, 
Global Kralupy, Greenwich Restaurant, Vodafone Kralupy, Ka-
deřnictví Marilyn, Moderní bydlení Kaštánková, Studio Visage.

V neděli 17. března proběhla vernisáž výstavy 
dětských prací na téma Čtyřlístek. Z více než 

180 obrázků vybral a ocenil výtvarník Jaroslav 
Němeček 5 dětských autorů. 

Výherci jsou: 3.A Základní školy na Komenského 
nám., Karolína Koderičová, Filip Šebesta, Martina 

Koutová a Zuzana Moučková. Gratulujeme  
a všem dětem děkujeme za krásné obrázky!

2013

neděle 7. 4. 2013 od 14:30 hod.
velký sál KD Vltava

vstupné: 65,- Kč, stolové obsazení

Přijďte si poslechnout nadějné zpěváky a zpěvačky, pod-
pořit svého favorita a zjistit, kdo z 25 soutěžících letos 
vybojuje titul Kralupský talent! Kromě toho budete moci 
získat autogram či společné foto se svými oblíbenými 
zpěváky.

účast v porotě přislíbili:
� zpěvačka, klávesistka a pedagožka Lída Nopová
 (vedoucí oddělení populární hudby 
 na Pražské konzervatoři),
� zpěvačka a herečka Míša Doubravová,
� zpěváci David Deyl a Martin Janský.

Za podporu soutěže Kralupský talent 2013 děkujeme: 
BMS - SAND s.r.o., SAHA, Naturmed, Párty klub, Rama 
a Dove, CA Velvary Longauerová, P. Hlavsová, O. Goe-
pert, M. Goltbergrová, M. Břízová, pí. Reissová, PhDr. J. 
Velková, K. Novotný, K. Dvořáčková, J. Mautsková, ka-
deřnictví Flumen.

Ma(mi)lujeme Čtyřlístek

fo
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1. - 2. 4. KINO NEHRAJE

3. 4. ST

20:00 
MARTIN A VENUŠE
Česko, 2012, 102 min., 100,- Kč

4. 4. ČT

20:00
VEDLEJŠÍ ÚČINKY  
USA, 2013, 106 min., 15, T, 100,- Kč     

Emily (Rooney Mara) a Martin Taylorovi (Channing Ta-
tum) jsou dokonalý a úspěšný mladý pár. Pak si však 
jde Martin sednout na čtyři roky do basy za zneužívá-
ní informací v obchodním styku a jeho život se mění 
v peklo. Stejně tak i Emily, která se utápí v depresích, 
se pokusí o sebevraždu. Psychiatr Jonathan Banks 
(Jude Law) se s Emily dohodne na sérii terapeutic-
kých setkání a užívání antidepresiv...

5. 4. PÁ

17:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, 90 min., 100,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, 133 min., 12, 90,- Kč

22:20
MAMA
Šp. / Kan., 2013, 100 min., 12, T, 110,- Kč

6. 4. SO

15:00
CROODSOVI
USA, 2013, 90 min., D, 100,- / 125,- Kč

17:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ 
USA, 2013, 125 min., D, 130,- Kč

20:00
TERAPIE LÁSKOU
USA, 2012, 122 min., 12, T, 80,- Kč

Učitel dějepisu Pat Solatano (Bradley Cooper) prošel 
psychickou krizí, během níž přišel o všechno – ztratil 
dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné, 
co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiat-
rické léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí 
vrátit se domů...

7. 4. NE

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
TERAPIE LÁSKOU
USA, 2012, 122 min., 12, T, 80,- Kč

20:00
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
USA, 2012, 95 min., T, 110,- Kč

Stárnoucí gangster Val (Al Pacino) opouští po dlou-
hých 28 letech vězení a Doc (Christopher Walken) 
pro něj nachystal oslavu znovu nabyté svobody, bě-
hem které prožijí to, co někteří obyčejní smrtelníci 
nestihnou za celý život a během které ožívají stará 
gangsterská pravidla loajality a kodex cti...

8. - 9. 4. KINO NEHRAJE

10. 4. ST         OSCARY OCENĚNÝ FILM!

20:00
LÁSKA
Fr. / Něm. / Rak., 2012, 125 min., T, 90,- Kč

Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne 
(Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby. Jejich láska 
a pevné pouto je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří 
si vybírá svou daň – Anne prodělá mozkovou mrtvici 
a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako 
dřív ani pro jejich dceru Evu (Isabelle Huppert)...

11. 4. ČT

20:00
PÁD BÍLÉHO DOMU 
USA, 2013, 119 min., 12, T, 100,- Kč

Zcela nečekaný útok na Bílý dům završí uvěznění pre-
zidenta Ashera (Aaron Eckhart) a jeho nejbližších spo-
lupracovníků v nepřístupném bunkru v podzemí budo-
vy. Útok přežije jen prezidentův bývalý osobní strážce 
Mike (Gerard Butler). Ten ve spolupráci s prezidento-
vým zástupcem Allanem (Morgan Freeman) využije 
všech svých schopností a detailní znalosti prostředí 
Bílého domu k tomu, aby osvobodil hlavu státu...

12. 4. PÁ

17:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ 
USA, 2013, 125 min., D, 100,- Kč

20:00
JURSKÝ PARK 
USA, 1993, 127 min., D, 130,- / 150,- Kč

Pro všechny dobře známý film můžete nyní zhléd-
nout ve 3D projekci. Nenechte si ujít toto jedinečné 
dobrodružství.

22:30
LESNÍ DUCH
USA, 2013, 90 min., 15, T, 130,- Kč

Pět mladých přátel se vydává na výlet do odlehlé 
chaty hluboko v lesích. Když objeví Knihu mrtvých, 
nevědomky probudí spící démony žijící v okolí a začne 
krvavý boj o přežití...

13. 4. SO

17:00
JURSKÝ PARK 
USA, 1993, 127 min., D, 130,- / 150,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, 133 min., 12, 90,- Kč

14. 4. NE

10:00
VĚNEČEK POHÁDEK 2
Česko, 72 min., 40,- Kč

O Malence, Tři kumpáni, Jonáš a velryba, Krako-
noš a sklínkař Matěj, O starém psu Bodříkovi, Su-
permyš.

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
JACK A OBŘI
USA, 2013, 114 min., D, 90,- Kč

Když mladý farmářský dělník Jack (Nicholas Hoult) 
náhodou otevře bránu dělící náš svět od hrůzostraš-
ných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Obři 
vtrhnou na Zemi a snaží se získat zpět území, o kte-
rá v minulosti přišli. Jack se jim snaží zabránit - 
v boji za království, jeho obyvatele a lásku statečné 
princezny čelí nezadržitelnému přívalu válečníků, 
o kterých si až dosud myslel, že existují pouze v le-
gendách...

20:00
MARTIN A VENUŠE
Česko, 2012, 102 min., 100,- Kč

15. - 16. 4. KINO NEHRAJE

17. 4. ST

20:00
PŘÍBĚH MÉHO SYNA  
It. / Šp. / Chorv., 2012, 127 min., T, 90,- Kč

Svobodná matka Gemma (Penélope Cruz) přijíždí 
se svým dospívajícím synem Pietrem do Sarajeva, 
aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety ji 

◆  @

17:00
JURSKÝ PARK 
USA, 1993, 127 min., D, 130,- / 150,- Kč

20:00
NEVĚDOMÍ 
USA, 2013, 124 min., 12, T, 120,- Kč

22. - 23. 4. KINO NEHRAJE

24. 4. ST

19:00
DÁVÁM TOMU ROK
VB, 2013, 97 min., 12, T, 120,- Kč

Ambiciózní Nat (Rose Byrne) a neúspěšný spisova-
tel Josh (Rafe Spall) jsou spolu neskutečně šťastní 
i navzdory rozdílné povaze. Jejich svatba je jak z po-
hádky, ale rodina ani přátelé nejsou přesvědčeni, 
že jejich vztah vydrží moc dlouho. Joshova bývalá 
přítelkyně a Natin pohledný klient se zdají být zají-
mavou alternativou... 

25. 4. ČT

20:00
ŠMEJDI
Česko, 2013, 74 min., 70,- Kč

Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté ka-
mery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro 
seniory. Co se opravdu děje na populárních zájez-
dech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. 
Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem 
je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraže-
ného zboží... 

26. 4. PÁ

17:00
JURSKÝ PARK     
USA, 1993, 127 min., D, 130,- / 150,-Kč

20:00
ZLOMENÉ MĚSTO
USA, 2013, 109 min., 15, T, 100,- Kč

Bývalý policista (Mark Wahlberg) se stal soukromým 
detektivem a je najat starostou (Russell Crowe), aby 
zjistil, zda starostu podvádí žena. Když toto podezření 
potvrdí a později je nalezen milenec starostovy ženy 
mrtvý, pustí se do prověřování starostova majetku...

22:20
TEMNÉ NEBE
USA, 2013, 110 min., 15, T, 100,- Kč

Poklidný předměstský život rodiny Barretových se 
začne pořádně otřásat v základech. V jejich domě 
se stane série nevysvětlitelných událostí a oni br-
zy zjišťují, že je pronásleduje smrtící a děsivá síla... 
(od producentů filmu Paranormal activity).

27. 4. SO

17:00
CROODSOVI  
USA, 2013, 90 min., D, 130,- / 150,- Kč

20:00
NEVĚDOMÍ 
USA, 2013, 124 min., 12, T, 120,- Kč

28. 4. NE

10:00
POHÁDKY PRO KOČKU
ČR, 76 min., 40,- Kč

Kotě, O kočičce, myšce a červené slepičce, Kočičí 
škola, Kocourek Modroočko: já a můj dvounožec, 
Malování pro kočku, Kocourek Mňouk.

15:00
ZAMBEZIA
Jižní Afrika, 2012, animovaný, 83 min., D, 100,- Kč

Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá 
na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města 
Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící 
město před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží 
zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, který kuje 
pikle na přepadení Zambezie... 

