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Sdružení Starostové a nezávislí 
mají neměnný počet příznivců

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
První říjnový víkend se konaly komunální volby do zastupitelstev obcí. V našem městě jsme vybírali 21 zastupitelů. 

ZVOLENÍ KANDIDÁTI 
s nejvyšším počtem hlasů

5. 10. - 6. 10. 2018 10. 10. – 11. 10. 2014

K VOLBÁM MOHLO PŘIJÍT 
14.064 voličů 14.307 voličů

ÚČAST BYLA
39,49 % 36,06 %

VÝSLEDKY V % A POČET ZÍSKANÝCH MANDÁTŮ
1. STAN 28,70 % 6 1. STAN 28,70 % 7 

2. ODS 21,99 % 5 2. ANO 2011 17,61 % 4 

3. Kralupy Nová VLna 18,18 % 4 3. KSČM 13,63 % 3

4. ANO 2011 17,54 % 4 4. ODS a TOP 09 12,38 % 3

5. KSČM 9,88 % 2 5. ČSSD 8,44 % 2

6. ČSSD 3,70 % 0 6. Česká pirátská strana a SZ 5,54 % 1

7. Pro Kralupy 5,34 % 1

8. KDU-ČSL 4,73 % 0

9. Úsvit 3,63 % 0

Petr Holeček STAN 2.110

Libor Lesák ODS 1.825

Ing. Marek Czechmann STAN 1.735

MUDr. Dušan Randák* STAN 1.664

Ing. Ivana Pacholíková STAN 1.659

Jan Špaček STAN 1.658

Marek Škabrada STAN 1.609

Mgr. Jindřich Kohm* STAN 1.502

Ing. Petr Listík ODS 1.421

Mgr. Jiřina Hereinová ODS 1.295

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. KNV 1.244

Luboš Šuda KNV 1.213

MUDr. Jana Homolová ANO  1.185

Ing. Petr Závodský ODS 1.176

Ing. Vojtěch Pohl KNV 1.174

Tomáš Pekárek ANO 1.173

Mgr. Libor Síla ODS 1.125

Mgr. Martin Luksík ANO 1.124

Ing. Luboš Truhlář KNV 1.075

Filip Prantl ANO 1.000

Stanislav Hejduk KSČM 985

Ing. Ivan Ottis KSČM 838

Kytarový koncert otce a syna si nenechte ujít 
13. listopadu v KD Vltava – Vůně sena a benzínu.
Rak a Rak vystoupí od 19:00.

Oslavy 100. výročí vzniku samostatného 
Československa se konaly 19. – 20. 10. 2018, 
zakončeny byly ohňostrojem.

Kralupská horolezkyně a ledolezkyně 
Aneta Loužecká si splnila svůj sen a i díky 
vaší podpoře zažila ledolezení na Aljašce

* MUDr. Dušan Randák postoupil svůj mandát prvnímu náhradníkovi za STAN. „Přestože si všech hlasů, které jsem 
obdržel, velice vážím a vnímám důvěru občanů, která byla takto vyjádřena, rozhodl jsem se vzdát se mandátu a po-
skytnout toto místo v zastupitelstvu prvnímu náhradníkovi na kandidátce, Mgr. Jindřichu Kohmovi. V souvislosti 
s tímto rozhodnutím jsem přesvědčen, že se jedná o člověka, který je kompetentní a bude svědomitě pracovat pro 
město Kralupy nad Vltavou. A pro mne osobně má pro tuto práci plnou důvěru,“ uvedl Randák, který se posunul 
z jedenáctého místa kandidátky STAN na třetí pozici. 
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prosinec 2018

Rada města (RM) schválila:
u uzavření tří smluv o dílo mezi městem a jednot-
livými sochaři - Jaroslavem Rónou, Štefanem Mil-
kovem a Michalem Gabrielem na zhotovení výkre-
sového návrhu, případně jiného vizuálního návrhu 
(modelu apod.) na památník malíře Jiřího Karse,  
vč. návrhu podstavce a návrhu umístění díla do ur-
čeného prostoru, v místě bývalého rodného domu 
Jiřího Karse, na Komenského náměstí, za cenu ve 
výši 3x 50 000 Kč (vč. DPH).
u zbourání kontejnerových stání před domem síd-
liště Hůrka č.p. 1060, 1061, 1062, která jsou v ha-
varijním stavu.
u projekt „Oáza pro školu“, který zahrnuje úpravy 
školní zahrady dle přiloženého plánu pro ZŠ 28. října. 
u uzavření smlouvy na administraci veřejné zakáz-
ky „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy 
nad Vltavou, III. etapa“ s advokátní kanceláří Ober-
falcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o., Praha 1, 
za celkovou cenu 40 000 Kč bez DPH.
u uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie ná-
vrhu městských hodin na konci Husovy ulice u ná-
draží (jejich umístění ve veřejném prostoru + srov-
návací vizualizace), zhotovitelem Ateliér DUK s.r.o., 
Praha 5, za celkovou cenu 36 300 Kč vč. DPH. Ter-
mín realizace do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo 
oběma smluvními stranami.

u podepsání dodatku smlouvy na akci: „Parko-
vací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“ 
se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., 
Mělník. Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 
362 342 Kč vč. DPH s tím, že betony a asfalty zůsta-
nou k dalšímu využití TSM.
u změnu termínu dokončení stavby „Parkovací stá-
ní v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“ z důvodů 
víceprací a to do 4. 12. 2018.
u poskytnutí individuální dotace ve výši 20 300 Kč 
ČMMJ z.s., Okresnímu mysliveckému spolku Mělník, 
na základě řádné smlouvy.

RM vzala na vědomí:
u průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní 
program Kralupy nad Vltavou a závěrečnou zprávu 
realizace Programu dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování na základních školách Kralupy 
nad Vltavou – školní rok 2017/2018, vypracované 
organizací SEMIRAMIS, z. ú.
u plán programu adventu 2018 v Kralupech nad 
Vltavou – Palackého náměstí, předložený Kulturním 
a společenským střediskem v Kralupech nad Vltavou.
u záměr Městské policie Kralupy nad Vltavou za-
městnat celkem dva asistenty prevence kriminality 
v organizační struktuře městské policie a plně pod-
poruje tento projekt.

příjem inzerce do 15. 11. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 19. 11. 2018, 12 hodin
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Kalendář akcí najdete na  

www.kralupskyzpravodaj.cz

Dobrý den všem!
Přišel… sice plánován, očekáván, mohl mít ještě 
pár dnů zpoždění, ale je tu… rozprostřel se všude 
kolem nás, září všemi barvami, chladí i hřeje, mlží 
i zkrápí, každý si musel všimnout… je tu podzim, 
podle mého názoru nejbarevnější část roku, kdy 
příroda nabízí neuvěřitelnou paletu scenérií 
a dokresluje každý kout až pohádkově. Ne-
divím se, že v převážné většině ma-
líři krajináři přenášeli na plátno 
právě podzimní obrazy přírody. 

Zkrátka toto období je ba-
revné, pozitivní, dobíjející, 
romantické, stačí se roz-
hlédnout kolem sebe. 
Ani pohledem z kra-
lupské lávky směrem 
k Nelahozevsi, kdy se 
skály obrostlé barev-
nými stromy odrážejí na 
hladině řeky, se nedá naba-
žit. Nemusíte nikam daleko za 
hranice našeho města a můžete podzimní náladu 
čerpat přímo zde. Parků, lesů i vodních toků je 
u nás nad průměr.

Říjen nám nadělil krásné babí léto, takové, jaké 
tu už dlouho nebylo, ale možná se bude opakovat. 
☺ Věřím, že jste si ho všichni užili a byli venku co 
nejvíce, nastavovali tvář slunci a vstřebávali tak 
potřebné dávky vitamínu D. Svědčí o tom i vysoká 
návštěvnost akcí, které se v říjnu konaly. Hezké 
počasí lákalo organizátory i návštěvníky ven a ak-
tivitám pod širou oblohou říjen přál.

Největší říjnovou událostí však byly komunální 
volby a po dvanácti letech volba nového starosty 
a změny na postu místostarosty i radních našeho 
města. Ustavující zasedání zastupitelů, složení 

slibů a volba předních před-
stavitelů města proběhla 
poslední říjnový podve-
čer v kinosále Vltava.

Přeji touto cestou 
všem zastupitelům i no-
vému vedení města, aby 
následující volební ob-

dobí bylo tak barevné 
a pozitivní, jako letošní 

podzim, aby Kralupy dále 
kvetly a podařilo se uskutečnit 

všechny plánované (nejen) inves-
tiční akce. A aby naše město zůstalo 

na předních příčkách v anketě kvality života, 
lidé zde žili rádi a naplno využívali vše, co jim naše 
město nabízí. 

Dovolte, abych vám ještě závěrem poděko-
vala za gratulace k zisku titulu „Nejlepší zpravo-
daj roku 2017“. Na tomto úspěchu ale mají podíl 
všichni dopisovatelé a autoři článků, kterým pa-
tří můj velký dík. Děkuji všem, kteří se jakkoli na 
obsahu a tvorbě Zpravodaje podílejí. 

Krásné podzimní dny naplněné zdravím, ra-
dostí, láskou a úsměvy přeje

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem� 
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MAREK  
CZECHMANN 
STAN

V olby do městského zastu-
pitelstva skončily. Hnutí 

Starostové a nezávislí, za kte-
ré jsem kandidoval z prvního 
místa, v nich získalo stejné procento hlasů jako při vol-
bách v roce 2014 – tj. 28,7 %, tomu odpovídalo v roce 
2014 celkem 29 678 jednotlivých hlasů a v roce 2018 
28 197 hlasů. V roce 2014 oproti tomu uvedený počet 
hlasů vygeneroval sedm zastupitelů, v letošním roce 
o jednoho méně, pouze šest zastupitelů. Důležité je, 
že stejně jako v roce 2014, znamenal tento volební vý-
sledek první místo. Celkovým vítězstvím a obdrženým 
počtem hlasů ve volbách se nám potvrdilo, že naše do-
savadní práce pro město má smysl a že významná část 
občanů je s rozvojem a vedením města spokojená. 

Ve volbách však nikdo nezískal většinu z 21 mandá-
tů, a proto probíhala usilovná jednání o koalici. Naší 
prioritou bylo samozřejmě dosáhnout dohody se stra-
nami či hnutími, které se umístily na druhém a třetím 
místě, tedy ODS a Nová VLna. Se stranou ODS jsme 
se podíleli na vedení města v posledních čtyřech le-
tech a podle volebního výsledku to snad také vedlo ke 
spokojenosti občanů. S Novou VLnou bychom nyní rá-
di spolupracovali proto, že se jedná převážně o mladé 
lidi, které bychom rádi uvedli do problematiky vedení 
města. Jsme rádi, že mladí lidé mají o komunální po-
litiku zájem.

Celkově tak lze říci, že jsem jak já, tak i moji kolego-
vé a kolegyně s výsledky voleb spokojeni.

Mrzí mě však zejména skutečnost, že volební účast 
byla v Kralupech pouze okolo 39 %. Je fakt, že i okol-
ní města měla účast podobnou, ale například někte-
ré obvody hlavního města Prahy měly účast až 70 %. 
Z účasti ve volbách mi tak bohužel vychází, že více než 
polovině obyvatel města je jedno, kdo jejich město ve-
de a zda to dělá tak, aby občané byli spokojeni. O to 
více bych chtěl poděkovat všem, kteří k volbám přišli 
a vyjádřili tím tak svůj názor na další rozvoj města.

LIBOR  
LESÁK
ODS

V první řadě bych chtěl po-
děkovat Kralupákům, kte-

ří přišli k volbám, za podporu, 
kterou ODS svými hlasy vyslo-
vili. Obdrželi jsme o 10.575 hlasů více než ve volbách 
v roce 2014, což je nárůst o 87 %. Je to nejvíce ze 
všech tradičních kandidujících stran. Rozhodli jste VY 
a ocenili naši práci, kterou pro město děláme a která 
je ku prospěchu všech obyvatel města. Věřím, že se 
podaří složit koalici, ve které budeme moci uplatnit 
naše zkušenosti s vedením a rozvojem města, koalici 
která dokončí rozjeté projekty zásadní pro další život 
ve městě, nezadluží město, bude podporovat nové ná-
pady, bude naslouchat potřebám občanů a bude je  
realizovat a nebude se zdržovat žabomyšími válkami. 
Ve volebních programech kandidáti ze všech stran sli-

bovali mnoho stejného, a tak věřím, že by se další roz-
voj města neměl nijak zastavit.

Ještě jednou DĚKUJEME všem, co s námi budou 
létat v dalších čtyřech letech a splněním našich slibů 
přesvědčíme další občany o tom, že to myslíme vážně 
a k volbám jich přijde ještě více. 

VOJTĚCH  
POHL
KRALUPY Nová VLna

O sobně mám z letošních 
komunálních voleb velmi 

dobrý pocit. Jsem rád, že se 
nám prvotně podařilo sestavit 
tým výborných lidí, kteří vzájemně ve všem s nadše-
ním spolupracovali, což velice pomohlo k celkovému 
umístění Nové VLny. Dále mne těší, že kampaně v Kra-
lupech proběhly relativně v duchu fair-play, na rozdíl 
od jiných okolních měst. Výsledek voleb považujeme 
za veliký úspěch, s ohledem na to, že jsme vybudova-
li úplně nové uskupení. Velice si tedy vážím podpory, 
kterou jsme u občanů Kralup získali. Rád bych veřej-
ně poděkoval všem, kteří nám dali svoji důvěru a naše 
uskupení podpořili svým hlasem, ale i těm, kteří vůbec 
šli volit a vyjádřit tím svůj názor. Nyní jsme samozřejmě 
připraveni v plném nasazení pracovat pro naše město 
a svědomitě jej reprezentovat.

