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K ralupský
Měsíčník města kralupy nad vltavou

Z pravodaj
Nová parkovací místa 
na Cukrovaru?

Během letních měsíců tohoto roku pro-
jdou komunikace na sídlišti Cukro-

var rekonstrukcí. Město Kralupy získalo 
na opravu povrchu ulic V Luhu a Erbeno-
va – tj. od křižovatky Na Františku po DPS 
– dotaci. Ulice v zadní části sídliště podél 
paneláků opraví z vlastních zdrojů. 

Proč byla k rekonstrukci vybrána právě tato 
lokalita?

Regionální operační program Střední 
Čechy (dále jen ROP) vypsal dotační titul 
na modernizace místních komunikací. Jed-
nou z podmínek je, že musí být napojeny 
na komunikace II. třídy a musí přivádět do-
pravu do významných míst daného města. 
Ulice Erbenova a V Luhu tyto podmínky 
splňují a povrch je zde poškozen již od po-
vodní v roce 2002, takže opravu potřebují. 
Dotaci se nám tedy podařilo získat.
Kdy dojde k realizaci?

Po podpisu smlouvy a schválení dodava-
tele z ROPu. Počítáme, že by to mělo být 
někdy v průběhu měsíce června. 

Budou rozšířena parkovací místa na sídlišti, 
kterých je zde – stejně jako všude jinde – 
nedostatek?

Nová místa zatím nevzniknou. Připravu-
jeme ale současně projekt na vybudování 
nových parkovacích míst přímo u sportovní 
haly, kde by mělo vzniknout zhruba 30 – 
35 parkovacích míst a k realizaci by mohlo 
dojít nejdříve příští rok na jaře.

Další informace o rekonstrukci na Cukro-
varu se dočtete v tiskové zprávě na str. 4.

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou města Kralupy nad Vltavou ZVEME VÁS 
DO DIVADLA

KOMEDIOGRAF
 groteskní skeče a písničky 

o možném i nemožném

18. 6. 2012 
19:30 hod. KD Vltava

Režie: Luboš Balák a kol.
Hrají: Pavel Liška, Marek Daniel, 
Josef Polášek, Tomáš Matonoha a další.

Jak to vypadá, když se spolužáci z HAMU Brno 
dají dohromady a vytvoří pozoruhodný divadel-
ní útvar zvaný Komediograf, ve kterém si dělají 
legraci z dnešní doby, sami ze sebe, ale i z nás, 
diváků? Rozhodně to stojí za to vidět!
Jak říká režisér Luboš Balák: „Největší naší 
inspirací jsou francouzské a německé ka-
barety konce minulého století a kabarety 
první republiky, je to humor Jaroslava Haš-
ka, E. A. Longena a Vlasty Buriana, a dále 
naše vlastní paradoxní, směšná a hloupá 
současnost. Takže se přijďte osvěžit i vy, 
a to nejen smíchem, přijďte si prodloužit 
náš věčně krátký lidský život alespoň o ně-
kolik minut.“ 
Co více potřebujete vědět, abyste si byli jistí, 
že 18. 6. Vám v KD Vltava namícháme zá-
bavný divadelní koktejl, při kterém nezůsta-
ne Vaše bránice v klidu?

Herec 
Pavel 
Liška

fo
to

: R
a

d
k

a
 S

a
l

á
k

o
vá

Ulice V Luhu  
(u plaveckého bazénu).

ZMĚNA
PŘELOŽENO



K Z Xxxxxxx

www.mestokralupy.cz2

Stánkové tRHy  
 v Lobečku proběhnou 
 ve středu  
 2., 16. a 30. 5. 2012

Krátké zprávy

zdravím vás v měsíci květnu – měsíci lásky, a také 
v měsíci, kdy vrcholí ve většině domácností jarní úklid. 
Já jsem jeden neplánovaný také udělala… Postavila 
jsem na kraj pračky novou plnou dvoulitrovou láhev 

aviváže. V duchu jsem si říkala, že jsem 
ji asi postavila špatně, že by mohla 
spadnout – neuposlechla jsem šestý 
smysl a opravdu, během několika 
minut jsem loktem láhev s aviváží sho-
dila, ta spadla na podlahu, víčko prask-
lo, uletělo a 2 litry aviváže se rozlily 
po podlaze. Jak jsem se snažila alespoň 

deci v láhvi zachránit, při otočce jsem v kaluži aviváže 
uklouzla, sletěla k zemi a ještě při pokusu o záchranu 
jsem na sebe strhla palmu v květináči. Zůstala jsem 
tedy ležet v aviváži a hlíně a nevěděla, jestli se smát 
nebo zjišťovat následky na zdraví. Hlavou mi blesklo 
jen přísloví, že některé ženy je třeba zahrnout láskou 
a jiné hlínou… :o)

Věřím, že vy – muži – zahrnete své ženy v květnu 
zejména láskou a květinami. K rodinné pohodě vám 
určitě přijde vhod i toto vydání Zpravodaje, ve kterém 
najdete tradičně spoustu čerstvých informací 
a pozvánek na různé akce. Předem se ještě omlou-
vám za případné chyby a překlepy, ale toto číslo 
jsme museli připravit v rekordním čase a „vyvrbilo“ se 
několik komplikací, a proto je možné, že jsem v textu 
přehlédla chybičku či překlep. Děkuji za vstřícnost 
a trvalou přízeň a přeji vám všem příjemné a pohodo-
vé prožití májových dnů.

RadKa SaLáKOVá, 

RedaKtORKa KZ

Milí čtenáři,

www.mestokralupy.cz

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. 
IČ: 00353574. Náklad 2900 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 777 798 211. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. 
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně 
kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce. 
Vyšlo 30. 4. 2012. Uzávěrka červnového čísla: 20. 5. 2012 ve 12 hod.

◆ Město kralupy nad vltavou připravuje Obec-
ně závaznou vyhlášku města o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na některých veřejně přístup-
ných místech ve městě. Tento zákaz by se týkal 
míst kolem základních škol, DDM, okolí městských 
parků a hřišť. 
◆ Rada města schválila vstup do komunikace 
v ulici U Studánky, Kralupy nad Vltavou, z důvodu 
uložení sítí (zajištění nového odběrného místa). 
Podmínkou je splnění požadavků správce míst-
ních komunikací. 
◆ Rada města schválila využití louky za koupa-
lištěm pro konání dalšího ročníku hudebního fes-
tivalu „Zelenej zákal 2012“, který se bude konat 
30. 6. 2012.
◆ JSDH kralupy nad vltavou bude brzy opět 
zásahu schopna. Dojde k opravě zásahového cis-
ternového vozidla T815, které je v současné době 
v nepojízdném stavu, firmou KLIMEX z Mělníka 
za maximální cenu 122.000,- Kč vč. DPH.
◆ Rada města schválila uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem pozemku u OD Perla na Palacké-
ho nám. za účelem zřízení terasy podél objektu 
a za účelem přístavby postranního schodiště k ob-
jektu.
◆ v pondělí 16. 4. 2012 byl znovu vyhlášen kon-
kurz na místo ředitele/ky Mateřské školy Kralu-
py nad Vltavou - Dr. E. Beneše s předpokládaným 
nástupem 1. 9. 2012. Bližší informace naleznete 

na stránkách města www.mestokralupy.cz.
◆ na základě informace od Povodí Vltavy s.p. 
sdělujeme, že dne 17. 4. 2012 byla provedena pod 
VD Vrané nad Vltavou aplikace stopovací látky „Sul-
forhodamin G“ do vodního toku Vltava. Tato látka 
je toxikologicky nezávadná, jedná se o značkova-
cí látku při provádění pokusu - modelování šíření 
znečištění vody. Látka může způsobit změnu barvy 
vody na červenou až oranžovou. Aplikace látky byla 
povolena Krajským úřadem Středočeského kraje 
jako příslušným vodoprávním úřadem (podle ust. § 
39 odst. 7a § 107 odst. 1 písm. t) zák. č. 254/2001 
Sb. ve znění pozdějších předpisů - vodní zákon).
◆ Rada města doporučila Zastupitelstvu města 
Kralupy nad Vltavou využití části výtěžku přijaté-
ho od provozovatelů výherních hracích automatů 
za rok 2011 v celkové částce 1.276.333,- Kč na ty-
to veřejně prospěšné účely:
450.000,- kč ..... pro KaSS (úprava zahrady)
200.000,- kč ..... pro MŠ Gen. Klapálka
 (hrací prvky na dětském hřišti)
250.000,- kč ..... pro ZŠ Gen. Klapálka 
 (sportovní areál)
376.333,- kč ..... na obnovu kapličky v Lobečku

◆ vítání občánků se bude konat ve dnech 9. a 10. 
května od 15:00, 15:45 a 16:30 hodin v Městském 
muzeu v Kralupech nad Vltavou. 

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města

2.května

Veřejné jednání 
Zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou

2

Z tohoto důvodu bude ve dnech konání 
stánkových trhů uzavřeno parkoviště 
naproti Kulturnímu domu Vltava.

VÝZVA – SPOLUPRÁCE
10 LET PO POVODNI

Vážení čtenáři, letos to bude 10 let, co naši republiku, a bohužel i naše město, zaplavila stoletá voda. Připravujeme 
tedy ohlédnutí za touto událostí, která poznamenala životy většiny obyvatel našeho města. Kromě výstavy fotografií 
se budeme povodním věnovat i ve Zpravodaji.
PRoSíMe PRoto o zaPůJčení vašicH fotogRafií, SePSání vzPoMínek a vašicH PříběHů, Jak JSte Se 
S PovoDní vyRovnali, ať už JSte byli Mezi PoStiženýMi, 
nebo JSte PoMáHali SPoluobčanůM.
Sbíráme fotografie z povodně a Vaše příběhy.
Děkujeme za spolupráci! lenka císlerová, 
e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz
a Radka Saláková, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz !

MUDr. Nový
nemocnice Kralupy nad Vltavou

Ordinační hodiny:
Út – Pá 15:00 – 19:30 hod. 

Odborné doporučení je preferováno, je  možné se objednat  na tel. čísle  606 232 948.

endokrinologická ambulance v kralupech
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POvODňOvý PláN

První z nich, ve výši 4.648.708,- Kč, je ur-
čena na aktualizaci digitálního povod-

ňového plánu a rozšíření varovného a in-
formačního systému obyvatelstva ve městě 
Kralupy nad Vltavou. 

V roce 2002 Město vybudovalo varovný 
informační systém VISO 2002, který ozvu-
čuje části obydleného území města, ne však 
celou část území ohroženého povodní. Řídí-
cí pracoviště sídlí v budově Městské policie 
Kralupy. Systém VISO 2002 obsahuje i 6 
elektronických sirén, které jsou připojené 
do JSVV (jednotný systém varování a vyro-
zumění obyvatelstva) s nejvyšší prioritou. 

Systém VISO 2002 je již morálně a tech-
nicky zastaralý a neumožňuje sběr fyzikál-
ních hodnot, jako například sledování výšky 
vodní hladiny. Proto je nevyhnutelná jeho 
modernizace. Modernizace však musí re-
spektovat plnou kompatibilitu se stávajícím 

systémem VISO 2002 s ohledem na ochra-
nu vynaložených finančních prostředků 
Města Kralupy nad Vltavou. 

Cílem projektu je ochrana obyvatel před 
povodněmi. Tudíž je záměrem rozšířit stá-
vající systém a ozvučení celého záplavového 
území pomocí obousměrných bezdrátových 
jednotek, které slouží pro přenos akustic-
kých varovných informací pro obyvatele 
v případě vzniku povodní. Dále bude sys-
tém umožňovat kontrolu výšky vodní hla-
diny. Přepokládané náklady na tuto aktua-
lizaci jsou vyčísleny na 5.588.832,- Kč.

StrachOv

Druhá, a dost významná dotace, činí 
10.758.260,- Kč a je určena na krajinář-

ské úpravy na Strachově. Na tuto lokalitu 
je zpracována územní studie „Krajinářské 
úpravy Vltavská niva – dvůr Strachov“ z ro-
ku 1998, která se člení do 8 etap: 

Vstupní; Jaro; Léto; Podzim; Zima; Biokori-
dor; Pás u vodárny; Solitérní skupiny

Dotace byla přidělena na vytvoření te-
matických celků Podzim, Zima a Solitérní 
skupina. Cílem projektu je vytvořit na dané 
ploše komponovaný přírodní park s vyso-
kou estetickou úrovní a rozmanitostí, vhod-
ný pro celoroční provoz. Jeho návštěvníci 
zde najdou zónu klidu, prostor pro estetické 
i sportovní vyžití a touto formou si budou 
spoluvytvářet hlubší vztah k přírodě i jejím 
obyvatelům. 

Přepokládané náklady na tuto aktualizaci 
jsou vyčísleny na 22.864.523,- Kč.

Dne 12. 4. 2012 proběhlo na Městském 
úřadě jednání týkající se umístění no-

vého semaforu v Přemyslově ulici. Schůzky 
se zúčastnili zástupci samosprávy, odbo-
ru dopravy MěÚ, odboru realizace investic 
a správy majetku MěÚ a projektant. Došlo 
k dohodě o výstavbě světelného a zpoma-
lovacího semaforu křižovatky ulic Lutoví-
tova, Přemyslova a Horymírova. K realizaci 
tohoto záměru dojde ještě v letošním roce. 
Důvodem je zejména zvýšení bezpečnosti 
chodců při přecházení této velice frekven-
tované komunikace.

Odborné doporučení je preferováno, je  možné se objednat  na tel. čísle  606 232 948.

endokrinologická ambulance v kralupech

Nový semafor v Přemyslově ulici

Městu Kralupy n. Vlt. se podařilo získat další dvě dotace z Operačního programu životního prostředí

15 milionů pro Kralupy
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Zahájení projektu „Modernizace 
místních komunikací v kralupech 
nad vltavou – lokalita 
U Cukrovaru“ 

V květnu letošního roku bude zaháje-
na realizace projektu „Modernizace 

místních komunikací v Kralupech nad 
Vltavou – lokalita U Cukrovaru“. Na zá-
kladě výběrového řízení byla vybrána 
firma STRABAG, a.s. z Prahy, která bude 
v období květen – červenec 2012 projekt 
realizovat. 

Smlouva o poskytnutí dotace z Re-
gionálního operačního projektu NUTS 
II Střední Čechy byla uzavřena 15. 12. 
2011. Cílem projektu je zlepšení přístup-
nosti lokality U Cukrovaru, kde se nachá-
zí budovy Městského úřadu, hotelu Sport, 
plaveckého bazénu a sportovní haly, Do-
mů s pečovatelskou službou a spousta 
dalších panelových domů, zvýšení bez-
pečnosti provozu a snížení dopadu pro-
vozu na místních komunikacích na ži-
votní prostředí.

Realizací projektu dojde k modernizaci 
celkem 351 m místních komunikací v té-
to lokalitě (ul. Erbenova a V Luhu) zvýše-
ním únosnosti vozovky a dále výškovou 
úpravou silničních obrub a obnovením 
vodorovného dopravního značení pře-
chodů pro chodce, autobusové zastávky 
a střední dělící čáry. 

Předpokládané celkové náklady pro-
jektu „Modernizace místních komunika-
cí v Kralupech nad Vltavou – lokalita 
U Cukrovaru“ jsou 6.079.000 Kč. Projekt 
byl podpořen v rámci Regionálního ope-
račního programu NUTS II Střední Če-
chy dotací ve výši 4.407.275 Kč.  

V letních měsících bude zce-
la uzavřena komunikace 

v ulici Gen. Klapálka, kde bude 
probíhat Správou a údržbou sil-
nic Středočeského kraje rekon-
strukce povrchu. Sledujte tedy 
dopravní značení v této oblasti 

a také informace na webu města 
– termíny zahájení prací budou 
včas zveřejněny na stránkách 
www.mestokralupy.cz v rubrice 
Doprava. 

Technické služby města Kra-
lupy nad Vltavou budou v tom-

to roce provádět rovněž nej-
nutnější opravy komunikací. 
Do 31. 5. 2012 by měla být 
opravena celá Šrámkova uli-
ce a část Příčné ulice v roz-
sahu mezi ulicemi Ke Studán-
ce a Na Vršku. Během letních 

prázdnin by mělo dojít k re-
konstrukci komunikací v těch-
to lokalitách: průtah sídlištěm 
V Zátiší, ulice Hakenova, Má-
nesova, Na Vršku a komunika-
ce a chodníky v sídlišti v Praž-
ské ulici.

Tisková 
zpráva

Plánované opravy komunikací
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Vroce 2011 proběhla rozsáh-
lá oprava hřbitovní kaple 

přiléhající k areálu městského 
hřbitova v Kralupech n. Vlt. Re-
konstrukce zahrnovala opravu 
střechy kaple, která byla pro-
vedena jako první. Následně 
proběhla oprava fasády včetně 
rekonstrukce lesenových* zdob-
ných pásů, které tvoří dominant-
ní prvek na objektu, a zpevně-
ní veškerého zdiva a překladů, 
které časem pozbyly soudržnosti. 
Okolo kaple byla provedena cel-
ková drenáž, neboť zdivo kaple 
trpělo podmáčením v důsledku 

neustálého obtékání dešťovou 
vodou a také díky zvednutému 
terénu nad základovou spárou 
kaple v místě u apsidy. Terén 
byl upraven, vyspádován smě-
rem od objektu a drenáž ukonče-
na ve vsakovací jímce na přileh-
lém pozemku. Do rekonstrukce 
bylo zahrnuto i obnovení pří-
stupového chodníku ke kapli, 
který byl vydlážděn žulovými 
kostkami klasickou technikou. 
Do chodníku byly zakompono-
vány i dvě litinové lavice, kte-
ré slouží návštěvníkům hřbito-
va a také zemní osvětlení, které 

kapli zviditelní za setmění a zá-
roveň prodlouží trasu veřejného 
osvětlení, které končilo u stávají-
cí autobusové zastávky. Na závěr 
byla realizována parková úprava 
s výsadbami, která celkovou re-
konstrukci esteticky završila.

Náklady na stavební práce se 
vyšplhaly do výše 797.000,- Kč 
a náklady na parkové úpravy 
dosáhly částky 118.000,- Kč. 

I přes nemalý finanční výdaj 
obyvatelé města Kralupy nad Vl-
tavou získali klidné místo k od-
počinku při cestě na městský 
hřbitov. Ing. Jana BendOVá

kralupští radní na svém dubnovém 
jednání schválili vyhlášení výběrového 
řízení č. 1 na získání půjčky z „fondu 
rozvoje bydlení Města kralupy nad 
vltavou“ pro rok 2012. 