17:00
JACK A OBŘI 
USA, 2013, 114 min., D, 90,- Kč

20:00
ZLOMENÉ MĚSTO
USA, 2013, 109 min., 15, T, 100,- Kč

29. - 30. 4. KINO NEHRAJE

1. 5. ST 

15:00
ZAMBEZIA  
Jižní Afrika, 2012, 83 min., D, 130,- Kč

17:00
MARTIN A VENUŠE
Česko, 2012, 102 min., 100,- Kč

20:00
ZÁHADA HORY MRTVÝCH
USA, 2013, T, 100 min., 12, 100,- Kč 

Film mapuje cestu studentů, kteří se rozhodli nato-
čit dokument o jedné z největších záhad 20. století, 
o nevyřešené smrti devíti ruských lyžařů v pohoří 
Ural. Příběh podle skutečné události.

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

museli kvůli bosensko-srbské válce opustit. Gemma 
se tu před lety zamilovala do Diega (Emile Hirsch), 
Pietrova otce. Nyní na ni čeká minulost, která ji po-
staví tváří v tvář ztrátě milovaného manžela, ale také 
poznání síly lásky...

18. 4. ČT

20:00
NEVĚDOMÍ
USA, 2013, 124 min., 12, T, 120,- Kč

Jacka (Tom Cruise), kterého baví především hledání 
artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvedou z kaž-
dodenní rutiny dvě události. Tou první je nouzové 
přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky 
(Olga Kurylenko) tvrdí, že ji s Jackem pojí společná 
minulost. Následně je Jack zajat ilegální armádou 
operující pod zemským povrchem, jejíž charisma-
tický vůdce Beech (Morgan Freeman) toho o něm 
ví víc než on sám...

19. 4. PÁ

17:00
CROODSOVI  
USA, 2013, 90 min., D, 130,- / 150,- Kč

20:00
PRAVIDLA MLČENÍ
USA, 2012, 125 min., T, 110,- Kč

Protiválečná skupina Weather Underground spácha-
la v 60. letech kromě několika bombových atentátů 
také loupežné přepadení banky, při němž zemřel 
strážný. Po třiceti letech je jedna z aktérek (Susan 
Sarandon) dopadena FBI, přičemž spustí řetězec 
reakcí, jež vedou až k odhalení dalšího člena skupi-
ny – právníka Nicka Sloana, léta se skrývajícího pod 
jménem Jim Grant (Robert Redford)... 

22:20
LESNÍ DUCH
USA, 2013, 90 min., 15, T, 120,- Kč

20. 4. SO

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
JACK A OBŘI 
USA, 2013, 114 min., D, 120,- Kč

20:00
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
USA, 2012, 95 min., T, 110,- Kč

21. 4. NE

15:00
CROODSOVI
USA, 2013, 90 min., D, 100,- / 125,- Kč
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1. - 2. 4. KINO NEHRAJE

3. 4. ST

20:00 
MARTIN A VENUŠE
Česko, 2012, 102 min., 100,- Kč

4. 4. ČT

20:00
VEDLEJŠÍ ÚČINKY  
USA, 2013, 106 min., 15, T, 100,- Kč     

Emily (Rooney Mara) a Martin Taylorovi (Channing Ta-
tum) jsou dokonalý a úspěšný mladý pár. Pak si však 
jde Martin sednout na čtyři roky do basy za zneužívá-
ní informací v obchodním styku a jeho život se mění 
v peklo. Stejně tak i Emily, která se utápí v depresích, 
se pokusí o sebevraždu. Psychiatr Jonathan Banks 
(Jude Law) se s Emily dohodne na sérii terapeutic-
kých setkání a užívání antidepresiv...

5. 4. PÁ

17:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, 90 min., 100,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, 133 min., 12, 90,- Kč

22:20
MAMA
Šp. / Kan., 2013, 100 min., 12, T, 110,- Kč

6. 4. SO

15:00
CROODSOVI
USA, 2013, 90 min., D, 100,- / 125,- Kč

17:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ 
USA, 2013, 125 min., D, 130,- Kč

20:00
TERAPIE LÁSKOU
USA, 2012, 122 min., 12, T, 80,- Kč

Učitel dějepisu Pat Solatano (Bradley Cooper) prošel 
psychickou krizí, během níž přišel o všechno – ztratil 
dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné, 
co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiat-
rické léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí 
vrátit se domů...

7. 4. NE

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
TERAPIE LÁSKOU
USA, 2012, 122 min., 12, T, 80,- Kč

20:00
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
USA, 2012, 95 min., T, 110,- Kč

Stárnoucí gangster Val (Al Pacino) opouští po dlou-
hých 28 letech vězení a Doc (Christopher Walken) 
pro něj nachystal oslavu znovu nabyté svobody, bě-
hem které prožijí to, co někteří obyčejní smrtelníci 
nestihnou za celý život a během které ožívají stará 
gangsterská pravidla loajality a kodex cti...

8. - 9. 4. KINO NEHRAJE

10. 4. ST         OSCARY OCENĚNÝ FILM!

20:00
LÁSKA
Fr. / Něm. / Rak., 2012, 125 min., T, 90,- Kč

Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne 
(Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby. Jejich láska 
a pevné pouto je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří 
si vybírá svou daň – Anne prodělá mozkovou mrtvici 
a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako 
dřív ani pro jejich dceru Evu (Isabelle Huppert)...

11. 4. ČT

20:00
PÁD BÍLÉHO DOMU 
USA, 2013, 119 min., 12, T, 100,- Kč

Zcela nečekaný útok na Bílý dům završí uvěznění pre-
zidenta Ashera (Aaron Eckhart) a jeho nejbližších spo-
lupracovníků v nepřístupném bunkru v podzemí budo-
vy. Útok přežije jen prezidentův bývalý osobní strážce 
Mike (Gerard Butler). Ten ve spolupráci s prezidento-
vým zástupcem Allanem (Morgan Freeman) využije 
všech svých schopností a detailní znalosti prostředí 
Bílého domu k tomu, aby osvobodil hlavu státu...

12. 4. PÁ

17:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ 
USA, 2013, 125 min., D, 100,- Kč

20:00
JURSKÝ PARK 
USA, 1993, 127 min., D, 130,- / 150,- Kč

Pro všechny dobře známý film můžete nyní zhléd-
nout ve 3D projekci. Nenechte si ujít toto jedinečné 
dobrodružství.

22:30
LESNÍ DUCH
USA, 2013, 90 min., 15, T, 130,- Kč

Pět mladých přátel se vydává na výlet do odlehlé 
chaty hluboko v lesích. Když objeví Knihu mrtvých, 
nevědomky probudí spící démony žijící v okolí a začne 
krvavý boj o přežití...

13. 4. SO

17:00
JURSKÝ PARK 
USA, 1993, 127 min., D, 130,- / 150,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, 133 min., 12, 90,- Kč

14. 4. NE

10:00
VĚNEČEK POHÁDEK 2
Česko, 72 min., 40,- Kč

O Malence, Tři kumpáni, Jonáš a velryba, Krako-
noš a sklínkař Matěj, O starém psu Bodříkovi, Su-
permyš.

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
JACK A OBŘI
USA, 2013, 114 min., D, 90,- Kč

Když mladý farmářský dělník Jack (Nicholas Hoult) 
náhodou otevře bránu dělící náš svět od hrůzostraš-
ných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Obři 
vtrhnou na Zemi a snaží se získat zpět území, o kte-
rá v minulosti přišli. Jack se jim snaží zabránit - 
v boji za království, jeho obyvatele a lásku statečné 
princezny čelí nezadržitelnému přívalu válečníků, 
o kterých si až dosud myslel, že existují pouze v le-
gendách...

20:00
MARTIN A VENUŠE
Česko, 2012, 102 min., 100,- Kč

15. - 16. 4. KINO NEHRAJE

17. 4. ST

20:00
PŘÍBĚH MÉHO SYNA  
It. / Šp. / Chorv., 2012, 127 min., T, 90,- Kč

Svobodná matka Gemma (Penélope Cruz) přijíždí 
se svým dospívajícím synem Pietrem do Sarajeva, 
aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety ji 

◆  @

17:00
JURSKÝ PARK 
USA, 1993, 127 min., D, 130,- / 150,- Kč

20:00
NEVĚDOMÍ 
USA, 2013, 124 min., 12, T, 120,- Kč

22. - 23. 4. KINO NEHRAJE

24. 4. ST

19:00
DÁVÁM TOMU ROK
VB, 2013, 97 min., 12, T, 120,- Kč

Ambiciózní Nat (Rose Byrne) a neúspěšný spisova-
tel Josh (Rafe Spall) jsou spolu neskutečně šťastní 
i navzdory rozdílné povaze. Jejich svatba je jak z po-
hádky, ale rodina ani přátelé nejsou přesvědčeni, 
že jejich vztah vydrží moc dlouho. Joshova bývalá 
přítelkyně a Natin pohledný klient se zdají být zají-
mavou alternativou... 

25. 4. ČT

20:00
ŠMEJDI
Česko, 2013, 74 min., 70,- Kč

Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté ka-
mery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro 
seniory. Co se opravdu děje na populárních zájez-
dech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. 
Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem 
je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraže-
ného zboží... 

26. 4. PÁ

17:00
JURSKÝ PARK     
USA, 1993, 127 min., D, 130,- / 150,-Kč

20:00
ZLOMENÉ MĚSTO
USA, 2013, 109 min., 15, T, 100,- Kč

Bývalý policista (Mark Wahlberg) se stal soukromým 
detektivem a je najat starostou (Russell Crowe), aby 
zjistil, zda starostu podvádí žena. Když toto podezření 
potvrdí a později je nalezen milenec starostovy ženy 
mrtvý, pustí se do prověřování starostova majetku...

22:20
TEMNÉ NEBE
USA, 2013, 110 min., 15, T, 100,- Kč

Poklidný předměstský život rodiny Barretových se 
začne pořádně otřásat v základech. V jejich domě 
se stane série nevysvětlitelných událostí a oni br-
zy zjišťují, že je pronásleduje smrtící a děsivá síla... 
(od producentů filmu Paranormal activity).

27. 4. SO

17:00
CROODSOVI  
USA, 2013, 90 min., D, 130,- / 150,- Kč

20:00
NEVĚDOMÍ 
USA, 2013, 124 min., 12, T, 120,- Kč

28. 4. NE

10:00
POHÁDKY PRO KOČKU
ČR, 76 min., 40,- Kč

Kotě, O kočičce, myšce a červené slepičce, Kočičí 
škola, Kocourek Modroočko: já a můj dvounožec, 
Malování pro kočku, Kocourek Mňouk.