TOMÁŠ  
PEKÁREK
ANO 2011

V ýsledky voleb jsou pro nás 
trochu rozporuplné. Na jed- 

nu stranu jsme dokázali obhá-
jit naše mandáty z předchozích 
voleb, a dokonce získat o 830 hlasů více, na stranu 
druhou ale díky posílení ODS a úspěchu Nové VLny 
pravděpodobně přijdeme o místa v radě města. Pře-
kvapení to ale není. Už před volbami se nám dones-
lo, že budou-li k tomu mít konkurenti příležitost, složí 
koalici bez nás. I to k politice ale patří a ta místní je 
navíc specifická tím, že se kolem ní stále točí jen úz-
ká skupina lidí. Skutečných nových tváří je pomálu. 
Kampaň samotná také nebyla tak růžová, jako se na 
první pohled mohlo zdát. I když parametry válek, které 
můžeme sledovat v jiných městech, to zdaleka nemělo. 
I tak jsme se ale setkali s anonymními pomlouvačnými 
dopisy šířenými lidem do schránek, s nedodržováním 
usnesení rady města o tom, jaký městský mobiliář je 
možné pro propagaci volebních stran použít, nebo růz-
né šíření negativní kampaně. Jsou to věci, o jejichž vli-
vu na konečný výsledek se dá ale vždy jen spekulovat. 
Ze všeho nejvíce mě ale mrzí opět nízká účast voličů. 
Sice oproti předchozím komunálním volbám vzrostla 
o tři procenta, ale pořád je tady přes 60 % těch, kteří 
se nejdou vyjádřit. Jakýkoliv volební výsledek je tím po-
znamenán. Prakticky pak rozhoduje menšina. Přitom 
jsou to právě komunální volby, kde můžete jako volič 
ovlivnit nejvíc, protože máte politiku své obce jako na 
dlani. Mým cílem v předchozích čtyřech letech mj. bylo 
přesvědčovat lidi, že jejich spolupráce s námi politiky 

může opravdu přinášet dobré výsledky pro všechny. 
Nyní bych ale řekl, že větší úspěch v tomto směru udě-
lala 1,5 měsíce dlouhá kampaň nového subjektu, pro-
tože především tomu se podařilo přilákat k volebním 
urnám nové voliče. Skoro jako by celou dobu opravdu 
záleželo jen na těch posledních týdnech. Jestli jsem 
z něčeho zklamaný, tak právě z toho, že se volební 
účast drží stále tak nízko. Beru si z toho ponaučení, že 
je potřeba toho ze strany města a politiků pro komuni-
tu a společnost dělat ještě daleko více. Jinak ta důvěra 
nepřijde. Děkuji všem, kteří volit byli. Ať už byla jejich 
volba jakákoliv.

STANISLAV  
HEJDUK
KSČM

N ejprve mi dovolte pobla-
hopřát vítězům a popřát 

jim hodně zdaru při nelehké 
práci ve vedení města.
V letošních komunálních volbách v Kralupech nad Vl-
tavou se jen těžko hledaly rozdíly v programech jednot-
livých volebních subjektů, proto jsme předpokládali, 
že voliči se budou rozhodovat podle zkušeností z práce 
jednotlivých kandidátů v minulých letech a jejich vo-
lebních stran a uskupení. Částečně byl náš předpo-
klad pravdivý, ale stejně se i v komunálních volbách 
projevila současná politická situace v naší republice. 
Dále se kralupští občané rozhodli dát šanci novému 
uskupení, což hodnotíme celkem pozitivně, může to 
přinést nové myšlenky do chodu města.

Plně podporujeme poměrné zastoupení v orgánech 
města a věříme, že se tak rozhodne i nové zastupitel-
stvo a že dostanou všechny zvolené subjekty možnost 
se aktivně zapojit do práce na radnici.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem voličům, 
kteří i v době, která není nakloněná levici, dali svůj 
hlas našim kandidátům na kandidátce KSČM a nezá-
vislých.

JAN  
CIHLÁŘ
ČSSD

V těchto komunálních vol-
bách jsme jako sociální 

demokracie dostali přes prsty. 
Děkuji všem našim podporo-
vatelům. Neuspěli jsme s naším programem pro dě-
ti a žáky od dětských skupin až po ukončení povinné 
školní docházky. Volební kampaň jsme vedli skromně 
v celkové částce 30 tisíc Kč. V týdnu před volbami jsme 
rozdali přes 2000 růží v ulicích našeho města s po-
zvánkou k volbám. Proto nás velice zarmoutila velmi 
nízká volební účast. 

Naše práce přesto nekončí. Budeme chodit na jed-
nání zastupitelstva města a budeme bedlivě sledovat 
všechny projednávané body. Rádi bychom nabídli no-
vému vedení města naše odborníky jako členy ve výbo-
rech a komisích města, například v oblasti kontrolní, 
sociální či dopravní. Čekají nás čtyři roky konstruktivní 
opozice. 

Komentář lídrů politických stran 
k průběhu a výsledku voleb
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Jaké bylo z Vašeho pohledu 
uplynulé volební období? Co 
Vás během této doby nejvíce 
potěšilo? 
Bylo opravdu velmi dob-
ré. V Kralupech se podařilo 
mnoho věcí a především nás 
nezasáhla žádná povodeň, ja-
ko tomu bylo v letech minulých. 
Jsem rád, že se nám povedlo zahájit 
přestavbu centra města, která byla v Kra-
lupech plánována již mnoho let. Až v tom-
to volebním období se však podařilo do-
sáhnout reálných výsledků, přičemž jedna 
třetina náměstí je již hotova. Myslím, že to 
všechno vypadá moc hezky. 

Našel byste něco, co jste dělal jinak než 
dříve? Mám teď na mysli především ve 
vztahu k veřejnosti a občanům.
Jak je člověk dlouho na radnici, tak o těch-
to věcech už tolik nepřemýšlí. Já v Kra-
lupech bydlím, lidé mě zastavují na ulici, 
musím odpovídat na spoustu mailů, telefo-
nátů, žádostí, dopisů, takže z tohoto pohle-
du mám pocit, že s veřejností komunikuji 
v podstatě neustále. Je ale pravda, že ze za-
čátku svého působení na radnici jsme spo-
lečně svolávali různá občanská shromáž-
dění a snažili se občany do celkového dění 
více zapojit. Lidí ovšem moc nechodilo, což 
jsem později vyhodnotil jako zbytečné mr-
hání časem. Každopádně si ale myslím, že 
zde na radnici komunikujeme velmi dobře. 
Kdo chce, má k nám vždy dveře otevřené. 
Osobně jsem se snažil najít čas na každého 
člověka, který o to požádal. 

Čím si vysvětlit pasivitu velké části 
obyvatel? Spokojeností se současným 
stavem, anebo zde stále vládne faktor 
spojený s tím, že většina lidí tráví svůj 
čas mimo Kralupy (především profesně) 
a občanský život je tudíž vůbec nezajímá? 
Narážím tím na poměrně nízkou účast 
obyvatel v komunálních volbách. 
S lehkou nadsázkou bych se přiklonil k té 
první variantě (smích). Vedení města se 
dlouhodobě snažilo dělat maximum pro to, 

aby tomu nebylo tak, jak jste uvedl 
v tom druhém příkladu. Snažili 

jsme se maximálně o to, aby 
tady mladé rodiny našly ško-
ly, kroužky, sportovní vyžití 
a celkově dobré prostředí pro 
volný čas. Dovolím si tvrdit, 

i na základě reakcí spíše mla-
dých lidí, že se právě v tomto ohle-

du město opravdu posunulo a že i ti 
Kralupáci, kteří se vrátí večer domů z prá-
ce, tu najdou patřičné vyžití. 

Co tedy občanům chybí k větší 
spokojenosti? Dokážete si něco 
podobného pro sebe vyhodnotit na 
základě rozhovorů s místními lidmi? 
Samozřejmě je to různé, protože každý člo-
věk je schopen najít si něco, s čím je ne-
spokojen. Jedni by rádi více sportovišť, 
druzí volají o oživení kultury a tak dále. 
Spousta lidí žehrá na dopravu, nedostatek 
parkovacích míst ve městě (všichni chtějí 
parkovat před svými domy a do Prahy se 
dostávat co nejrychlejším způsobem) a tak 
dále. Takové rezervy určitě máme, ovšem 
je třeba si uvědomit, že ne všechno mů-
žeme snadno ovlivnit. Naše město je ně-
jak postaveno, nějak vzniklo a je svojským 
způsobem i propojeno s okolím. Tím chci 
říci, že některé věci město zkrátka ovlivnit 
dost dobře nemůže, přestože někteří obča-
né jsou přesvědčeni o opaku. Nicméně i v té 
dopravě se ledacos podařilo. Zmínit mohu 
například napojení města na integrovaný 
dopravní systém.

Co Vám „starostování“ na prvním místě 
dalo a co naopak vzalo?
Je určitě příjemné, když má člověk příleži-
tost ovlivnit tvář města, a to pochopitelně 
ve spolupráci s kolegy, bez kterých bych se 
neobešel. Pak je to i to, že člověk dokáže do 
těch lidí a osudů zasáhnout právě tím, že 
se městu vede lépe, poskytuje lidem větší 
možnosti a tak dále. To je přesně to, co se 
mi na té práci nejvíce líbí. Nejde ani tak 
o to, že člověka někdo pochválí, spíše mě 
vždycky potěší, když vidím, že se občanům 

ROZHOVOR s... Petrem Holečkem, starostou Kralup v letech 2006-2018

Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím 
■  Sonda do duše Kralupáka. Tak by se dal nazvat pravděpodobně po-
slední rozhovor s Petrem Holečkem ve funkci starosty Kralup nad Vltavou. 
S tímto postem se dobrovolně loučí po dlouhých dvanácti letech a ani mi-
mořádný volební výsledek ho v jeho přesvědčení nikterak nezviklal: „Chci 
velmi poděkovat občanům, kteří mi dali svůj hlas v nedávných komunál-
ních volbách. Své předvolební slovo ale měnit nebudu. Člověk by měl být 
soudný a vědět, kdy má uvolnit místo někomu dalšímu.“

daří dobře a jsou spokojeni. A co mi tato 
funkce vzala? Zcela určitě veškerou spous-
tu volného času, kterou jsem jako pedagog 
a kantor měl. Zároveň jsou s tím spojeny 
i krizové okamžiky, jako jsou například 
povodně. Člověk na sebe bere velkou od-
povědnost, což je pochopitelně velmi stre-
sující. Každý člověk, který chce tuto funkci 
zastávat, si musí na tohle všechno zvyknout 
a vypořádat se s tím.  

Už před volbami jste deklaroval, že na 
post starosty znovu kandidovat nebudete. 
„Těšíte se“ do jisté míry i na tuto změnu, 
nehledě na skutečnost, že se opětovně 
budete moci věnovat věcem, na které jste 
dlouho neměl čas?
Když jsem přemýšlel o tom, jestli kandido-
vat či nekandidovat, dal jsem si dohromady 
plusy a mínusy. Upřímně řečeno, mínusy 
převažovaly. Usoudil jsem, že po dvanácti 
dlouhých letech je třeba si trochu oddech-
nout. Na rovinu ale přiznávám, že z počát-
ku mi to asi chybět bude. Chvíli si budu 
zvykat na ten stav, že každý den nemusím 
být na radnici, nemusím nic řídit či kon-
trolovat. Na druhou stranu si ale dokážu 
představit, že se tohoto pocitu dokážu rych-
le zbavit. Takže i s tím, co jsem právě řekl, 
se na tu změnu docela těším. 

Na základě Vašich zkušeností, které jste 
během své funkce nasbíral, dovolil byste 
si „radit“ novým starostům, kdyby Vás 
o to požádali?
Já se domnívám, že právě v tomto ohle-
du příliš radit nelze. Každý člověk je jiný,  
ovšem i každé město je jiné, jiní jsou oby-
vatelé, jiní jsou kolegové na radnici. Určitě 
je ale důležité, aby dotyčný člověk byl ote-
vřený všem názorům, musí si zvyknout na 
různé tlaky, ať už od lobbistů, politických 
stran a tak dále. Od toho se člověk zkrát-
ka musí oprostit, aby ti lidé viděli, že ten 
člověk není spřažený s žádnou skupinou 
a že mu jde skutečně pouze o blaho města. 
A to se velmi těžko dokazuje, protože dnes 
jsou podezření různá a i já sám jsem po-
chopitelně musel několikrát odrážet různé 
útoky. Ale na to si člověk musí zvyknout. 
Rozhodně tedy musí mít pevné nervy a být 
„čistý“. Cokoliv totiž udělá proti morálce, 
proti spravedlnosti, tak se na něho v dnešní 
době všechno vyhrabe. Udržet si pak něja-
ký morální kredit, to je prakticky nemožné.  

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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V říjnu letošního roku byly 
dokončeny práce na pro-

tipovodňových opatřeních na 
zeměšských rybnících. Protipo-
vodňová opatření byla realizo-
vána na základě zpracovaného 
odborného posudku protipo-
vodňových opatření v dílčím 
povodí Knovízského potoka – 
posouzení převodu povodňo-
vých průtoků v oblasti rybníků 
městské části Zeměchy.

V Zeměchách najdeme tři 
rybníky, které jsou průtočné 
Knovízským potokem. Potok 
dále teče do Kralup, kde se vlé-
vá nejprve do Zákolanského 
potoka a poté do řeky Vltavy. 
Vodní dílo protéká velkou částí 
města a v případě povodní a zá-
plav ohrožuje značné území.

Na základě zmíněného po-
sudku Město Kralupy nad Vl-
tavou podalo v roce 2016 žádost 
o dotaci ze Středočeského kraje, 
kterou získalo. Žádost o dotaci 
byla podána na I. etapu, která 
byla zaměřena na vybudování 
dvou bezpečnostních přelivů. 

Díky bezpečnostním přelivům 
nedojde v případě povodně 
k nekontrolovatelnému plnění 
rybníků, z důvodu nízké kapa-
city průtoku. Tyto přelivy byly 
realizovány již v roce 2017.

„Z důvodu nevyčerpání znač-
né částky dotace město požá-
dalo kraj o využití zbylých fi-
nančních prostředků na třetí 
etapu projektu – osazení zpět-
né klapky,“ vysvětluje Libor Le-
sák, místostarosta města. Stře-
dočeský kraj žádosti vyhověl. 
Realizace III. etapy probíhala 
od 3. 9. do 15. 10. 2018. Osazení 
zpětné klapky na konci zatrub-
něného úseku ochrání zahrád-
kářskou kolonii proti zpětnému 
vzdutí při povodňové situaci na 
Knovízském potoce. 

Druhá etapa je zaměřena na 
vyčištění koryta a mostních 
profilů od náletových křovin 
a travin na březích koryta. Tu-
to etapu přislíbilo realizovat 
Povodní Vltavy, s.p.

LENKA MORAVCOVÁ,

REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

Darujte předplatné  
našeho Zpravodaje

Závazné objednávky zasílejte, prosím,  
na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
nebo se zastavte osobně v KD Vltava,  

Seifertovo náměstí 706, 1. patro (kanceláře).

Sháníte již vánoční dárky? Nevíte, co ještě, ještě, pod stromeček? 
Darujte předplatné Kralupského Zpravodaje 2019.

OBJEDNÁVEJTE JIŽ NYNÍ! 
(cena: 440 Kč včetně DPH a poštovného)

Dárkový poukaz si můžete vyzvednout v kanceláři KD Vltava,  
1. patro, nebo vám jej zašleme poštou, nebo mailem a to nejpozději  

do 18. 12. 2018 oproti úhradě. 