Město Kralupy nad Vltavou v zájmu 
zlepšení úrovně bydlení, životního 

prostředí a vzhledu města vytvořilo v roce 
1995 peněžní fond – „Fond rozvoje bydlení 
Města Kralupy nad Vltavou“, který slouží 
k poskytování půjček na opravu a moder-

nizaci bytového fondu vlastníkům obyt-
ných budov a bytů na území města, podle 
stanovených pravidel a podmínek, a také 
k úhradě nákladů na opravy a modernizaci 
městského bytového fondu. 

Nově jsou zásady FRB doplněny o bod:-
úhrada nákladů v souvislosti s odstra-
ňováním škod vzniklých na nemovitos-
tech - rodinných domech, domech o více 
bytech nebo bytech v těchto domech 
a na jiných nemovitostech, včetně sta-
veb na nich - v souvislosti s přírodními, 

živelnými a ekologickými událostmi či 
haváriemi (např. povodeň, zatopení, ško-
dy způsobené povětrnostními a jinými 
událostmi, požár, únik ekologicky škodli-
vých látek aj.).

Půjčka je úročena 3 % se lhůtou splatnos-
ti 4 roky. Žádosti můžete podat nejpozději 
do 23. 5. 2012. 

Bližší informace poskytne Vladimíra Me-
licharová, referentka Ekonomického odbo-
ru, tel: 315 739 809, e-mail: vladimira.meli-
charova@mestokralupy.cz.

Půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“

Oprava hřbitovní kaple

* poznámka: lesena, též lizéna, je plochý svis-
lý architektonický článek bez hlavice a patky 
provedený v mírně předstupujícím zdivu nebo 
jen v omítce. a to jsou ty svislé pásy střídající 
se s režným zdivem ve štítech kaple.

Na špatný stav mostků 
přes kralupský Zákolanský 
potok poukazovali tamní 
občané. Radnice se jejich 
stavem zabývala a aktu-
álně se chystá přestavba 
dvou nejfrekventovaněj-
ších - u gymnázia Antonína 
Dvořáka a rovněž u fotba-
lového stadionu V Olších. 
Oba slouží nejen chod-
cům, ale i kolařům (jeden 
z nich je součástí stezky 
pro cyklisty). Každý můs-
tek má být nahrazen no-
vým v hodnotě 1 milionu 
korun. Dosavadní omše-
lé můstky jsou železobe-
tonové, nájezdy na ně ale 
vykazují výrazné poškoze-
ní, vylámané kusy betonu 
jsou i po jejich obvodu pod 
zábradlím. Město rozhodlo 
jejich vzhled výrazně zlep-
šit s použitím dřevěných 
materiálů. Podle architek-
tonického návrhu budou 
v jejich nejbližším okolí vy-
hlídkové lavičky a osvětle-
ní. Po dobu rekonstrukce 
budou Kralupané muset 
používat jinou trasu, než 
byli dosud zvyklí.

JIří HeRaIn

Zkulturní se 
i prostředí 

kolem 
kralupských 

můstků
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Zrekonstruované městské koupaliště v Kralupech 
nad Vltavou se probojovalo mezi 29 projektů, 

které budou soutěžit o titul Stavba roku Středo-
českého kraje. Rekonstrukci plovárny v hodnotě 
63 miliónů korun prováděla před dvěma lety sta-
vební společnost Syner. Přestavba objektu byla ne-
zbytná kvůli havarijnímu stavu.

Nyní mohou návštěvníci nově využívat padesá-
timetrový bazén se skokanskou věží, brouzdaliště 
a celou řadu zábavných vodních atrakcí. Velkým 
lákadlem je i tobogán dlouhý 70 metrů.

Rekonstrukce koupaliště se o titul uchází v ka-
tegorii občanské vybavenosti. Do prvního roční-
ku soutěže mohou být přihlášena stavební díla 
ze všech oborů dokončená a uvedená do provo-
zu nebo zkolaudovaná v období od 1. ledna 2009 
do 29. února 2012. Odborná komise vybere vítěze 
soutěže v průběhu června. 

MgR. MaRtIna SLaVíKOVá

vydání prvního občanského průkazu 
v 15 letech

Povinností občana, který má trvalý po-
byt na území České republiky a dosáhl 

věku 15 let, je mít občanský průkaz. O vy-
dání občanského průkazu je nutné požá-
dat nejdříve v den dovršení 15. narozenin. 
Průkaz bude vydán bez správního poplat-

ku do 30 dnů od podání žádosti s dobou 
platnosti 10 let.

Pokud by byla žádost podána ve větším 
předstihu, před dovršením 15 let, OP by 
byl vyroben po uhrazení správního poplat-
ku 50,- Kč a jeho doba platnosti byla pou-
ze 5 let.

Z uvedeného vyplývá, že občan, který 

nebude mít v den 15. narozenin občanský 
průkaz, se NEDOPOUŠTÍ přestupku. OP 
musí vlastnit do 30 dnů od dovršení 15 
let věku.

O svůj první OP zažádejte na adrese: 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, U Cu-
krovaru 1087, přízemí, tel.: 315 739 876 ne-
bo 315 739 827.

Zahájení letní sezóny 2012 městského koupaliště v Lobečku - sobota 19. 5. 2012.

Otevírací doba: 
květen – červen + září ......................... PO – PÁ 11.00 – 19.00 hod.
  SO – NE 10.00 – 19.00 hod.
červenec – srpen .................................. PO – NE 09.00 – 20.00 hod.

vstupné:
Dospělí ................................................. 80,- Kč PO - PÁ od 15.00 hod. - 50,- Kč
Děti do 5 let .......................................... 20,- Kč
Děti 5 – 15 let, ZTP, ZTP/P ................... 50,- Kč PO - PÁ od 15.00 hod. - 30,- Kč
Permanentka dospělí ............................ 720,- Kč / 10 vstupů
Permanentka děti 5 - 15, ZTP, ZTP/P .... 450,- Kč / 10 vstupů

Kondiční plavání: .......................... PO - PÁ jednotné vstupné
  40,- Kč + 40,- Kč záloha
květen – červen ................................... 11.00 – 12.30 hod.
červenec – srpen .................................. 09.00 – 10.30 hod.

uPozoRnění: 
Provoz krytého bazénu končí 18. 5. 2012.
Provoz sauny končí 17. 5. 2012.
V případě nepříznivého počasí bude krytý plavecký bazén pro veřejnost zpřístup-
něn do 21. 6. 2012. 

Ranní plavání PO, ÚT, ST nadále pokračuje do 20. 6. 2012. 

KralUPSKé KOUPaliště ZahajUje PrOvOZ
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Koupaliště v Kralupech soutěží o titul Stavba roku

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

 Mánesova ul. ......................................15:00 -15:50
čt: Lidové nám. ........................................14:00 -14:50 
 Mlýnská ul. .........................................15:00 -15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice ..................14:00 -14:50
 Zeměchy ............................................15:00 -15:50
KvěteN
7. 5. - 11. 5. .................bioodpad                  
21. 5. - 25. 5. ...............rozměrný odpad z domácností 
ČerveN
4. 6. - 8. 6. ...................bioodpad 
18. 6. - 22. 6. ...............rozměrný odpad z domácností 
Ve dnech státních svátků se svozy nekonají!

ROZPIS STANOVIŠŤ MObILNíhO ODPADu 

Stalo se tradicí, že jarní úklid v Kralupech začíná brigá-
dou na Hostibejku. Bohužel, tradicí se stalo i to, že kaž-

dým rokem je opravdu co uklízet. Lesopark v centru města 
si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek návštěvníků, 
a tak vítá každý rok brigádníky nemalé množství odpadků. 
Ať již těch, které tu zanechá mládež po pikniku nebo těch, 
které sem cíleně donesou lidé z okolí. Přitom zbavit se sta-
rého televizoru nebo lednice lze mnohem jednodušeji, než 
se s nimi vláčet po stráních zdejšího kopce. V Kralupech již 
několik let funguje sběrný dvůr, kam mohou lidé nepotřeb-
né věci zdarma odložit. Jak je ale vidět, některým občanům 
tato informace zůstává stále utajena.

Naštěstí díky dobrovolníkům, převážně z řad kralupských 
skautů, je Hostibejk opět bez odpadků. V sobotu 24. března 
zde proběhl další ročník ekologické akce „Ukliďme svět“, 
do které se v našem městě zapojilo téměř 70 dětí i dospělých. 
Poděkování patří všem, kterým není lhostejné, v jakém stavu 
je životní prostředí našeho města. Doufejme, že jich bude při-
bývat na úkor těch, kteří černé skládky naopak vytvářejí.

JIndřIcH HaVLíK

Nová třídící linka 
V areálu skládky v Úholičkách byl 19. dubna 
zahájen provoz nové třídicí linky na zpracování 
druhotných surovin. 

Kapacita této linky je 15.000 tun odpadů 
za rok. Je vybavena nejmodernější technologií 
a řeší aktuální potřebu zpracování druhotných 
surovin v regionu, konkrétně zpracovává odpa-
dy pocházející ze svozu separovaných složek 
komunálního odpadu z okolních obcí a také vy-
užitelné odpady od průmyslových a živnosten-
ských zákazníků. 
tříDit ODPaDy Má SMySl!

Komu přibyl na zahradě zimostráz?
Vnoci ze čtvrtka 12. 4. na pátek 13. 4. 2012 by-

la oznámena na linku 156 krádež zimostrázů 
na Dvořákově náměstí. Dozorčí služba neprodleně 
vyslala hlídku na místo. Po dvou minutách, kdy hlíd-
ka dorazila, už bohužel lupič u sochy „Čtvera roč-
ních období“ nebyl. Hlídka zkontrolovala okolí, ale 
nepodařilo se pachatele nalézt. Hlídka napočítala 21 
odcizených keříků v hodnotě necelých 3.000,- Kč. 

Je až zarážející, čeho všeho jsou někte-
ří naši občané schopni! Tyto keře měly sloužit 
ke zkrášlení pamětního místa, ne k tomu, aby je 
po pár týdnech jejich vysazení někdo odcizil. 

Nebuďte lhostejní ke svému okolí, a pokud uvi-
díte, jak někdo páchá různé nepravosti, volejte 
městskou nebo státní policii. V tomto případě se 
pachatele nepodařilo zajistit, ale to je výjimka. 

lenka Moravcová, MěÚ kralupy nad vltavou

Jarní úklid Hostibejku
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Park na Dvořákově náměstí.
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☛ Dne 23. 3. v 8:15 hod. požádal na  
l. 156 pan R. o pomoc, kdy mu roční syn 
zabouchl vstupní dveře do bytu. Syn zůstal 
v bytě sám a pláče. Na místo byla ihned vy-
slána hlídka MP Kpy společně s HZS Kpy. 
Po otevření bytu bylo zjištěno, že syn je 
v pořádku.

☛ Dne 29. 3. v 10:20 hod. na l. 156 
oznámila paní Š., že před 14 dny se sezná-
mila s panem S.K. přes inzerát. Tento se 
u paní Š. objevil minulý týden a tvrdil, že 
ho právě okradli ve vlaku při cestě do Kra-
lup a potřebuje proto od paní Š. nějakou 
hotovost. Paní Š. muži půjčila 15.000,- Kč 
s tím, že muž přislíbil, že jí celou částku 
do týdne vrátí. Muž se však již neozval. Paní 
Š. byla dozorčí službou poučena, jak má 
dále postupovat. 

☛ Dne 1. 4. v 1:30 hod. na l. 156 ozná-
mila občanka, že v ul. Třebízského vedle 
fotb. stadionu se snaží nějaký opilý muž 
přelézt plot u sousedova domu. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP Kpy, kde se 
spojila s majitelem domu panem T., kam 
měl údajně opilý muž lézt. Bylo zjištěno, 
že muž se již nachází uvnitř domu. Zde byl 
muž zadržen a ztotožněn. Přes OO PČR 
Kpy byla provedena lustrace, kde bylo hlíd-
ce MP Kpy sděleno, že se jedná o osobu 
v celostátním pátrání. Na místo byla proto 
vyslána hlídka OO PČR Kpy, která si muže 
a celou věc převzala k dalšímu opatření. 

☛ Dne 14. 4. v 1:15 hod. na l. 156 ozná-
mila recepční hotelu, že došlo k napadení 
ostrahy hotelu agresivním hostem. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka MP Kpy spo-
lečně s hlídkou OO PČR Kpy. Po příjezdu 
obou hlídek do hotelu recepční sdělila, že 
muž sedící v hotelové kavárně napadl os-
trahu hotelu pěstmi a kopanci. Hlídky zkon-
taktovaly muže, který jevil známky silné 
opilosti. Hlídky muže vyzvaly k prokázání 
totožnosti a následnému opuštění kavárny, 
což arogantně odmítl a začal obě hlídky 
slovně napadat a urážet. Celá věc vyvrcho-
lila, když se muž snažil napadnout jednoho 
ze strážníků MP a vyhrožovat policistům 
PČR. Po tomto byly hlídkou OO PČR Kpy 
použity donucovací prostředky a pouta. 
Následně byl muž předveden na služebnu 
OO PČR, kde si celou věc převzala k dal-
šímu opatření PČR Kpy.

☛ Dne 15. 4. ve 2:40 hod. na l. 156 ozná-
mila slečna B., že u restaurace v Čechově ul. 
je s kamarády napadají Romové. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP Kpy společně 
s hlídkou OO PČR Kpy, kde se zkontakto-
vala s oznamovatelkou. Tato oběma hlídkám 
sdělila, že se svými kamarády čekala na ta-
xi. Po chvíli k nim přišli z ul. J. Palacha tři 
Romové, kteří začali skupinku slovně napa-
dat. Po několika urážkách na účet skupinky 
jeden z Romů udeřil pěstí do obličeje pana 
S. Všichni účastníci konfliktu byli na místě 
ztotožněni a hlídkou MP Kpy byla přivolána 
RZS, která následně pana S. ošetřila a pře-
vezla na ORL Mělník. Celá věc byla postou-
pena na příslušný odbor při MěÚ Kpy. 

Dealeři před školami
� Dne 18. 4. ve 13:00 hod. hlídka MP Kpy 
prováděla hlídkovou činnost v okolí základní 
školy Gen. Klapálka, kde zjistila muže, 
který jevil známky podnapilosti nebo 
užití návykové látky a který se neu-
stále pohyboval v okolí školy. Hlíd-
ka MP Kpy proto muže ztotožnila 
a při tomto úkonu muži z kapsy vypa-
dl pytlíček naplněný zelenou sušinou. 
Následně byly u muže zjištěny další 
dva pytlíčky se zelenou sušinou a dále 
jeden pytlíček naplněný blíže nezjištěnými 
tabletkami. Pro podezření ze spáchání trest-
ného činu byl muž hlídkou MP Kpy zadržen 
a byla na místo přivolána hlídka OO PČR Kpy, 
která si muže a celou věc převzala k dalšímu 
opatření.  
Z tohoto důvodu chceme apelovat na samotné 
děti, rodiče a ostatní občany. Drogová scéna se 
již dnes týká každého z nás. Drogový obchod 
se bohužel nevyhnul ani našemu městu a o nic 
méně okolí škol, kde si dealeři hledají své snad-
né oběti. Pamatujte, že příště může jít o Vaši 
dceru, syna, vnouče, neteř, synovce, protože 

lidem, kteří bez nejmenšího ostychu podají nebo 
prodají vašim dětem návykové látky, nejde o nic 
jiného než o zisk. Následky je však nezajímají. 

Buďte ostražití a v případě, že víte nebo 
zjistíte takové jednání, neváhejte vytočit 

linku 158 nebo 156.
 

Prevence
� Dne 23. 3. a 6. 4. ve večerních 
a nočních hodinách proběhla bezpeč-

nostně preventivní akce se zaměřením 
na nalévání alkoholu mladistvým osobám 

v restauračních zařízeních, hraní mladistvých 
na výherních automatech v non-stop provozov-
nách a barech a dále na kontrolu vytipovaných 
lokalit, kde se zdržují uživatelé drog, občané bez 
domova a mnohdy i osoby v celostátním pátrá-
ní. V průběhu akcí byla zjištěna jedna podnapilá 
mladistvá osoba, bylo zkontrolováno celkem 
25 osob a nebyly zjištěny žádné osoby v celo-
státním pátrání. 

tereza Dobrovolná, 
Manažer prevence kriminality, 
Městská policie Kralupy n. vlt.

Z činnosti kralupské městské policie

Na konci března jsem měl příležitost krát-
ce poznat zblízka práci kralupské měst-

ské policie a to poté, co jsem využil nabídky 
její ředitelky Mgr. Evy Kostlivé a zúčastnil 
jsem se společně se strážníky MP páteční 
noční směny. Až do tohoto momentu jsem 
žil v domnění, že mám poměrně slušnou 
představu o nočním životě v našem měs-
tě. Poznal jsem však trochu jiné Kralupy 
a upřesnil si také svůj pohled na práci měst-
ských strážníků. 

MP a její fungování bývá námětem růz-
ných debat a rozhovorů nejen v restaurač-
ních zařízeních, ale i mezi členy zastu-
pitelstva města. V těchto diskusích občas 
zaznívají kritické názory na její činnost. 
Nechci tvrdit, že jsou vždy neoprávněné, 
ale domnívám se, že většinou pramení z ne-
znalosti a z určitého stereotypního vnímá-
ní práce městského strážníka, jako člově-
ka rozdávajícího jen pokuty za parkování, 
rychlost a další přestupky. Proto je třeba 
před vynášením jednoduchých soudů lépe 
poznat okolnosti a podmínky, ve kterých 
MP pracuje.

Městská police jako pořádkový sbor
Předně je důležité si uvědomit, že měst-

ská policie je pořádkovým sborem, který 
má kromě výše zmíněného bránit anti-
sociálnímu chování na ulicích čili udr-
žovat v souladu se zákony veřejný pořá-
dek, dbát na dodržování vyhlášek města, 
starat se o bezpečnost obyvatel a chránit 
nejen městský majetek. Myslím si, že naši 

strážníci v tomto ohledu dělají, co mohou, 
aby tyto cíle naplňovali. To neznamená, 
že není, co zlepšovat, ale nejdříve bychom 
měli lépe poznat potíže, se kterými se po-
týkají.

Škrty v rozpočtu Ministerstva vnitra resp. 
Policie ČR mohou mít dopad i na bezpeč-
nost v našem městě.

Existuje totiž mnoho objektivních překá-
žek, které jim jejich práci stěžují. Kromě 
chybějících kompetencí a absence nástrojů 
pro potírání drobných delikventů, kteří se 
opakovaně dopouštějí ”pouze přestupků”, je 
zde ještě jedno úskalí, o němž bych se chtěl 
zmínit. Současné škrty v rozpočtu Policie 
ČR vedou k razantnímu poklesu počtu po-
licistů, což se projevuje i ve Středočeském 
kraji, ve kterém je dokonce dle náměstka 
policejního prezidenta Vladislava Husáka 
situace z tohoto hlediska kritická. Nedo-
statek “státních” policistů, kteří jsou navíc 
často zavaleni zbytečným papírováním, ve-
de k tomu, že za ně často musí zasahovat 
městští strážníci. 