15:00
ZAMBEZIA
Jižní Afrika, 2012, animovaný, 83 min., D, 100,- Kč

Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá 
na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města 
Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící 
město před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží 
zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, který kuje 
pikle na přepadení Zambezie... 

17:00
JACK A OBŘI 
USA, 2013, 114 min., D, 90,- Kč

20:00
ZLOMENÉ MĚSTO
USA, 2013, 109 min., 15, T, 100,- Kč

29. - 30. 4. KINO NEHRAJE

1. 5. ST 

15:00
ZAMBEZIA  
Jižní Afrika, 2012, 83 min., D, 130,- Kč

17:00
MARTIN A VENUŠE
Česko, 2012, 102 min., 100,- Kč

20:00
ZÁHADA HORY MRTVÝCH
USA, 2013, T, 100 min., 12, 100,- Kč 

Film mapuje cestu studentů, kteří se rozhodli nato-
čit dokument o jedné z největších záhad 20. století, 
o nevyřešené smrti devíti ruských lyžařů v pohoří 
Ural. Příběh podle skutečné události.

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

museli kvůli bosensko-srbské válce opustit. Gemma 
se tu před lety zamilovala do Diega (Emile Hirsch), 
Pietrova otce. Nyní na ni čeká minulost, která ji po-
staví tváří v tvář ztrátě milovaného manžela, ale také 
poznání síly lásky...

18. 4. ČT

20:00
NEVĚDOMÍ
USA, 2013, 124 min., 12, T, 120,- Kč

Jacka (Tom Cruise), kterého baví především hledání 
artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvedou z kaž-
dodenní rutiny dvě události. Tou první je nouzové 
přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky 
(Olga Kurylenko) tvrdí, že ji s Jackem pojí společná 
minulost. Následně je Jack zajat ilegální armádou 
operující pod zemským povrchem, jejíž charisma-
tický vůdce Beech (Morgan Freeman) toho o něm 
ví víc než on sám...

19. 4. PÁ

17:00
CROODSOVI  
USA, 2013, 90 min., D, 130,- / 150,- Kč

20:00
PRAVIDLA MLČENÍ
USA, 2012, 125 min., T, 110,- Kč

Protiválečná skupina Weather Underground spácha-
la v 60. letech kromě několika bombových atentátů 
také loupežné přepadení banky, při němž zemřel 
strážný. Po třiceti letech je jedna z aktérek (Susan 
Sarandon) dopadena FBI, přičemž spustí řetězec 
reakcí, jež vedou až k odhalení dalšího člena skupi-
ny – právníka Nicka Sloana, léta se skrývajícího pod 
jménem Jim Grant (Robert Redford)... 

22:20
LESNÍ DUCH
USA, 2013, 90 min., 15, T, 120,- Kč

20. 4. SO

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
JACK A OBŘI 
USA, 2013, 114 min., D, 120,- Kč

20:00
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
USA, 2012, 95 min., T, 110,- Kč

21. 4. NE

15:00
CROODSOVI
USA, 2013, 90 min., D, 100,- / 125,- Kč
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Sportovec Kralup nad vltavou 2012

jednotlivec do 15 let
1. místo Berková Kateřina TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje
2. místo Koblencová Anna TJ Kralupy, oddíl kanoistiky
3. místo Palečková Sofie TJ Kralupy, oddíl krasobruslení
4. místo Šindelář Šimon Ski klub Kralupy 
5. místo Glogas Michael FK Kralupy 1901, st. přípravka

jednotlivec 16 - 50 let
1. místo Štěpán Martin Ski klub Kralupy
2. místo Procházka Vít TOM KČT Kralupy
3. místo Němeček Petr Klub vodních sportů Kralupy
4. místo Truhlář Luboš Trisportteam 
5. místo Hájková Klára TJ Kralupy, oddíl krasobruslení

jednotlivec nad 51 let 
1. místo Krejčová Eliška TJ Kralupy, oddíl stolního tenisu
2. místo Veselý Ivan TJ Kralupy, oddíl silového trojboje
3. místo Hájek Jiří, Ing. Ski klub Kralupy

kolektiv do 15 let
1. místo TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje, družstvo dívek U15
2. místo Rugby Club Kralupy nad Vltavou, tým Havrani U7
3. místo FBC Kralupy nad Vltavou, starší žáci

kolektiv od 16 let
1. místo TJ Kralupy, oddíl volejbalu - kadetky
2. místo BK Kralupy Junior, dorostenky
3. místo AFC Kralupy nad Vltavou

trenér roku 
1. místo Moravcová Martina BK Kralupy Junior
2. místo Marvánek Michal Klub vodních sportů
3. místo Šimek Antonín FK Kralupy 1901

Druhé dveře Síně slávy
Kasalický Václav plavání

mimořádné ocenění
Miloš Pavel basketbal
Zahradníková Lenka plavání

pohár starosty
Truhlář Luboš, triatlon

Cena veřejnosti
BK Kralupy Junior, dorostenky

V rámci galavečera kralupského sportu – v pátek 22. března 2013 - byly vyhlášeny výsledky ankety 
Sportovec Kralup nad Vltavou 2012 a představeni sportovci našeho města. Škála sportovních odvětví 
je opravdu pestrá a pestrý byl i celý galavečer. návštěvníci se v sále kina Vltava bavili zejména 
u medailonků jednotlivých sportovců a po celou dobu vládla přátelská a fair play atmosféra.
tV reportáž z této akce můžete vidět a najít na webu od 2. 4. 2013.
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do Síně slávy vstupuje pan 
Václav Kasalický (plavec).

Hokejista Martin 
Procházka předal 

mimořádné 
ocenění Lence 
Zahradníkové.
Lenku zpovídá 

moderátorka 
Hanka 

Bozděchová.

Pohár starosty 
přebírá od malých 
gymnastek Luboš 
Truhlář (triatlon).
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letos 16. dubna oslaví  
81. narozeniny pan  

Jiří Podivínský, spoluzakla-
datel volejbalového oddílu 
– oddílu odbíjené - Slavoj 
Mikovice.

O historii odbíjené v Kra-
lupech řekl: „Po roce 1945 
u nás byl velký zájem o roz-
voj tělovýchovy. V Růžo-
vém údolí tehdy fungovala 
Uliční stranická organiza-
ce, která se rozhodla v Mi-
kovicích vybudovat dětské 
hřiště. Ale protože tehdy každý barák měl 
velkou zahradu, děti na hřiště moc necho-
dily, tak jsme ho začali využívat my, mladí. 
Dobudovali jsme si volejbalový kurt a zača-
li hrát odbíjenou. Ze začátku jsme hráli do-

slova přes prádelní šňůru, 
časem jsme koupili síť.

Postupně se k nám přidá-
vali kluci z Kralup a Lobeč-
ku, např. dobrým hráčem 
byl Vašek Beránek, a tím 
jsme odstartovali volejbalo-
vou éru v Kralupech. 

V roce 1951, když jsem 
maturoval, jsme už volejbal 
hráli závodně. Jezdili jsme 
po turnajích a hráli okres-
ní ligu. Jako vítězové okre-
su jsme se na Křivoklátě 

kvalifikovali do krajského přeboru a pak 
už se v Kralupech hrála vyšší soutěž.

V okolí bylo několik volejbalových oddí-
lů, nejlepší byla Zvoleněves a Obříství. 

Abychom ale mohli hrát krajskou sou-

těž, museli jsme kromě sportovních výsled-
ků také splnit několik podmínek, jednou 
z nich bylo založit družstvo dorostenců. 
Družstvo jsme založili, já jsem si udělal  
kurz trenéra, potom rozhodčího a u volej-
balu jsem vydržel prakticky 30 let.

Jediný „tmavý“ moment přišel v době, 
kdy se místní funkcionáři snažili sloučit 
tři jednoty, které tu v Kralupech fungova-
ly – Slavoj Mikovice, Čechie Kralupy a TJ 
Kaučuk. Já jsem se sloučení bránil, věno-
val jsem tomu veškerý čas a snahu, ale 
postupem doby klub zanikl. Přesto stále 
tvrdím, že Slavoj v našich srdcích nikdy 
nezahyne.“

Všechno nejlepší k narozeninám, hodně 
zdraví, optimismu a sportovního nadšení 
přejí bývalí hráči dorostu Slavoje Miko-
vice 

VOLEjBALOVé 
RESuMé

Volejbalová sezóna 2012/2013 se pomalu chýlí 
ke konci. Dohrávají se již jen soutěže mladších 
žákyň. Takže je čas na částečné bilancování. 

Velkým úspěchem skončila soutěž Krajské-
ho přeboru pro muže, kteří se stali přeborníky 
kraje. Gratulujeme! Kadetky dohrály v sobotu 
16. 3. poslední dva zápasy 1. ligy. Ve skupině 
skončily na 4. místě, celostátně pak na mís-
tě devátém. Udržely tak ligovou příslušnost. 
Také juniorkám soutěž skončila. Ve skupi-
ně skončily třetí, celostátně šesté. I ony tak 
budou i příští rok hrát 1. ligu. Starší žáky-
ně ve finále Českého poháru během víken-
du 22. - 24. 3. v moravském Bílovci obsadily  
6. místo. V celostátním účtování po sečte-
ní výsledků všech kol to znamená úžasné  
5. místo. Třešnička na pomyslném dortu: naše 
trenérka Jitka Kubištová byla vyhlášena nej-
lepší trenérkou Českého poháru 2012/2013!

A co nás ještě čeká? V dubnu budou starší 
žákyně na posledním turnaji KP (pořádá Klad-
no) obhajovat krajský titul. Již nyní je jasné, že 
je v dubnu opět čeká celostátní finále. Mladší 
žákyně mají před sebou ještě 3 kola (hraje se 
na jaře většinou již na venkovních kurtech).  
Kadetky a juniorky budou hrát na různých 
přátelských turnajích. 

Téměř na úplný závěr sezóny pak v sobotu 
8. 6. proběhne další ročník mezinárodního 
Memoriálu Simony Machanové. V neděli 9. 6. 
pak šestkový turnaj mladších žákyň.