Rybníky v Zeměchách 
zadrží povodňovou vlnu
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ODD. CESTOVNÍCH PASŮ BUDE TÝDEN ZAVŘENO
Ve dnech 23. 11. 2018 – 30. 11. 2018 nebude možné na MěÚ Kralupy nad Vltavou 
ŽÁDAT o vydání nového cestovního pasu. Vyzvednutí hotových pasů nebude omeze-
no. Pro podání žádosti můžete v nutném případě využít okolní MěÚ – Mělník, Nera-
tovice, Kladno, Slaný. Důvodem uzavření jsou stavební úpravy.
Děkujeme za pochopení!
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NOVÉ ATRAKCE V NAŠEM MĚSTĚ
Při dokončování různých investičních akcí, kterým se budeme podrobněji věnovat 
v příštím vydání Zpravodaje, přibyly ve městě nové atrakce nejen pro děti, například: 
skákací panáci na Zátiší, šachový stůl, cedule u hracích hřišť, křížek u Zeměch, stud-
na na náměstí atd. 
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Jakými způsoby si město vybírá vhodnou 
firmu pro realizaci konkrétní investiční 
akce?
Město je vázáno zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek a nemůže si jen tak vybrat li-
bovolnou firmu. Rada města nám dále určuje 
pravidla tak zvanou směrnicí, která je ještě 
přísnější než zmíněný zákon. Firmu si tedy 
můžeme vybrat pouze na drobné věci ko-
lem 100 000 Kč, ale jakmile je částka nad 
300 000 Kč, tak jsou podmínky pochopitel-
ně mnohem přísnější. Pokud výsledná částka 
přesáhne 500 000 Kč na dodávky a služby, 
nebo 1 000 000 Kč na stavební práce, musí 
proběhnout výběrové řízení s uveřejněním, 
do kterého se může přihlásit kdokoliv - po-
kud splní požadavky. Vše musí být napros-
to transparentní, přičemž výběr prověřené 
firmy z naší strany v podstatě možný není.

Když tedy ve výběrovém řízení vyhraje 
firma, o které třeba už dopředu víte, že by 
nemusela odvést stoprocentní práci, tak 
i přesto jí musíte zakázku udělit?
Ano, přesně tak to je. Jediná možnost je 
zrušení výběrového řízení a to pouze v pří-
padech, které umožňuje zákon.

Co když firma neplní to, co je uvedeno 
ve smlouvě? Jaký je nečastější postup 
a k čemu všemu se dále přihlíží? 
V jednotlivých smlouvách bývají pochopi-
telně zajišťovací prostředky, jakými jsou 
smluvní pokuty a tak dále. Samozřejmě 
v závažných případech lze smlouvu vy-
povědět, ovšem dobře se musí zvážit, co 
je pro ten konkrétní případ nejvhodnější. 
Například když vypovíme smlouvu, ví-
me, že musí následovat dlouhosáhlý pro-
ces soutěžení, přičemž jen obdobné roz-
hodnutí znamená zdržení akce o dva až tři 
měsíce. I toto je třeba dobře vyhodnotit. 
Zpravidla se však snažíme s firmou do-
mluvit na odstranění eventuálních závad. 
Ještě komplikovanější je však situace teh-
dy, když je zakázka vázána na dotaci, jako 
tomu bylo například v případě výstavby 
chodníku v ulici 28. října. Museli jsme si 
nechat schválit nejprve výpověď, poté bylo 

nutné nechat schválit nové výběrové říze-
ní (což je v podstatě pětiměsíční proces), 
nemluvě o úpravách projektové dokumen-
tace projektanty. Pokud je stavba kompli-
kovaná, je třeba účast soudního znalce, 
který přesně určí, jaká část zakázky byla 
dokončena. To už ani nehovořím o mož-
nosti firmy se proti rozhodnutí odvolat, 
což je pochopitelně další faktor, jenž může 
realizaci značně protáhnout.

Občané nám kolikrát píší například 
toto: „Silnice je rozestavěná, ale nikdo 
tu nedělá. Proč tu firmu okamžitě 
nevyhodíte a nepošlete sem někoho, kdo 
to rychle dokončí?“ Zkrátka a dobře, 
lidé mají občas pocit, že by zmíněný 
proces mohl být rychlejší. Jaká je tedy ve 
skutečnosti realita?
Kdyby to takto šlo, bylo by to skvělé. Ve 
smlouvě je ale vždy uveden termín plnění, 
ke kterému se musí přihlížet. Dále tu pak 
máme již propíraný zákon o zadávání ve-
řejných zakázek. Jinak zkrátka postupovat 
nelze. Někteří lidé jsou například přesvěd-
čeni o tom, že v případě nutnosti mohou 
akci dokončit technické služby. Ano, v ně-

kterých případech mohou - pokud budou 
mít kapacitu. Ovšem nesmí se to týkat pro-
jektů, na které byly získány peníze z dota-
ce. Pak bychom o ni mohli přijít. Vše by se 
mnohonásobně prodražilo. Nespokojenost 
občanů, kteří musí sledovat, kterak se stav-
ba nikam neposouvá, chápu, ale bohužel, 
je to přesně jak jsem uvedla.

Je tedy na vině spíše stávající legislativa?
Je to těžké. Kdyby zákon o zadávání veřej-
ných zakázek neexistoval, tak by si každý 
mohl dělat, co chce, což také není dobré. 
Vybrat si totiž firmu jen tak „z ulice“ po-
dle kritéria toho, že „dělá dobře“, to by ta-
ké nebyl nejlepší způsob. Takhle by město 
místo tří chodníků udělalo maximálně je-
den, protože na více akcí by nemělo pení-
ze. Domnívám se, že stávající soutěž má 
své opodstatnění, ovšem rozhodně bych se 
přimlouvala za zřízení „černé listiny firem“. 
Takových, které by se do výběrových řízení 
neměly vůbec dostávat. Stává se například 
úplně běžně, že se s firmou rozloučíme s ně-
kolika smluvními pokutami, doufáme, že 
už se s nimi třeba vůbec nepotkáme, avšak 
podle stávajících kritérií se mohou přihlásit 
klidně znovu. 

Kdyby si mohlo město vybrat firmu nejen 
podle ceny, ale i podle výkonu, bylo by to 
řešení? 
Bohužel, toto není možné. Bylo by to ale 
skvělé. Úplně běžně se nám stává, že o fir-
mě, o které víme, že by práci odvedla dobře, 
tak je třeba v třímiliónové zakázce pouze 
o deset tisíc dražší. Ovšem my ji nemůžeme 
vzít, protože na cenu vyhrál někdo jiný. Sa-
mozřejmě zákon umožňuje i jinou orientaci 
než je ta s ohledem na cenu, například na 
záruku, ovšem tady zase bývají velké pro-
blémy s možnými reklamacemi. 

V minulém čísle jsme informovali občany 
o tom, že Kralupy získaly ocenění v soutěži 
Dobrý zadavatel. Potěšilo Vás to? 
Potěšilo nás to hodně. Myslím si, že náš 
tým, který tu nyní máme, se opravdu sna-
ží, a chce odvádět dobrou práci. Na své ko-
legy jsem pyšná, neboť samotné hodnocení 
prokazuje, že zakázky jsou prováděny „čis-
tě“. Navíc je třeba zmínit, že město v sou-
časné době provádí spoustu investičních 
akcí a velká část z nich je vázána na dota-
ce. O to víc je příprava každého projektu 
náročnější.  ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Marcelou Horčičkovou, vedoucí odboru RIaSM MěÚ Kralupy n. Vlt.

Jak se zadávají veřejné zakázky?
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■  V minulém čísle Zpravodaje byla otištěna zpráva o zdárném hospoda-
ření našeho města, a to v souvislosti s udělováním veřejných zakázek. Ce-
lorepublikové šetření podnikli ekonomové z Univerzity Karlovy na základě 
tvrdých dat o všech zakázkách v režimu zákona za roky 2015-2017. Pro-
tože však dostáváme od občanů dotazy s tímto tématem spojené, rozhodl 
jsem se tuto problematiku ještě otevřít v následujícím rozhovoru s Marce-
lou Horčičkovou, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku.
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K ralupy nad Vltavou, obdobně jako měs-
ta ostatní, se potýkají s nevyváženým 

pokrytím signálu mobilních operátorů. 
Na příslušném území se stále najdou mís-
ta, která nejsou signálem zcela pokryta, 
což mnohým občanům komplikuje život. 
V současnosti však vedení města připra-
vuje dynamicky funkční záměr ve spolu-
práci s firmou RadioLED, která v nedávné 
době přišla na trh s opravdu jedinečným 
řešením. 

„Jedná se o šíření signálu pomocí tzv. 
multipointů, což jsou vysílače umístěné 
v lampách veřejného osvětlení. Jejich pro-
střednictvím je šířen zejména signál mobil-
ních operátorů, ovšem využití lze nasměro-
vat i na VoIP telefony (VoIP je zkratka pro 
volání přes internet: Voice over Internet 
Protocol) a televize. Důležitou informací 
je i možné vytvoření vlastní wifi sítě pro 
potřeby města,“ uvedl Karel Kohl, vedou-
cí oddělení IT MěÚ Kralupy nad Vltavou. 

Zmíněná technologie umožňuje přenášet 

signál mobilních operátorů i do míst, kde 
nejsou k tomu určené vysílače. „Malý počet 
odběratelů operátory pochopitelně odrazu-
je. Projekt firmy RadioLED ovšem nabízí 
cestu, jak požadovaného cíle dosáhnout. 
Malé zařízení se snadno zabuduje dovnitř 
lampy, pokud to nepůjde, bude umístěno 
z vnější strany,“ vysvětluje Karel Kohl, jenž 
v neposlední řadě přidává ještě další nezpo-
chybnitelnou výhodu této novinky: „Proto-
že je zařízení umístěno právě na lampách, 
je z nich také napájeno. Obsahuje v sobě 
baterii, která je nabíjena v noci, když jsou 
lampy rozsvíceny. Přes den si pak vystačí 
z vlastního zásobníku, čímž se tedy nejedná 
o nikterak energeticky náročnou koncepci.“

Svou podstatou však projekt není pikant-
ní jen z hlediska samotného provedení. 
Rovněž ekonomická stránka je z pohledu 
města nastavena velmi účelově, což doklá-
dají také slova kralupského místostarosty 
Libora Lesáka: „Instalaci provede firma 
za náklady mobilních operátorů, kteří jsou 

pochopitelně rádi, že nemusí investovat do 
vlastních zařízení. Na nás už poté zůstává 
jen samotná montáž. K té bychom ovšem 
využili místní podnikatelské subjekty, kte-
ré by o toto projevily zájem. Montáž na vy-
brané lampy by po zaškolení neměla být 
nikterak složitá.“ 

A v jakém stádiu příprav se projekt nyní 
nachází? „Rada města na svém zasedání 
schválila záměr připojit se k projektu fir-
my RadioLED. Následně jsme tuto možnost 
nabídli i dalším obcím v našem ORP. Uvidí-
me, jak se k tomu postaví. Někteří staros-
tové se ale už ozvali s tím, že i jim se tento 
projekt zamlouvá. Firma zároveň provádí 
zpracovávání dat o rozloze města. K tomu 
bude dále potřebovat materiály o rozmís-
tění a počtu lamp veřejného osvětlení. Až 
vyřešíme tuto část, bude možné přejít k sa-
motné realizaci,“ uzavřel kralupský mís-
tostarosta. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 

Město pracuje na záměru kompletního 
pokrytí signálem mobilních operátorů

Referent odboru dopravy MěÚ (NA DOBU URČITOU)
POŽADAVKY:
� vzdělání: VoŠ, VŠ vzdělání výhodou
� příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
� aktivní a samostatný přístup k práci 
� uživatelská znalost práce na PC
� praxe ve veřejné správě výhodou
� pro výkon funkce je podmínkou úspěšné absolvování vzdělání  
úředníků dle § 19, § 20 a § 21 zákona č. 312/2002 Sb.

Referent odboru výstavby a územního plánování MěÚ - 
územně plánovací činnost
POŽADAVKY:
� vzdělání (stavebním zákonem požadováno): 
� autorizovaný architekt pro obor územního plánování, nebo
� VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování 
a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti  
ve veřejné správě, nebo
� VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznané pro autorizaci v oboru územní 
plánování, nebo 
� VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající 
praxe
� příslušná zkouška odborné způsobilosti vítána
� praxe a výkon správních činností ve veřejné správě vítán
� splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
(bezúhonnost)
� aktivní a samostatný přístup k práci 
� schopnost jednání s lidmi i v konfliktních situacích

� uživatelská znalost práce na PC
� řidičské oprávnění skupiny B vítáno

Referent odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ – 
sociálně právní ochrana dětí (kurátor pro děti a mládež)
POŽADAVKY:
� vzdělání: VŠ sociálního směru (minimálně v bakalářském studijním 
programu)
� znalost sociálněprávní agendy
� příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
(bezúhonnost)
� zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné správě v oblasti 
sociální výhodou
� aktivní a samostatný přístup k práci
� schopnost jednání s lidmi v konfliktních situacích
� uživatelská znalost práce na PC
� řidičské oprávnění skupiny B

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
� osobně do podatelny MěÚ,
� písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Bc. Tereza Pulcová, 
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Přihlášky NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 

Celá znění výběrových řízení najdete na www.mestokralupy.cz v záložce 
Volná pracovní místa. 

MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU VYHLÁSILO 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA TYTO POZICE:

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black
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Adventní setkání 
První adventní neděli – 2. prosince 2018 – se rozsvítí vánoční stromy po celé 

republice, stejně tak v našem městě
Od 15:00 je připraven bohatý program pro děti i dospělé 

v prostoru před městským úřadem (Palackého nám.)

15:00-17:00  ................... staré vánoční koledy 
17:00-18:00  ................... Pepa Štross a syn – vánoční koncert 
po 18:00  ........................ slavnostní rozsvícení stromu 
18:30 .............................. koncert sopranistky Veroniky Vršecké v kostele 
 Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava 
15:00-18:00  ................... staré vánoční zvyky (lití olova, krájení jablíček, 
 pouštění lodiček, lití včelího vosku, lovení kapříků,
 vánoční kostky, výroba svíček z včelího vosku)

Nebudou chybět stánky s občerstvením a vánočním sortimentem. 

Vstupné: 220 Kč (přízemí); 190 Kč (balkon)

V sobotu 22. září se konalo 
již 8. Kralupské vinobraní, 

které organizuje Farní charita 
Kralupy nad Vltavou. Počasí 
přálo, a tak si celkem 830 pla-
tících diváků mohlo vychutnat 
příjemnou atmosféru u skle-
ničky dobrého burčáku nebo 
vína. Od 13:00 až do 22:00 se 
na podiu vystřídalo celkem  

18 hudebních a tanečních pro-
dukcí a souborů. Výtěžek celé 
akce, který činil 73 000 Kč, po-
putuje na druhou etapu opravy 
oken v Azylovém domě v Mi-
nicích. Všem dobrovolníkům 
i zaměstnancům patří velký 
dík.