Pravda, nemělo by tomu tak být, ale tuto 
svou pozici MP neodmítá, ba naopak plní 
ji velice dobře. Můžeme chtít po občanovi, 
aby stejně jako policisty rozlišoval i bezpečí 
na městské a státní? Předtím než začneme 
kritizovat MP, měli bychom si udělat lep-
ší obrázek o její činnosti a ujasnit si naše 
očekávání od ní.

antOnín SeIdeL, 

čLen ZaStupIteLStVa MěSta KRaLupy n. VLt.

Potřebujeme městskou policii?
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Za jakým účelem se bazárek koná?
- Jde o čistě charitativní akci, na které 
ale nejde jen o věnování financí, ale 
spíše o přispění nákupem vámi vybra-
ného zboží. Tudíž by z bazárku neměl 
nikdo odejít s prázdnou! A nakonec 
ani s prázdným žaludkem - na výběr 
totiž bude z několika druhů výtečných 
mňamek. A jaký je účel bazárku? Při-
spět alespoň málem těm, kteří to po-
třebují více než my a zároveň se sejít 
a zastavit se na chvíli. 

Kde a kdy bazar proběhne?
- Proběhne jako v letech minulých 
v kralupské čajovně Ametyst, kde nám 
vždy vyšli ohromně vstříc. Tentokrát 
to ale bude během týdne, konkrétně 
poslední květnové čtvrteční odpoled-
ne. A pokud počasí dovolí, bude bazá-
rek probíhat i venku, což nám umožní 
nabízet více zboží. 

Kdy a kam mají lidé přinést věci k prodeji 
a co to může být?
- Sběr věcí na bazárek proběhne týden před 
akcí, tzn. ve čtvrtek 24. 5. na adrese Třebíz-
ského 958 v Lobečku (4. dům v ulici od hřiš-
tě Čechie, dům bude v den sběru označen). 
Po termínu je předání možné i po individu-
ální domluvě na tel. č. 608 234 270 (H. Boz-
děchová) nebo 721 962 056 (V. Kretzerová) 
nebo emailu: hana@bozdech.cz.

Jako zboží přijímáme zachovalé věci, které 
někdo jiný rád užije, ale vám už se z něja-
kého důvodu nehodí (lidé a vkus se mění). 
Sortiment by měly tvořit různé doplňky - ka-
belky, bižuterie, pásky, šátky. Hezké obleče-
ní (dětské i pro dospělé), knihy, domácí po-
třeby, zachovalé hračky apod. V minulých 
letech jsme prodali i např. trekové kolo nebo 
tiskárnu, fantazii se meze nekladou. 

Kdo určuje ceny, kolik co bude stát?
- To je vždy otázkou domluvy - ale nebojte 

se, nejde o smlouvání podobné turec-
kým trhům. Rozhodnutí je víceméně 
na odhadu kupujícího. 

Komu bude výtěžek bazárku určen?
- Všechny vydělané peníze budou 
tentokrát předány Klubu nemocných 
cystickou fibrózou a konkrétně při-
spějí na nákup inhalátoru Pari si-
nus pro děti trpící na nosní polypy 
(častá komplikace onemocnění cys-
tická fibróza). Cena přístroje je cca 
8.000,- Kč a cena nástavců k inha-
látoru je 2.000,- Kč. Pevně věříme, 
že vyděláme na celý inhalátor a pár 
nástavců k němu! 

Bude bazárek doprovázet nějaká 
akce?
- Pokoušíme se oslovit dvě z popu-
lárních osobností, které jsou regi-

onálně nebo tematicky bazárku blízké 
a poprosit je o pomoc. V jaké formě bu-
de a zda se nám to podaří, to je zatím 
ve hvězdách. 

Každopádně máme přislíbené vystoupení 
úžasného Sboru DG a jeho sólistů. Shrnu-
to a podtrženo - věnujte pár hezkých věcí, 
přijďte si vybrat jiné hezké věci, poslech-
nout si písně naživo a ochutnat naše dob-
roty. Ale především - obohaťte se o hezký 
pocit, že váš příspěvek pomůže dobré věci. 
Těšíme se na vás! 

Je pravdou, že uvedená povídka, publi-
kovaná v dubnovém - aprílovém čísle 

Kralupského Zpravodaje, vznikla jako re-
cesistická zábava dvou pánů v jedné re-
stauraci v Žižkově ulici nad plzeňským 
pivem. 

Tato aprílová povídka byla inspirová-
na i informací, že spisovatel Jaroslav Ha-
šek prý několikrát navštívil svého přítele, 
kralupského drogistu Jana Vaňka v Kra-
lupech. Seznámili se spolu v roce 1915 
ve sběrném táboře u Vídně. Tam se se-
známili i s nadporučíkem Lukášem. Ha-
šek následně osobu Vaňka i Lukáše vložil 
do slavného díla „Osudy dobrého vojáka 
Švejka“. A tím i celosvětově zviditelnil 

Kralupy - „Já jsem takto drogista Vaněk 
z Kralup.“

Bohužel, nějaké konkrétní informace 
o návštěvách Jaroslava Haška v Kralupech 
nemáme. Přirozeně se nabízí i otázka, 
v jaké restauraci spolu tenkrát přátelsky 
poseděli. V nádražní restauraci nebo na-
proti na rohu ulice v dnešní lékárně? Ane-
bo na náměstí, nedaleko Vaňkovy drogé-
rie, v později vybombardované restauraci 
U Kanónu??  

Najdou se ještě pamětníci a občané, kte-
ří by pamatovali nebo něco věděli o ná-
vštěvách Jaroslava Haška v Kralupech?  
Prosím, přihlaste se nám!!
lekkralupy@quick.cz, 603 470 407

ROZHOVOR s... Hankou Bozděchovou, organizátorkou kralupského charitativního bazárku

Májový charitativní bazárek

Pravda o povídce Švejk v Kralupech
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Městská knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Z pera současných 
kralupských básníků

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

KvěteN
Je máj, lásky čas.
Slyší už každý Afroditin hlas?
Čeká potají a mlčky,
dokud nezahlédne vlečky. 

Máš v srdci Amorův šíp 
a hned se cítíš o mnoho líp?
Zasahuje lidské bytosti, 
do té nejcitlivější místnosti.

Války, boje se svou duší končí, 
jen co v srdci Erós tančí.
Už nejsi sám, 
je ten den – 1. Máj.

Bohové lásky stále tu jsou
a v našich cestách pořád jdou.
Skončil jen 1. Máj,
cit v nás plane pořád dál.

KateřIna daLecKá, 15 Let, 

KRaLupy nad VLtaVOu

ČaS 
Čas plyne tempem neměnným, 
je to nekonečná řeka, 
vstoupíme do ní zrozením 
a nevíme, co nás čeká. 

Stále dál nás nese proud 
a změnit se to nedá, 
proti proudu nelze plout, 
lze smířit se s tím leda. 

Tak nezvratně se blížíme 
k přístavu našeho žití, 
tam svoji plavbu skončíme, 
nemáme možnost se skrýti. 

Čas díky své věčnosti 
se nikdy nezastaví, 
my smrtelné jsme bytosti 
- to on vítězství slaví.

Renata BednářOVá (ROZ. aMaSedeROVá), 

pRaHa (KRaLupy nad VLtaVOu)

Umíte si představit noc s andersenem 
v kralupské knihovně? Chcete vědět, 
jak jsme ji letos prožili my? 

Nikdo z nás nemohl tušit, co letos bu-
deme dělat, protože každá Noc s An-

dersenem je něčím jedinečná. Letos nás 
provázela Sněhurka a 3 trpaslíci. Zprvu 
jsme hádali pohádky a doplňovali rýmo-
vačky. Po skončení her jsme šli i s lampio-
ny po cestě označené fáborky s úkoly, které 
jsme museli na místě plnit. V cíli u Vltavy 
stál Božetěch Všepřečet spolu s vodníkem 
jménem Mulisy, kteří nám dali perníčky. 
Na zpáteční cestě do knihovny k nám při-
byli tito 2 členové.

„Zhasněte lampiony a převlékněte se 
do masek!“, zněl příkaz jednoho z trpaslí-
ků. Zanedlouho jsme se sešli ve společen-
ské místnosti a tam začala zábava – dis-
kotéka. Jen co skončila diskotéka, šli jsme 
si číst knížky. Ač někteří jedinci již spali, 
paní knihovnice nás nahnaly do společen-
ské místnosti, kde jsme si vylosovali ceny. 
Myslím, že na dnešní noc jen tak neza-
pomeneme.

Už tedy tušíte, jak vypadá Noc s Ander-
senem v Kralupech?

A za to všechno vděčíme skvělým kra-
lupským knihovnicím.

S díKeM teRKa pOpOVá, anIčKa HánLOVá 

+ VšecHny dětI Z KnIHOVny

30. – 31. březen 18:00 – 8:00

Naše osmá Noc s Andersenem
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Městské muzeum

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

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

program na kVěten 2012

Do středy 23. 5.

trvají výstavy: Z HISTORIE LETECTVí  
a KNIHy, KNížKy, KNížEČKy

Úterý 15. 5.

17:00 hodin – koncert žáků zuš

Čtvrtek 17. 5.

17:00 hodin – POcta G. K. – uvedení 
obrazu G. Karse Kytice z Tossy do sbírky 
muzea. O autorovi a jeho tvorbě pohovoří: 
PhDr. Miroslav Kudrna, PhDr. Arno Pařík, 
Ing. Otakar Špecinger, PaedDr. Jan Racek.

Úterý 29. 5.

17:00 hodin – koncert žáků zuš

Čteme z knihy návštěvníků
                 

Tato akce se nám, jako vždy, velice líbila. Děkujeme za ochotu a skvělý přístup k dětem. 
ZŠ Veltrusy, 12. 3.

Nedělní akce pro děti i jejich rodiče moc zdařilá, pracovnice muzea si zasluhují za 1.
 Jana K., 11. 3.

Děti ze třídy 6. A děkují za velmi příjemné prožití čtvrtečního  
dopoledne doplněné o hry a zajímavosti z programu  
Tajemná historie Kralup.                 ZŠ Revoluční, 29. 3.

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

Ve středu 28. 3. tohoto roku nás na-
vždy opustil pan Antonín Strejček. 

Znal jsem ho více než dvě desetiletí jako 
neúnavného leteckého nadšence, sběrate-
le a pořadatele výstav s touto tematikou. 
Ač povolání ryze pozemského, nalezl svůj 
osud v oblacích. 

Od útlého věku se toužil stát pilotem 
a dělal pro to vše, co bylo možné. V kra-
lupském aeroklubu začal létat na bezmo-
torových a poté i motorových letounech, 
zvyšoval si kvalifikaci, stal se i leteckým 

instruktorem. Přesto se profesi-
onálním pilotem nestal, z mali-
cherných důvodů tak typických 
pro minulou dobu. O to více se 
o letectví začal zajímat, zaujal 
ho jednak technický vývoj le-
tadel a jednak osudy těch, kteří 
je pilotovali. Začal vyrábět mo-
dely jednotlivých letadel a sbírat 
materiály o jejich slavných pilo-
tech. Vytvořil si přitom přátelské 
vazby na československé piloty, 
především ve službách anglické-
ho letectva za II. světové války. 

Na tato témata uspořádal na různých mís-
tech v Kralupech několik desítek výstav. 
V posledních letech se tak dělo v místním 
městském muzeu. Svoji poslední velkou vý-
stavu zde už nedokončil. 

V jeho osobě ztrácíme pracovitého, čest-
ného a veskrze poctivého a charakterní-
ho člověka, který vždy dostál svému slovu. 
Díky těmto vlastnostem však pro něj život 
nebyl vždy lehký, i tak v něm nalézal svá 
potěšení. Jsem rád, že jsem ho mohl blíže 
poznat. Jan RaceK

Kytice z Tossy 
– G. Kars
Den 16. března tohoto roku bude navždy zapsán 

zlatým písmem do kroniky městského muzea. 
Toho dne totiž muzeum získalo do své sbírky obraz 
Georga Karse - Kytice. Jde o olej na plátně formátu 
65 x 46,5 z roku 1934. Zachycuje kytici červených 
exotických květin ve váze stojící na rohu stolu. Ob-
raz byl pracovníky muzea identifikován jako Kytice 
z Tossy, který byl vystaven na velké Karsově vý-
stavě v pražské síni Mánes v lednu – únoru 1937. 
V té době byl obraz v malířově majetku, zatímco 
na výstavě v Kramářově galerii v 60. letech byl 
veden jako soukromý majetek. Znamená to, že 
byl na výstavě v roce 1937 kýmsi zakoupen a až 
do letošního roku byl v soukromých rukou někoho 
na území naší republiky. Onoho březnového dne 
přešel do vlastnictví kralupského městského mu-
zea. Dne 17. května bude obraz uveden do malířo-
vy pamětní síně. Při této příležitosti bude v muzeu 
uspořádán malý seminář, kde znalci Karsova díla 
zhodnotí uvedený obraz.

Jan RaceK 

Za Antonínem Strejčkem
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Vernisáž výstavy 12. 4. 2012.
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Historie

Výročí kralupského pivovaru

Vroce 1871 zakoupil poze-
mek bývalého Sýkorovské-

ho gruntu č.p. 3 sládek Josef 
Fischer ze Zdib a postavil zde 
o rok později pivovar. Od sa-
mého počátku se v kralupském 
pivovaru vyráběl výtečný slad, 
který se vyvážel i do ciziny. 
Ke konci 19. století, za další-
ho majitele Leopolda Fischera, 
se již vyrábělo 24.000 hektolit-
rů piva ročně. Vyrábělo se pivo 
100 světlé a 100 černé a v ležác-
kých sklepech i 120 ležák.

V průběhu času byl pivovar 
stále modernizován a zlepšo-
vala se technologie výroby. 
Rok 1929 však málem zname-
nal konec výroby kralupského 
piva, neboť zde vypukl vel-
ký požár. Celá sladovna lehla 
popelem a musela být znovu 
postavena. Nová moderní sla-
dovna se značně větší výrobní 
kapacitou umožnila dodávání 
kvalitního sladu i do pivova-
rů v cizině, především do Ně-
mecka, Švýcarska a Belgie. 

Ke konci první světové války 
dosáhla výroba piva 500.000 
hektolitrů za rok.

Je zajímavé, že kralupští 
hostinští, ačkoliv měli pivovar 
v místě, odebírali pivo z ji-
ných pivovarů. Tak například 
hostinec „U Kanonu“ na Pa-
lackého náměstí točil pivo smí-
chovské, hostinec „U Křičků“ 
v Přemyslově ulici pivo olov-

nické, které nabízel i „Státní 
hotel“ v Jungmannově ulici 
apod. Kralupské pivo dodá-
val pivovar hlavně do své 
vlastní restaurace a po urči-
tou dobu i do restaurace An-
tonína Krumholce, který měl 
restauraci na rohu Žižkovy 
ulice, ale jen do doby, nežli 
pan Krumholec navštívil Ju-
bilejní výstavu v roce 1892 

v Praze, kde mu zachutnalo 
pivo budějovické, kterým pak 
nahradil pivo kralupské.

Těsně před druhou světo-
vou válkou si poslední ma-
jitel pivovaru Josef Fischer 
zachránil život jako jeden 
z mála „Neárijců“, když ode-
šel do ciziny. Po válce byl 
pivovar znárodněn. Vařilo se 
zde pivo až do roku 1979, kdy 
byl pivovar uzavřen. Opuště-
nou budovu zakoupil Měst-
ský úřad v roce 1997. Celý 
objekt, ač sto čtyřicet let sta-
rý, není památkově chráněný 
a jeho demolicí by se získal 
velký prostor mezi kostelem 
a Žižkovou ulicí pro budou-
cí kralupské náměstí, či ještě 
lépe velký park. Dovedu si 
představit, že by uprostřed 
parku byl umístěn pietní pa-
mátník obětem kralupského 
bombardování v roce 1945. 
Dodnes jejich jména nejsou 
nikde uvedena.

Ing. JOSef StupKa
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velký průmyslový objekt uprostřed města, kterým kralupský pivovar bezpochybně je, byl založen v roce 1872, tedy 
právě před 140 lety. Jeho výročí však dnes již nikdo neoslaví. dny slávy kralupského pivovaru už jen připomínají 

prázdné budovy vlastního pivovaru, varny, sladovny a kotelny s vysokým zděným komínem a rozsáhlé ležákové sklepy 
pod budovou. Součástí pivovarského areálu byl i obytný dům majitele pivovaru a pivovarská restaurace v Žižkově ulici. 

Reklama na kralupské pivo.

8. května oslavíme jeden ze 
státních svátků, a to Den osvobo-
zení. Skutečnost, že jde o státní 
svátek, většině lidí ke štěstí stačí, 
nic víc vědět nepotřebují a mají 
jeden den volna. Jsou však také 
lidé, kteří potřebují více infor-
mací  o tomto významném dnu 
a začínají hledat informace. 

Dříve se tento svátek slavil  
9. května. Proč tomu tak 
je?  Za konec války v Evropě  

se považuje kapitulace němec-
kých vojsk v květnu 1945. Ta 
vstoupila v platnost 8. května 
ve 23:01 hodin středoevropského 
času, což odpovídalo jedné minu-
tě po půlnoci 9. května moskev-
ského času. Proto se ve většině 
vítězných a osvobozených států 
považuje za tzv. „Den vítězství“ 
8. květen, zatímco v zemích bý-
valého Sovětského svazu je to  
9. květen. Protože Česká repub-

lika (bývalé Československo)  
po II. světové válce patřila 
pod mocenskou sféru Sovět-
ského svazu, byl tento svátek 
u nás slaven 9. května. Od roku 
1990 byl pak tento den nazván 
„Dnem osvobození od fašismu“ 
a jím zůstal i po změně data na  
8. května o rok později. Zákonem  
č. 245/2000 Sb. o státních svát-
cích byl nazván „Den osvoboze-
ní“.