Petr Slapnička

AKtuáLní vOLEJBALOvé 
InfORMACE nAJDEtE nA 

WWW.KRALUPSKEVOLEJBALISTKY.ORG

ohlédnutí do historie kralupského volejbalu
Jiří Podivínský
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POZvánKA  
na domácí fotbal

Mistrovská utkání A mužstvo   
17. kolo 14. 4. 16:30
fK Kralupy 1901 – PtZ nelahozeves

20. kolo 5. 5. 17:00
fK Kralupy 1901 - Slavia velký Borek

22. kolo 19. 5. 17:00
fK Kralupy 1901 - SK Liběchov 

Mistrovská utkání B mužstvo   
12. kolo 21. 4. 17:00
fK Kralupy 1901 B - vltavan Chvatěruby B

13. kolo 28. 4. 17:00
fK Kralupy 1901 B - fK Čechie Kralupy B 

15. kolo 12. 5. 17:00
fK Kralupy 1901 B - Sokol Dolany B

17. kolo 26. 5. 17:00
fK Kralupy 1901 B - Sokol hostín

Pohár pro mistra ČR 
opět v Kralupech

Lyžařská sezóna byla v březnu v plném prou-
du a kralupští lyžaři přidali další výborné vý-

sledky.
Předžákovské družstvo se zúčastnilo krajských 

přeborů v obřím slalomu v Pasekách nad Jizerou. 
Mistry kraje ve svých kategoriích se stali Šimon Šin-
delář a Juliana Šindelářová. Bronzové medaile pak 
přidali Karel Schejbal a Míša Šindelářová.

Tito malí závodníci se dále zúčastnili finálových 
závodů prestižní série AmerFunCupu. Šimon Šin-
delář (9 let) obsadil 5. místo na Medvědíně a vy-
nikající 2. místo na Stohu. V konečném pořadí tak 
obhájil své loňské 2. místo a potvrdil tak, že patří 
do nejužší české špičky ve své kategorii. Neztra-
tila se ani Juliana Šindelářová (11 let), která byla  
6. na Medvědíně a 7. na Stohu. V celkové klasifikaci 
seriálu obsadila vynikající 11. místo.

Martin Štěpán (17 let) jako člen reprezentace ČR 
koncem února závodil na Evropském zimním festi-
valu mládeže v Brašově (Rumunsko). Zde bohužel 
nenavázal na své loňské úspěchy z mládežnické 
olympiády v Innsbrucku a nejlépe se umístil v ob-
řím slalomu, kde obsadil 36. místo (z 90 startujících 
závodníků z 35 zemí Evropy). 

Koncem března se zúčastnil Mistrovství ČR do-
spělých v alpských disciplínách ve Špindlerově Mlý-
ně. Hned první den závodů tam obsadil fantastické 
5. místo v kategorii mužů v superobřím slalomu, což 
mu vyneslo titul mistra České republiky v kategorii 
mladších juniorů (a obhajobu loňského titulu). V dru-
hém závodě téhož dne, superkombinaci, obsadil 
mezi muži výborné 6. místo, což mu v kategorii 
mladších juniorů stačilo pouze na titul vícemistra 
ČR) se ztrátou pouhých dvou setin na vítěze.

Další závody mistrovství se jely po uzávěrce to-
hoto čísla Zpravodaje. 

Martin Štěpán st.,
Ski klub Kralupy

Zveme vás na exhibiční utkání 
aneb do Kralup se vrací liga

1. května od 15 hodin – stadion v Olších
fK Kralupy 1901 vs. Internacionálové České republiky 
- bývalí fotbaloví reprezentanti - Büttengel, Gabriel, horňák, 
hunal, Jelínek, Knoflíček, Kincl, Lokvenc, němec, novotný, 
Rada, Samek, Šilhavý, ulich, verbíř, veselý, votava, vrabec a další. 

vstupné: 150,- Kč 

PROGRAM: 
15:00......................... fK Kralupy 1901 A - Internacionálové České republiky
15:45 – 16:00 ........... derby mladších přípravek fK Kralupy 1901 – fK Čechie Kralupy
17:00 – 18:00  .......... autogramiáda Internacionálů ČR
18:00 ........................ fK Kralupy 1901 B - Sokol nová ves – čtvrtfinále českého poháru
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Prvním závodem s účastí 
kralupských lifterů bylo 

9. 2. Mistrovství Čech v benč-
presu. Konkurence byla velmi 
silná a tak Zdeněk Tuháček 
v kategorii do 83 kg skončil 
až na 5. místě. Reputaci oddí-
lu zachraňovala letošní posi-
la Luboš Šos, který v katego-
rii do 120 kg zatlačil na benč 
240 kg a získal tímto výkonem 
bronz.

Kralupský závodník Ivan 
Veselý se pečlivě připravoval 
na Mistrovství Čech v benčpre-
su masters ve Zbýšově, odkud 
přivezl 3. místo.

Na začátku března začala 
sezóna závodníkům i v plném 
silovém trojboji (dřepu, benči 
a mrtvém tahu). Účast na Mi-
strovství Čech v silovém troj-
boji v Litvínově měl již loňský-

mi výsledky zajištěnu Zdeněk 
Tuháček. Ve vyrovnané soutěži 
vybojoval 3. místo a zopakoval 
svůj loňský litvínovský výsledek 
650 kg.

V sobotu 16. 3. proběhla nej-
vyšší národní soutěž v benčpre-
su a to Mistrovství ČR. Soutěž 
tentokrát pořádal Klub silové-
ho trojboje z Jihlavy. Bohužel 
soutěž dopadla pod očekávání 
kralupských - Zdeněk Tuhá-
ček obsadil 5. místo, Luboš Šos 
4. místo.

Pomalu se pro kralupské si-
láky blíží konec mistráků, ale 
o to víc se mohou připravovat 
na plánované pohárové soutěže, 
se kterými se letos roztrhl py-
tel. Některé závody se budou ko-
nat pod hlavičkou Powerlifting 
Grand Prix a vyhrát takovouto 
soutěž je velmi lákavé.

kralupským silákům se letos moc nevede

vsobotu 16. 3. 2013 se v kra-
lupské badmintonové hale 

na Cukrovaru konal další ze sé-
rie badmintonových turnajů pro 
děti, které pořádáme ve spolu-
práci s mělnickou halou pro ma-
lé badmintonisty v průběhu celé-
ho roku. Turnaje se konají každý 
měsíc střídavě vždy buď v Kra-
lupech anebo v Mělníku. Děti si 
tak mohou nejen změřit síly se 

soupeři, které z běžných tréninků 
neznají, ale mohou si vyzkoušet 
i prostředí v jiné hale.

Turnaje jsou určeny pro děti 
do 15 let a nejsou omezeny re-
gistrací u ČBaS, brány naší haly 
jsou otevřeny všem malým bad-
mintonovým nadšencům. Děti 
sehrávají dvouhry systémem ur-
čeným vždy na místě dle počtu 
přihlášených. Hráči a hráčky bo-

jují ve třech kategoriích bez roz-
dílu pohlaví o věcné ceny. 

Naši odchovanci si v konku-
renci celkem 32 badmintonistů 
nevedli vůbec špatně a ze tří 
kategorií si odnesli dvě druhá 
(Matěj Volf a Martin Švec) a jed-
no první místo (Dan Náhlovský). 
Gratulujeme!

Všem malým účastníkům tur-
naje děkujeme za odvahu a bo-

jovnost a těšíme se na brzké 
shledání na kurtech, a to ať už 
na našich pravidelných trénin-
cích anebo na dalším turnaji.

Více informací, výsledky a fo-
togalerii najdete na webových 
stránkách www.badmintonkralu-
py.cz nebo na naší facebookové 
stránce: Badminton Kralupy.

za badminton kraluPy 

adéla HurtíkoVá
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badmintonový turnaj dětí

Společné foto účastníků turnaje.

V pořádání soutěží nezahálí 
ani sami členové Silového troj-
boje. V neděli 9. 6. 2013 v rámci 
Dnů Kralup se přijďte podívat 
na pohárovou soutěž Strongman 
Kralupy. Bude se soutěžit v silác-

kých disciplínách, např. v pře-
vracení pneu, zvedání klády 
a tahání kamionu. Soutěž je ote-
vřena pro registrované sportovce 
i pro příchozí veřejnost. Více info 
na www.strongmanteam.eu.

Začátek sezóny se letos silákům ze Silového trojboje  
tJ Kralupy oproti loňsku moc nevyvedl. 

Zdeněk Tuháček – Mistrovství Čech 
v silovém trojboji - Litvínov 2013.
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Jsme rádi, že po ná-
ročné práci taneč-

níků a trenérek při-
šla první odměna. 
Soutěžní sezónu 
jsme úspěšně zahá-
jili v sobotu 16. břez-
na ve Slaném na taneční 
soutěži „Slánské tančení 2013“. 
Soutěžily všechny naše věkové 
skupiny. Děti s choreografií „Že 
by pohádka?“ obsadily 1. mís-
to. Na prvních místech skončily 
i obě skupiny juniorů s choreo-
grafiemi „Noty“ a „Země v nás“. 
Také naše nová skupina streetu 
měla ve Slaném úspěšnou pre-
miéru. Ve své kategorii se umís-
tila na 3. místě. Skupina dospě-
lých žen s choreografií „Cesta“ 

ve stylu moderního tance 
získala rovněž 1. místo.

V neděli 17. 3. jsme 
pokračovali v České Lí-
pě na soutěži „Českolip-
ský zvoneček“. I když by 

mohli být tanečníci una-
vení ze soboty, ukázalo se, že 

jsou dobře trénovaní, mají výdrž 
a potřebný elán. Vystoupení se 
všem povedla a na výsledcích se 
to také ukázalo: tři 1. místa a jed-
no 3. místo. Co víc si přát? Aby 
všem vydrželo to správné nadše-
ní a na dalších soutěžích tančili 
se stejným nasazením.