JANA NOVÁ,

FARNÍ CHARITA KRALUPY

DO NÍZKOPRAHOVÉHO 
DENNÍHO CENTRA
HLEDÁME PRACOVNÍKA 
(V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH)

POŽADUJEME:
� Středoškolské vzdělání v oboru  
    - kurz pracovníka v soc. službách výhodou (nikoli podmínkou)
� Praxe v oboru výhodou
� Flexibilitu (jedná se o „záskok“ za dovolenou a nemoc)
� Organizační schopnosti, dobré komunikační dovednosti, schopnost striktně 
    dodržovat předepsaný pracovní postup, důslednost
� Motivace k práci s cílovou skupinou
� Trestní a morální bezúhonnost

NABÍZÍME:
� Práce na dohodu o provedení práce (100 Kč hrubého / hod.)
� Zaškolení na danou pozici
� Směny vždy ve dvou zaměstnancích

CO VÁS ČEKÁ?
� Příjem klientů
� Dohled nad dodržováním pravidel a nad následným úklidem  
    (při nezajištění klientů na úklid – vykonání úklidu)
� Výdej polévky, pečiva, čaje, hygienických potřeb, výdej ošacení,  
    praní a sušení oblečení
� Vedení záznamu z průběhu služby

Životopis zasílejte e-mailem na adresu: schovancova@nasefarnost.cz
Kontaktní osoba: Kateřina Schovancová

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 

Kralupské vinobraní v číslech
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Od KD Vltava odcházel 
průvod v čele s prezidentem 
Masarykem.

V Kralupech jsme slavili 
100 let republiky
U příležitosti stého výročí založení Čes-

koslovenska se koná v tomto roce 
spousta akcí po celé naší republice. I naše 
město toto výročí důstojně připomenulo.

V pátek 19. 10. 2018 byla na sídlišti Cuk-
rovar za zahraniční účasti slavnostně vy-
sazena „alej přátelství“, šest lip, kdy se kaž-

dá stane symbolem přátelství a spolupráce 
mezi městem Kralupy nad Vltavou a part-
nerskými městy (Hennigsdorf, Banyuls sur 
Mer, Komárno, Šabac, Hrádek nad Nisou 
a Środa Wielkopolska).

Hlavní oslavy probíhaly v sobotu 20. 10. 
2018 ve velkém sále a zahradě KD Vltava. 

Slavnostního průvodu, v čele s kočárem, 
který vezl prezidenta Masaryka, se zúčast-
nily stovky obyvatel. Ohňostroj viděly z ná-
břeží Vltavy, mostu i přilehlých teras tisí-
ce návštěvníků. Srdce v barvách trikolory 
rozzářila nebe nad řekou.

 

Park na sídlišti Cukrovar čeká revitalizace, ještě před jejím zahájením byla 
v říjnu vysázena tzv. „lipová alej přátelství“.

Lípy symbolicky zasadili delegáti 
z našich partnerských měst.
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Oslavy republiky s „prezidentem Masarykem“.
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Městské MUZEUM LISTOPAD 2018
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

e-mail: info@muzeumkralupy.cz ■ www.muzeumkralupy.cz

Do 14. 1. 2019 
trvá výstava ROK 1918 A KRALUPY

6. 11. – úterý – 18:00
Koncert: VIOLONCELLO 
BAROKNÍ I ROMANTICKÉ
účinkují: Sergei Kalyanov – violoncello
Maxim Averkiev – klavír

Vstupné: 100 Kč

10. 11. – sobota – 15:00
Komentovaná prohlídka výstavy 
ROK 1918 A KRALUPY,
výstavou provede ředitel muzea Jan Racek

Vstupné: 30 Kč

20. 11. – úterý – 17:30
Koncert ZUŠ  
– HUDBA 20. STOLETÍ A IMPRESIONISMU 

Informujeme zájemce, že v muzeu je možné zakoupit knihu věnovanou legiím s názvem PŘÍBĚH RUSKÝCH LEGIÍ, Jan Racek, 330 Kč 
a dotisk brožury ZÁMEK MIKOVICE, Jan Racek, 80 Kč.  

Knihy možno zakoupit v řádných otevíracích dnech a hodinách v muzeu.

Ohlédnutí za vernisáží výstavy Rok 1918 a Kralupy

Obnovená expozice Historie Kralup vítá návštěvníky po celý rok 2018
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ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ:
autentický 
přepis

Děkuji vám všem za účast na mé výstavě 
a děkuji muzeu v Kralupech nad Vltavou 
za krásné uspořádání výstavy i vernisáže.
6. 9. 2018

Vlasta Dětinská

6. 9. Moc milé, pohlazení po 
duši, krásné pro oko. 
Díky, paní Dětinská! M. Šímová

Krásné a milé obrázky a mnohá místa jsou 
k poznání. Ať se Vám daří i nadále     F……..

Dojmy návštěvníků z krátkodobé výstavy OBRAZY – VLASTY DĚTINSKÉ (6. 9. – 4. 10. 2018)
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Dnes pomyslnou tematicky 
pojatou seriálovou štafetu 

směřující k odhalení dalších 
poznání vztahujících se k his-
torickým písemným pramenům 
o Kralupech nad Vltavou pře-
bírá ředitel muzea Jan Racek.

Jaké nejcennější písemné 
prameny o historii našeho 
města jsou ve správě muzea?
Muzeum primárně není zaříze-
ní na uchovávání písemností, ty 
jsou uloženy v archivech. Muzea 
jsou především pro uchovává-
ní trojrozměrných předmětů. 
Přesto některé zajímavé písem-
nosti v muzeu jsou, pozůstalost 
malíře Josefa Holuba, část pí-
semností farního úřadu Minice 
a farního úřadu Zeměchy. V pří-
ruční knihovně je, samozřejmě, 
literatura jak k minulosti Kra-
lup, tak i celého regionu.

Jsou tyto dokumenty vystavené, 
přístupné veřejnosti?
Aktuálně nejsou. Vystavují se 
při krátkodobých výstavách, 
k nimž se tematicky hodí.

Jak jsou dostupné, dostane 
se k nim zájemce o historii 
města, případně jakým 
způsobem?

Předměty dostupné jsou. Zá-
jemce se může ohlásit jako ba-
datel a předměty jsou mu v ur-
čité lhůtě předloženy ke studiu.

Neuvažovali jste například 
o jejich digitalizaci 
a zpřístupnění?
Digitalizace není samospasitel-
ná a navíc pro její masivní pro-
vádění nemáme dostatek per-
sonálních sil.

Existují nějaké písemné 
památky, vztahující se ke 
Kralupům, které nejsou 
v itineráři muzea, a vy byste je 
rád získal?
Všechny známé písemné pa-
mátky z minulosti již jsou ně-
kde uloženy nebo alespoň evi-
dovány. Muselo by se jednat 
o objev něčeho zcela nečeka-
ného, a to se nedá nikdy před-
pokládat. Například bych byl 
potěšen, kdyby se objevily ně-
jaké dosud neznámé písemnosti 
kolem rodu Gryspeků z Gryspa-
chu. Mnohem větší radost bych 
měl ze získání některých umě-
leckých děl nebo historického 
nábytku.

Máte z historického bádání 
nějaké informace o tom, 
které „písemné prameny“ 
byly nenávratně ztraceny 
při živelných pohromách, 
bombardování města 
či rozkradeny v rámci 
institucionálních změn úřadů 
za minulého režimu?
Konkrétně je těžké něco uvá-
dět, protože evidence ze star-
ších dob není, nebo mi není do-

stupná. Mohu ale konstatovat, 
že ke ztrátám na předmětech 
muzejní povahy došlo po nále-
tu v březnu 1945. Muzeum by-
lo umístěno v gymnáziu, které 
bylo zasaženo. Další ztráty by-
ly po následném přestěhování 
muzea do novostavby tehdejší-
ho okresního úřadu, dnes ne-
mocnice, kde v nedokončené 
budově bylo muzeum několi-
krát vykradeno. A sbírky celé-
ho muzea se posléze kamsi vy-
tratily po zániku muzea jako 
instituce při správní reformě 
po roce 1960.

Nepodělil byste se se čtenáři 
o nějakou zajímavost z pátrání 
v písemných pramenech, co 
Vás  třeba potěšilo, na co jste 
přišel, co jste zjistil?
Je zajímavé, že o silniční pře-
mostění Vltavy se město po-
koušelo i během I. světové vál-
ky. Nebo například, že ruský 
legionář mjr. Jan Jezvina, pů-
vodem z Lobečku, zemřel, bo-
hužel, právě v průběhu skládání 
kvalifikačních zkoušek k pový-
šení do generálských hodností.

JINDŘICH KOHM

ROZHOVOR s... PaedDr. Janem Rackem, ředitelem městského muzea

Objev nečekaného se nedá vyloučit
■  V úvodním díle po stopách historie jsme si o písemných historických pramenech vztahujících se k dějinám na-
šeho města povídali s vedoucí městské knihovny Šárkou Pánkovou (najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz).

Kniha fundací,  
1829-1906, fara Zeměchy

Pamětnice, fara Minice,  
1836-1942

Statistika farnosti Minice  
1840-1937, přepis z roku 1937
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Městská KNIHOVNA LISTOPAD 2018
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální 
úkazy, utajené skutečnosti, historické otazníky, 
překvapivé hypotézy, přísně tajné konspirace… 

Rezervace na tel. čísle 315 727 852 nebo 
v oddělení pro dospělé čtenáře. Vstup volný. 
POZOR! v tento den provoz studovny do 16:00. 

Z ákladem života byla vždy voda. Tu dodá-
valy prameny, studánky a studny. Kra-

lupy v polovině 19. století měly jen jednu 
studnu. Ta stála na kralupské návsi, tj. na 
dnešním Palackého náměstí. Neměla pum-
pu, ale rumpál, tím se voda ze studny vyta-
hovala pomocí zavěšeného okovu. V okolí 
Kralup však byla celá řada studánek. Dnes 
po nich zůstaly jen názvy ulic: „U Studán-
ky“ v Minicích nebo „Ke Studánce“ v Mi-
kovicích.

Studánky byly vždy ozdobou přírody a by-
ly po celá staletí udržovány. Bohužel dnes to-
mu tak již není a studánky pustnou, zanášejí 
se bahnem a na mnoha místech je již nic ne-
připomíná. Proto vznikla kampaň „Zachraň-
me studánky“ a v jejím rámci pak „Národní 
registr pramenů a studánek“. Zadáme-li si 
na internetu pod tímto názvem do „výběru 
pramenů a studánek“ jméno našeho města, 
najdeme tam odkaz na tři studánky. Ta po-
slední zaregistrovaná letos pod číslem 12132 
je označená jako „Křížovnická studánka“.

O této studánce v Podháji jsme ve Zpravo-
daji psali již dříve, ale teprve nyní je zapsána 
do národní registrace studánek. Připomeň-
me si znovu její minulost. 

Studánku dali do skály vysekat kolem ro-
ku 1800 vlastníci kralupské obce, přilehlých 
polí a hájů, a to byl „Řád křížovníků s červe-
nou hvězdou“. Odtud název studánky. Slou-
žila hlavně hajnému, kterému v téže době 
křížovníci postavili nedaleko odtud hájov-
nu. Po sto letech v roce 1900 dokončil stavi-
tel Josef Pokorný blok řadových domů pod 
podhájským hájem a podle smlouvy musel 
pro obyvatele této nové Bořivojovy ulice za-

jistit vodu. Vyřešil to tak, že využil výškový 
rozdíl mezi studánkou a Bořivojovou ulicí 
a zřídil zde gravitační vodovod. Zakopal do 
země dvoucoulovou rouru, kterou propojil 
studánku se dvorem posledního rohového 
domu č. p. 192, kam měli obyvatelé ulice 
volný přístup. Ocelová roura gravitačního 
vodovodu je v zemi dodnes a majitelé mi-
nohledaček by ji snadno objevili. 

Před druhou světovou válkou v třicátých 
letech minulého století si Václav Košťál po-
stavil dům přímo proti studánce. To již by-
ly všude po městě včetně Bořivojovy ulice 
pumpy, ale do studánky to měl nejblíže. Sta-
čilo přejít přes cestu. Aby mu do studánky 
nepadalo listí, připevnil ke skále prkennou 
stěnu s dvířky. To se mu vyplatilo při letec-
kém bombardování Kralup 22. března 1945. 
Ve studánce se během náletu ukryl a tím si 
zachránil život. Jedna z bomb dopadla těs-

ně vedle jeho domu, ale jemu se nic nestalo.
Po válce se postupně studánka zanáše-

la a nakonec byla zasypána. Teprve v roce 
2010 ji skupina mladých členů „Klubu čes-
kých turistů“ vyčistila, ale po vodě již nebylo 
nejmenší stopy. V letošním roce se však stal 
zázrak. Studánka se naplnila vodou, která 
nezmizela ani v době největšího sucha, kdy 
vysychaly v celé zemi prameny, potoky i ře-
ky. Brzy ráno se chodí do studánky napít 
srnky z blízkého lesa. 

Studánka je jediným zdrojem vody pro 
zvířata volně žijící v přírodě. Kdysi studánka 
sloužila i kralupským poddaným, když ko-
lem studánky procházeli hlubokým úvozem 
za robotními povinnostmi na panská pole 
u Turska. Studánku najdeme v horní části 
ulice „Na Horkách“ na pravé straně údolí.

JOSEF STUPKA,

HISTORIK A SPISOVATEL

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou zve na další setkání s Arnoštem Vašíčkem, 
autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů, který při svých výpravách za 
neodhalenými záhadami navštívil již více než 80 zemí na pěti kontinentech a také 
četné ostrovy v Tichomoří a v Indickém oceánu.

Velké tajnosti s Arnoštem Vašíčkem
středa 5. prosince 2018 - 17:00 (studovna knihovny)

KNIHOVNA BUDE VE STÁTNÍ SVÁTEK V SOBOTU 17. LISTOPADU UZAVŘENA.

V národním registru 
studánek je i tato 

kralupská studánka.

Znám jednu studánku, kam chodí laně pít
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20. ledna – 19:00

Andrea T. Kalivodová a Jakub Pustina 

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚTOVÉ PÍSNĚ 

M ezzosopranistka Andrea Kalivodová a tenor Jakub 
Pustina za klavírního doprovodu Marty Vaškové 

uvedou nejkrásnější světové melodie – O sole mio, San-
ta Lucia, Granada, Oči černé, Con Te Partiró, Funiculi, 
Funicula, Kalinka, Zpívání v dešti, Volare a další.

Vstupné: 290 Kč / 260 Kč senior, student

19. února – 19:00

KONCERT A CAPELLA LETŚ GO 

J sme zde, abychom pro vás zpívali - AMERICKÉ SPIRI-
TUÁLY - pravdivý příběh každého člověka zpívaný pís-

ní, která otvírá srdce a přináší naději, radost a svobodu.
Let´s Go! je mezinárodní hudební vokální skupina 

a cappella, která zpívá výhradně americké spirituály. 
Všech pět zpěváků je celoživotně plně oddáno tomuto 
žánru a veškerý svůj hudební a osobní potenciál věnují 
jeho podpoře, rozvoji a šíření.