8. květen – Den osvobození
fo
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Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie  
a sv. Václava

Lobeček  .................................................................9:00
Sokolovna ................................................................ 9:15
ZŠ Komenského ......................................................9:20
Kostel ......................................................................9:30
Hostibejk .................................................................9:40

Hřbitov ....................................................................9:50
Pomník u mikovické školy......................................10:05
Pomník v Minicích ................................................. 10:15
Pomník v Zeměchách ............................................10:30     
- časy jsou orientační

Pietní zastavení u pomníků se uskuteční v pondělí 7. 5. 2012:
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Pozvánky

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

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

kromě az školky a dlouhodobých kurzů na měsíc květen nabízíme: 

PyžaMová PáRty - pátek 11. 5. 2012 od 18.00 - sobota 12. 5. 2012 
do 9.00 - dárek maminkám ke Dni matek - nechte děti u nás, večer je jen 
pro Vás :o)

v RytMu SalSy - neděle 13. 5. 2012 od 14.00 do 15.00 a od 15.30 
do 16.30 - z Kuby přes Prahu až do Kralup nás přijede roztančit tanečník 
salsy a merengue Mandy Valdes. Nechte se strhnout rytmem! 

o koMunikaci - pátek 18. 5. 2012 od 18.00 do 20.30 - seminář 
o mezilidské komunikaci, sebepoznání a sebereflexi.

taRotové kaRty - pátek 1. 6. 2012 od 18.00 do 20.30 hodin - tarotové 
karty a my.

PříMěStSké táboRy a letní az školka - zažijte o prázdninách i doma 
ve městě nezapomenutelná dobrodružství. I pro děti, které nás v průběhu 
školního roku nenavštěvují. 

18.00 – 18.10
Zvonění zvonů, zahájení Noci kostelů

18.00 – 19.00
Pohled z kůru, varhany zblízka - pro-
hlídka kostela aneb co se to v tom kos-
tele děje?

19.00 – 19.30
Přednáška

19.30 – 20.15
Koncert pěvecké skupiny Scandula 

20.30 – 21.30
Setkání s vážnou hudbou – decho-
vé nástroje a varhany - ZUŠ Kralupy  
n. Vlt., hrají: Veronika Sedláčková, Ja-
na Šimonová, Michaela Novotná - flét-
ny; Václav Sedláček - trubka; Dušana 
Vojnová - varhany

21.30 – 21.45
Zpívané litanie – prostor pro ztišení 
a meditaci

Milí kamarádi a milovníci zvířat, tímto bychom vás chtěli 
pozvat na oslavu dětského dne  

s námi na kralupském cvičáku Strachov.

cO VáS čeKá?

Zko Strachov Vás srdečně zve na

dětSkÝ den na CVIČákU

� Jízda na koních
� Střelba z luku
� Malování na obličej
� Soutěže s odměnami
� představení psího útulku 
 lesan
� představení kočičího 
 útulku devět životů

� Ukázky psích sportů 
 v provedení našich členů,
 jako jsou agility, obrany,
 poslušnost
� dětská výstava s vašimi
 čtyřnohými mazlíčky
 (očkovací průkaz 
 podmínkou)

na cvičišti si budete mít možnost také vyzkoušet různé překážky 
a popřípadě se zeptat, co vás zajímá ohledně psích sportů, výchovy, 
výcviku, úpravy a péče o vašeho pejska.

Kdy? 26. května 2012 od 10:00 do 15:00 hodin

Kde? Za městským koupalištěm v lobečku na kynologickém cvi-
čišti Strachov.

dětská výstava se uskuteční od 13:00 hodin.
těší se na vás členové Zko Strachov.

Za dítě zodpovídají rodiče, za psa psovod – majitel. 
Změna programu vyhrazena.

římskokatolická farnost srdečně zve občany na akci s názvem

letošní ročník se koná dne 1. 6. 2012, a protože na tento den připadá Den 
Dětí, zveme především vás – děti. Přijďte se podívat do kostela, kolem kte-
rého možná denně chodíte. zjistíte, jak to tam vypadá, proč to tam tak vy-
padá, co se tam odehrává, proč je kostel většinou zavřený, kdy je otevřený, 
co se děje na kůru, jak vypadají varhany… budete mít možnost diskutovat 
a ptát se. Pro vaše rodiče máme připraven následující program:

NOc KOStelŮ

22.00 – 22.00
Závěrečná modlitba, ukončení

Po celou dobu:
Výstava bohoslužebných rouch a far-
ních kronik v kostele. Výstava historic-
kých fotografií kostelů v Kralupech, Mi-
nicích a Zeměchách. Výstava dětských 
kreseb na téma Biblické příběhy. Pre-
zentace práce Farní charity, možnost 
malých výtvarných dílen. Děti mluví 
s dětmi – děti vám to řeknou.
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36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy 
zve své členy na prohlídku

emaUzského kláštera 
Kdy? v sobotu 26. května 2012

Odjezd z kralupského nádraží v 9.41 hodin na Masarykovo nádraží, dále tramvají 
číslo 24 nebo 3 do stanice Moráň. Ostatní se mohou připojit v 11 hodin před 
vchodem do areálu z Vyšehradské ulice. Klášterem nás provede profesionální 
průvodce. Tato vycházka bude financována z grantu Městského úřadu v Kralupech 
nad Vltavou. 
Benediktinský klášter Na Slovanech, známý také jako Emauzy, založil v roce 
1347 král Karel IV. Pozval do něj mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit 
římskou liturgii ve staroslověnském jazyce.

Na konci  
2. světové války, 
v únoru 1945, byl klášter spolu s kostelem těžce poškozen 
při náletu spojeneckých vojsk. Po roce 1945 byl postupně obnovován, zřícené 
průčelí věže kostela bylo odstraněno a nahrazeno dvojicí vznosných betonových 
„křídel“. V křížové chodbě se dochovaly vzácné gotické fresky a v interiéru 
kostela částečně nástěnné malby beuronské školy z 19. století.
 Akci připravila Ing. Věra Závodská

æ

Blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří  
se dožívají v květnu 
významných životních jubileí.
93 let  ...............Knotková Zděnka
92 let ................Hnídková Věra
91 let ................Bartůšková Libuše
90 let ................Čiperová Jarmila
85 let ................Macáková Marie
 Vyroubalová Vlasta
 Ďuricová Marie
 Žáková Libuše
 Krumpholc Josef
80 let ................Štibranová Julie
 Pokorný Miroslav

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.

Sdružení rodáků a příznivců města

Díky podpoře MěÚ Kralupy a vyšších 
mocností přírody pro vás připravujeme 

první jarní zájezd se slunečným počasím 
za krásami skvostných zámků v Dětenicích 
a Loučeni.

Ve středu 23. května vyjedeme v 7:30 h. 
ze zastávky MHD v Minicích. Po projetí 
našich nástupišť ve městě pak v 8:00 h. 
vyjedeme od zastávky MHD naproti KD Vl-
tava v Lobečku na trasu zájezdu. Mimo pro-
hlídky zámků plánujeme 2 krátké zastávky 
(odtajníme až v autobuse), oběd a prohlídku 
upraveného parku v Loučeni. Předpokláda-
ný návrat kolem 18. hodiny. 

Cena zájezdu pro členy je 240,- Kč, pro 
ostatní 260,- Kč.

Přihlášky na květnový zájezd přijímáme 
mimořádně ve středu 9. května od 13 h. 
v salónku DPS (2. patro) na sídlišti Cukro-
var. Na místě obdržíte potřebné a kompletní 
informace o zájezdu, případně se můžete při-
hlásit za člena Sdružení rodáků a přízniv-
ců města. Přihlásit se můžete i telefonicky: 
720 139 445. Na zájezd srdečně zveme naše 
členy i širokou veřejnost bez omezení.

Spodporou MěÚ Kralupy připravujeme 
zajímavý zájezd na trase KONĚPRUSY 

– KOMÁROV – HOŘOVICE. Prohlédneme si 
jeskyně, metalurgické muzeum a elektrické 
strojky a hračky. Na výlet za slunečné poho-
dy vyjedeme ve středu 20. června a zveme 
na něj své členy i širokou veřejnost. Přihlá-
sit se můžete v úterý 5. června od 13 h. v sa-
lónku DPS na Cukrovaru, případně na tel. č. 
720 139 445. Tam obdržíte i podrobné infor-
mace. Těšíme se na setkání s Vámi.

Jan KOLátOR

PODěKOváNí
Chtěla bych touto cestou poděkovat pa-
nu doktorovi Pavlu Syrovému a sestřič-
kám z chirurgie za to, že mi zachránili ko-
leno. Pan doktor má zlaté ruce, všichni byli 
ochotní, pečliví a zdvořilí. 

hana Kubánková – pacient

KVĚTEN čERVEN
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

ZÁMKY DĚTENICE A LOUČEŇ  
ČEKAJÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

MÍŘÍME DO KONĚPRUSKÝCH 
JESKYŇ, ODBORNÉHO  
MUZEA V KOMÁROVĚ 

A DO ZÁMKU V HOŘOVICÍCH

Chcete s námi poznat tajemné a zajímavé 
podzemí Koněpruských jeskyň?  
Přihlašte se včas na náš červnový zájezd!
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 2. 4. Zoja DOBROVODSKÁ ....................86 let

 3. 4.  Anežka ŠLEMROVÁ ........................93 let

 3. 4. Mgr. Eva GABERLOVÁ ................... 74 let

 8. 4. Mgr. Marcela KOSOVÁ ..................75 let

 8. 4. Josef MACH ......................................87 let

 11. 4. Milena ČERMÁKOVÁ .....................88 let

 13. 4.  Jaroslav KUČERA ............................97 let

 15. 4. Dagmar TRAXLOVÁ .......................64 let

 15. 4.  Evžen POSPÍŠIL  ..............................80 let

 18. 4.  Libuše HEMROVÁ ...........................85 let

 19. 4. Miroslav HLAVÁČEK ......................86 let

 19. 4.  Pavel LOSKOT ..................................67 let

 19. 4. Václav KAŠPAR ................................83 let

Opustili
nás

Všem pozůstalým 
vyjadřujeme upřímnou soustrast

vzpomínky

Dne 23. 5. 2012 tomu budou 4 roky  
a 3. 6. 2012 2 roky, co nás navždy opustili 
naši drazí rodiče Jiří a Jitka SMělýcH. 
S láskou vzpomínají dcera a syn 
s rodinami.

Naše pravidelné trénování paměti jsme 
již potřetí zúročili během „Národního 

týdne trénování paměti“. Tentokrát jsme se 
zaměřili jak na krátkodobou, tak i na dlou-
hodobou paměť a procvičili jsme si též logic-
ké uvažování. Certifikovaná trenérka pamě-
ti paní Matesová využila nových testů, které 
byly zpracovány k letošnímu „Národnímu 
týdnu trénování paměti“. K naší velké rado-
sti jsme zjistili, že pomocí různých technik 
si dokáží naši klienti zapamatovat mnoho 
pojmů i bez uzlu na kapesníku.

Nejenom paměť se musí trénovat, ale i tě-
lo. Pravidelné cvičení pro seniory, které 
probíhá v DPS, je i pro klienty, kteří se špat-
ně pohybují. Každý si může vybrat. Vyšel 
nám vstříc sportovní klub FIT FOR YOU, 
kdy každé pondělí se seniory provádí zdra-
votní cvičení fyzioterapeutka paní Feková. 
Novinkou v DPS je cvičení s flexi-bary pod 
vedením paní Matesové a paní Bendíkové. 
Cvičení s touto pružnou tyčí je možnost, jak 
jednoduchým způsobem posilovat svalstvo 
a předcházet tak bolestem zad. Toto cvičení 
je pro všechny věkové skupiny.

Rok 2012 je rokem „aktivního stárnutí“, 
jehož cílem je zlepšovat komunikaci mezi 
generacemi, tzv. solidarita mezi generace-
mi. Do tohoto celosvětového trendu se také 
zapojujeme. Navštěvují nás děti ze školy 
a nosí seniorům drobné dárky vlastní vý-
roby. Děti si s našimi klienty povídají a vy-
právění nebere konce. Je to vždy příjemné 
dopoledne při setkání několika generací. 
Všichni se těšíme na další brzké setkání, 
které jsme naplánovali při pěkném počasí 
na zahradu DPS. 

Za pečOVateLSKOu SLužBu BeRItOVá MIRKa 

Naši klienti nemají takový přístup k zá-
jmovým činnostem jako běžná popu-

lace, a tak jim velkou radost udělal příspě-
vek Města Kralupy n. Vlt. na jejich zájmové 
aktivity. Čas strávený výtvarnými či jinými 
kreativními činnostmi přináší maminkám 
s dětmi a klientům Domu na půl cesty 
i relaxaci. Alespoň na určitý čas se mohou 
odpoutat od svých, často velmi těžkých, 
problémů. Maminky se při tvoření věnují 
svým dětem intenzivněji, učí se trpělivosti, 
vytváří společné dílo. Například vyráběly 
velikonoční dekorace – věnečky a kraslice 
a napekly velice dobrou velikonoční ná-
divku.

A protože po práci, i když tentokrát spo-
jené i se zábavou, má následovat odpoči-

nek, přišel dospělé i děti pobavit kouzelník. 
Kouzelník Patrik ukázal, že kouzlit oprav-
du umí, vždyť všem přítomným vyčaroval 
úsměv na tvářích, a za to mu patří naše 
velké díky. Bc. Jana fRánOVá

 4. 5. ......MUDr. Švejdová .... Kaučuk
 315 718 007 
 11. 5. ......MUDr. Nová .......... Nerudova 686
  315 725 606
 18. 5. ......MUDr. Štefka ........ Lobeček
 315 726 654 
 25. 5.......MUDr. Mikušová ... Kaučuk
 315 718 016 
 1. 6. ......MUDr. Tomaier ...... Nerudova 686
 315 725 603

Dosažitelnost 
praktických lékařů 

(pro dospělé) v pátek 
odpoledne

Dění v Azylovém domě  
pro matky s dětmi a v Domě 
na půl cesty v Minicích

Aktivity v Domě 
s pečovatelskou službou

fo
to

: M
. B

e
R

it
o

vá

Obec Máslovice vás zve na MáSlO cOUNtry na návsi
19. května od 13 do 23 hodin

Bližší inf. na tel.: 724 191 246, e-mail: ou@maslovice.cz , www.maslovice.cz
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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. ReZeRVace a prodej vstupenek 

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

PrOGraM Na KvěteN

čtvrtek 3. 16:00 – 18:00

VýtVarná dílnička  
„Pro maminku“
Maminky budou mít brzy svátek. Přijďte jim 
vyrobit krásné dárky. Dílna je určena dětem 
od 4 do 10 let. Počet míst omezen. Rezervace 
na e-mailu: j.kulturak@seznam.cz nebo tel. 
č. 606 531 657. vstupné: 80,- kč

Středa 9. 17:00 – 19:00

Pozor novinka! Diskotéka je pro všechny děti 
od 8 do 13 let!           vstupné: 60,- kč

Sobota 12. 15:00

KřemíleK 
a VochomůrKa

Divadlo anfas Praha
Čtyři pohádky z mechu a kapradí. Skřít-
ci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé 
kukačky, pomohou čmelákovi žumbardovi 
naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi na-
jdou ztracené světýlko, svedou boj o vodní 
pramen se zlým rakem a setkají se s Ledo-
vou panenkou. Pařezová chaloupka v me-
chu a kapradí je zkrátka plná dobrodružství. 
Známá pohádka Václava Čtvrtka je vhodná 
pro děti od tří let. vstupné: 60,- kč

Pondělí 14. 20:00

HoP tRoP
+ Pavel Petran a kapela
Skupina HOP TROP je stálicí na scéně tramp-
ské hudby už plných 23 let. Od svého vzniku 
hraje stále v původním složení – Ladislav Hu-
berťák Kučera, Jaroslav Samson Lenk a Ja-
romír Šroub Vondra. Navíc se můžete těšit 
i na hosta, a to Pavla Petrana a kapelu, kte-
rá je sice nováčkem (vznikla v roce 2009), 
ale o úspěchy nemá nouzi (2009 – 3. místo 
na festivalu Muzika, 2011 – 1. místo v základ-
ním kole Notování a další). V součastné době 
hraje ve složení: Pavel Petran (kytara a zpěv), 
Eduard Hladík (kytara a zpěv), Honza Mareš 
(baskytara a zpěv) a Zdeněk Vácha (bicí).

vstupné: 140,- kč v předprodeji;
 190,- kč na místě

Pátek 25. 17:00

Taneční  
skupina naděje
Přehlídka nových tanečních formací.

vstupné dobrovolné.