Více informací o TS Naděje 
najdete na www.tsnadeje.cz

marcela VořecHoVská 

a Vlasta měcHuroVá

taneční skupina Naděje brala zlato!

vsobotu 9. 3. zamířily kralupské florba-
listky na předposlední turnaj sezony 

až do Sezimova Ústí, kde změřily své síly 
s celky FBC Panthers – Vosy a SK Bivojky 
Litvínov. Kralupské svěřenkyně nastoupily 
do zápasu ve velmi kvalitní sestavě a hned 
v úvodu prvního utkání s pražskými Panter-
kami ukázaly soupeřkám, že přijely bojově 
naladěny. Ve druhé minutě utkání otevře-
la skóre Vacková. Magdaléna Charvátová 
v tomto souboji zaznamenala hattrick a cel-
kový výsledek 5:3 pro Kralupy znamená, 
že kralupské juniorky se dotáhly na svého 
soupeře v tabulce. Druhé utkání kralup-
ských probíhalo v mnohem větším tempu 
a otěže převzal zkušený Litvínov, přesto 
za zmínku stojí další hattrick z hole Char-

vátové, důstojný výkon proti zkušenému 
soupeři a poměrně příznivý výsledek 6:3 
pro Bivojky z Litvínova. 

VojtěcH PoHl, trenér juniorek

žáci postoupili mezi 18 nejlepších
Starší žáci postoupili do DIVIZE C a řadí 
se tak momentálně mezi 18 nejlepších tý-
mů v Praze a středních Čechách. „Musím 
říct, že mi kluci udělali veli-
kou radost. Konečně se začíná 
zúročovat práce na trénování 
osobní obrany. Za tři utkání 
jsme obdrželi jen 3 branky. To 
samozřejmě není jen zásluha 
obrany, ale také i vynikajících 
reflexů gólmanů. Je vidět, že si 

Láďa i Petr začínají postupně zvykat na vět-
ší intenzitu a razanci střel.

Do příštího turnaje musíme trošku za-
pracovat na koncentraci na utkání. I přes 
včasný příjezd a rozcvičku nám utíká začá-
tek utkání. Většinou obdržíme první bran-
ku a musíme dohánět ztrátu. Kromě toho 
budeme také dále zdokonalovat defenzivní 
prvky, neboť se nám osvědčuje, že klíčem 

k úspěchu je kvalitní obrana. 
Nezbývá než zabrat a doufat, že 
se nám podaří v našem tažení 
nasbírat ještě více skalpů, ja-
kým bylo vítězství nad béčkem 
Kladna 7:2 v zápase o postup,“ 
okomentoval turnaj trenér star-
ších žáků Daniel Knopp.

KRALUPY N. VLT.
NERUDOVA UL. 801
(vedle pošty)

klimatizovaný cvičební sál

Tel.: 774 509 013
e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz

kralupské juniorky přivezly první prvoligovou výhru

inzerce
Všechny 
naše letošní 
choreografie 
včetně vystoupení 
hostujících 
tanečních skupin 
(a nejen to) 
budete moci 
vidět v KD Vltava 
v Kralupech nad 
Vltavou 31. května 
od 17 hodin. 
Tímto všechny 
taneční nadšence 
srdečně zveme.

Juniorky 
s poháry

„Země v nás“
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BASKEtBAL
Dorostenky u19
DBAK - BK Kralupy Junior ...................................66:63
BK Klatovy - BK Kralupy Junior ...........................75:87
BK Kralupy Junior - BK Teplice ............................85:68
BK Kralupy Junior - Slovan Ústí ...........................88:61

Ženy, play-off 1. ligy
Valosun Tišnov – BKJ Kralupy .............................77:69
Valosun Tišnov – BKJ Kralupy .............................79:64

fLORBAL
Ph+SČ přebor mužů
FBC Kralupy n/V. A - FBC Panthers C .....................3:2
FBC Kralupy n/V. A - FBK Vosy Praha .....................5:2
FBC Kralupy n/V. A - FBC Prokrastinators Praha ....5:3
FBC Kralupy n/V. A - FBC Hamsters Vysočany ....... 4:1

Ph+SČ soutěž mužů
FBC Kralupy n/V. B - TJ Kyje ................................... 7:6 
FBC Kralupy n/V. B - FBC Barracudas Slaný ..........3:6
FBC Kralupy n/V. B - Prasport  ................................ 4:6
FBC Kralupy n/V. C - FBC Falcons Žižkov B  ........... 4:1
FBC Kralupy n/V. C - IBK Kuřata Kladno  ................2:5
FBC Kralupy n/V. C - FBC Kladno D  .......................0:9
FBC Kralupy n/V. C - Sokol Rudná  .........................2:3

Ph+SČ liga dorostu
FBC Kralupy n/V. - FBC Pitbulláci Kolín  .................. 3:4
FBC Kralupy n/V. - FBŠ Bohemians C  ....................6:3
FBC Kralupy n/V. - BILLY BOY Mladá Boleslav B ....2:2
FBC Kralupy n/V. - Florbal Team Nebušice  ............5:2

Ph+SČ liga starších žáků
FBC Kralupy n/V.  - Sokol Rudná  ............................ 2:1
FBC Kralupy n/V.  - FBŠ Bohemians Praha B  ........ 1:0
FBC Kralupy n/V.  - FBC Kladno B  .......................... 7:2

Ph+SČ liga žen 
FBC Kralupy n/V. - FBK Olymp Praha ..................... 4:6
FBC Kralupy n/V. - Slavia VŠ Plzeň .........................0:8

1. liga juniorek
FBC Kralupy n/V. - FBC Panthers-Vosy  ..................5:3
FBC Kralupy n/V. - SK Bivojky Litvínov  ..................3:6
FBC Kralupy n/V. - 1. FBK Tábor ............................. 1:3
FBC Kralupy n/V. - FBC Vipers Most  ...................... 1:3

RŠfL
ZŠ Václava Havla - ZŠ Veltrusy ................................ 5:1
ZŠ Velvary - ZŠ Komenského .................................. 2:4
DG Kralupy - ZŠ Třebízského ..................................3:3

Výsledkový servis kolektivních sportů
Kralupy  - Plzeň ........................................................2:0
Kralupy  - Prostějov ................................................. 1:2
Kralupy  - Bílovec ..................................................... 1:2
Kralupy  - Přerov ......................................................0:2
Kralupy - Brno ..........................................................0:2

Kadetky, 1. liga - finálová skupina
Kralupy - Bedřichov (Jihlava) ................................... 3:1 
Kralupy - Bedřichov (Jihlava) ...................................0:3 
Kralupy - Hlincovka .................................................. 1:3 
Kralupy - Hlincovka ..................................................0:3
Kralupy - Třebín .......................................................0:3
Kralupy - Třebín .......................................................3:2

Juniorky, 1. liga - finálová skupina
Červený Kostelec - Kralupy ..................................... 3:1 
Červený Kostelec - Kralupy .....................................0:3 
Kralupy - Náchod .....................................................3:2 
Kralupy - Náchod ..................................................... 3:1 
Hradec Králové - Kralupy .........................................0:3 
Hradec Králové - Kralupy .........................................0:3 

Ženy, Krajský přebor
Slaný - Kralupy ......................................................... 1:3 
Slaný - Kralupy ......................................................... 3:1 
Kralupy - Příbram ....................................................3:0 
Kralupy - Příbram ....................................................0:3 
Benešov - Kralupy ...................................................0:3 
Benešov - Kralupy ................................................... 1:3
Kralupy - Benátky n.Jiz. ...........................................3:2
Kralupy - Benátky n.Jiz. ...........................................3:0

Muži, Krajský přebor
Český Brod - Kralupy ...............................................2:3 
Český Brod - Kralupy ...............................................0:3 
Kralupy - Roztoky u Prahy .......................................0:3 
Kralupy - Roztoky u Prahy ....................................... 3:1 

ZŠ Václava Havla - ZŠ Velvary  ................................ 4:2
ZŠ Veltrusy - DG Kralupy  ........................................ 4:4
ZŠ Komenského - ZŠ Třebízského  .........................3:2

RfL
ASPV Veltrusy - Zuřivé Karety  ................................8:0
Lujs Vytón - Sokol Kančí Hřbet  ............................... 8:1
Lujs Vytón - Sokol Kančí Hřbet  ...............................6:5
All Stars Kralupy - FBC Sokol Kralupy  ....................9:6
Pink Guys - Sokol Kančí Hřbet  ...............................9:8
ASPV Veltrusy - Kralupy 90210  .............................. 5:4
Kralupy 90210 -Zuřivé Karety  ................................5:2
ASPV Veltrusy - All Stars Kralupy  ...........................2:3
Pink Guys - ASPV Veltrusy  ......................................8:3
Lujs Vytón - FBC Rapid Hands  ............................... 9:7
Kralupy 90210 - All Stars Kralupy  ..........................6:9
All Stars Kralupy - Zuřivé Karety  ...........................11:3

fOtBAL
Starší žáci u15 
FK Kralupy 1901 – Dolní Chabry ............................. 1:2
FK Kralupy 1901 – Pšovka Mělník ...........................1:4
FK Kralupy 1901 – SK Roudnice  ............................ 0:4
FK Kralupy 1901 – Sokol Libiš ................................2:2  

Dorost u19
FK Kralupy 1901 – Pšovka Mělník ..........................0:6
FK Kralupy 1901 – Slovan Velvary  .........................2:0 
FK Kralupy 1901 – Zvoleněves  ............................... 0:4

A – mužstvo Český pohár 
FK Kralupy 1901 A – Vojkovice  ............................... 3:1  
FK Kralupy 1901 A – Čechie Kralupy ....................10:0 
FK Kralupy 1901 A – Chvatěruby B ........................11:0

B – mužstvo Český pohár
FK Kralupy 1901 – Zálezlice  ................................... 4:2 
FK Kralupy 1901 – Dřínov .......................................3:5 
FK Kralupy 1901 – Chlumín  .................................... 4:2

futSAL
Muži DIvIZE A
AFC Kralupy - 1.DFK Slaný ...................................... 4:2
Legie Příbram - AFC Kralupy ................................... 4:1
AFC Kralupy - Hrasl Slaný .......................................6:6
Atmos FK Bělá p. B. - AFC Kralupy ......................... 3:4

vOLEJBAL
Starší žákyně, Český pohár, finále
Kralupy - Nový Jičín ................................................. 2:1
Kralupy  - Olymp Praha............................................ 1:2

Na konec sezóny se rozhodli 
rodiče a trenéři mladších 

žáků uspořádat hokejově-pozná-
vací zájezd do Švédska. Ve čtvr-
tek 7. března 2013 po 21. ho-
dině odjel celý tým autobusem 
směrem na sever přes Německo 

a Dánsko do základny ve švéd-
ském Jonkopingu. Celkem si bě-
hem jednoho týdne kluci zahrá-
li 7 zápasů se severskými týmy 
a načerpali tak spoustu cenných 
hokejových zkušeností. Všechna 
utkání se odehrála v přátelské 

atmosféře a s výsledky zápasů 
byli kralupští spokojeni. Stejně 
tak s organizací celého zájezdu, 
kdy kromě cenných sportovních 
zážitků bylo dostatek prostoru 
i na výlety, rybaření, muzea 
a další zajímavé akce.