Spirituály jsou naše vášeň. Spirituál je hrdý i pokor-
ný, neobyčejný i důstojný, je společný i sólový, o lásce 
lidské i Boží.  Vstupné: 150 Kč / 120 Kč

28. března – 19:00

Václav Hudeček a Martin Hroch 

PERLY BAROKNÍ HUDBY 

K oncert světově proslulého houslisty, české hudební 
legendy Václava Hudečka a předního českého cem-

balisty Martina Hrocha.
Komorní večer věnovaný nejslavnějším barokním 

skladbám psaným pro housle a cembalo (J. S. Bach, G. 
F. Handel, G. Paisiello…). Vstupné: 290 Kč / 260 Kč

30. dubna – 19:00

J arní koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
Vstupné: 150 Kč / 120 Kč senior, student

21. ledna – 19:30    

Sedmá divadelní, Petr Kolečko: 

KLEOPATRA 
Režie: Ondřej Pavelka 
Hrají: Jitka Čvančarová, Michal Malátný

Č inohra se zpěvy z prostředí starověkého Egypta 
o královně Kleopatře a třech jejích osudových mu-

žích.
Premiéra:  27. 1. 2018

5. února – 19:00  

Divadlo Kalich, Petr Abraham: 

MOJE HRA
Režie: Jan Kačer 
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml.,  
Nina Divíšková / Radana Hermanová, Zuzana 

Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, 
Adéla Koutná, Martin Kubačák

K omedie o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi – spiso-
vateli a vyhlášenému bonviánovi – jeho život právě 

protekl mezi prsty. 
Premiéra: 17. 1. 2012

Délka představení: 130 minut včetně přestávky

10. března – 19:00

Divadlo v Rytířské, Gérald Sibleyras:

HRDINOVÉ 
Režie: Petr Slavík 
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský,  
Miroslav Vladyka

T ři veteráni z první světové války spolu žijí v domo-
vě důchodců – pravidelně se setkávají na terase 

a vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, 
že největší bitva jejich života je teprve čeká…

Česká premiéra: 3. 5. 2018 
Délka představení: 120 minut včetně přestávky

3. dubna – 19:30

Pantheon production, Liz Lochheadová:

PERFECT DAYS
Režie: Petr Kracik 
Hrají: Lenka Vlasáková, Petra Jungmanová, 
Dana Syslová / Eva Lecchiová, Jan Dolanský, 
Vilém Udatný, Jan Hofman

R omantická a svižná komedie, která netradičním 
způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Hra je 

vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá ně-
co úplně jiného, než si plánujeme.

Premiéra: 29. 4. 2017
Délka představení: 125 minut včetně přestávky 

DIVADELNÍ ABONENTKY ZIMA – JARO 2019
■ Prodej abonentek 1. 11. – 28. 11. 2018 ■ Abonentka přináší tyto výhody:

káva, čaj, či minerální voda na divadelním baru zdarma; vstupenky si kupujete jako první; nejlepší místa v hledišti; 
Vámi vybraná sedadla jsou stejná na všechna čtyři představení

■ Prodej abonentek od 8. 11. do 28. 11. 2018  
■ V divadelním baru bude pro držitele abonentní vstupenky připraven čaj, káva, nebo minerální voda zdarma

ABONENTKY KRÁSNÉ HUDBY ZIMA – JARO 2019

Cena abonentky:
760 Kč

Cena abonentky: 
1 620 Kč
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00.  
O víkendu hodinu před začátkem první projekce.  
Tel.: 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět 
do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

LISTOPAD 2018

1. listopad - čtvrtek 19:30

TANČÍRNA 
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

5. listopad - pondělí 17:00

VERNISÁŽ VÝTVARNÉ 
AKADEMIE
Podrobná pozvánka na str. 27 Vstup zdarma

7. listopad - středa 19:00

NIRIT A OREN 
Muzikál Nirit a Oren autorské dvojice Jan Bouchner / 
Pavla Kšicová byl vytvořen a nastudován v letošním 
roce. Přivádí nás do malého severomoravského měs-
tečka na pokraji druhé světové války. Ve vzpomínkách 
Rivky, sestry zemřelého rabína, ožívají osudy místní 
židovské obce v tragických souvislostech doby. Těž-
ké rozhodování se netýká jen ústřední dvojice, ale 
všech členů židovské komunity. Dějová linie příběhu 
je propojena židovskými a jidiš písněmi, které podtr-
hují absurditu doby.

10. listopad - sobota 20:00

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 
S GLOBUS BAND 
V rámci slavnosti se bude podávat čtvrtka svatomar-
tinské husy s červeným a bílým zelím, mix knedlíků, 
z produkce restaurace Na Františku. Kupon (260 Kč)
na toto menu si můžete zakoupit zvlášť ke vstupen-
ce na svatomartinskou zábavu v pokladně KD Vltava 
či online.

Tento kupon přineste s sebou na akci, kde za něj výmě-
nou obdržíte porci svatomartinské pochoutky.
Kvůli včasné přípravě je třeba kupon zakoupit nejpoz-
ději do 7. 11. 2018. Vstupné: 120 Kč

11. listopad - neděle

DRUHÁ PRODLOUŽENÁ
tanečních kurzů pro mládež. 16:15 odpolední kurz, 
19:30 večerní kurz Vstupné: 100 Kč

13. listopad - úterý 19:00

Štěpán Rak a Jan Matěj Rak:

VŮNĚ SENA A BENZÍNU 
Nový pořad dvou mistrů kytarové hry, Štěpána Raka 
a jeho syna Jana Matěje Raka. Večer plný vůní a podob 
lásky. Celý tento pořad je založen na kontrastu. Na jed-
né straně nostalgická atmosféra čajoven a přírodních 
vůní, na straně druhé pak burácející svět závodních 
motorů prosycených typickým odérem benzinu, či 
nafty. Vstupné: 280 Kč / 250 Kč

15. listopad - čtvrtek 19:00

TANČÍME 
Podzimní podvečer s živou hudbou. Hrají a zpívají Mar-
kéta Wagnerová a Tomáš Vejvoda.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

17. listopad - sobota 19:00

Divadlo Kalich: Torben Betts 

KOČKA V OREGÁNU 
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibul-
ková, Zdeněk Velen
Konverzačně – situační komedie, která pojmenová-
vá zdaleka nejen humorné aspekty naší současnosti 
a staví na precizních dialozích.

Vstupné: 450 Kč / 420 Kč senior, student

20. listopad - úterý 16:30

Divadýlko Mrak:

PIRÁTSKÁ POHÁDKA 
ANEB O PŘÁTELSTVÍ 
A PLAVBĚ ZA POKLADEM 

Od 5. 11. do 17. 12. se můžete přihlásit do tanečních kurzů:
16:00 ............... Pokračovací kurzy tance pro mládež, 8 lekcí, 1 500 Kč / osoba (do 31. 3.)
18:00 ............... Základní taneční kurzy pro dospělé, 9 lekcí, 3 200 Kč / pár
19:10 ............... Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – mírně a středně pokročilí, 9 lekcí, 3 500 Kč / pár
20:20 ............... Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – super pokročilí, 9 lekcí, 3 500 Kč / pár

Taneční lekce budou probíhat vždy v neděli:
13. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 3. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. a 7. 4. 2019 (jen dospělí).

1. 12. Bluegrass advent

4. 12. Pantheon production – Chlap na zabití

5. 12. Mikuláš s Divadlem Pohádka

6. 12. Country salon s Rangers band 

8. 12. Globus band

11. 12. Vánoční koncert KODK

12. 12. Vánoční koncert Markéty Wagnerové

13. 12. Tančírna

14. 12. 
Z pohádky do pohádky – Setkání před 
Betlémem

17. 12. Čaj o páté

18. 12. Čechomor

19. 12. ZUŠ Kralupy - LDO

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:

Výpravný, dobrodružný, komunikativní a napínavý po-
hádkový příběh, zpestřený šermířskými souboji a lout-
kou čtyřmetrové chobotnice, v němž se všichni diváci 
změní v námořníky a spolu s hlavními hrdiny vyplují na 
ostrov pokladů. Vstupné: 70 Kč
Pohádka je součástí razít-
kové soutěže Z pohádky do 
pohádky. Ceny do soutěže 
věnovalo RADIO RELAX. 

22. listopad - čtvrtek 16:30

ČAJ O PÁTÉ 
Příjemné odpoledne s nestárnoucími melodiemi v po-
dání Kozelkovy trojky. Všechny vstupenky jsou sloso-
vatelné. Vstupné: 50 Kč

23. listopad - pátek 20:00

STUDENTSKÝ PLES 
7.G. Dvořákova gymnázia v Kralupech

24. listopad - sobota 16:00

OCHUTNÁVKA VÍN 
S CIMBÁLOVKOU 
Přijďte se pobavit s přáteli, poslechnout si krásné 
písničky a okoštovat přes 60 vzorků vín z Moravy 
a Čech. K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika 
Michala Horsáka. Vstupné: 60 Kč

27. listopad - úterý 19:00

KONCERT
Mariána Vojtka, Michaely Gemrotové a Klasix quar-
teta Vstupné: 290 Kč

30. listopad - pátek 20:00

MĚSTSKÝ PLES 
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Připravili jsme pro vás krásný vánoční dárek, 
vánoční koncert skupiny ČECHOMOR.

Vstupenky na tuto mimořádnou událost budou v prodeji od 1. 10. 2018.

úterý 18. 12. 2018

Pokochejte se pohledem ptáků  
na krásy a dominanty našeho regionu

Okres Mělník je převážně rovinatý, do severní části však zasahuje vý-
še položené Kokořínsko. Vodu z území zde odvádí dvě největší řeky 
Vltava a Labe, které se spojují právě pod Mělníkem.

Na Mělnicku nalezneme celou řadu významných kulturních pa-
mátek. Nejvýznamnějším je majestátní hrad Kokořín ze 14. století, 
ležící na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem, který 
patří k místům v republice nejnavštěvovanějším, renesanční zámek 
v Nelahozevsi s muzeem Antonína Dvořáka, zámek v Liblicích z roku 
1699, zámek v Liběchově se sbírkami Náprstkova muzea a barokní 
zámek ve Veltrusích. Renesanční zámek v okresním městě Mělníku 
s okolními vinohrady stojí nad soutokem řek Labe a Vltavy. Dominantu 
města tvoří kromě zámku také pozdně gotický chrám sv. Petra a Pavla, 
kde je v podzemí kostela umístěna krypta s pozůstatky 10 - 15 tisíci 
osob, většinou obětí středověkých morových epidemií. 

Budete se moci setkat s jedi-
nečným a nezaměnitelným 

humorem Z. Izera. Jako vždy při-
jdou na řadu oblíbené zábavné 

scénky, parodie, mnoho skvělých 
vtipů a imitování celé řady popu-
lárních českých i zahraničních 
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení 
je opět obohacené videoprojekce-
mi, nejrůznějšími zábavnými kos-
týmy, převleky a světelnými efekty.

TIP 
na vánoční 

dárek

18. 2. 2019 
19:00

KD Vltava

Vstupné: 
290 Kč

Výstava leteckých fotografií

Mělnicko z nebe
KD Vltava - do 31. 12. 2018
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kino

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

BOHEMIAN RHAPSODY
VELKÁ BRITÁNIE / USA, ŽIVOTOPISNÝ, TITULKY, 2018, 12+, 134 MIN.

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, 
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou 
tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky 
čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. 

ČERTÍ BRKO
ČESKO, POHÁDKA, 2018, 99 MIN.

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. 
Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, 
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky zapisuje 
spravedlivě a neomylně kouzelné čertí brko. Jednoho dne však 
přestane fungovat a tak se Lucifer rozhodne pověřit doručením 
nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta 
Bonifáce.

Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek 
Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek a další.

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
USA, KRIMI, 2018, TITULKY, 15+, 111 MIN.

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka 
slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno 
jako Dívka v pavoučí síti v první adaptaci nedávno vydaného 
úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
USA, FANTASY, 2018, 12+, 134 MIN.

Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal 
shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic 
netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných 
čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze zmařit 

 1.  ČT 20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč

 2.   PÁ 17:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč 

    20:00  ZLATÝ PODRAZ 130 Kč

 3.   SO 14:30  YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/D 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč 

 4.   NE  14:30  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ZLATÝ PODRAZ 130 Kč

PONDĚLKY KINO NEHRAJE
 6.   ÚT 15:00  KINO SENIOR – TOMAN sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč

 7.   ST 20:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/T 130 Kč

 8.   ČT 20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč 

 9.   PÁ 17:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/D 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč

 10.   SO 14:30  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč 

 11.    NE 14:30  GRINCH   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA 130 Kč

   20:00  DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 130 Kč

 13.   ÚT 20:00  VENOM  2D/T 130 Kč

 14.   ST 20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč

 15.   ČT 00:05  PŮLNOČNÍ PREMIÉRA – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč

 16.   PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /D 150 Kč

    20:00  DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 130 Kč

 17.   SO 14:30  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/D 130 Kč

    20:00   FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč 
 18.   NE 14:30  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /D 150 Kč

Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál získá svého bývalého 
studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže, 
aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje. 

GRINCH
USA, ANIMOVANÝ, 2018, 86 MIN.

Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají 
rádi. Mezi nimi všemi vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený 
chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se 
nechává obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen 
v těch nejnutnějších případech, například když jeho lednice a spíž 
začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, že ve vesničce Kdosice, 
kam za nákupy vyráží, žijí samí nechutně pozitivní obyvatelé, kteří 
jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den.

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
USA, FANTASY, RODINNÝ, 2018, 93 MIN.

Vše, co si Clara přeje, je klíč – jedinečný klíč, který odemkne 
krabičku uchovávající nesmírně cenný dar od její zesnulé matky. 
Zlatá nit, která se jí objevila na každoročním vánočním večírku jejího 
kmotra Drosselmeyera, ji dovede k vytouženému klíči. Klíč však záhy 
zmizí a Clara se ocitá v podivném a záhadném paralelním světě. 

MLADÍ ZABIJÁCI
USA, THRILLER, 2018, 15+, 103 MIN.

Lily je úplně obyčejná středoškolačka, která spíš než v realitě 
žije na mobilu, ostatně jako většina jejích vrstevníků. Když však 
do digitálních životů většiny obyvatel města pronikne neznámý 
hacker, který začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat 
skryto, začnou se dít věci. Absolutní panika v městečku se záhy 
promění v peklo a Lily si dříve či později musí položit otázku, zda 
se vůbec dožije příštího rána.

TEN, KDO TĚ MILOVAL
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 90 MIN.

Kapitán Kalina, policista, milující manžel a skvělý otec, se stane 
obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního 
úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným 
situacím, protože ho vede více jeho rodina, než členové 
policejního sboru… Postupně se začínají objevovat drobné indicie, 
že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. 

Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Eva 
Holubová, Lukáš Vaculík, Václav Postránecký a další.