Sobota 26. 20:30

klubovna DS Scéna (vchod z Hakenovy ulice)

JoSé tRiana: noc vRaHů
DS Scéna kralupy

1 půda, 1 dům, 1 pokoj, 3 sourozenci, 2 ro-
diče, 4 rodinní přátelé, 2 policisté, 1 soudce,  
1 prokurátor, 1 kamelot, 50 minut, 3 herci  
a 1 prastaré téma - rodiče a děti. Máte doma 
taky takovou půdu? Nebo pokoj? A proč? 
Režie: Pavel Kuptík. Hrají: Týna Štefková, He-
lena Plicková a Standa Kučera. Délka před-
stavení: 50 min. vstupné: 50,- kč

Úterý 29.                     malý sál

výstava výtvarných prací 
žáků zš komenského 
Budou k vidění práce jak z 1. stupně,  
tak i z 2. stupně. Hlavním tématem vý-
stavy bude Hudba a vše ostatní s hudbou 
spojené. Techniky i formáty budou různé.  
Slavnostní vernisáž 31. 5. v 16:30 hodin  
zahájí pěvecký sbor Hvězdičky. Výstavu bu-
de možné zhlédnout v otevíracích hodinách 
kanceláře KD Vltava (PO – ČT 8:00 – 15:30; 
PÁ 8:00 – 14:00). Výstava potrvá do 15. 6. 
2012.

vstupné zdarma

čtvrtek 31. 19:30

Tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. 
Slovem provází taneční mistr Jan Kvasnička. Přijďte 
strávit příjemný večer v rytmu tance! 
 vstupné: 60,- kč; 100,- kč za pár

6. – 10. Dny Kralup
7.  ZUŠlechtění uměním
12. Disco pro teenagery
16. Taneční studio Z. Štarkové
17. Nandej to tátovi! 
 (odpoledne pro děti a jejich tatínky)
23. Poslední zvonění (pro děti)

PřiPravUjeMe 
Na ČerveN 2012:

›
›
›

›
›
›

loutkový SouboR Rolnička
uvede dne 23. 5. 2012 
od 16:30
pohádku: 

„Máša  
a MeDvěD“ 
režie: Z. Hrazděrová

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

koMeDiogRaf – Přeloženo na čeRven
Z důvodu pracovní vytíženosti jednoho z hlav-
ních herců jsme museli představení přeložit  
na 18. 6. Zakoupené vstupenky zůstávají v plat-
nosti. Děkujeme za pochopení.
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Ohlédnutí

Soutěž „Plakát Celé Česko čte dětem 
2012“ zná své vítěze. Dne 20. 3. odbor-

ná porota rozhodla. Do soutěže se prostřed-
nictvím Jitky Košťálové z KD Vltava zapojily 
i děti z našeho města. Sedmiletý Pavel Káš, 
který navštěvuje 1.B ZŠ na Komenského ná-
městí, získal za svůj návrh plakátu 2. místo.  
Gratulujeme!!!

v neděli 15. dubna rozezpívali kulturní dům vl-
tava mladí zpěváci, kteří usilovali o titul kra-
lupský talent 2012.
Odborní porotci určili vítěze jednotlivých kategorií:
1. třída: 1. místo - Nikola Kohlová, 2. místo – Mar-
tin Gaško
2. třída: 1. místo – Tomáš Drgo, 2. místo – Anna 
Bergrová, 3. místo – Kateřina Kosinová
4. třída: 1. místo – Jiří Langr, Vanessa Wagnerová
5. třída: 1. místo – Lenka Dlouhá, 2. místo – Nikola 
Vojteková, 3. místo – Viviana Wagnerová, 4. místo 
– Anežka Netíková
6. třída: 1. místo – Vojta Růžek, Eliška Štrobachová 
a Petra Longauerová
7. třída: 1. místo – Tereza Popová
8. třída: 1. místo – Jan Hovorka, 2. místo – Klára 
Holečková
9. třída: 1. místo – Tereza Hubičková

cenu diváka – nejvíce hlasů od přítomných v pub-
liku – získala Kateřina Kosinová, která si v listopadu 
zazpívá s kapelou Plus na Plesu KD Vltava.

ze zákuliSí...
Již třetím rokem si ředitel KD Vltava Martin Odvody 
na tuto akci najímá zpěvačku Markétu Wagnerovou 
– Lipšovou. Ta přizvala ke spolupráci zvukaře kapely 
Plus Honzu Bílého, muzikanta Jirku Křováčka, Jitku 
Košťálovou – organizace akce, sponzory, Martinu 
Proseckou – dozor dětí, osvětlovače Milana Lva, ka-
deřnice Aničku a Adélu Hejdukovy a vizážistku Míšu 
Břízovou. Porota byla opravdu skvostná. Markéta 
Wagnerová sáhla snad nejvýše, kam to jde – zpě-
vák Petr Kolář, profesorka konzervatoře Lída Nopo-
vá a zpěvák Zdeněk Tesař. Porotci úžasně zazpívali, 
skvěle se chovali a zároveň se pobavili. A protože se 
všichni velmi dobře znají, vládla soutěži pohodová 
uvolněná atmosféra. Po soutěži rozdávali autogramy, 
fotili se s diváky. Petr Kolář, byť rocker, se celý čas 
věnoval dětem. Povídal si s nimi, hrál dětské hry (kdo 
by to čekal?). Děti byly nadšené a spokojené, chtěly 
ukázat, co umí a to se jim povedlo. A to je hlavní dů-
vod, proč KD tuto soutěž pořádá. Všichni odvedli svou 
práci na výbornou, porota přislíbila účast v dalším 
ročníku. Obrovský dík patří sponzorům, bez kterých 
by to nešlo.  JItKa KOšťáLOVá

2012

PODěKOváNí
KD Vltava děkuje panu Durasovi 

za zapůjčení zvířátek na Zahradní  
slavnost ptáčků a velikonoč-

ních vajíček, která se ko-
nala 1. dubna 2012.

Celé Česko čte dětem

Petr Kolář 
s Kačenkou 
Kosinovou
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Nikolka Kohlová 
1. třída ZŠ 
– 1. místo.
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Od 17. do 20. 5. vyhrazujeme změny pro-
gramu pro přenos hokejových utkání v pří-
padě postupu českého týmu do semifinále 
a finále na MS 2012. Vstupné: 20,- Kč

1. 5. ÚT

15:00
ŠMOULOVÉ  
USA 2011, 103 min., D,  130,- Kč

17:15
BITEVNÍ LOĎ
USA 2012, 131 min., T, 12, 90,- Kč

Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u váleč-
ného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velké-
mu průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat 
o ruku své holky (Brooklyn Decker) jejího otce (Liam 
Neeson), shodou nešťastných náhod svého nejvyš-
šího velitele. Bude muset. Nikdy také nechtěl bojo-
vat proti mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti 
donutí. Pokud ne, všichni končíme...

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

2. 5.ST

17:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

20:00
BITEVNÍ LOĎ
USA 2012, 131 min., T, 12, 90,- Kč

3. 5. ČT

17:00  / FK
VĚRA 68
ČR 2012, 90 min., 75,- Kč FKV / 90,- Kč

140 medailí, z toho 7 zlatých a 4 stříbrné olympij-
ské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou na nejú-
spěšnější československou sportovkyni všech dob. 
Letos oslaví sedmdesátiny. Celovečerní dokument 
režisérky Olgy Sommerové zachycuje osud Věry Čá-
slavské, který je zároveň zrcadlem československé 
historie...

20:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

Když se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje svě-
tovou bezpečnost, ředitel mezinárodní mírové agen-
tury, známé také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje 
tým, aby odvrátil světovou katastrofu. Začíná prová-
dět nábor po celém světě.  

4. 5. PÁ

17:00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min., T, 110,- Kč

V zemi Panem udržuje Kapitol mezi ostatními kraji 
poslušnost kláním Hunger games – zvrácenou tele-
vizní reality show, ve které každoročně jedna dívka 
a jeden chlapec nedobrovolně bojují o život. Šest-
náctiletá Katniss chce zachránit svou sestru, která 
byla vylosována a nabídne svou účast dobrovolně. 
Do hry o přežití se přidávají i lidskost a láska... Do-
káže přežít v divočině, když se všichni snaží o to, aby 
nespatřila další úsvit?  

20:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

5. 5. SO

15:00
PIRÁTI  
Velká Británie / USA 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

6. 5. NE

15:00
PIRÁTI 
Velká Británie / USA 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

20:00 / FK
TITANIC  
USA 1997, 194 min., D, 115,- Kč FKV / 130,- Kč 

Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, 
že je nepotopitelný. Když vyplouval Titanic na svou 
první plavbu, byli na jeho palubě také chudý Jack 
a bohatá Rose. Prožili spolu nejkrásnější chvíle ži-
vota a slíbili si, že už se nikdy nerozejdou - až do oné 
osudné noci...

7. 5. PO KINO NEHRAJE

8. 5. ÚT

15:00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA 2011, 87 min., D, 80,- Kč

17:00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min., T, 110,- Kč 

20:00
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min., 15, T, 90,- Kč

9. 5. ST

17:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

20:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

10. 5. ČT

17:00 
STREET DANCE 2  
Velká Británie 2012, 85 min., T, 140,- Kč

Snem tanečníka Ashe (Falk Hentschel) je vyhrát Svě-
tový šampionát v Paříži a porazit svého největšího 
rivala Vince z taneční skupiny Neporazitelní. Ash 
a kámoš Eddie (George Sampson) hledají nejlep-
ší tanečníky po celé Evropě. V samém srdci Paříže 
v podzemním klubu Salsa objeví krásnou Evu (Sofia 
Boutella). Spojení streetdance a vášnivé salsy nako-
nec probudí vzájemnou vášeň i v srdcích Evy a Ashe, 
ale co dál? Má vůbec narychlo spojená skupinka ta-
nečníků z celé Evropy proti Neporazitelným šanci? 

20:00   
TEMNÉ STÍNY
USA 2012, 113 min., T, 90,- Kč

Majitel anglického panství Collinwood - Barnabas je 
bohatý pán, má moc a je notorický playboy - zlomí 
srdce čarodějnici Angelique, ta ho promění v upíra 
a upálí zaživa. O dvě stě let později se Barnabas ne-
chtěně dostane ze své hrobky a přichází do naprosto 
jiného světa roku 1972...

11. 5. PÁ

17:00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min., T, 110,- Kč 

20:00
STREET DANCE 2  
Velká Británie 2012, 85 min., T, 140,- Kč

12. 5. SO

14:30
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

17:30
STREET DANCE 2  
Velká Británie 2012, 85 min., T, 140,- Kč

20:00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min., T, 110,- Kč 

13. 5. NE

14:00
LORAX  
USA 2012, 94 min., D, 130,- Kč 

◆  @

16:15
MS 2012 V LEDNÍM HOKEJI
ČR – RUSKO
Vstupné: 20,- Kč

20:00
TEMNÉ STÍNY
USA 2012, 113 min., T, 90,- Kč

14. 5. PO – KINO NEHRAJE

15. 5. ÚT

16:15
MS 2012 V LEDNÍM HOKEJI
ČR – NĚMECKO
Vstupné: 20,- Kč

16. 5. ST

19:00
TOMORROW WILL BE BETTER
ČR 2012, 73 min., 100,- Kč

Dokument - Začíná boj o titul mistra světa ve Free style 
motokrosu. Je to nový atraktivní sport plný nebezpeč-
ných skoků. Český závodník Libor Podmol se postupně 
vypracoval mezi nejlepší jezdce na světě. Ve svých 26 
letech se pokusí stát se Mistrem světa... 

Od 17. do 20. 5. vyhrazujeme změny programu pro 
přenos hokejových utkání v případě postupu čes-
kého týmu do semifinále a finále na MS 2012. 

17. 5. ČT

17:00   
DIKTÁTOR
USA 2012, T, 15, 90,- Kč

Příběh diktátora, jenž neomezeně vládne své malé 
zemi a rozhodne se vyrazit do USA, aby zajistil, že ta 
slavná a všemi obdivovaná demokracie zůstane tam, 
kde je. A že ho nebude obtěžovat při vládnutí. 
V hlavní roli: Sacha Baron Cohen.

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

Ex-Karel a Bohuna se snaží získat zpět Helenu a Fran-
tiška. František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné 
rozumné východisko – vyrážejí na romantickou dovo-
lenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potí-
že, ale i jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových 
a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená 
zavadla, ukradené doklady a řada dalších problémů, 
vidí příležitost, jak se vrátit do jejich života. Teprve teď 
nastává opravdová zkouška jejich vztahu.  

18. 5. PÁ

17:00
ŽELEZNÁ LADY
Velká Británie 2011, 105 min., T, 12, 100,- Kč 

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

19. 5. SO

15:00
PIRÁTI  
Velká Británie / USA 2012, 88 min., D, 165,- Kč

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

20:00
STREET DANCE 2   
Velká Británie 2012, 85 min., T, 140,- Kč

20. 5. NE

10:00 
MAŠINKA TOMÁŠ: HIP, HIP, HURÁ!
60 min., 40,- Kč

15:00
LORAX  
USA 2012, 94 min., D, 130,- Kč 

17:00 
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

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

21. 5. PO

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

22. 5. ÚT

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

23. 5. ST

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

24. 5. ČT

17:00  / FK 
TRAINSPOTTING
Velká Británie 1996, 94 min., T, 
15, 70,- Kč FKV / 85,- Kč

Renton a jeho skotští přátelé jsou narkomani, jejichž 
jedinou starostí je sehnat další dávku. Jenže „sku-
tečný život“ smutné protagonisty „semele“ a změ-
ní. Někteří nepřežijí, z jiných - jako například právě 
z Rentona - se stanou „normální“ lidé... 

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

25. 5. PÁ

17:00
PROJEKT X
USA 2012, 88 min., T, 100,- Kč

Tři studenti střední školy se pokusí vylepšit si re-
putaci - uspořádají večírek, na který nikdo neza-
pomene, ale už nejsou připraveni na to, co po něm 
následuje. Informace se rychle šíří, protože sny jsou 
zničeny, záznamy jsou poškozeny a legenda je zro-
zena. „Projekt X“ je varováním pro rodiče a pro policii 
po celém světě. 

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

26. 5. SO

15:00
MODRÝ TYGR
ČR 2011, 90 min., 80,- Kč 

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

20:00
HNĚV TITÁNŮ  
USA 2012, T, 100,- Kč

27. 5. NE

15:00
PIRÁTI  
Velká Británie / USA 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:00
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min., 15, T, 90,- Kč

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

28. A 29. 5. KINO NEHRAJE

30. 5. ST

17:00
MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
USA 2012, 95 min., T, 12, 90,- Kč

Porter (Mel Gibson) ukradl gangsterům balík peněz. 
Dostane se do honičky s pohraniční stráží, na jejímž 
konci končí jeho auto na kapotě těsně za mexickými 
hranicemi. Pak už je zadržen mexickými úřady a vr-
žen do drsného a nebezpečného světa - El Pueblito.  
Zde potká malého chlapce, který se ho snaží naučit 
přežít v tomto světě... 

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

31. 5. ČT

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

Když je život agenta K i osud planety Země v ohro-
žení, musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, 
aby dal vše do pořádku. J zjistí, že existují tajemství 
vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl. A ona tajemství 
budou odhalena, když se v minulosti spojí s mladým 
agentem K (Josh Brolin), aby zachránil svého part-
nera, agenturu a budoucnost lidstva... 

20:00 
TADY HLÍDÁM JÁ
ČR 2012, 110 min., 110,- Kč

Hugo je jezevčík, kterého Kačence pořídil dědeček 
Mojmír. On je jako jediný přesvědčen o tom, že jeho 
vnučka nepotřebuje „prášky na hlavu“, ale jen dobré-
ho kamaráda. Jinými slovy, Mojmír „objevil“ prospěš-
nost canisterapie. Osmiletá Kačenka totiž trpí ADHD 
(porucha soustředění s hyperaktivitou, projevující se 
v podobě nepozornosti, roztěkanosti, zapomnětlivos-
ti, neustálého pohybu, takže se dítě může okolí jevit 
jako zlobivé a nevychované). Hugo je její ochranář, je 
zdrojem napětí i uvolnění a v neposlední řadě i roz-
dmýchávačem komických situací. 

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz
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Od 17. do 20. 5. vyhrazujeme změny pro-
gramu pro přenos hokejových utkání v pří-
padě postupu českého týmu do semifinále 
a finále na MS 2012. Vstupné: 20,- Kč

1. 5. ÚT

15:00
ŠMOULOVÉ  
USA 2011, 103 min., D,  130,- Kč

17:15
BITEVNÍ LOĎ
USA 2012, 131 min., T, 12, 90,- Kč

Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u váleč-
ného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velké-
mu průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat 
o ruku své holky (Brooklyn Decker) jejího otce (Liam 
Neeson), shodou nešťastných náhod svého nejvyš-
šího velitele. Bude muset. Nikdy také nechtěl bojo-
vat proti mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti 
donutí. Pokud ne, všichni končíme...

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

2. 5.ST

17:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

20:00
BITEVNÍ LOĎ
USA 2012, 131 min., T, 12, 90,- Kč

3. 5. ČT

17:00  / FK
VĚRA 68
ČR 2012, 90 min., 75,- Kč FKV / 90,- Kč

140 medailí, z toho 7 zlatých a 4 stříbrné olympij-
ské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou na nejú-
spěšnější československou sportovkyni všech dob. 
Letos oslaví sedmdesátiny. Celovečerní dokument 
režisérky Olgy Sommerové zachycuje osud Věry Čá-
slavské, který je zároveň zrcadlem československé 
historie...

20:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

Když se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje svě-
tovou bezpečnost, ředitel mezinárodní mírové agen-
tury, známé také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje 
tým, aby odvrátil světovou katastrofu. Začíná prová-
dět nábor po celém světě.  

4. 5. PÁ

17:00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min., T, 110,- Kč

V zemi Panem udržuje Kapitol mezi ostatními kraji 
poslušnost kláním Hunger games – zvrácenou tele-
vizní reality show, ve které každoročně jedna dívka 
a jeden chlapec nedobrovolně bojují o život. Šest-
náctiletá Katniss chce zachránit svou sestru, která 
byla vylosována a nabídne svou účast dobrovolně. 
Do hry o přežití se přidávají i lidskost a láska... Do-
káže přežít v divočině, když se všichni snaží o to, aby 
nespatřila další úsvit?  

20:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

5. 5. SO

15:00
PIRÁTI  
Velká Británie / USA 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

6. 5. NE

15:00
PIRÁTI 
Velká Británie / USA 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

20:00 / FK
TITANIC  
USA 1997, 194 min., D, 115,- Kč FKV / 130,- Kč 

Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, 
že je nepotopitelný. Když vyplouval Titanic na svou 
první plavbu, byli na jeho palubě také chudý Jack 
a bohatá Rose. Prožili spolu nejkrásnější chvíle ži-
vota a slíbili si, že už se nikdy nerozejdou - až do oné 
osudné noci...

7. 5. PO KINO NEHRAJE

8. 5. ÚT

15:00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA 2011, 87 min., D, 80,- Kč

17:00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min., T, 110,- Kč 

20:00
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min., 15, T, 90,- Kč

9. 5. ST

17:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

20:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

10. 5. ČT

17:00 
STREET DANCE 2  
Velká Británie 2012, 85 min., T, 140,- Kč

Snem tanečníka Ashe (Falk Hentschel) je vyhrát Svě-
tový šampionát v Paříži a porazit svého největšího 
rivala Vince z taneční skupiny Neporazitelní. Ash 
a kámoš Eddie (George Sampson) hledají nejlep-
ší tanečníky po celé Evropě. V samém srdci Paříže 
v podzemním klubu Salsa objeví krásnou Evu (Sofia 
Boutella). Spojení streetdance a vášnivé salsy nako-
nec probudí vzájemnou vášeň i v srdcích Evy a Ashe, 
ale co dál? Má vůbec narychlo spojená skupinka ta-
nečníků z celé Evropy proti Neporazitelným šanci? 

20:00   
TEMNÉ STÍNY
USA 2012, 113 min., T, 90,- Kč

Majitel anglického panství Collinwood - Barnabas je 
bohatý pán, má moc a je notorický playboy - zlomí 
srdce čarodějnici Angelique, ta ho promění v upíra 
a upálí zaživa. O dvě stě let později se Barnabas ne-
chtěně dostane ze své hrobky a přichází do naprosto 
jiného světa roku 1972...

11. 5. PÁ

17:00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min., T, 110,- Kč 

20:00
STREET DANCE 2  
Velká Británie 2012, 85 min., T, 140,- Kč

12. 5. SO

14:30
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

17:30
STREET DANCE 2  
Velká Británie 2012, 85 min., T, 140,- Kč

20:00
HUNGER GAMES
USA 2012, 142 min., T, 110,- Kč 

13. 5. NE

14:00
LORAX  
USA 2012, 94 min., D, 130,- Kč 

◆  @

16:15
MS 2012 V LEDNÍM HOKEJI
ČR – RUSKO
Vstupné: 20,- Kč

20:00
TEMNÉ STÍNY
USA 2012, 113 min., T, 90,- Kč

14. 5. PO – KINO NEHRAJE

15. 5. ÚT

16:15
MS 2012 V LEDNÍM HOKEJI
ČR – NĚMECKO
Vstupné: 20,- Kč

16. 5. ST

19:00
TOMORROW WILL BE BETTER
ČR 2012, 73 min., 100,- Kč

Dokument - Začíná boj o titul mistra světa ve Free style 
motokrosu. Je to nový atraktivní sport plný nebezpeč-
ných skoků. Český závodník Libor Podmol se postupně 
vypracoval mezi nejlepší jezdce na světě. Ve svých 26 
letech se pokusí stát se Mistrem světa... 