Výsledky zápasů: Kralupy - 
EKSJO 2 : 8 (ročník 1999/2000), 
- Boras 8 : 4, - Harryda 3 : 4, 
- NASJO 4 : 4, - Gislaved 3 : 3, 
- Djurgarden 8 : 1, - Stockholm 
Vikings 7 : 1.

zdeňka HesoVá

kralupští hokejisté na zkušené ve Švédsku
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Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

TURNaJ STOLETí
13. ročník Turnaje století v malé kopané 
pod záštitou starosty města Kralupy nad 
Vltavou pana Petra Holečka pořádáme  
8. 6. na fotbalovém hřišti Čechie.
Týmy, které mají chuť se turnaje zúčast-
nit a bojovat o putovní pohár, se mohou 
přihlásit v kanceláři DDM osobně, telefo-
nicky (315 722 430) nebo e-mailem (ddm-
kralupy@seznam.cz) do 17. 5. 2013.

SEDMiHLáSEK
Stalo se již tradicí, že se šikovní zpěváčci 
účastní pěvecké soutěže v DDM. Letoš-
ní „Sedmihlásek DDM“ se koná 18. 4. 
od 16:00 hod. Přihlášky na soutěž si vy-
zvedněte v kanceláři nebo je naleznete 
na www. ddmkralupy.webz.cz. Uzávěrka 
je 12. 4. 2013. Soutěžit se bude ve čty-
řech kategoriích: předškoláci; 1. stupeň 
ZŠ; 2. stupeň ZŠ a SŠ. Soutěžící se do-
staví 18. 4. v 15:30 hod. s vlastním CD 
s hudbou. Registrační poplatek: 30,- Kč

PáLENí ČaRODěJNic
Filipojakubská noc je prý plná kouzel. 
A jistě ani děti nebudou chtít tento den 
zůstat doma. Obléknou kostýmy čaroděj-
nic a čarodějů a přijdou za námi ke hřišti 
v Mikovicích 30. 4. od 17:30, abychom 
si mohli společně zasoutěžit a zatančit. 
Občerstvení a hudba jsou zajištěny. Děti 
dostanou v soutěžích drobné odměny.

McDONaLD’s cUP
McDonald’s Cup je největší fotbalový tur-
naj pro žáky základních škol. Letos se 
koná 16. ročník. DDM Kralupy pořádá 
oblastní kolo pro I. stupeň ZŠ 16. a 17. 
dubna vždy od 8:00 hod. na víceúčelo-
vém hřišti u zimního stadionu.

OLyMPiáDa ZE ZEMěPiSU
OKRESNí KOLO
Olympiádu ze zeměpisu ZŠ a SŠ pořádal 
DDM Kralupy 14. 3. 2013. Zúčastnilo se 
jí celkem 73 dětí z okresu Mělník. Sou-
těžilo se ve čtyřech kategoriích. Olym-
piáda se skládala z 3 částí: práce bez 
atlasu, písemný test z geografických zna-
lostí a praktická část. Studenti dosahovali 
v jednotlivých kategoriích velmi dobrých 
výsledků. První dva soutěžící postoupili 
do krajského kola. Přejeme všem hodně 
úspěchů v dalších kolech.

uMíStění:
Kategorie A 
1. místo Petr Převrátil - DG a SOŠE Kralupy
2. místo Markéta Finišová
 - ZŠ Jungmannovy sady Mělník
Kategorie B
1. místo Jacob Najman - GJP Mělník
2. místo Vít Vlasák - GJP Mělník
Kategorie C
1. místo Vojtěch Görög - ZŠ Ing. MPB Neratovice
2. místo Natálie Horáčková
 - ZŠ 28. října Neratovice
Kategorie D           
1. místo Pavel Beneš - GFG Neratovice
2. místo Tomáš Taraba - GJP Mělník

LODí PO VLTaVě
DDM Kralupy společně s Klubem vod-
ních sportů Kralupy připravili příjemné 
odpoledne pro děti a jejich rodiče u vody. 
Malé i velké seznámí s vodními sporty, 
řízením motorových lodí a jízdou na pla-
vidlech. Celou akci budou doprovázet hry 
a soutěže na souši a aktivní děti jistě po-
těší trampolína a skákací hrad. Dospělí 
mohou posedět u příjemného občerstve-
ní. Akce se koná 4. května v kralupském 
přístavišti na nábřeží J. Rysa od 14:00 
do 17:00 hodin. 
Vstupné je dobrovolné. 
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Školy

Jak už je známo, učitelé na ZŠ 
Komenského se snaží zpes-

třit žákům pobyt ve škole za-
jímavou a netradičně pojatou 
výukou. Příkladem můžou být 
letošní šesté ročníky, kde žáci 
zažili „mlsnou hodinu českého 
jazyka“. 

Zrovna jsme probírali popis 
pracovního postupu. A aby byla 
naše hodina zajímavější, připra-
vila nám paní učitelka domácí 
úkol, ve kterém šlo o to, vyzkou-
šet si připravit nějakou pochout-
ku podle receptu. Komu se dílo 
podařilo, přinesl do školy ochut-
návku pro ostatní spolužáky. 

Jak taková hodina probíhá? 
Dali jsme si lavice do kruhu 
a na ně vystavili své výtvory. 
Po zazvonění nám paní učitelka 
rozdala soutěžní čísla. Postupně 

jsme svá díla představovali a po-
pisovali recepty. Každý se chtěl 
podělit o své zážitky z příprav, 
pochlubit se, co se mu podařilo, 
co mu naopak nešlo, co udělal 
sám a podobně. Navíc jsme po-
znali, že pokud není recept na-
psán přesně, nezkušený kuchtík 
si těžko poradí. Proto jsme se 
snažili recepty pro spolužáky 
napsat co nejlépe.

Po krátkém představení na-
šich domácích úkolů začala 
nejpříjemnější část hodiny – 
ochutnávka všech donesených 
dobrot. Děti nadšeně přecháze-
ly od jednoho zákusku k další-
mu, povídaly si, hodnotily jed-
notlivé výrobky a celá hodina 
se nesla v příjemné a přátelské 
atmosféře. Ti, kteří na domá-
cí úkol zapomněli (mnoho jich 

opravdu nebylo), nakonec lito-
vali, že si nestihli nic připra-
vit. Někteří nakonec prosili pa-
ní učitelku, jestli by nemohli 
donést recept na některou další 
hodinu. 

Po fázi ochutnávání paní 
učitelka řekla, že je čas zvolit 
vítěze. Každý z nás mohl dát 
hlas svému favoritovi, nakonec 
se sečetly hlasy a přišel očeká-
vaný okamžik vyhlášení vítě-
zů. V 6.A nejvíce hlasů získal 
Patrik Pešta s česnekovou po-
mazánkou, Karolína Fousková 
s palačinkovými rolkami a Al-
bert Zientek s výtečnými slaný-
mi placičkami. V paralelní třídě 
pak nejvíce zachutnal slaný zá-
vin od Marcela Švejdíka, perník 
s čokoládou od Adély Holomko-
vé a všechny překvapila Marti-

zš komenskéHo

Jaro už se pomalu blíží a v naší škole se 
začíná dít spousta zajímavých aktivit. 
První akcí, kterou jsme navštívili, byla vý-

stava kralupského muzea s názvem „JARO 
V MUZEU“. Tato výstava žákům představila 
dobové předměty, lidové tradice, hádanky 
a hry. Žáci si zde mohli vyzkoušet výrobu 
tradičních rukodělných výrobků pod vede-
ním zkušených členek „KLUBU LIDOVÉ 
TVORBY PRAHA“. Tato aktivita měla u žá-
ků velký úspěch. Někteří si odnesli svůj 
výrobek domů.

Další naše akce se týkala žáků II. stup-
ně. Jednalo se o návštěvu festivalu „JEDEN 
SVĚT“. Tento festival probíhal v kralupském 
kině, kde byly promítány dokumentární 
filmy s tématikou „BOJÍTE SE SNÁŠET?“. 
Šlo o dokumenty, které reagují na současný 
stav české společnosti. Podrobněji byla ro-
zebírána tato tématika: Ekonomický vývoj 
a sociální dopady na společnost, příležitosti 
k diskriminaci a vymezování se vůči sobě 
navzájem. Na závěr promítání dokumentů 
probíhala poutavá diskuze.    

zš Praktická

Mlsání na Komendě
na Exnerová s rybí pomazánkou 
a jahodovým koktejlem. 

Tato hodina se všem líbila, 
a proto doufáme, že paní uči-
telka Černá pro nás zase v dal-
ších hodinách něco podobného 
připraví!!!

karolína fouskoVá, 

barbora VinczeoVá, 6.a

Jarní  
aktivity

Poslední akcí, která proběhla v naší škole, 
byl program organizovaný Naučným stře-
diskem ekologické výchovy Kladno – Čab-
árna. Pracovníci tohoto střediska pro naši 
školu připravili poutavý výukový program 
s názvem „LES“. Tento program děti sezna-
moval s typy lesa (živočichy i rostlinami). 

Děti se dozvěděly, jaký má les význam pro 
přírodu a člověka. Také si žáci měli možnost 
zahrát si na pozorovatele přírody, seznámit 
s prací s dalekohledem a naučit se, jak se 
pozorují živočichové v lese. Děti byly touto 
aktivitou zcela pohlceny. 

mgr. Veronika balonoVá

ZŠ Kralupy nad vltavou, 
Komenského nám. 198 

přijme od 1. září 2013 
aprobovaného učitele/-ku Čj 

a On na celý úvazek 
a vychovatelku do ŠD 
na poloviční úvazek.