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč

 20.   ÚT 15:00  KINO SENIOR – ZLATÝ PODRAZ sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /T 150 Kč

 21.   ST 20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč

 22.   ČT  20:00  CREED II 130 Kč

 23.   PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /D 150 Kč

    20:00  MLADÍ ZABIJÁCI 130 Kč

 24.   SO 14:30  PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00   FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč 

 25.   NE 14:30  GRINCH   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/D 130 Kč

    20:00  DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 130 Kč

 27.   ÚT 20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč

 28.   ST 20:00  MLADÍ ZABIJÁCI 130 Kč

 29.   ČT 20:00  VDOVY 130 Kč 

 30.   PÁ 17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY    /D 150 Kč

 1. SO  14:30  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/D 130 Kč

 2. NE 14:30  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete na webu a Facebooku kina.

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,  
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

BOHEMIAN RHAPSODY
VELKÁ BRITÁNIE / USA, ŽIVOTOPISNÝ, TITULKY, 2018, 12+, 134 MIN.

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, 
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou 
tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky 
čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. 

ČERTÍ BRKO
ČESKO, POHÁDKA, 2018, 99 MIN.

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. 
Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, 
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky zapisuje 
spravedlivě a neomylně kouzelné čertí brko. Jednoho dne však 
přestane fungovat a tak se Lucifer rozhodne pověřit doručením 
nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta 
Bonifáce.

Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek 
Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek a další.

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
USA, KRIMI, 2018, TITULKY, 15+, 111 MIN.

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka 
slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno 
jako Dívka v pavoučí síti v první adaptaci nedávno vydaného 
úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
USA, FANTASY, 2018, 12+, 134 MIN.

Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal 
shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic 
netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných 
čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze zmařit 

 1.  ČT 20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč

 2.   PÁ 17:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč 

    20:00  ZLATÝ PODRAZ 130 Kč

 3.   SO 14:30  YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/D 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč 

 4.   NE  14:30  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ZLATÝ PODRAZ 130 Kč

PONDĚLKY KINO NEHRAJE
 6.   ÚT 15:00  KINO SENIOR – TOMAN sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč

 7.   ST 20:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/T 130 Kč

 8.   ČT 20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč 

 9.   PÁ 17:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/D 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč

 10.   SO 14:30  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč 

 11.    NE 14:30  GRINCH   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA 130 Kč

   20:00  DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 130 Kč

 13.   ÚT 20:00  VENOM  2D/T 130 Kč

 14.   ST 20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč

 15.   ČT 00:05  PŮLNOČNÍ PREMIÉRA – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč

 16.   PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /D 150 Kč

    20:00  DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 130 Kč

 17.   SO 14:30  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/D 130 Kč

    20:00   FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč 
 18.   NE 14:30  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /D 150 Kč

Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál získá svého bývalého 
studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže, 
aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje. 

GRINCH
USA, ANIMOVANÝ, 2018, 86 MIN.

Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají 
rádi. Mezi nimi všemi vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený 
chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se 
nechává obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen 
v těch nejnutnějších případech, například když jeho lednice a spíž 
začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, že ve vesničce Kdosice, 
kam za nákupy vyráží, žijí samí nechutně pozitivní obyvatelé, kteří 
jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den.

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
USA, FANTASY, RODINNÝ, 2018, 93 MIN.

Vše, co si Clara přeje, je klíč – jedinečný klíč, který odemkne 
krabičku uchovávající nesmírně cenný dar od její zesnulé matky. 
Zlatá nit, která se jí objevila na každoročním vánočním večírku jejího 
kmotra Drosselmeyera, ji dovede k vytouženému klíči. Klíč však záhy 
zmizí a Clara se ocitá v podivném a záhadném paralelním světě. 

MLADÍ ZABIJÁCI
USA, THRILLER, 2018, 15+, 103 MIN.

Lily je úplně obyčejná středoškolačka, která spíš než v realitě 
žije na mobilu, ostatně jako většina jejích vrstevníků. Když však 
do digitálních životů většiny obyvatel města pronikne neznámý 
hacker, který začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat 
skryto, začnou se dít věci. Absolutní panika v městečku se záhy 
promění v peklo a Lily si dříve či později musí položit otázku, zda 
se vůbec dožije příštího rána.

TEN, KDO TĚ MILOVAL
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 90 MIN.

Kapitán Kalina, policista, milující manžel a skvělý otec, se stane 
obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního 
úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným 
situacím, protože ho vede více jeho rodina, než členové 
policejního sboru… Postupně se začínají objevovat drobné indicie, 
že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. 

Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Eva 
Holubová, Lukáš Vaculík, Václav Postránecký a další.

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč

 20.   ÚT 15:00  KINO SENIOR – ZLATÝ PODRAZ sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /T 150 Kč

 21.   ST 20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč

 22.   ČT  20:00  CREED II 130 Kč

 23.   PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /D 150 Kč

    20:00  MLADÍ ZABIJÁCI 130 Kč

 24.   SO 14:30  PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00   FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč 

 25.   NE 14:30  GRINCH   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/D 130 Kč

    20:00  DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 130 Kč

 27.   ÚT 20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč

 28.   ST 20:00  MLADÍ ZABIJÁCI 130 Kč

 29.   ČT 20:00  VDOVY 130 Kč 

 30.   PÁ 17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY    /D 150 Kč

 1. SO  14:30  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/D 130 Kč

 2. NE 14:30  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete na webu a Facebooku kina.

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,  
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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střípky z linky 156 � 
u 22. 9. v 04:40 na l. 156 oznámil pan S., 
že za dveřmi jeho bytu, v ulici Štefánikova, 
spí nějaký muž. Hlídka na místě zjistila, že 
muž je v silně podnapilém stavu. V muži 
byl zjištěn pan K., který usnul oznamovateli 
před dveřmi v domnění, že se nachází 
u svého bytu. Hlídka pana K. doprovodila 
k jeho bytu do vedlejšího vchodu.

u 23. 9. v 09:55 na l. 156 bylo přijato 
oznámení od pana D., že na křižovatce ulic 
Kralupská a V Úvoze se pohybuje na silnici 
stádo ovcí, které zřejmě někomu uteklo. 
Jelikož se jednalo o obec Nelahozeves, 
ležící mimo katastr města Kralupy, byla 
informace předána na OO PČR.

u 25. 9. v 19:30 na l. 156 oznámila paní 
K., že v ulici Vrchlického obtěžuje pes, 
bílé barvy, zřejmě rasy pitbull, jejího psa. 
Oznamovatelka dále uvedla, že neznámý 
pes není agresivní, je přítulný, a proto 
vyčká se psy na místě do příjezdu hlídky 
MP. Strážníci na místě neznámého psa 
bez obojku a známky odchytili a umístili 
do kotce v útulku Lesan.

u  25. 9. v 14:09 na l. 156 se 
oznamovatelka doptávala, co dělat, když 
vidí v ulici Hybešova sedět na větvi stromu 
zeleného papouška. Oznamovatelce bylo 
DS MP Kralupy předáno telefonní číslo na 
zaměstnance z ochrany ptactva.

u 25. 9. v 17:31 na l. 156 přijato oznámení 
řidiče autobusu, který se nachází na 
zastávce v ulici Nádražní, že odmítá vzít 
k přepravě muže, který jeví známky opilosti 
a má nevhodné chování. Tento muž však 
nechce řidiče autobusu uposlechnout, stojí 

na předních nástupních schodech a odmítá 
autobus opustit. Po příjezdu hlídky MP na 
místo muž z autobusu vystoupil. V muži byl 
zjištěn pan B., který strážníkům přiznal, že 
požil alkohol. Dále uvedl, že se v autobuse 
ani k řidiči autobusu nevhodně nechoval. 
Pan B. byl hlídkou MP poučen. Dále pan B. 
uvedl, že vyčká na další spoj, nebude dělat 
potíže a odjede do místa svého bydliště. 

u 29. 9. v 19:02 přijata žádost od OO PČR 
Kralupy z důvodu vytíženosti hlídky, 
o součinnost MP Kralupy s HZS na nádraží 
Kralupy z důvodu požáru. Na místě bylo 
zjištěno, že se nejedná o požár, ale o příjezd 
parní lokomotivy. 

u 4. 10. v 14:56 na l. 156 přijato oznámení 
od paní T., že v ulici Přemyslova u kontejneru 
se pohybuje nějaká osoba v masce a straší 
lidi. Při dotazování DS oznamovatelka dále 
sdělila, že se nejspíš nejedná o osobu, ale 
pouze o přivázané strašidlo na oplocení. 
Hlídkou nebyla na uvedeném místě zjištěna 
žádná osoba v masce, ani žádné strašidlo.

u 5. 10. v 14:43 na l. 156 oznámila paní 
V., že v ulici Pod Hradištěm se na vozovce 
pohybuje pět koní a jeden osel. Totožné 
oznámení bylo přijato následně dalšími 
pěti oznamovateli. DS MP Kralupy byla 
kontaktována zřejmá majitelka paní A., 
která sdělila, že již o tom ví a na místo vyslala 
k odchycení zvířat své známé. Při příjezdu 
hlídky byla všechna zvířata již odchycena.

u  8. 10. v 16:11 na l. 156 přijato 
oznámení od pana V., že na sídlišti V Zátiší 
se pohybuje muž v bílé košili s růžovou 
kravatou a nabízí levnější energie. Zřejmě 

se má jednat o podomního prodejce firmy 
Bohemia Energy. Hlídka v místě zastihla 
dva muže, kdy jeden z nich odpovídal 
popisu. Jelikož zde bylo podezření, že se 
tito muži dle svědků dopouštěli přestupku 
porušením Nařízení města Kralupy 
O zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje, byl o této skutečnosti sepsán 
úřední záznam a celá věc byla postoupena 
k dalšímu opatření na MěÚ Kralupy. 

u  12. 10. v 13:08 na l. 156 přijato 
oznámení od paní J., že před budovou 
KASS Vltava potkala starou paní, která 
vypadala zmateně. Z toho důvodu paní 
J. zmatené ženě nabídla, že ji doprovodí 
domů. Když došly k domu, který starší žena 
uvedla jako místo svého bydliště, tak paní 
J. zjistila, že zde žena nebydlí. Proto žádá 
o příjezd hlídky MP Kralupy. Po příjezdu 
strážníků na místo bylo zjištěno, že se 
jedná o paní S. Ta měla u sebe klíče, na 
kterých bylo uvedeno číslo popisné DPS 
na sídlišti U Cukrovaru. Přes DS MP byla 
kontaktována zodpovědná osoba DPS, 
která uvedla, že se jedná o jejich klientku. 
Proto byla paní S. převezena do DPS, kde si 
ji převzala odpovědná osoba. Paní S. byla, 
vzhledem ke svému věku, pouze zmatená.

MP – Městská policie Kralupy nad Vltavou
DS MP – dozorčí služba městské policie
HZS – Hasičský záchranný sbor
OO PČR – Obvodní oddělení Policie České 
republiky
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy n. Vl.
DPS – Dům s pečovatelskou službou
KASS – Kulturní a společenské středisko

Městská policie plní úlohu strážce ve-
řejného pořádku a jejím cílem je za-

jištění klidu a bezpečí občanů v co nejvyšší 
možné míře.

Jednou z důležitých činností Městské po-
licie Kralupy nad Vltavou je mimo jiné i od-
straňování použitých injekčních stříkaček, 
které jsou nalezeny při kontrolní činnosti 
strážníků, nebo na základě oznámení obča-
nů. Ke sběru a následné ekologické likvidaci 
tohoto potencionálně infekčního materiá-
lu jsou strážníci náležitě technicky vybave-
ni a řádně proškoleni, jelikož tyto nálezy 
spadají do kategorie biologického nebezpe-
čí a mohou mít závažný a trvalý dopad na 
zdraví jedince, ale i skupiny obyvatel. 

Na nebezpečí spojené s nálezem injekční 
stříkačky upozorňuje městská policie dlou-
hodobě také při preventivních akcích, či 
besedách s žáky a to napříč celým edukač-
ním procesem počínaje mateřskou školou. 

Paradoxně se tak bohužel mnohdy stává, 
že i naopak dospělí nevědí, jak by se měli 
v takové situaci správně zachovat. 

V případě, že injekční stříkačku nalezne-
te, měli byste tuto událost oznámit měst-
ské policii prostřednictvím bezplatné linky 
156. Nálezu se v žádném případě nedotý-
kejte, nezkoumejte obsah, ale také se jej 
nesnažte odložit do kontejnerů nebo ka-
nalizačních vpustí, protože pak nebezpečí 
nezaniká, jen se přesouvá jinam, byť je tak 
činěno v dobré víře. Je zapotřebí zabránit 
kontaktu s nálezem dalším osobám.

Naopak je velmi vhodné, aby nálezce se-
trval na místě a hlídce ukázal místo nálezu. 
Velmi tak strážníkům pomůžete s přesnou 
lokalizací, což nemusí být zejména v trav-
natém porostu až tak jednoduché. Stává se, 
že oznamovatel nemůže setrvat na místě do 
příjezdu hlídky. V takovém případě je velmi 
důležité podrobně popsat místo nálezu např. 

ulice, nejbližší číslo popisné, ale také i bliž-
ším určením (u stromu, lampy atd.). Velkou 
pomocí je místo nálezu viditelně označit, 
např. přikrýt kartónem, klacíkem a na ná-
lez ústně upozornit osoby v blízkém okolí. 

Městská policie eviduje ve svém infor-
mačním systému počet nalezených injekč-
ních stříkaček a místa, na kterých byly stří-
kačky nalezeny. V případě, že se na jednom 
místě vyskytuje více takových nálezů, nebo 
dochází k pravidelné recidivě, informuje 
o této skutečnosti PČR a organizaci Semi-
ramis, která je v našem městě angažová-
na v protidrogové oblasti. V letošním roce  
k 18. 10. eviduje městská policie 76 kusů 
sesbíraných injekčních stříkaček. 

Věříme, že naše rady budete potřebovat 
v co nejmenší míře, nicméně stále platí rče-
ní: „Kdo je připraven, není překvapen“.

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

Nález injekční stříkačky oznamte na linku 156



19www.mestokralupy.cz  EKOCENTRUM  LISTOPAD 2018   KZ

Ekologické centrum kralupy nad VltaVou
Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy n. Vlt. ■ www.eckralupy.cz ■ e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz ■ Zelená linka: 800 100 584 (Po-Pá 6:30-19:30 hod.)

(Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.) Návštěvní doba: Po-Pá 8:00-18:00 hod. 