Od 17. do 20. 5. vyhrazujeme změny programu pro 
přenos hokejových utkání v případě postupu čes-
kého týmu do semifinále a finále na MS 2012. 

17. 5. ČT

17:00   
DIKTÁTOR
USA 2012, T, 15, 90,- Kč

Příběh diktátora, jenž neomezeně vládne své malé 
zemi a rozhodne se vyrazit do USA, aby zajistil, že ta 
slavná a všemi obdivovaná demokracie zůstane tam, 
kde je. A že ho nebude obtěžovat při vládnutí. 
V hlavní roli: Sacha Baron Cohen.

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

Ex-Karel a Bohuna se snaží získat zpět Helenu a Fran-
tiška. František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné 
rozumné východisko – vyrážejí na romantickou dovo-
lenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potí-
že, ale i jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových 
a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená 
zavadla, ukradené doklady a řada dalších problémů, 
vidí příležitost, jak se vrátit do jejich života. Teprve teď 
nastává opravdová zkouška jejich vztahu.  

18. 5. PÁ

17:00
ŽELEZNÁ LADY
Velká Británie 2011, 105 min., T, 12, 100,- Kč 

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

19. 5. SO

15:00
PIRÁTI  
Velká Británie / USA 2012, 88 min., D, 165,- Kč

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

20:00
STREET DANCE 2   
Velká Británie 2012, 85 min., T, 140,- Kč

20. 5. NE

10:00 
MAŠINKA TOMÁŠ: HIP, HIP, HURÁ!
60 min., 40,- Kč

15:00
LORAX  
USA 2012, 94 min., D, 130,- Kč 

17:00 
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

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

21. 5. PO

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

22. 5. ÚT

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

23. 5. ST

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 137 min., T, 165,- Kč

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

24. 5. ČT

17:00  / FK 
TRAINSPOTTING
Velká Británie 1996, 94 min., T, 
15, 70,- Kč FKV / 85,- Kč

Renton a jeho skotští přátelé jsou narkomani, jejichž 
jedinou starostí je sehnat další dávku. Jenže „sku-
tečný život“ smutné protagonisty „semele“ a změ-
ní. Někteří nepřežijí, z jiných - jako například právě 
z Rentona - se stanou „normální“ lidé... 

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

25. 5. PÁ

17:00
PROJEKT X
USA 2012, 88 min., T, 100,- Kč

Tři studenti střední školy se pokusí vylepšit si re-
putaci - uspořádají večírek, na který nikdo neza-
pomene, ale už nejsou připraveni na to, co po něm 
následuje. Informace se rychle šíří, protože sny jsou 
zničeny, záznamy jsou poškozeny a legenda je zro-
zena. „Projekt X“ je varováním pro rodiče a pro policii 
po celém světě. 

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

26. 5. SO

15:00
MODRÝ TYGR
ČR 2011, 90 min., 80,- Kč 

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

20:00
HNĚV TITÁNŮ  
USA 2012, T, 100,- Kč

27. 5. NE

15:00
PIRÁTI  
Velká Británie / USA 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:00
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min., 15, T, 90,- Kč

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

28. A 29. 5. KINO NEHRAJE

30. 5. ST

17:00
MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
USA 2012, 95 min., T, 12, 90,- Kč

Porter (Mel Gibson) ukradl gangsterům balík peněz. 
Dostane se do honičky s pohraniční stráží, na jejímž 
konci končí jeho auto na kapotě těsně za mexickými 
hranicemi. Pak už je zadržen mexickými úřady a vr-
žen do drsného a nebezpečného světa - El Pueblito.  
Zde potká malého chlapce, který se ho snaží naučit 
přežít v tomto světě... 

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 90,- Kč 

31. 5. ČT

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

Když je život agenta K i osud planety Země v ohro-
žení, musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, 
aby dal vše do pořádku. J zjistí, že existují tajemství 
vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl. A ona tajemství 
budou odhalena, když se v minulosti spojí s mladým 
agentem K (Josh Brolin), aby zachránil svého part-
nera, agenturu a budoucnost lidstva... 

20:00 
TADY HLÍDÁM JÁ
ČR 2012, 110 min., 110,- Kč

Hugo je jezevčík, kterého Kačence pořídil dědeček 
Mojmír. On je jako jediný přesvědčen o tom, že jeho 
vnučka nepotřebuje „prášky na hlavu“, ale jen dobré-
ho kamaráda. Jinými slovy, Mojmír „objevil“ prospěš-
nost canisterapie. Osmiletá Kačenka totiž trpí ADHD 
(porucha soustředění s hyperaktivitou, projevující se 
v podobě nepozornosti, roztěkanosti, zapomnětlivos-
ti, neustálého pohybu, takže se dítě může okolí jevit 
jako zlobivé a nevychované). Hugo je její ochranář, je 
zdrojem napětí i uvolnění a v neposlední řadě i roz-
dmýchávačem komických situací. 

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz
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Pozvánky

POZVÁNKA  
NA KONCERT

V T4 se spojili jedni z nejlepších 
muzikantů, kteří se v Česku 
aktivně věnují rockové hudbě. 
Klávesista a zpěvák Roman 
Dragoun, baskytarista vladimír 
„guma“ kulhánek, kytarista 
a zpěvák Stanislav „klásek“ 
kubeš a bubeník Martin 
kopřiva. Hudební texty skládá 
Marek Eben a Milan Princ. 
Kapela je dokladem toho, že 
když se dá dohromady několik 
výrazných hudebních osobností, 
může to milovníkům prvotřídního 
českého rocku přinášet moře 
radosti. 
Přijďte i Vy plout na vlnách dobré 
hudby!
Jako předkapela vystoupí 
kralupští Exit 18
vstupné: 150,- kč

rocková kapela 

t4
12. 5. 2012 
oD 20 HoDin
country bar  
liďák  
kralupy 
n. vlt.

Rádi bychom Vás pozvali na již 
třetí ročník hudebního festivalu 

s názvem Dvořákův máj. Tato akce, 
pořádaná studenty Dvořákova gym-
názia, proběhne 5. května v letním 
kině Veltrusy. Jako minulý rok i ten-
tokrát se můžete těšit na mnoho 

kvalitních vystoupení. Za zmínku 
stojí například pražští A Banquet, 
kteří nedávno vydali své debutové 
album, reggae kapela Pub Animals 
nebo brandýské seskupení Interpret 
neznámý. 

Více informací nalez-
nete na našich inter-
netových stránkách 
www.dvorakuvmaj.
ic.cz nebo na face-
booku.

vás zve v pátek 11. května 
od 17:30 hodin na vernisáž

v Kralupech-lobči, Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena ve středu od 15 h. do 18 h. nebo po dohodě  
na tel. 724 250 190, e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.

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

že finančně podpořilo provoz Galerie v roce 2012.

Eva Wernerová - Malkovská

Paní Eva Wernerová - Malkovská se narodila 8. října 1962 v Českém 
Krumlově. Vystudovala v r. 1982 SUPŠ v Uherském Hradišti obor „Mal-
ba v propagaci a v architektuře“. Od roku 1991 má svobodné povolání. 
Nyní žije a pracuje v Chýnově u Tábora. Motivy obrazů jsou většinou 
stará zákoutí měst, vesničky a zátiší. Používá techniku „LINGRUSTA“, 
kombinovaná technika + olej.

oleje

HUDEBNí DOPROVOD

Prodejní výstava potrvá do 4. 6. 2012.

od 20 hodin – koncert
MAIKA NOVÁKOVÁ & JIŘí MILOTA a spol.
- koncert plný nejen autorských skladeb.
Vstupné dobrovolné

Dvořákův máj 2012 

Citujeme z dopisu čtenářky: „Ke Kra-
lupskému Zpravodaji se dostanu 

každý měsíc a ráda si v něm čtu, pro-
to také vím, že v něm rádi poukážete 
na úspěchy kralupských rodáků. Mys-
lím si, že by redakci Zpravodaje mohl 
zajímat také jeden literární úspěch.  
23. února 2012 byly vyhlášeny nomina-
ce na cenu Magnesia litera 2012. Mezi 
nominovanými je také básnická kniha 
Kamila Boušky (Oheň po slavnosti). 
Kamil Bouška sice v životopisných da-
tech má uvedeno, že se narodil v Kladně 
(možná proto, že v Kralupech nebyla po-
rodnice), ale od svého útlého dětství žil 
s rodiči v Kralupech nad Vltavou. A to až 
do nedávné doby, kdy přesídlil do Pra-
hy. Kralupy však stále považuje za své 
město.“ Monika Vichrová, Praha

Na základě tohoto dopisu jsem kon-
taktovala pana Boušku, básníka mladé 
generace, který našemu Zpravodaji, 
s ohledem na momentální časové vytíže-
ní, poskytl alespoň telegrafický rozhovor. 
Více se o něm dozvíte z jeho básní...

Jak dlouho se věnujete skládání 
básní a proč?
Od té doby, co jsem se naučil psát a zřej-
mě ze stejného důvodu, proč jsem tako-
vý, jaký jsem.

Jaký tedy jste?
Každou chvíli někdo jiný a přesto kaž-
dou chvíli svůj. 
 
Myslíte, že v dnešní době verše ješ-
tě čtenářům něco říkají? 
Myslím, že verše mohou čtenářům ně-
co říkat o nich samých víc než napří-
klad noviny nebo internetová a televizní 
zpravodajství. 
 
Jak náročné bylo vydat básnickou 
sbírku oheň po slavnosti? 
Náročnější bylo ji napsat. 
 
co se vám vybaví, když se řekne: 
kralupy nad vltavou? 
Ošklivé město, které bylo a zůstane 
mým domovem, i když už v něm nežiji.

Zajímavé osobnosti z Kralup
kamil bouška, nar. 1979 – básník
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Zajímavosti

Vsobotu 21. 4. vypravily Čes-
ké dráhy historický parní 

vlak „Svatý Jiří“ z Prahy - Bra-
níka přes Kralupy nad Vltavou 
a Straškov do Zlonic na tradiční 
Řipskou pouť a zahájení 16. sezó-

ny v Železničním muzeu Zloni-
ce. Parní vlak vezla historická lo-
komotiva „Šlechtična“ (475.179). 

Na kralupském nádraží ob-
divovala tento historický vlak 
spousta obyvatel.

Jarní koncert
Komorního orchestru Dvořákova kraje

Ve středu 18. 4. se uskutečnil v Kd Vl-
tava koncert KOdK. Komorní orchestr 
si ke spolupráci pozval dva vynikající 
hudebníky, Jiřího Stivína a Milana Svo-
bodu. Výsledkem byl neobyčejný večer, 
pohlazení po duši všem milovníkům 
krásné hudby. děkuji panu dirigentovi 
Václavu Mazáčkovi a celému orchestru 
za nevšední zážitek. Jitka Košťálová

nejbližší koncert KOdK můžete navští-
vit 9. 6. 2012 od 20 hod. v Muzeu hud-
by v praze v Karmelitské ulici, kde jako 
host vystoupí jazzman Milan Svoboda. 
další se bude konat 3. 8. 2012 v lázních 
Loučeň.
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ŠLECHTIČNA  
v Kralupech

KODK s J. Stivínem

inzerce
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DDM

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

Mokrosuky  
Nabízíme rodinám s dětmi MiMořádNě 
uVolNěNý TerMíN v Mokrosukách 
v době letních prázdnin 18. 8. - 25. 8. 
2012. Informace o cenách a rezervace 
u paní Špinarové, tel. 315 722 236.

DDM v loděnici
Dům dětí a mládeže Kralupy n. Vlt. a Klub 
vodních sportů Kralupy n. Vlt. si pro vás při-
pravily na sobotu 5. května od 13 do 17 ho-
din v loděnici na nábřeží J. Rysa zajímavou 
akci. Hry a soutěže, skákání na trampolíně 
nebo ve skákacích hradech, bambršťouchy 
a hlavně možnost plavby na lodích po Vl-
tavě pro děti i dospělé zdarma! Na místě 
bude také možnost občerstvení.

akademie DDM
Zveme rodiče, pedagogy, širokou veřejnost 
i nové zájemce o naše ZÚ na Akademii 
DDM. Koná se 23. května od 16 hodin 
v sále Kulturního domu Vltava. Diváci zde 
budou moci zhlédnout vystoupení nejrůz-
nějších zájmových útvarů. V úvodu se před-
staví naši nejmenší: Klub Cvičeníčko, Krů-
ček a Rytmika. 

Následovat bude vystoupení dalších taneč-
ních a sportovních zájmových útvarů, např. 
Moderní tanec, Aikido, Hip – hop, Žongléři 
atd. V rámci programu také uslyšíte zpěváč-
ky z talentové soutěže Sedmihlásek. 

Programem vás bude provázet skvělý 
moderátor Karel Voříšek. Občerstvení za-
jištěno.

Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti zdarma. 

recitační soutěž
Recitační soutěž v rámci 17. ročníku festi-
valu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 
2012“ se koná 16. června 2012 v budově 
DDM. Prezentace je v 8:30 hod., začátek 
soutěže v 9:00 hod. 

Soutěžící jsou rozděleni do jednotlivých 
kategorií podle věku. Každý soutěžící bude 
přednášet celkem dvě básně. Jednu podle 
svého výběru a druhou od Jaroslava Sei-
ferta. Přihlášky přijímáme do 18. 5. 2012 
v kanceláři DDM.

Vítězové a vybraní recitátoři budou před-
nášet v září 2012 na festivalu poezie a před-
nesu „Seifertovy Kralupy 2012“ v kralup-
ském muzeu.

Den dětí
Oslava dne dětí patří samozřejmě k vý-
znamným akcím Domu dětí a mládeže. 
Tu letošní připravujeme na pátek 1. červ-
na na zahradě u tělocvičny DDM v Záti-
ší od 15:00 hodin. Zveme děti na skákání 
na trampolíně, výtvarné činnosti, hry a sou-
těže a pečení buřtů. Při příchodu dostane 
každé dítě malé překvapení.

Vstupné: rodiče 30,- Kč, děti zdarma.

Dny Kralup
Podrobný program letošních Dnů Kralup 
bude zveřejněn v červnovém čísle Zpravo-
daje a na plakátech.

Nyní vás upozorňujeme na tyto akce:
Pátek 8. 6. - Hry a soutěže pro děti a mlá-
dež na kralupském koupališti (při nepřízni-
vém počasí v DDM, tělocvičně DDM a ZŠ 
Komenského).
Sobota 9. 6. - Turnaj století na hřišti Čechie
Neděle 10. 6. - Majáles v loděnici

velikonoční sluníčková soutěž

Děkujeme všem, kteří se soutěže „O jarní slu-
níčko“ zúčastnili. Dětských prací se sešlo přes 
150 kusů, dospělých 30. Návštěvníkům větši-
na sluníček vykouzlila úsměv na tváři a bylo 
pro ně velmi těžké rozhodování, kterému dát 
svůj hlas. Celkově bylo dáno 579 hlasů. 

kategorie (děti): 
1. místo: ŠD ZŠ Gen. Klapálka (90 hlasů)
2. místo: I. odd. ŠD ZŠ Revoluční (51 hlasů)
3. místo: Linda Šarbochová a Majda Melichová –  
3. třída ZŠ Mikovice (32 hlasů)
3. místo: ZÚ Výtvarně-keramický DDM (32 hlasů)
kategorie (dospělí): 
1. místo: Pavlína Janulíková (28 hlasů)
2. místo: Pavlína Janulíková (17 hlasů)
3. místo: Zora Tůmová (10 hlasů)       
      

Oblastní kolo ve vybíjené 
Preventan cup 2011/2012
Dne 3. 4. se v tělocvičně DDM Kralupy 
v Zátiší konal turnaj ve vybíjené. Zúčastnily 
se ho děti z 1. stupně ZŠ. Hrálo se v katego-
rii „A“ (otevřené), kde hraje libovolný počet 
chlapců a dívek nebo pouze chlapců a v ka-
tegorii „B“ (dívky). Do soutěže se přihlásilo 
6 kralupských škol s celkovým počtem 96 
dětí. Po velmi vyrovnaných zápasech se 
školy umístily v tomto pořadí:

kategorie „a“ 
1. ZŠ Generála Klapálka 4. ZŠ Třebízského
2. ZŠ Revoluční 5. ZŠ Veltrusy
3. ZŠ 28. října 6. ZŠ Komenského

kategorie „b“
1. ZŠ 28. října 2. ZŠ Generála Klapálka

Oblastní kola McDonald’s cup
Dne 18. 4. pořádal DDM turnaj v malé ko-
pané McDonald’s Cup 2011/2012. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích - A (1. - 3. ročník ZŠ) 
a B (4. - 5. ročník ZŠ). Zúčastnilo se celkem 
90 dětí. Turnaj nám bylo umožněno sehrát 
na víceúčelovém hřišti u zimního stadionu 
v Kralupech nad Vltavou. Ještě jednou dě-
kujeme. Děti hrály s nadšením, jednotlivé 
zápasy byly velmi vyrovnané a napínavé. 
Celkové umístění škol:
kategorie a
1. ZŠ Revoluční - postup do okresního kola
2. ZŠ Veltrusy - postup do okresního kola
3. ZŠ Generála Klapálka
4. ZŠ Komenského
kategorie b
1. ZŠ Gen. Klapálka - postup do okresního kola
2. ZŠ Revoluční - postup do okresního kola
3. ZŠ Třebízského
4. ZŠ Veltrusy
5. ZŠ Komenského
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Pozvánka na eko HRy
Zveme všechny kralupské i mimokralupské školky  
na EKO hry na školním hřišti ZŠ Třebízského.
Termín bude určen na základě domluvy – konec května, začátek června 2012.

Zš a Mš třeBíZSKéHO

PRázDninový PRovoz 
MateřSkýcH škol 

v kralupech n. vlt. v měsíci červenci a srpnu 2012

u Mš Dr. e. beneše bude uzavřena celá organizace 
od 1. 7. 2012 do 31. 7. 2012, náhradní provoz zajišťuje MŠ 
Gen. Klapálka, a to od 1. 7. do 13. 7. v budově MŠ Gen. Kla-
pálka od 16. 7. do 31. 7. v budově MŠ Mikovická. 

u zš a Mš třebízského bude uzavřena od 1. 7. 2012 
do 24. 8. 2012, náhradní provoz od 1. 7. do 31. 7. zajišťu-
je MŠ Gen. Klapálka, a to od 1. 7. do 13. 7. v budově MŠ 
Gen. Klapálka a od 16. 7. do 31. 7. v budově MŠ Mikovic-
ká. Náhradní provoz od 1. 8. do 24. 8. zajišťuje MŠ Dr. E. 
Beneše v budovách J. Holuba a Dr. E. Beneše.

u Mš gen. klapálka bude uzavřena celá organi-
zace od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012, náhradní provoz 
zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, a to od 1. 8. do 31. 8. 
v budovách J. Holuba a Dr. E. Beneše. 