Kontakt: Mgr. Jiřina Hereinová,
tel. 602 180 277,

e-mail: info@zskomenda.cz

Na návštěvě 
v kralupském muzeu
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letos prvním rokem se tří-
dy 9.C, 8.B a 8.A zúčastnily 

korespondenční anglické soutě-
že vyhlášené nakladatelstvím 
Cambridge. Soutěž probíhala 
od listopadu do března a žáci 
ve čtrnáctidenních intervalech 
plnili zadané úkoly, které měly 
charakter mezinárodně uznáva-
ných zkoušek této úrovně.

Všechny tři třídy se v konku-
renci 195 škol umístily upro-
střed; s nejlepším výsledkem  
9.C – 84 % správných odpo-
vědí, 8.B – 77 % a 8.A – 76 % 
správných odpovědí. Všem žá-
kům blahopřejeme a těšíme se 
na další ročník.

Protože máme mezi sebou 
i velmi šikovné producenty 
a kameramany, přihlásili jsme 
se také do soutěže Videopo-
hlednice z mého města. Žáci 
volitelného předmětu Konver-
zace v anglickém jazyce nato-
čili video, v němž představili 
naše město. Petr Honc i Vítek 

Drobný vše zastřešili a technic-
ky zajistili. Nezbývá, než čekat 
na výsledky soutěže a držet si 
palce. Stejná skupina žáků spo-
lu s polskou školou také zpra-
covala další eTwinngový projekt 
„Different countries, different 
tastes“. I u něj čekáme na vy-
hodnocení.

Opět jedeme do Anglie! Ten-
tokrát sami naplníme autobus. 
Město Norwich i místní jazyko-
vá škola se může těšit ve dnech 
12. – 18. 5. 2013 na 45 nedočka-
vých žáků!

Že se dají hodiny zeměpisu 
i přírodopisu také okořenit an-
gličtinou, se přesvědčují žáci 
7.A. V hodinách je využívána 
metoda CLIL – částečné vyu-
čování nejazykového předmě-
tu v cizím jazyce. CLIL nemá 
stresovat žáky, ale naopak je 
motivovat a podporovat jejich 
sebedůvěru při používání an-
gličtiny.  

ing. micHaela gleicHoVá

Prevence
Právní vědomí, prevence prožit-
kem, úvod do problematiky ex-
tremismu, životní styly, AIDS… 
to jsou témata některých preven-
tivních programů na naší škole. 
Uskutečňujeme je za finanční 
podpory MěÚ, Sdružení rodi-
čů, ale i za podpory EU. Zají-
mavé projekty pro I. stupeň si 
vytváříme také sami. Několik let 
je realizuje metodička preven-
ce Mgr. Jitka Hokešová a nový 
projekt „Hrátky s rytmem“, který 
bychom vám rádi představili, 

uskutečňuje školní psycholožka 
Mgr. Bára Neuwirthová.

Nejrůznější hudební nástroje 
nakoupené díky podpoře Sdru-
žení rodičů jsou v těchto dnech 
využívány při „Hrátkách s ryt-
mem“ – v hodinách pro žáky  
2. ročníku, kdy za využití mu-
zikoterapeutických technik roz-
víjíme schopnost koncentrace 
dětí, nezbytnou pro jejich učení. 
Současně je podporováno zdra-
vé klima ve třídách, protože jde 
zpravidla o skupinové činnosti.
 mgr. jitka HinterHolzingeroVá

zš gen. klaPálka

třídní schůzka v úterý 4. 6. 2013 
od 17 hodin.

těšíme se na Vás!

celoškolní projekt
– škola v přírodě Hrachov
Žáci 1. až 6. třídy se zúčast-
ní školy v přírodě ve dnech 
26. 4. - 2. 5. 2013 v rekreač-
ním středisku Star Line v ob-
ci Hrachov na Příbramsku 
v rámci celoškolního projek-
tu. Středisko se nachází na sa-
mém kraji obce obklopeno lesy. 
V areálu je dětem k dispozici 
lanové centrum, bazén, tram-
políny, minigolf a pěkná hřiš-
tě. Ubytování v bungalovech, 
pro starší děti ve srubech. Ško-
la v přírodě je nedílnou sou-

částí výchovně vzdělávacího 
procesu. Účast celého první-
ho stupně a 6. třídy společně 
je pro žáky velkým přínosem, 
protože se vzájemně poznají 
v jiném prostředí, zlepší se ko-
munikace a třídní učitelé mají 
možnost poznat všechny žáky 
a lépe jim porozumět v jiném 
než v tradičním školním pro-
středí. Celý projekt vychází 
z Minimálního preventivního 
programu školy.

Jde o pilotní ročník tohoto 
projektu, ve kterém bychom 
chtěli pokračovat i v příštích 
letech tak, aby se ho zúčastni-
li všichni žáci – tj. i žáci 7. až 
9. třídy. 

Paeddr. dagmar kuzníkoVá

zš a mš třebízskéHo třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811,  
e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz, http://skola.trebizskeho.cz

Jak jinak se můžeme „potrápit“ s angličtinou?
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Fotografie z muzikoterapie

Předškoláček v ZŠ Třebízského pokračuje...
ve středu 17. 4. 2013 se 

od 16 hodin uskuteční dru-
hý workshop pro předškoláky. 
Představíme vám projekt „Ka-

marád“ a budeme naplňovat hes-
lo „Sportem ku zdraví“ – vhod-
né sportovní oblečení a obuv.

Dalším setkáním bude první 

Letecký pohled na areál Hrachov.



K Z

35

Školy

iv letošním školním roce vyrazíme dne  
19. dubna 2013 na jednodenní zájezd 

do Německa. Nabídka zájezdu je určena pro 
žáky 7. - 9. ročníků. S organizací cesty za po-
znáním do Saského Švýcarska nám pomáhá 
CK2. V plánu máme pevnost a hrad Königs-
tein, park miniatur a plavbu po Labi.

Horská pevnost Königstein leží na levém 
břehu Labe v Saském Švýcarsku. Už nyní 
se těšíme na prohlídku, na které uvidíme 
nejstarší dochovanou německou kasárnu 
z let 1589 – 1590, hradní kapli, hladomor-
nu a nejhlubší studnu v Sasku. Evropským 
unikátem této oblasti je realisticky vymode-
lovaná z labského pískovce miniaturní kra-
jina. Miniaturní krajinu doplňují a oživují 
historické modely lodí, železnic, poštovní 
stanice s dostavníkem, první trolejbus a ce-
lá řada dalších výletních míst této oblasti. 
V ukázkové sochařské dílně budeme sledo-
vat vytváření miniaturních pískovcových 
skalních útvarů. 

Doufáme, že budeme mít štěstí na pěkné 
počasí a užijeme si plavbu po Labi. Krátkou 

reportáž a fotografie ze zájezdu umístíme 
na stránky naší školy. Aufwiedersehen!

mgr. olga HanušoVá

Zapojili jsme se do projektu 
„Čtení pomáhá“
Patronem charitativního projektu je Zdeněk 
Svěrák. Podmínky jsou jednoduché. Děti 
se zaregistrují na internetu. Ze seznamu, 
který je pravidelně obměňován, si vyberou 
knížku, kterou přečtou nebo četli a odpo-
ví na 4 - 5 otázek. Pokud odpoví správně, 
na jejich fiktivním kontě se objeví první 
padesátikoruna. Okamžitě ji mohou poslat 
jedné organizaci nebo sbírají dál a pošlou 
až velkou sumu. Jakub Tesař už čtením na-
spořil 3.000,- Kč. Hned za ním jsou Jakub 
a Honza Kebrlovi, Ondra Koníček a Jirka 
Skalník. Ostatní spolužáky projekt oslo-
vil a hned se jich přihlásilo dalších osm.  
6.B zatím věnovala díky své radosti ze čtení 
6.500,- Kč těm, kteří to potřebují. Více se 
dozvíte na www.ctenipomaha.cz.

Souboj čtenářů 
V rámci kampaně „Rosteme s knihou“ vy-
hlásila společnost Svět knihy s.r.o. třetí 
ročník soutěže Souboj čtenářů pro žáky  
6. tříd. Děti mají za úkol přečíst některou 
ze zadaných knih (5 x 5 titulů), které si 
mezi sebou podle zájmu a možností (nará-
žím na to, že v naší třídě je 19 hochů a jen  
8 dívek) rozdělí. Celý kolektiv bude pro-
střednictvím internetu 15. 4. 2013 ve  
14 hodin odpovídat na kvízové otázky, které 
prověří znalost přečtených knih.

Finále soutěže proběhne za účasti pěti 
finalistů (tedy pěti různých šestých tříd) 
na mezinárodním knižním veletrhu Svět 
knihy Praha 2013 v pátek 17. 5. 2013.

Při četbě si děti vedou poznámkový blok, 
který je jejich jedinou pomůckou při řešení 
soutěžního kvízu.

Letošní 7.A se v loňském roce soutěže 
zúčastnila a probojovala se do finále. Věří-
me, že i my v kvízu uspějeme a 17. 5. nám 
budou všichni držet palce.

mgr. lucie ČiPeroVá

zš VáclaVa HaVla

Příroda se pomalu začala probouzet 
po dlouhém zimním spánku. Jarní 

nálada se projevila i v naší školce. Ok-
na se nám proměnila ve stále kvetoucí 
zahrádku a chodby nám zdobí výrobky 
s jarní či velikonoční tématikou. Sta-
lo se již tradicí, že naše školka vynáší 
Moranu. Letos se tento průvod usku-
tečnil 14. března. Všichni jsme se shro-
máždili před budovou MŠ a v průvodu, 
v čele s Moranou, jsme se přemístili 
na lávku a v doprovodu básní ji vhodili 
do řeky Vltavy. Tato tradice se u dětí 
stala velice oblíbenou. V následujících 
týdnech nás čeká mnoho zajímavých 
činností: kino, divadelní představení, 
sokolníci na zahradě MŠ, dětský den 
a 31. 5. vyráží některé děti na 9 dnů 
do školky v přírodě - Selský dvůr Daň-
kovice, kde pro ně bude také přichys-
táno mnoho zajímavých aktivit.

za kolektiV mateřské školy 

jitka HaufoVá

mš dr. e. beneše Zprávičky z naší školičky, dnes z budovy u Šípkové Růženky 
www.msbenese.cz 

Wir fahren nach deutschland

Za okny začalo jaro Zima přešla, zmizel mráz,
jaro přišlo mezi nás.
Zas kytici květů máme, 
jaru za ní zazpíváme.    
(Hledám, hledám nit - Jaroslav Cita)
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Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy!
Během měsíce března uskutečnila naše škola řa-
du koncertů, z nichž dva proběhly v aule ZŠ 
Třebízského (5. a 12. 3), jeden v kralupském mu-
zeu (19. 3.) a poslední z nich potom v Českém 
muzeu hudby v Praze s Komorním orchestrem 
Dvořákova kraje, se kterým účinkovali i naši žá-
ci a učitelé.