}  analyzuje informace o stavu životního prostředí ve Středočeském kraji
}  poskytuje veřejnosti aktuální informace o životním prostředí
}  informuje obyvatele o stavu životního prostředí
}  propaguje ekologická témata mezi veřejností, 
 zejména dětmi a mládeží

}  pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
}  poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí 
 a plnění legislativních povinností
}  zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, 
 veřejnou správou a veřejností

Z nečištění vody je velký celosvětový pro-
blém. Ve světě je čištěno jen 20 % od-

padních vod, v České republice jich vyčis-
tíme 78 %. Odpadní voda z průmyslových 
podniků, zemědělské výroby, bytů a domů 
se čistí v čistírnách odpadních vod. Za od-
padní vodu je považována voda, jejíž kva-
lita byla zhoršena lidskou činností. Zne-
čišťující látky mohou být různé – od těch 
rozpuštěných (různé soli) či nerozpuště-
ných (písek) až po biologicky rozložitelné 
(tuky) nebo nerozložitelné (plasty). V České 
republice jsme díky výstavbě řady čistíren 
odpadních vod v posledních letech na svě-
tové špičce. Moderní čistírny odpadních 
vod mají prakticky všechny větší aglome-
race s více než 2 000 obyvateli a také velké 
průmyslové podniky. Například rafinerie 
v Kralupech vyčistí denně 2 000 m3 vody – 
tedy množství, které by zaplnilo tři 25 me-
trové plavecké bazény a svou kapacitou by 
mohla obsloužit až čtyřiceti tisícové město. 

Každý, kdo už někdy v životě musel čis-
tit sifon, ví, jak nepříjemná záležitost to je. 
Často však sami přispíváme k jeho znečiš-
tění, a to vyhazováním a vyléváním růz-
ných látek do umyvadel, dřezů a WC, které 
tam ve skutečnosti nepatří. Je třeba si uvě-
domit, že takovým jednáním přispíváme 
nejen k zanášení odpadů, ale především 
k celkovému znečištění a zhoršení kvality 
pitné vody. Do oběhu se totiž vrací i voda, 
která nemusí být zcela přečištěná. Co tedy 
mohu udělat pro vyšší kvalitu pitné vody, 
kterou piji?

Mezi velmi časté a závažné chyby patří 
vylévání potravinářského oleje (např. ze 
smažení nebo fritování) do kuchyňského 

dřezu. Doporučuje se proto zbylé oleje a tu-
ky z vaření přelít do odpadní nádoby nebo 
nechat vsáknout do ubrousku a ten poté 
vyhodit do směsného odpadu. Dalším ne-
přítelem odpadů je kávová sedlina nebo-
li lógr. Jedná se o nerozpustitelná zrnka, 
která mohou spolu s tukem postupem času 
ucpat i potrubí s velkým průměrem. Také 
splachování zbytků jídla do odpadu je velmi 
nevhodné. Ty totiž obsahují koncentrované 
organické látky, které jsou ve vodě velmi 
obtížně rozpustné, a některé z nich z vody 
neumíme odbourat vůbec. Lze tomu leh-
ce zabránit tím, že nebudeme plýtvat po-
travinami, nebudeme je splachovat do WC 
a budeme důsledně používat dřezová sítka. 

Do odpadu se nesmí také vyhazovat 
předměty z nerozložitelného nebo nebez-

pečného materiálu. Je zakázáno lít do od-
padu toxické látky, jako jsou ředidla, oleje, 
barvy, laky, rozpouštědla a podobně. Velmi 
nebezpečné je také vyhazování léků a far-
maceutických přípravků do odpadu. Léčiva 
se ve vodě rozpustí a pak konají svou práci 
na místech, která k tomu nejsou určena. 
Použitá léčiva se do vody dostávají dokonce 
i skrze moč pacientů. Dalším problémem 
dnešní doby jsou umělá sladidla, například 
aspartam a cyklamát. Jedná se o synteticky 
připravené látky, které sice obsahují mno-
hem méně nebo dokonce žádné kalorie, ale 
vzhledem k tomu, že to nejsou látky přírod-
ního původu, mikroorganismy v čističkách 
nejsou schopny je zcela odstranit. 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

EKOCENTRA KRALUPY

Oleje ani lógr do odpadu nepatří
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Čistírna odpadních vod

Ekologické centrum ve spolupráci se společností AVE Kralupy s.r.o.
vyhlásilo soutěž na téma:

andělská ozdoba z odpadového materiálu
Soutěžní výrobky můžete nosit do kanceláře ekocentra do 1. prosince,  
nebo vyfoťte a posílejte obrázky na mail: ekoporadna@eckralupy.cz.
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I letos zveme návštěvníky vel-
truského zámku na předvá-

noční advent na zámku, který 
potrvá od 24. listopadu do 16. pro- 
since. V tomto období máme 
připraveno hned několik akcí. 

24. listopadu zahájíme Ad-
ventním tvořením. Na této akci 
se můžete připravit spolu s ná-
mi na advent a vyrobit si věnce 
a ozdoby na vánoční výzdobu. 
Čekají na vás také dílničky, kde 
si vyzkoušíte zdobení perníčků, 
výrobu papírových ozdob a jiné 
výtvarné činnosti. Nebude chy-
bět ani malý vánoční jarmark 
pro nákup nějakého dárku. 

1. prosince jsme si připravi-
li pro ty nejmenší Mikulášskou 
pohádku s nadílkou. Divadelní 
soubor Sváťovo dividlo nám za-
hraje od 15:00 pohádku „O pyš-
né noční košilce“. A po nadílce 
je připraven program v podobě 
adventního muzicírování. 

8. prosince nám Irena 
Budweiserová zahraje v rámci 
Adventního koncertu v Rudol-
fově sále od 17:00. 

16. prosince vyvrcholí Ad-
vent na zámku akcí Živý betlém 
s vánoční pohádkou. K průvo-
du se můžete připojit ve 14:30 
od Holandského selského domu 
nebo v 15:00 u hlavní brány.

Během těchto víkendů probí-

hají i adventní prohlídky zám-
ku, kde se návštěvníci dozvě-
dí o tom, jak trávila Vánoce 
šlechtická rodina Chotků. Ško-
ly se mohou hlásit na edukač-
ní programy věnované vánoč-
ním svátkům a tradicím. Těšit 

se můžete i na vánoční výstavu 
v zámeckém infocentru.

Bližší informace na www.za-
mek-veltrusy.cz. Budeme se na 
vás těšit.

BARBORA FRINDOVÁ,

ZÁMEK VELTRUSY

Do tradiční předvánoční ak-
ce, která má za cíl potěšit 

děti z nemajetných rodin v Čes-
ké republice, se v našem regio-
nu zapojilo Rodinné centrum 
Havránek z Veltrus.

Již sedm let přináší o Váno-

cích radost zhruba 150 dětem 
z Kralup nad Vltavou a Roudni-
ce nad Labem, převážně klien- 
tům místních farních charit. 
Stejně tak dárky v krabicích od 
bot dostávají maminky ve far-
ních domech a jejich děti.

„Pokud patříte k lidem, kteří 
chtějí podobným způsobem dě-
tem udělat radost, a je vás rok 
od roku víc, budete mít letos 
opět příležitost. Dětská přání 
jsou hodně různá a děti rozhod-
ně neposuzují dárky podle toho, 
kolik stály nebo jestli jsou no-
vé,“ říká organizátorka sbírky 
Kateřina Vitochová.

Seznamy dětí a jejich přání 
budou připraveny na začátku 
listopadu a budou uveřejněny 
na webové stránce RC Havrá-
nek i na jeho facebooku. Tam 
si můžete vybrat, jaký dárek 
chcete komu darovat a doru-
čit jej od začátku listopadu do 
neděle 9. 12. 2018 do infocen-
tra veltruského zámku (v bu-
dově vpravo od brány parku, 
Fr. Šafaříka 22) v jeho provoz-
ní době.

A proč právě v krabicích od 
bot? „Tento formát byl zvolen 

proto, aby všechny děti dostá-
valy zhruba stejně velké dárky 
a aby se některé necítily ošize-
ny. Pokud krabici nemáte, nebo 
si nejste jisti volbou dárku, sta-
čí dárek dát do tašky nebo jiné-
ho obalu, popsat, co je uvnitř, 
a naše dobrovolnice před svát-
ky vaše dárky zabalí a opatří 
jmenovkou,“ vysvětluje K. Vi-
tochová.

„Letos všechny dárce pro-
síme, aby dárky nebalili, jen 
vložili do krabice s popiskem 
udávajícím od koho a ke komu 
dárek putuje, případně i přilo-
žili přáníčko. Vyvarujeme se tak 
omylů,“ dodává.

Pro další informace i případ-
ně, nabízíte-li spolupráci a po-
moc (balení dárků, doprava 
atd.), pište, prosím, na e-mail: 
vanocnikrabice@gmail.com.

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

Darujte radost v krabici od bot
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Advent na zámku Veltrusy
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jubilanti� 
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří slaví

v listopadu 2018
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou  
s písemným souhlasem jubilantů. 

42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Pozvánka na prohlídku Muzea Antonína Dvořáka
Kdy? V sobotu 24. listopadu 2018

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

D vořákovo muzeum v Praze je součástí 
Českého muzea hudby a od roku 1932 

se nachází v barokním letohrádku, který byl 
vystavěn podle projektu K. I. Dietzenhofera. 
Expozice přibližuje Dvořákův život a dílo, jsou zde 
pořádány besedy, koncerty, je možno zde zakoupit 
dvořákovská CD. Muzeum mj. disponuje unikátním 
souborem Mistrových notových autografů, které 
představují téměř osmdesát procent všech dnes na 
světě dochovaných skladatelových rukopisů.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme v 8:42. 
Vystoupíme v zastávce Holešovice a odtud se 
metrem přesuneme do stanice I. P. Pavlova, odkud 
půjdeme pěšky do Muzea Antonína Dvořáka. Sraz 
s mimo kralupskými bude v 10:00 před muzeem.

Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila Milena Vovsová

blahopřání� 

80 let

Jiří Fröhlich

Světluše Bergerová 

Jan Škrabálek 

Ing. Leopold Vyoral, CSc. 

Karel Solar 

Otakar Stehlík 

85 let

Zdeněk Dittrich

Libuše Ševčíková 

Jiřina Macháčková 

Alžběta Součková 

90 let Anděla Sládková

94 let Alice Těšíková

98 let Marie Jiroušková

80 let Drahomíra Němotová

V těchto dnech oslavil  
80. narozeniny pan 
FRANTIŠEK KASAL, bývalý 
fotbalista a všestranný 
sportovec. Do dalších let mu 
vše nejlepší, hlavně zdraví, 
přejí jeho sportovní přátelé, 
manželka Eva a dcera Iva 
s rodinou.

Rubrika blahopřání je zpoplatněna, osobní 
údaje jubilantů jsou uveřejněny s jejich 
písemným souhlasem dle ustanovení zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpětně blahopřejeme k říjnovým jubileím

V rámci oslav stého výročí české státnosti 
svolala Unie českých pěveckých sborů 

na 6. - 7. října 2018 slet historických zpě-
váckých spolků a první setkání seniorských 
sborů v ČR. Akce, která se konala převážně 
ve velkém sále pražského Hlaholu, se bě-
hem víkendu zúčastnilo celkem 14 sborů. 

Nejstarším sborem v naší republice je 
v současné době smíšený pěvecký sbor Ja-
romír z Jaroměře, založený v roce 1856. 

Náš Senior minichór Kralupy nad Vl-
tavou účinkoval v neděli 7. 10. v Hlaholu 
v odpoledních hodinách. Byl sice početně 
nejmenší, svým věkovým složením ne úpl-

ně nejstarší, ale svým repertoárem a cel-
kovým výkonem doslova uchvátil všechny 
přítomné sbory a návštěvníky.

„Dobytí Hlaholu“ dokončil náš sbormistr 
– klavírista Pavel Rynt a zpěvák – houslista 
Jiří Zymák, kteří byli schopni doprovodit 
každou „písničku na přání“ při společném 
posezení po přehlídce.

Existence sboru je umožněna díky pod-
poře seniorů v programu „Občané třetího 
věku“. Doufáme, že nová kralupská samo-
správa bude tyto aktivity podporovat i na-
dále. VLASTA BRIXOVÁ, 

ORG. VEDOUCÍ SBORU

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
Inzerci můžete objednávat na:

zpravodaj@mestokralupy.cz

Senior minichór reprezentoval naše město
Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 14. 11. 2018 od 16:30 hod. 
pohádku „JAK KAŠPÁREK K ROZÁRCE 
PŘIŠEL“, režie Z. Hrazděrová. Vstupenky 
koupíte na místě před představením.

Rolnička� 

uvízl  
na síti
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás� 
14. 9. Jaroslava POLÁKOVÁ 78 let

21. 9. Antonín VRBA 80 let

25. 9. Miroslav ŘEPA 80 let

1. 10. Zdeněk KRABEC 87 let

3. 10. Marie DIVIŠOVÁ 85 let

4. 10. Jana KREJZOVÁ 79 let

6. 10. Václav VĚTROVSKÝ 69 let

8. 10. Alena VOSPÁLKOVÁ 73 let

8. 10. Jarmila ČIPEROVÁ 96 let

10. 10. Eva JIRKŮ 84 let

11. 10. Věra NOVÁKOVÁ 71 let

12. 10. Stanislava HRUBÁ 74 let

12. 10. Jindřich ČÍŽEK 76 let

15. 10. MUDr. Antonín MIŘÁCKÝ 81 let

16. 10. Anna STREJČKOVÁ 75 let

17. 10. Miluše HOUDKOVÁ 84 let

� 

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Tato rubrika je zpoplatněna, osobní údaje jsou 
uveřejněny se souhlasem zadavatele vzpomínky.

vzpomínky

Dne 14. 11. uplyne šest let od úmrtí 
paní LUDMILY NOVÉ. Stále s láskou 
v srdci vzpomínají děti s rodinami.

rozpis stanovišť mobilního odpadu� 
Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). ....................... 16:00 - 16:50
 POUZE 24. 4., 24. 7. a 16. 10.

 Hostibejk ................................. 16:00 - 16:30
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 
St:  U gymnázia .............................. 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ........................... 15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNY 
MOBILNÍHO SVOZU

LISTOPAD
5. 11. - 9. 11. .........bioodpad
19. 11. - 23. 11. .....rozměrný odpad z domácností  

PROSINEC
3. 12. - 7. 12. ........bioodpad

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  
(10:30-11:00 polední pauza).

P ojeďte s námi na výstavu „Prima sezó-
na“, která se koná na zámku v Rozto-

kách u Prahy. Výstavu fotografií vil a vilek 
v okolí Prahy, interiéru a oděvního designu 
první republiky.

Odjíždět budeme vlakem v 10:12 ve čtvr-
tek 15. listopadu 2018.

Je to poslední výlet letošní sezóny na za-
jímavou výstavu, a pokud bude pěkné po-
časí, uspokojí každého.

ČLENY A PŘÍZNIVCE ZVOU „RODÁCI“

V zpomínky paní J., jejíž maminka má 
Alzheimerovu nemoc: „Sedím bez-

vládně v čekárně, v ruce verdikt od dokto-
ra a absolutně netuším, co mám dělat. Paci-
enti s Parkinsonovou chorobou chodí kolem 
mě na kapačky a já se pomalu probouzím 
ze sna. I v téhle situaci mě zaráží fakt, že 
tu kolem nejsou jen lidé staří, ale dost čas-
to mnohem mladší než jsem já. Hlavou mi 
probíhá spousta myšlenek, mezi nimi i ta, 
kterou si položí snad každý – proč právě 
moje máma? 