 
V tomto období školy zajistí umístění dětí pracují-
cích rodičů z ostatních MŠ dle předběžného nahlá-
šení do 31. 5. 2012 do naplnění kapacity. 

Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka se pro žáky 1. a 2. tříd naší 
školy stala již téměř tradicí. Děti se každým rokem do divadla těší. 
Tentokrát jsme v jarním období navštívili představení „Hurvínkova 
cesta do Tramtárie“.

DeN ZeMě 20. dubna proběhl na naší škole projektový Den Země. ekologické centrum 
Kralupy n. Vlt. za podpory spol. AVe Kralupy n. Vlt. připravilo na zahradě školy pro 
žáky 1. stupně a třídu MŠ soutěže s plněním úkolů na téma „Třídění odpadů“. 
Žáci 6. a 7. třídy pracovali pod vedením K. Matasové na téma: Invazní živočichové. 
Žáci 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Kratinové a p. uč. Šulce uspořádali na hřišti 
školy eKO hru „Po stopách žabáka BATa“ pro děti z 1. stupně.  
Děkujeme ekologickému centru, učitelům i všem žákům za vydařené ekologické 
dopoledne! učIteLé 1. Stupně
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Zš gen. KLapáLKa

Zš pRaKtIcKá

POZVÁNKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
NA WORKSHOP K PROJEKTU

„PROTI BARIÉRÁM“
29. květen 2012, 9:00 – 13:30 hod. 

Základní škola Generála Klapálka 1029,  
Kralupy nad Vltavou – školní knihovna, přízemí.

Hlavní téma workshopu:
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dále: Feuersteinova metoda, Ambulantní dyslektický 

nácvik a praktické ukázky ve třídách.
Potvrďte, prosím, účast na workshopu 

nejpozději do 11. 5. 2012, tel.: 315 727 447

Jedním z volitelných předmětů 
v 9. třídě je i ekologický semi-

nář. Žáci se v tomto předmětu 
vzdělávají v oboru ekologie. Učí 
se, jakým způsobem funguje pří-
roda, jak fungují jednotlivé eko-
systémy, mapují krajinu. Kromě 
jiného se zapojují i do různých 
projektů (např. Vltava – Moldau, 
Recyklohraní). Protože se v loň-
ském roce naše škola zúčastnila 
projektu „Děti dětem, aneb s od-
pady hravě“, zůstala nám ve škole 
trička s různými obrázky odpadů. 
Tato trička jsme obdrželi od spo-
lečnosti Ekokom. A tak si žáci 
ekologického semináře připravili 
divadelní hru „O princi Špindí-

kovi“, kterou zahráli 2. 4. ve škol-
ní družině. V průběhu této hry 
žáky naučili zábavnou formou 
třídit jednotlivé druhy odpadů. 
A tak se před dětmi objevily ne-
jen tři princezny, ale i princ, rád-
ce, kuchař, překladatel a velice 
důležité kontejnery Petka Peťka, 
Pepa Střep, Čenda Časák a Kar-
tón Tom. Po skončení divadelní 
hry žáci pomohli svým mladším 
spolužákům vyplnit připravené 
pracovní listy a prohloubili jejich 
znalosti v oblasti třídění odpadů. 
Hra se všem velmi líbila a rádi 
ji zahrají předškolákům v mateř-
ských školách v našem okolí.

Ing. ZORa adáMKOVá

Jaro je v plném proudu a žáci z naší 
školy se aktivně seznamují se zvířátky 
a prohlubují si tak své znalosti.

Vprůběhu jarních měsíců jsme v rámci 
hodin přírodovědy navštívili pražskou 

ZOO. Zde jsme se seznamovali s různými 
druhy zvířat a jejich novými přírůstky. 
Děti si návštěvu u zvířátek moc užily. 

I v měsíci květnu pokračuje v naší ško-
le projekt „POMÁHÁME PEJSKŮM“. Žáci 
se seznamují se psím životem v různých 

předmětech. Jak v hodinách přírodovědy, 
tak i v rámci literatury mají možnost číst 
příběhy o pejscích. Také v hodinách vý-
tvarné výchovy a pracovního vyučování 
vytváří krásné výrobky z různých mate-
riálů se psí tématikou. V závěru měsíce 
května proběhne na naší školní zahradě 
zábavné psí dopoledne. Toto dopoledne 
bude plné soutěží a zúčastní se ho i za-
městnanci psího útulku se svými svěřen-
ci. Všichni už se moc těšíme.

MgR. VeROnIKa BaLOnOVá

Výuka mezi zvířátky
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iNveStice DO rOZvOje vZDěláváNí

Ekologický seminář 
- divadlo
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Zš ReVOLuční

Zš KOMenSKéHO

Matematika bývá obávaným strašákem 
nejen dětí školou povinných, ale 
i dospělých, kteří školní lavice již dávno 
opustili. 

Že lze matematiku hravě zvládnout, do-
kazují výsledky našich žáků v nejrůz-

nějších soutěžích.
Tou první z nich je Matematická olympi-

áda, která probíhá již od listopadu. Úlohy 
prvního kola řeší žáci doma. V lednu pro-
běhlo okresní kolo pro žáky 5. a 9. tříd, žáci 
6. až 8. ročníků se ho zúčastnili 11. dubna. 
Z 6. třídy za nás v okresním kole bojovaly 
Anička Beránková, Anička Nováková a Na-
tálka Ondráčková, ze 7. tříd postoupili To-
máš Sedlár, Matěj Tichý a Tereza Tichá.

Za zmínku stojí také Klokan, celosvětová 
matematická soutěž, která proběhla 16. břez-
na s účastí všech žáků naší školy v těchto 
kategoriích: Cvrček (2. a 3. třídy), Klokánek 
(4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy), Kadet 
(8. a 9. třídy). Nejvýraznějším úspěchem byl 
plný počet bodů u Alžběty Měkotové z 3. A, 
která vyhrála i následující okresní kolo.

Pythagoriáda je určena žákům 5. až 8. 
tříd, kdy po dobu 60 minut řeší žáci 15 úloh 
odpovídajících osnovám matematiky přísluš-
ného ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli byli 
žáci 5. tříd, kteří postoupili do okresního 
kola. V něm obsadily krásné 4. – 5. místo 
Barbora Vinczeová a Veronika Elznicová.

Zajímavou soutěží je Finanční gramotnost, 
v níž naše družstvo obsadilo 3. místo.

a co vy a matematika? chcete si také zkusit, 
jací jste matematici? tak na závěr tři úlohy 
z okresního kola Pythagoriády pro 7. ročník:

1. Kolik trojúhelníků vznikne na povrchu krychle, 
vyznačíme-li všechny stěnové úhlopříčky?
2. Které slovo dostanete z písmen, která zbudou, 
když seškrtáte z dané řady písmen všechna pís-
mena, která jsou středově souměrná? - S I B N E 
Z O D I L H A X
3. Děti vážily různé figurky a zjistily, že telátko 
a prasátko mají dohromady stejnou hmotnost jako 
5 beránků, prasátko má hmotnost jako 4 kočky, 2 
kočky a prasátko dohromady jako 3 beránci. Kolik 
figurek koček má stejnou hmotnost jako figurka 
telátka?

MgR. MILuše KučíRKOVá

Jednoho únorového dne nás 
paní učitelka Martina Švá-

bová informovala o soutěži 
Souboj čtenářů. „Jedná se o ce-
lorepublikovou soutěž, nejspíše 
se přihlásí hodně škol, tak se 
rychle rozhodněte, jestli do to-
ho půjdeme“, řekla nám teh-
dy. Všichni jsme s nadšením 
souhlasili. 

Koncem února jsme obdrželi 
25 knížek, jednalo se o 5 titulů 
- Oksa Pollocková, Bibiana píská 
na prsty, Příšerné příběhy strý-
ce Montaguea, Život k sežrání 
a Modrý tygr. Rozdělili jsme se 
tedy na týmy a začali jsme číst. 
Na přečtení knih jsme měli mě-
síc a půl.

16. 4. 2012 se konalo první 
kolo soutěže, které mělo proběh-
nout online formou. Toto kolo 
mělo rozhodnout o 5 třídách po-
stupujících do finále. Do soutě-
že se přihlásilo celkem asi 40 
tříd. 

Sešli jsme se ve třídě už 
ve 13:30, abychom se stihli 
připravit. Spustili jsme počí-
tač, nalistovali čtenářské dení-
ky a čekali na 14. hodinu, kdy 
akce začínala. Jenže papírek 
s heslem k přihlášení, který 
paní učitelka předem nachysta-
la, se záhadně vypařil. Nastal 
zmatek! Museli jsme si heslo 
znovu rychle vyhledat, protože 
nám už ubíhal čas. Konečně 
jsme začali odpovídat na otáz-
ky. Pracovali jsme rychle, aby-
chom odpovědi stihli odeslat 
do časového limitu. Vše vyšlo, 
5 minut před vypršením času 
jsme formulář odeslali. 

Druhý den k nám vběhla 
do třídy nadšená paní učitelka 
a volala: ,,Postoupili jsme do fi-
nále!“ Třídou zaznělo hlasité 
„Hurááá !“

18. 5. 2012 nám držte palce, 
jedeme na finále do Prahy. 

žácI 6. a

Skvělého úspěchu dosáhli 
naši žáci v okresních ko-

lech Biologické olympiády, kte-
rá se každoročně koná v DDM 
Mělník. Z těch starších, kteří 
poměřili své znalosti z biolo-
gie s ostatními soutěžícími 
v kategorii C, se 29. 3. 2012 
na 3. místě z 24 účastníků 
umístila Anička Rychlá z 8. 
A. V kategorii D - mladší žáci, 
si dne 10. 4. 2012 vybojovala 

mezi  23 zúčastněnými z dal-
ších základních škol a gymná-
zií v okrese Mělník 2. místo 
Aneta Loužecká ze 6. A, pro 
kterou byla účast na takovéto 
soutěži premiérou. Obě dívky 
si tím zajistily postup do kraj-
ských kol, která proběhnou 
koncem května. Gratulujeme 
jim a přejeme hodně štěstí.

Ing. LenKa HánLOVá 

Matematika na Komendě

Skvělý úspěch v BiO
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„Dneska děti zamotávaj digitální sítě, pod okny je málo slyšet: 
nahraj nebo střílej“

Nejen originální vtipy, komiksy, televizní nominační medailón-
ky, informacemi nasycený Almanach, upomínkové předměty 

s variacemi maskota všech kralupských sportovců - Kralupáka 
doprovázejí originální pojetí vyhlašování a představování skvělých 
i nadšených sportovců města nad Vltavou.  Od letošního 4. ročníku se 
do portfolia galavečerních „střeštěností“ zařadila i skladba skupiny 
SIGNUMT   nazvaná „Píseň o Kralupákovi“. Přímo na galavečeru ji 
pokřtili její tři tvůrci, kteří si na pomoc přizvali symbolicky tři kmo-
try – starostu města Petra Holečka a místostarosty Libora Lesáka 
a Marka Czechmanna. Zhudebněná báseň v sobě nese filozofické 
poselství celého projektu nebo chcete-li, srozumitelněji promlouvá 
o důvodech, které vedou organizační trio sportovních večerů k jejich 
pořádání. Primárně nejde o korunování nejlepších z nejlepších, což 

je předmětem mnoha obdobných anket, ale o to, pokusit se spojit 
sportovce z mnoha různých sportovních odvětví i napříč věkem - 
od náctiletých po seniory. Mezi nimi se pak ze všech sil snažit pro-
budit ducha fair play a dostát jedné z hlavních premis organizátorů: 
„Vítězství jsou sice kořením života sportovců, avšak hlavní filosofií 
domácí ankety není vítězit, ale představit, sbližovat a inspirovat“. 
Právě „Píseň o Kralupákovi“ může nyní komunikovat nejen s vaším 
sluchem, ale i zrakem. Videostudio Zbyňka Krátkého totiž vytvořilo 
videoklip, který zachycuje atmosféru letošního ročníku. že vám přijde 
divné nechat si kecat do života od komiksové postavičky? Víte co, 
dejte nejdříve  Kralupákovi šanci, a pak teprve začněte metaforicky 
lámat jeho dirigentskou hůlku…  

K přehrání skladby a klipu na youtube.cz zadejte do vyhledávače 
„Píseň o Kralupákovi“.

Jindřich kohm

Maskot kralupských sportovců 
má už i svou píseň

fo
to

: J
a

n
 t

at
a

R

Adam Svítek, judo,  
Cena kralupské 
veřejnosti.

Vítězové v kategorii 
kolektiv nad 16 let.

Vítězky v kategorii 
jednotlivec do 15 let včetně.

Vítězové v kategorii  
kolektiv do 15 let.
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Po měsících usilovného a náročného ná-
cviku choreografií vstoupila taneční sku-

pina Naděje Kralupy nad Vltavou do nové 
soutěžní sezóny. Počátkem měsíce března se 
taneční formace nejstarších dívek zúčastnila 
mezinárodní pohárové soutěže v Hronově, 
kde byla zařazena do kategorie dospělých. 
V těžké konkurenci tanečních skupin z Čes-
ké republiky, Slovenska a Polska se děvčata 
dokázala prosadit a obsadila cenné 3. místo. 
Koncem března se TS Naděje jako každo-
ročně představila na soutěži Slánské tanče-
ní 2012, kde ve všech kategoriích obsadila  
1. místo. Na této soutěži vystoupilo i taneč-
ní seskupení rodičů dětí z TS Naděje, které 
ve své kategorii rovněž zvítězilo.

V dubnu nastal jeden z vrcholů sezóny, 
a to krajské kolo Mistrovství ČR pořádané 
Czech Dance Organization v  Praze v Kon-

gresovém centru. Z tohoto kola postupují 
nejmenší dívky z 2. místa a nejstarší dívky 
z 1. místa do zemského kola Mistrovství 
ČR. Děti středního věku porazily na uve-
dené soutěži svou dlouholetou kvalitní kon-
kurenci z tanečního centra R.A.K. Beroun 

zastoupenou v kategorii čtyřmi choreogra-
fiemi a z 1. místa rovněž postupují na zem-
ské kolo.

Dále se TS Naděje představila na Jarním 
poháru v tanci v Praze – Jinonicích, kde 
v silně obsazených kategoriích získala sku-
pina dětí středního věku 1. místo v kategorii 
juniorů a nejstarší dívky 1. a 3. místo v ka-
tegorii seniorek. Naše nejmenší tanečnice 
sice zůstaly mezi velkou konkurencí těsně 
pod stupni vítězů, ale vybojovaly pohár di-
váků za nejhezčí choreografii.

Přestože TS Naděje sbírá jeden úspěch 
za druhým, neusínají tanečníci a tanečnice 
společně s choreografkami na vavřínech. 
Pilně dále cvičí a pilují svá vystoupení, 
aby prozatím velmi úspěšná sezóna stejným 
způsobem pokračovala.

JIří šMeJKaL – tS naděJe

5. Ročník aeRobic Mini teaMS 
pro děti v kralupech nad vltavou se 
stal jednou z největších akcí pro dě-
ti v čR, kterou pořádalo kralupské 
občanské sdružení fitfoRyou.

Vsobotu 21. 4. 2012 proběhl 
ve sportovní hale na Cukrovaru 

5. ročník Aerobic MINI TEAMS pro dě-
ti. Akce svým charakterem překro-
čila hranice našeho města i regionu 
a stala se jednou z největších soutěží 
pro děti, které jsou v ČR organizovány. 
V průběhu dne se do našeho města 
sjelo 115 oddílů, které tvořilo 1.184 
soutěžících dětí, jež přijelo podpořit 
na 800 diváků z celé ČR. S kralupský-
mi dětmi soutěžily závodnice a závod-
níci z Hradce Králové, Poděbrad, Litví-
nova, Ústí nad Labem, Teplic, Mostu, 
Špindlerova Mlýna, Kutné Hory, Prahy, 
Kladna, Slaného a mnoha dalších.

Děti byly rozděleny do 24 katego-
rií podle věku a charakteru zaměření 
svých sestav. Představila se družstva 
miniteamů, která měla od 3 do 7 sou-
těžících, kteří předváděli své sestavy 
na různá témata jak komerčního, tak 
sportovního aerobiku, dále se před-
stavila družstva teamů, kde bylo 8 – 
36 dětí v jednom vystoupení, v dalších 
kategoriích se představila družstva se 
sestavami charakteru fitness a zumba. 
Na akci se podílelo 35 pořadatelů, 14 
rozhodčích. Pozvaní rozhodčí měli me-
zinárodní i republikové zkušenosti.

v náročné konkurenci se kralupské 
děti neztratily:
kategorie a0 5-7 let: 
Amálky 1. místo
kategorie a1 8-10 let: 
Angelíny Baleríny 2. místo
kategorie a2 11 – 13 let: 
Mobilmánie 6. místo
kategorie f 16 a více let – kategorie 
ZUMBA teamů
Bailadores Zumbadores – 1. místo
kategorie c0 5 – 7 let: 
Čipetky 2. místo
kategorie c1a 8 – 10 let: 
Pinochio 2.místo

Přípravy na soutěž v letošním roce 
byly extrémně náročné. Začali jsme 
s nimi už v říjnu 2011. Potýkali jsme 
se s mnohými problémy. Nejnáročněj-
ší bylo vyrovnat se se skutečností, že 
jsme se pro takto náročnou akci, jak 
po stránce organizační, tak po stránce 
finanční, museli obejít bez některých 
finančních dárců z minulých let, což 
nás velmi mrzelo. I přes tuto skuteč-
nost se nám nakonec podařilo zajistit 
dostatečné množství cen pro všechny, 
kteří si přijeli do Kralup nad Vltavou 
zasoutěžit, a tím se nám bezesporu 
podařilo znovu zviditelnit naše město. 
Rozzářené oči soutěžících dětí, kte-
ré dostávaly poháry, medaile, krásné 
diplomy, ale i drobné ceny, nám byly 
dostatečnou odměnou za vše prove-
dené úsilí.

Podrobnosti o akci (fotogalerii, vi-

5. ročník Aerobic mini teams
dea a podrobné výsledky) najdete 
na www.fitforyou.cz.