V krajském kole hry na dechové nástroje obdr-
želo naše klarinetové trio v obsazení Jana Převrá-
tilová, Jan Mareš a Andrea Pšeničková ze třídy 
p. učitelky Převrátilové čestné uznání a kvarte-
to zobcových fléten ze třídy p. učitele Gombose 
ve složení Tereza Popová, Hana Kálalová, Blanka 
Husťáková a Miroslava Šmídová pak získalo druhé 
místo. Gratulujeme!

V recitační soutěži v DDM Mělník obsadili ve čtvr-
té kategorii naši žáci následující místa:

1. místo Marek Hanousek, 3. místo Martina Ne-
dbalová. I těmto žákům z našeho literárně – dra-
matického oboru srdečně gratulujeme!

Pronajmu
dlouhodobě garáž 

 v Lobečku – na odbočce 
z Vodárenské ulice k prádelně.

Nájem: 800,- Kč / měsíc
tel.: 604 207 349

A nyní mi dovolte pozvat vás na dubnové koncerty, které se konají v těchto termínech:

 2. 4. 2013 ............17:00  ..............Velikonoční koncert ...............................kostel Nanebevzetí Panny Marie 
    a svatého Václava, Kralupy n. Vlt.
 9. 4. 2013 ............18:00 ...............Koncert učitelů ZUŠ ...............................Městské muzeum Kralupy n. Vlt.
 16. 4. 2013 ............17:00 ...............Koncert žáků  ........................................aula ZŠ Třebízského, Kralupy n. Vlt.
 23. 4. 2013 ............18:00 ...............Houbičkový koncert ...............................Městské muzeum Kralupy n. Vlt.
     - pěvecký sbor Lištičky 
 25. 4. 2013 ............18:00 ...............Koncert „Flétny na zámku“....................zámek Liblice
   - vystoupí ZUŠ Kralupy, ZUŠ Mělník a hosté z Konzervatoře Teplice

těšíme se s vámi na shledanou. Luboš harazin, ředitel školy

inzerce

duben v ZuŠ Kralupy nad Vltavou
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Pěvecký sbor Lištičky
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KaDEřNicTVíMarilyn
- stříhání, prodlužování, zhušťování
- aplikace brazilského keratinu

S. K. neumanna 164, Kralupy n. V., 

tel.: 606 50 46 50
po – pá 10:00 – 18:00

!! vyklidíme
Váš byt, pozůstalosti,  

sklep a jiné.
Odvoz starého nábytku 

k likvidaci !!

tel.: 777 227 840

Seifertovo náměstí 746, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Po – ne 7:30 – 19:00, telefon: 315 723 705
E-mail: cukrarna.natali@seznam.cz
Široká nabídka zákusků, chlebíčků i kávy 
v příjemném prostředí. Přijímáme objednávky 
na dorty, chlebíčky a obložené mísy.

Mgr. Zdeněk Havel, advokát
Poskytuji právní služby v oblasti občanského, obchodního, 

rodinného a trestního práva vč. zastoupení před soudy.
Převody bytových jednotek do vlastnictví, 

převody nemovitostí.
Kompletní právní servis pro realitní kanceláře 

a jiné subjekty.
nOvě KAnCELáŘ: Opletalova 4, Praha 1.

tel.: 777 699 373, e-mail: zdenekhavel@seznam.cz 
Po předchozí dohodě přijedu za Vámi.

Přejete si být krásnější a chcete se cítit lépe? 
Přijďte si odpočinout do kosmetického salonu 

Petry Jedličkové a nechte se hýčkat...
Objednávky na tel. č. 603 182 262.

Těším se na Vaši návštěvu!
Nerudova 801, Kralupy nad Vltavou 

(v Expresce, vedle hlavní pošty). 
E-mail: petule.jedlickova@seznam.cz

Nově otevřená kosmetika v Expresce!
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Přemyslova 1040 tel.: 602 276 602
278 01 Kralupy n. vlt. e-mail: bartosmal@seznam.cz

Miroslav 
B A R t O Š

MALÍŘSKÉ  
A LAKÝRNICKÉ 

PRÁCE

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

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

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

Pro občany, firmy, úřady

BEZ POPLATKu



K Z

39

Komerční inzerce

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

 +420 724 580 368 nebo +420 602 616 122.

Účetní firma
CLt IMPORt s.r.o.

nabízí občanům, podnikatelům, firmám, 
školským zařízením, společenstvím vlastníků 
nemovitostí, spolkům a organizacím:

› vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
› zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› pomoc při zpracování daňových přiznání
› rekonstrukce účetnictví
› sekretářské a administrativní práce
› daňové a účetní poradenství.
Rádi Vás uvítáme na adrese Žižkova 141,  
Kralupy nad Vltavou, domluvíme na telefonních číslech



DAtuM ZAháJEní AKCE MíStO KOnání

 2. 4. .......... 17:00 .........Velikonoční koncert ZUŠ .................................................kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava
 4. 4. .......... 18:30 .........Jarní očista organismu - přednáška ................................AZ centrum
 5. 4. .......... 20:00 .........Aprýloví ples narubi ........................................................KD Vltava
 6. 4. ............ 8:30 .........Do Okoře bez Oře – turistický pochod .............................start – nádraží ČD
 6. 4. .......... 13:30 .........Scrapbook – výtvarný kurz .............................................AZ centrum
 7. 4. .......... 14:30 .........Kralupský talent 2013 .....................................................KD Vltava
 7. 4. .......... 15:00 .........Komentovaná prohlídka výstavy „Jaro v muzeu“ .............muzeum Kralupy
 8. 4. .......... 18:30 .........Partnerské vztahy 19. století – přednáška .......................AZ centrum
 9. 4. .......... 17:00 .........Koncert učitelů ZUŠ ........................................................muzeum Kralupy
 9. 4. .......... 19:30 .........Poslední ze žhavých milenců - divadlo ............................KD Vltava
 10. 4. .......... 18:00 .........Vernisáž výstavy – Karolína Borecká ...............................Galerie VK37
 10. 4. .......... 18:30 .........Večer s Merkurem – přednáška ......................................AZ centrum
 11. 4. .......... 18:30 .........Homeopatie – přednáška ................................................AZ centrum
 13. 4. ............ 8:41 .........Z Cukráku zpět ku Praze – výlet ......................................KPP
 13. 4. .......... 11:00 .........Máslovická šlápota .........................................................Máslovice
 13. 4. .......... 15:00 .........Pochodem ŤAP aneb Zvířecí pohádka o cestě domů ........KD Vltava
 13. 4. .......... 15:00 .........Pletení z papíru – kurz ....................................................AZ centrum
 14. 4. .......... 10:00 .........Olejomalba .....................................................................AZ centrum
 14. 4. .......... 15:00 .........Kurz Ketlování .................................................................KD Vltava
 15. 4. .......... 18:30 .........Hygiena duše – přednáška .............................................AZ centrum
 16. 4. .......... 17:00 .........Koncert žáků ZUŠ ...........................................................aula ZŠ Třebízského
 17. 4. .......... 16:00 .........Kardiologie pro seniory – přednáška ...............................muzeum Kralupy
 18. 4. .......... 16:00 .........Sedmihlásek DDM ..........................................................DDM Kralupy
 18. 4. .......... 18:30 .........Kurz praktické astrologie ................................................AZ centrum
 18. 4. .......... 19:30 .........13. country salon Rangers Band + kapela Taxmeni .........KD Vltava
 18. 4. .......... 19:30 .........Koncert Dechového kvinteta ...........................................zámek Nelahozeves
 20. 4. ............ 9:00 .........Kralupský šestiboj – hasiči .............................................pod mostem TGM
 20. 4. ............ 9:00 .........Jarní úklid Hostibejku
 20. 4. ............ 9:00 .........Hrnčířské slavnosti .........................................................zámek Nelahozeves
 20. 4. .......... 19:30 .........Orientální vítání sluníčka .................................................hotel Sport
 20. 4. .............................Zahájení sezóny v Železničním muzeu Zlonice
 21. 4. ............ 9:00 .........Hrnčířské slavnosti .........................................................zámek Nelahozeves
 22. 4. .......... 19:00 .........Meditační večer ..............................................................AZ centrum
 23. 4. .......... 18:00 .........Houbičkový koncert ........................................................muzeum Kralupy
 24. 4. .......... 19:00 .........Dámská jízda ..................................................................kino Vltava
 25. 4. .......... 18:00 .........Beseda o hospicové péči ................................................Městská knihovna Kralupy
 25. 4. .......... 18:00 .........Koncert „Flétny na zámku“ .............................................zámek Liblice
 25. 4. .......... 19:30 .........Tančírna .........................................................................KD Vltava
 27. 4. ............ 9:30 .........FIMO minihrátky pro děti ................................................AZ centrum
 27. 4. .......... 13:00 .........FIMO hrátky s texturami a pudry .....................................AZ centrum
 27. 4. .......... 15:00 .........Čarodějná pohádka .........................................................KD Vltava
 28. 4. .......... 16:00 .........Africký tanec – seminář ..................................................AZ centrum
 29. 4. .......... 18:30 .........Těhotenství, porod a šestinedělí – seminář......................AZ centrum
 30. 4. .......... 17:30 .........Pálení čarodějnic s DDM .................................................hřiště v Mikovicích
 1. 5. .......... 15:00 .........Fotbalové exhibiční utkání...............................................stadion v Olších
 4. 5. .......... 14:00 .........Lodí po Vltavě (s DDM) ....................................................nábř. J. Rysa

Kalendář dubnových akcí 
aneb kam v Kralupech?

Na převážnou většinu
těchto akcí najdete 
podrobné pozvánky 

na stránkách 
Zpravodaje 

+ program kina Vltava  
na str. 24 - 25

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

duben