Chtěli bychom touto formou podě-
kovat všem pořadatelům, rodičům 
soutěžích dětí za pomoc, paní ře-
ditelce sportovní haly Evě Novotné 
a celému jejímu týmu za maximální 

vstřícnost při přípravě akce ve spor-
tovní hale a Městské policii v Kra-
lupech n. Vltavou za velmi korektní 
spolupráci.

Za fItfORyOu, O.S. 

pHdR. VácLaV BěLíK, pH.d., 

pReZIdent fItfORyOu, O.S. 

Úspěšné zahájení soutěžní sezóny

Slánské tančení 2012 – 1. místo.
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soUkromá InzerCe
❱ hOSPODyNě 
Hledáme pracovitou, pečlivou a spolehlivou paní jako hospodyni 
do rodinného domu v Kralupech. Na dlouhodobou spolupráci, pou-
ze seriózní nabídky. Úvazek a odměna dle dohody. Vlastní automobil 
výhodou - hůře dostupná lokalita. Vaše nabídky a CV prosíme zasí-
lat na e-mail: rdkralupy@seznam.cz

❱ Žena ve věku 61 let hledá muže z Kralup nad Vltavou a okolí 
ve věku do 66 let. K vážnému seznámení. Setkání napoví.  
Tel. č. 721 260 283

Nejmladší volejbalistky hrály Supermini 
Tour volejbalových přípravek. Poslední 

turnaj (hrálo se 6 kol, kterým předcházela 
kvalifikace) proběhl v sobotu 14. 4. 2012 
v Benátkách n. Jizerou. V hodnocení jed-
notlivých družstev (Kralupy měly v soutěži 
celkem 6 týmů) skončila děvčata celkově 
na krásném 2. místě. Kromě toho ještě bo-
jovaly v soutěži pořádané Volejbalovým sva-
zem nazvané Minivolejbal v barvách. Finále 
proběhne 20. 5. 2012 v Kolíně. Pak je ještě 
čeká několik přátelských turnajů a na závěr 
sezóny 10. června 2012 2. ročník turnaje 
na antuce v rámci Dnů Kralup.

Mladším žákyním stále ještě pokračuje 
soutěž Krajského přeboru v šestkovém vo-
lejbale. Áčko je prozatím na 1. místě, béčko 
na místě šestém. Tabulka není úplná. Proběh-
nou ještě dva mistrovské turnaje v květnu.

Starší žákyně se staly, stejně jako v před-
chozích letech, přebornicemi Středočeského 
kraje. Zajistily si tím postup do 1. části Pře-
boru ČR 20. - 22. 4. v Sokolově. Ve velmi 
silně obsazené skupině kralupské hráčky 

nakonec prohrály s Olympem, Sokolovem 
a Plzní a do finálového turnaje o přeborní-
ka ČR nepostoupily. Kromě toho obsadily 
ve finále Českého poháru 12. místo, což je 
v konkurenci 32 družstev z celé ČR skvě-
lý úspěch.

Kadetky hrály 1. ligu a úspěšně – z 1. 
místa ve skupině postoupily do 1. části kva-
lifikace do extraligy. V ní porazily doma 
Břeclav a pokračovaly 2. částí. V té pak 
během víkendu 14. -15. 4. v Praze vybojo-
valy postup do nejvyšší kadetské soutěže! 
Nechaly za sebou Přerov i České Budějovi-
ce, oddíly s nesrovnatelně větší základnou 
i zázemím. Teď již budou absolvovat „jen“ 
přátelské turnaje v družebním Komárně 
a v Kralupech na Sokolišti, kde se bude ko-
nat 9. června v rámci Dnů Kralup 20. ročník 
Memoriálu Simony Machanové.

Juniorky se s přehledem staly přebornice-
mi Středočeského kraje. Postoupily do kva-
lifikace o 1. ligu. Hrálo se též o víkendu 14. 
- 15. 4. v Praze. Dívky zabojovaly a z 1. místa 
do ligy postoupily. Opět za sebou zanecha-

Další úspěšná volejbalová sezóna pomalu končí
volejbalová sezóna 2011/2012 je prakticky u konce. koncem dubna a začátkem 
května se ještě dohrávaly žákovské soutěže a pak už volejbalisty a volejbalistky 
tJ kralupy čekají jen přátelské turnaje a zápasy. tradičně se vede mládežnickým 
kategoriím děvčat. ano, výčet úspěchů je dlouhý, ale stojí za to, a proto vydržte až 
do konce. Začněme od volejbalového potěru:

ly např. Dansport Praha, České Budějovice 
a další. I některé z nich si zahrají v Komárně 
a na Memoriálu Simony Machanové.

Ženy hrály I. třídu Krajského přeboru. 
Soutěž je u konce, naše hráčky obsadily 
5. místo.

Muži (také v jedničce Krajského přeboru) 
skončili na místě čtvrtém.

Vy všichni, kteří jste dočetli až sem, vězte:
Úspěchy, především mládežnického kra-

lupského volejbalu, nejsou samozřejmě úspě-
chem jen samotných hráček či trenérů. Je 
třeba ocenit obětavost rodičů, kteří odjezdili 
většinu turnajů a zápasů a vytvářeli při utká-
ních bouřlivou kulisu. Velice si toho vážíme, 
děkujeme a víme. Bez vás by to nešlo!

již teď si vyhraďte čas 9. a 10. 6. 
Na Sokolišti proběhne 20. ročník Memori-
álu Simony Machanové a 2. ročník v mi-
nivolejbalu trojek.

Na prosinec připravujeme tradiční Vá-
nočky registrovaných i neregistrovaných 
sportovců.

Na webu www.kralupskevolejbalistky.
org najdete vždy aktuální informace o dě-
ní ve volejbalovém oddílu. petR SLapnIčKa

otevírá od 2. 5. 2012 
v tělocvičně Dvořákova gymnázia 
cvičení Zumby a to každou středu 
od 18:00 – 19:00 hodin.
cena: 40,- Kč, 
lektorkou je Ivana Hodonská.
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Cena pro Jana Kyselu.

Trenérem roku 
2011 se stal kouč 
volejbalistek pan 

Jan Kysela.

SPv tj Kralupy
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Ve spojitosti s ukončením po-
měrně úspěšné sezóny na-

šich hráčů oddílu HK Kralupy 
- kategorie 2. tříd v minihokeji 
bychom rádi poděkovali všem, 
kteří se podílejí na podpoře 
a rozvoji mládežnického hokeje, 

organizacích turnajů a vytváře-
ní podmínek pro nábor dalších 
kluků i holek. 

Hlavním a nejdůležitějším 
spoluhráčem pro poskytnutí 
zázemí a kvalitních sportov-
ních podmínek je Město Kralu-

py a Kralupská sportovní spol. 
s r.o.

Dále děkujeme za podporu 
našim partnerům: VEN s.r.o., 
Fragment, P&P s.r.o., KROS  
s. r. o., grafické studio Valtera.cz.

eMIL KašáK, HK KRaLupy

Na mistrovství České re-
publiky v alpských disci-

plínách završili sjezdoví lyžaři 
Skiklubu Kralupy letošní nad-
míru úspěšnou sezónu ziskem 
dvou titulů Mistra České re-
publiky. 

Mistrovství České republiky 
dospělých v alpských disciplí-
nách se konalo tradičně ve Ski-
areálu ve Špindlerově Mlýně 
koncem března. Mistrovství 
se účastnili nejlepší čeští lyža-
ři včetně všech reprezentantů. 
Ze Skiklubu Kralupy se závodů 
účastnil jen junior Martin Ště-
pán (16 let).

První disciplínou mistrov-
ství byl superobří slalom, kte-
rý se jel zároveň i jako juni-

orské mistrovství ČR. Martin 
Štěpán v něm po skvělé jízdě 
obsadil vynikající 12. místo me-
zi dospělými závodníky. Ten-
to výkon mu zároveň vynesl 
i 6. místo v kategorii juniorů 
(do 20 let) a především 1. mís-
to v kategorii mladších juniorů! 
Druhým závodem mistrovství 
byla superkombinace, do níž 
se započítávaly výsledky prv-
ního závodu (superobří slalom) 
a jako druhé kolo závodu se 
jel slalom speciál. V něm Mar-
tin podal opět výborný výkon 
a přeskočil mnoho závodníků 
před ním. V konečném hodno-
cení tak obsadil 6. místo mezi 
dospělými lyžaři, čímž dosáhl 
pro kralupské lyžování vskut-

Zlatá (dvoj)tečka
ku fantastického výsledku! Dů-
sledkem tohoto umístění bylo  
3. místo v kategorii juniorů 
a další vítězství a titul Mistra 
České republiky v kategorii 
mladších juniorů.

Martin Štěpán si tak během 
sezóny připsal celkem tři tituly 
Mistra ČR v kategorii mladších 
juniorů (první vítězství si připsal 
v únoru ve slalomu) a potvrdil 
tak, že je nejlepším českým zá-
vodníkem své kategorie. 

V dalších dvou disciplínách 
mistrovství, kterými byly sla-
lom a obří slalom a které se jely 
na velmi náročné černé sjezdov-
ce, Martin pokaždé nedokončil 
první kolo. 
MaRtIn štěpán St., SKI KLuB KRaLupy

Závěr hokejové sezóny
Vnejbližších týdnech se rozhoří bo-

je o dobytí 16. Petroniova pohá-
ru v I. AHL! žádný jiný sport, kromě 
některých zápasů hokeje, nenabídne 
tak strhující utkání, jakými jsou bitvy 
play off Petroniova poháru! Nikde jin-
deneuvidíte během jediného střídá-
ní, během jediné minuty, několik dě-
lových ran golfem odkudkoli z arény, 
několik výstavních zákroků výtečných 
brankářů lapačkou či betonem, udat-
ných soubojů (ala řeckořímský zápas) 
a současně raketových přečíslení či 
závratných kombinací! A tyto zcela vý-
jimečné zákonitosti hry nám představí 
hvězdní hráči ověnčení tituly Mistra 
světa, Mistrů Evropy či extraligy Čes-
ké republiky hokejbalu či hokeje! Roč-
ní čekání na velký svátek je u konce  
a 4 vyvolené legie budou mít tu čest 
vkročit do arény Kapitolu a utkat se,  
o pro mnohé navždy zapovězený, Pe-
troniův pohár! Zapomeňte na spor-
tovní zápasy, kde marně čekáte de-
sítky minut na ohrožení branky! Boje 
o 16. Petroniův pohár svedou do bo-
jů velká jména jako Baráth, Střeska, 
Palice, Kroužil, Langthaler, Gottlieb,  
J. Kučera, Loskot, Jaroš, Petříček, Pavel 
Husák, Ondřej Husák a Pohl! Dokážou 
talentovaní mladíčci Guys kolem hlavní 
hvězdy střední generace Langthalera 
poprvé v historii dojít až k poháru?
Znovu budeme svědky mnoha napí-
navých příběhů o velkých vítězstvích 
a zklamáních.  tomáš Hora

 
CSKA Lobeček vs Minice Quijotes 
Semifinále - série se hrají na tři ví-
tězná utkání
2. 5. 21:00 CSKA Lobeček - Minice 
Quijotes (1.utkání)
7. 5. 19:15 CSKA Lobeček - Minice 
Quijotes (2.utkání)
11. 5. 19:30 Minice Quijotes - CSKA 
Lobeček (3.utkání)
13. 5. 19:15 Minice Quijotes - CSKA 
Lobeček (případné 4.utkání)
16. 5. 19:30 CSKA Lobeček - Minice 
Quijotes (případné 5.utkání)
Pink Guys vs HBC Nelahozeves
1. 5. 19:00 Pink Guys vs HBC Nelaho-
zeves (1.utkání)
6. 5. 19:00 Pink Guys vs HBC Nela-
hozeves (2.utkání)
8. 5. 19:00 HBC Nelahozeves vs HBC 
Nelahozeves (3.utkání)
9. 5. 19:00 HBC Nelahozeves vs HBC 
Nelahozeves (případné 4.utkání)
14. 5. 19:00 Pink Guys vs HBC Nela-
hozeves (případné 5.utkání)
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bRzy vzPlane boJ  
o 16. PetRoniův PoHáR !

www.kralUpy.CZ/hokejbal
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H lavní část florbalové sezóny se pomalu 
chýlí ke konci. S jejím závěrem však 

paradoxně stoupá „fazóna“ jednotlivých 
týmů. Kralupský A-tým po nepovedeném 
úvodu roku 2012 potvrdil zlepšenou for-
mu a vybojoval další dvě cenná vítězství. 
Nejprve nad FBC Vokovické Šavle, které 
bojují o postup do nejvyšší krajské soutě-
že, v poměru 4:3 a posléze vyškolil SK-
Florbal Klub Petrovice 9:3. Díky dalším 6 
bodům se posunuly Kralupy na 5. místo 
před Neratovice. Neméně úspěšně se dařilo 

B-týmu, který si po výhrách 6:3 nad FBC 
Panthers E a 6:5 nad SK Kladno Raisins 
brousí zuby na 3. místo v tabulce. Skvěle 
reprezentují naše město také starší žáci, 
kteří si poradili s rezervou ligových Králov-
ských Vinohrad 3:0 a uhájili tak průběžné 
4. místo v tabulce.

V RFL – regionální florbalové lize 3+1 
– úspěšně odstartovalo play-off. Prvním 
kolem zatím hladce prochází všichni favo-
rité. Sokol Kančí Hřbet, vítěz celé základní 
části, a Lujs Vytón si již dokonce zajistili 

postup do semifinále. Pink Guys a FBC 
Sokol Kralupy potřebují k postupu ještě 
jeden vítězný zápas.

Základní část skončila také v RŠFL – 
regionální školní florbalové lize. Do se-
mifinále postoupila ZŠ Revoluční A, která 
se utká proti svému B týmu. Druhou dvo-
jici tvoří ZŠ Veltrusy a ZŠ Velvary. Finá-
lový turnaj se uskuteční 16. 5. v dopoled-
ních hodinách v hale na Cukrovaru.

Ing. JIří cIMLeR

F lorbalový klub Kralupy bu-
de v květnu a červnu pořá-

dat dva velké florbalové turnaje. 
Prvním z nich bude ve dnech 
19. 5.  - 20. 5. Kralupy open, 
který se bude odehrávat v hale 
na Cukrovaru. Sobota bude pa-
třit týmům starších žáků, mezi 
kterými najdeme mimo domá-
cích i týmy extraligových Pardu-
bic či Liberce. Navečer pak přije-

dou ženy a juniorky. Druhý den 
pak v hlavní části turnaje změří 
síly mužské celky. Opět účast po-
tvrdilo několik atraktivních sou-
peřů v čele s Libercem, Ústím 
n. L. nebo tradičním účastníkem 
Tornádem Barrandov. Celkově 
se o víkendu v hale vystřídá 
přes 25 týmů z 5 krajů.

Druhým turnajem bude 
v rámci Dnů Kralup turnaj pro 

širokou veřejnost - 3+1 – Kra-
lupský overnight 2012. Jedná 
se o netradiční turnaj, který se 
bude hrát přes noc v areálu zim-
ního stadionu Kralupy ve víceú-
čelové hale. Začátek bude 9. 6. 
ve 22:00 a předpokládaný konec 
10. 6. v 8:00 hodin ráno. Volně 
složené kolektivy se na turnaj 
mohou přihlásit na fbckralupy@
centrum.cz.

FBC Kralupy zve na dva velké turnaje

Florbalisté na vítězné vlně

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

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

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

Pro občany, firmy, úřady

bEZ POPLATKu

clt iMPOrt s.r.o., Žižkova 141, Kralupy nad vltavou
 
nabízí občanům, podnikatelům i firmám:
u Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence

u Zpracování mezd a vedení mzdové agendy

u Zpracování veškerých daňových přiznání

u Rekonstrukce účetnictví

u Sekretářské a administrativní práce
 

v případě zájmu nás kontaktujte na adrese Žižkova 141, Kralupy n. vlt.
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

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

AdMINIsTRÁTOR lOKÁlNíCh 
sysTÉMů NA PlATfORMě WINdOWs

charakteristika činnosti:
� instalace a administrace lokálních systémů 
na platformě Windows XP a W7 v doménovém prostředí
� instalace a administrace v prostředí AIX/Informix
� instalace periférií (tiskárny, skenery atd.)
� podpora uživatelů při řešení problémů 
s kancelářskými aplikacemi MS Office 

Požadujeme:
� VŠ/SŠ vzdělání
� znalost OS Windows na administrátorské úrovni
� schopnost samostatné práce, pečlivost, 
spolehlivost, komunikativnost

finanční úřad v kralupech n. vlt.
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení volného místa

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu 
zasílejte do 15. 5. 2012 na adresu:

fÚ v kralupech nad vltavou, Přemyslova 502,  
278 01 kralupy nad vltavou nebo podatelna@krv.pr.ds.mfcr.cz
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nabízí k pronájmu v areálu - Lobeček
� kantýnu � kancelářské prostory � skladovací a výrobní 
prostory � autodílnu � garážová stání a parkovací plochy

informace na tel. 602 354 772

www.jeduuklidit.cz

NO WOrry s.r.o. - nejen úklidová firma...
volejte: 775 390 298, mailujte: info@jeduuklidit.cz

UŽ NeBUDete chtít jiNaK... ceny od 130,- Kč / hodina

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

ZajiStíMe váM ČaS 
a POhODU,
Neváhejte!

fotografka Edit Biro
fotografování 

svatEB, plEsů, 
spolEčEnských 

a firEmních akcí, 
rodinné foto, 

oslavy, děti, zvířata 
a další foto.

www.foto-editbiro.cz
e-mail: fotobiro@seznam.cz

tel.: 731 635 657

Podmínky inzerce, ceník a objednávka jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj
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přiJMeMe úČetní
� znalost SW Pohoda, Účto 2000, Stereo výhodou
� praxe a znalost podvojného účetnictví podmínkou

Životopisy zasílejte na:  
jedlickovam@kerner-ucto.cz do 25. 5. 2012.

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

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

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...
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Tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

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

eurookna a dveře
interierové dveře
Garážová vrata

rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

Chcete snížit náklady na vytápění nebo 
zmodernizovat vaše bydlení? My vám 

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

výraznOU SlevU až - 50 %.

Plastová 
okna 

a DveŘe

Podmínky inzerce, ceník a objednávka jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj
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� bohatý program plný akcí a slev
� poradenství v oblasti hnojiv Plantela
� moderátor rádia Relax
� občerstvení zajištěno
� program pro děti – „Hrajeme si s AZ centrem“
� trampolína, soutěže o ceny
� jízdy na dětské čtyřkolce

26. května 2012  8 – 17 hodin

OSLaVa 2. naROZenIn 
Zahradnického centra Jelínek