Sleduju tu svoji maminku, drobnou, hod-
nou, milou osobu a je mi do breku. Nemů-
žu před ní ale brečet. Chtěla jsem ,to‘ mít 
potvrzené? Chtěla. Teď to tedy mám černé 
na bílém. Je to sice kruté, ale postupně si 
uvědomuji, že není nic horšího než nejisto-
ta – to radši jistota, ať je sebehorší. Jedině 
tak jí totiž můžu pomoci. 

A tak se učím novému přístupu. Učím se 
tomu, že vše, co máma zmateně říká a dě-
lá, to vše není proto, že by byla zlá. To za ni 
dělá ,ten Němec‘.“

Vyrovnat se s tím, že můj partner, mo-
je máma nebo můj táta trpí demencí, není 
vůbec jednoduché. A nejhorší na tom je, že 
v tu chvíli netuším, co mám vlastně dělat. 
Co zařídit, k jakému jít lékaři, nebo kdo mi 
poví, co nás teď čeká? 

A právě vás všechny, kteří jste se v minu-
losti nebo nedávno ocitli na této životní kři-
žovatce, zveme na setkání pečujících, které 
v Kralupech pořádá organizace Dementia 
I.O.V., z.ú. každý druhý čtvrtek v měsíci. 
Scházíme se v prostorách DPS Kralupy nad 
Vltavou, na adrese: U Cukrovaru 1171. 

Další setkání proběhne ve čtvrtek 8. 11. 
v 17:00, dozvíte se více na téma: Můj život 
s Alzheimerem… Konkrétní informace o pro-
jektu „Neformální péče“ naleznete na strán-
kách organizace www.dementia.cz.

Společně se dá vše zvládnout snadněji… 
Těší se na vás Lenka Kutinová, koordiná-
torka neformální péče (tel.: 606 888 938, 
lenka.dementiaiov@gmail.com ).

VERONIKA MASLÍKOVÁ,

ŘEDITELKA Z. Ú. DEMENTIA                             

Můj život s Alzheimerem...

Rodáci zvou na 
„Prima sezónu“

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Interiér jedné ze středočeských 
prvorepublikových vil

soukromá inzerce� 
} POTŘEBUJETE POMOCI v péči o Va-
ši maminku, tatínka nebo jiného člena ro-
diny? Volejte na tel. č. 723 960 803. 
Pouze Kralupy nad Vltavou.

} JMENUJI SE VÁCLAV, pocházím z Kra-
lup. Kdysi jsem dělal špatné věci a teď se to 
snažím vyrovnat dobrými skutky (dobrovolný 
úklid kolem supermarketů, vysypávání ko-
šů) a pomoc starším lidem s prací na zahra-
dách i v domácnosti. Momentálně jsem bez-
domovec a budu se snažit ze všeho dostat 
tím, že si chci získat kralupské občany na 
svou stranu. Chci pomáhat těm, kteří mou 
pomoc ocení. Služby udělám jen za odmě-
nu, ale žádný alkohol. Děkuji za pochopení.
Tel. č.: 702 749 333

} DOUČOVÁNÍ - Jsem studentka VŠ a na-
bízím doučování anglického jazyka (všech-
ny úrovně), německého jazyka (ZŠ, SŠ) 
i jiných předmětů vyučovaných na ZŠ či 
SŠ. Doučuji i přes Skype / internet. Za 
studenty mohu docházet. Doučuji i skupi-
ny. Cena za lekci (60 min) 300-400 Kč.

V případě zájmu mě, prosím, kontaktujte 
na tel. č. 732 213 627.
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T radiční každoroční festival 
sychravých večerů TyjátJát-

ra, vyplněný výběrem toho nej-
lepšího z amatérského divadla, 
letos nahradí DS Scéna zbrusu 
novým ScénaFESTem. Urodi-
lo se totiž výrazně i doma: Scé-
naFEST bude koncentrován do 
jediného dne, kdy se divákům 
představí nejnovější (a nejú-
spěšnější) inscenace, které mů-
že DS Scéna nabídnout!

Těšit se můžete na pohádku 
na motivy Karla Čapka „Kdo 
hledá, najde“, africkou po-

hádku „Malý člověk jménem 
Ngali“, jež byla letos úspěšně 
nominována až na celostátní 
přehlídku Loutkářská Chru-
dim; večer pak na premiéru 
hry Woodyho Allena „Central 
Park West“, a na sice ne úplně 
nejnovější, ale zato stále stejně 
mrazivě do morku kostí jdou-
cí horor „Naseto“. Na závěr vás 
roztančí Pohřební kapela a le-
gendární DJ Psycho (o Mexické 
pěsti nemluvě…).

TEREZA LIBICHOVÁ,

DS SCÉNA 

V e dnech 12. až 14. 10. se Dvo- 
řákův komorní sbor pod zá-

štitou Města Kralupy n. Vlt. vy-
dal navštívit partnerské měs-
to Hennigsdorf jako oplátku za 
návštěvu jejich sboru „Leo Wis-
tuba“ v čele se sbormistrem pa-
nem Andreasem Wiederman- 
nem před dvěma lety u nás. 

Hostitelé se o nás výborně po-
starali. V sobotu po dopolední 
zkoušce sboru nás vzali na výlet 
do Postupimi, města vzdálené-
ho 20 km od Berlína, kde jsme 
navštívili ruskou a holandskou 
čtvrť s výkladem průvodce, kte-
rý nám tlumočila paní Renata 
Ryntová. Poté jsme navštívili 
proslulý rokokový zámek San-
ssouci, kde nás provedl tamější 
průvodce a s výkladem v češtině 
nás seznámil s historií zámku. 
Díky krásnému počasí jsme si 
užili i procházky v nádherném 
parku, který byl v roce 1990 za-
psán do seznamu světového dě-
dictví UNESCO.

V neděli před polednem jsme 
uskutečnili společný koncert 
s našimi hostiteli v kulturním 
domě se skvělým koncertním sá-
lem s výbornou akustikou, který 
byl zcela zaplněný obecenstvem. 

Polovinu programu vyplnil náš 
sbor, druhou místní a nakonec 
jsme zazpívali společně předem 
dohodnuté skladby. My jsme při-
dali jednu německou jako dárek 
našim hostitelům, což bylo přija-
to velmi kladně. Obecenstvo na-
še vystoupení ocenilo bouřlivým 
potleskem. 

Oba sbormistři se shodli na 
tom, že chtějí v těchto vzájem-
ných akcích pokračovat a za dva 
roky tedy znovu přivítáme Ka-
merchor Leo Wistuba v Kralu-
pech nad Vltavou.

Podle všeho jsme reprezentova-
li naše město velmi dobře, hlav-
ně díky našemu sbormistrovi To-
máši Stančekovi, jehož „ručičky 
při dirigování zpívaly“, jak by ře-
kl dirigent Ondrej Lenárd. Taky 
nám velmi pomohli zpěváci, kte-
ré obstaral na výpomoc zejména 
v mužských hlasech náš sbormis-
tr. Moc by nám prospěl pří-
sun dalších mužských hlasů, 
abychom byli soběstačnější. 

Celý zájezd proběhl ve skvělé 
náladě a doufáme, že až nás za 
dva roky navštíví sbor hennigs-
dorfský, dokážeme se o něj s po-
mocí vedení města postarat stej-
ně dobře. IVA NEUŽILOVÁ 

KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou vás zve na koncert 
46. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

v úterý 20. listopadu 2018 v 19:30 

MUSICA BOHEMICA PRAHA 
pod vedením Jaroslava Krčka

K oncert se koná od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves. Vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden před 

koncertem u Ing. Hronkové (tajemnice KPH, tel.: 725 837 912, e-mail: hronkovai@se-
znam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. 
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 ze zastávky autobusu MHD Na Jízku a v 19:00 ze 
zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.

PETRA OČENÁŠKOVÁ,
PŘEDSEDKYNĚ KPH KRALUPY NAD VLTAVOU

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 D

K
S

DKS zavítal do Hennigsdorfu 
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KRALUPSKÝ KICK-BOX 
SBÍRÁ ÚSPĚCHY I VE SVĚTĚ

Oddíl kick-boxu funguje už druhým rokem v rám-
ci Jiu-jitsu a kick-box Kralupy. Tréninky probí-

hají pravidelně v tělocvičně ZŠ Komenského v úterý 
a ve čtvrtek pod vedením Zbyňka Góralczyka a jeho 
dcery Míši, kromě toho děti jezdí v pátek na sparin-
gy ještě do Prahy k reprezentačnímu trenérovi.

Překvapivě je tento bojový sport oblíbený zejmé-
na u děvčat, i když chlapce najdeme v oddíle také.

Děti pravidelně reprezentují Kralupy na závo-
dech, ze kterých vždy vozí medaile.

Za zmínku stojí např.: Otevřené Mistrovství ČR: 
Eva Hájková 1. místo, Alena Krsková 2. místo, 
ČUBU liga Kralupy n. Vlt.: Eliška Žáková 1. místo, 
Alena Krsková 2. místo, Anežka Hrubá 3. místo, 
Kosa Cup: Alena Krsková 1. místo, Anežka Hrubá 
2. místo.

Část dětí z Kralup se také účastní mistrovství 
světa WTKA v Itálii, které probíhá ve dnech 30. 10. 
– 5. 11. 2018.

Rozhovor s Míšou Góralczykovou, která je ve 
svém věku 15 let neuvěřitelně úspěšnou českou 
kickboxerkou – mj. vicemistryní světa WAKO 2018, 
přinese některé z příštích vydání Zpravodaje.

Míša svými úspěchy ukazuje, jak sport může 
naplňovat volný čas i v období, které je pro mnohé 
teenagery problematické. 

HANA HRUBÁ

Vneděli 7. října náš oddíl SOOB Kralupy 
zavítal na Mistrovství světa orientač-

ního běhu. Konkrétně jsme se jeli podívat 
na čtvrtou a poslední etapu. Celé mistrov-
ství se odehrávalo v Česku, poslední etapa 
v Mladé Boleslavi. 

Nejeli jsme tam jen kvůli šampionátu, ale 
hlavně proto, že zde probíhal i závod Stře-
dočeského žebříčku v našich kategoriích 
H14, takže jsme si také proběhli koridorem, 
kterým běželi světoví běžci. 

Nejvíce jsme se těšili na Miloše Nyko-
dýma (28 let), vítěze minulé etapy, jemuž 
se závod bohužel nepovedl a skončil až na  
22. místě. Vítězem posledního závodu se 
stal Švéd Jonas Leandersson, v ženské ka-
tegorii pak také Švédka Tove Alexanderson. 
V celkovém součtu závodů z mistrovství se 
nejlépe z našich závodníků umístil na pá-
tém místě Vojtěch Král.

Něco o nás
Sportovní oddíl orientačního běhu Kralu-
py, jak název napovídá, je oddíl orientač-
ního běhu spadající pod Český svaz orien- 
tačních sportů (ORIS). Sídlí v rodném do-

mě Jana Křestitele Jodla Kralupského ve-
dle budovy Sokola. Tréninky probíhají nej-
častěji na dráze u sokoliště, popř. u řeky 
nebo na vrchu Hostibejk.

Tréninky vedou Jiří Kohl, jako náš oblí-
bený hlavní trenér, milá trenérka Michaela 
Freyová a obětavý trenér Luboš Pavlíček.

Více informací na http://skobkralupy.
unas.cz/. TOBIÁŠ BOZDĚCH, 

ČLEN SOOB KRALUPY

Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka.
Druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve.

Změny vyhrazeny!
Aktuální informace na www.kralupyvolejbal.cz, www.kralupskevolejbalistky.org/novinky

3. 11. Juniorky – dvojzápas 1. ligy – Teplice 10:00, 14:00

Kadetky – dvojzápas 1. ligy – Hradec Králové 12:00, 16:00

4. 11. Starší žákyně KP
(Kralupy A, Pečky A, Příbram, Komárov)

10:00

10. 11. Juniorky – dvojzápas 1. ligy – Kladno 10:00, 14:00

18. 11. Starší žáci KP
(Kralupy A, B, Nymburk, Kolín, Benátky n. Jiz.)

10:00

Program domácích volejbalových zápasů - listopad 2018
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Kralupští kick boxeři  
v nových týmových dresech

Miloš Nykodým  
na trati
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Připravovala ses nějak speciálně na 
ledolezení na Aljašce?
Celé léto jsem trénovala ať už s cepíny, nebo 
bez nich. Také jsem se učila metodiku. Ale 
spousta věcí, například chůze po ledovci, se 
bez ledu natrénovat prostě nedá.

V čem je tato disciplína těžká, jiná?  
Oproti „normálnímu“ lezení člověk používá 
mačky a cepíny, které jsou velmi ostré. Také 
samotné lezení po ledu, který taje a může 
padat, není úplně bezpečné. A ještě k tomu 
se leze ve velké zimě. Ale právě tohle všech-
no a ten obrovský adrenalin se mi strašně 
moc líbí. Navíc lezeme venku, v přírodě.

Na Aljašku jste jeli v létě, kdy jsou ledy 
slabší. Bála ses toho? 
Ano, nejlepší podmínky pro ledolezení jsou 
na Aljašce v únoru. My jsme tam vyrazili 
v září, takže jsme byli odkázáni pouze na le-
zení na ledovci. Tam je nějaký led vždy. Na-
víc letos prý bylo září extrémně teplé, což 
ledům také moc neprospělo. Ledy opravdu 
tály. S Luckou jsme si vybraly například 
krásnou velkou ledovou jeskyni. Jeskyně 
tála, takže uvnitř ní pršelo. To by zase ta-
kový problém nebyl. Mnohem více jsme se 
zděsily, když jsme o týden později k jeskyni 
přišly a zjistily jsme, že se poměrně velká 
část zřítila. I tak jsme se ale rozhodly, že jí 
lézt zkusíme. Lucka jeskyni nakonec pře-
lezla, ale než stihla cestu dokončit, zřítil 
se další kus jeskyně. Já jsem si v ní proto 
z bezpečnostních důvodů zalézt nakonec 
nemohla.

Můžeš stručně popsat, co všechno jste 
zažili?
Zažili jsme toho spoustu. Lezení na ledov-
cích, plavba závodním člunem k ledovým 
krám, lezení ker, pozorování polární záře… 
Jeden týden jsme také věnovali detailněj-
šímu prozkoumávání aljašské přírody. Na-
vštívili jsme národní park Denali, oceán 
ve městě Seward, pozorovali jsme bobry, 
orly a losy. Také se mi podařilo spadnout 
při chůzi na ledovci a o pár dní později se 
„vykoupat“ v ledové trhlině.

Při pádu sis zapíchla cepín do prstu 
a vyvrtla si kotník. Jak se to stalo?
Při chůzi na ledovci mi podjela mačka a za-
čala jsem se rychlostí blesku řítit z ledové-
ho srázu. Měla jsem snahu alespoň trochu 
přibrzdit svůj pád pomocí cepínu, ale když 
jsem se rozmáchla, trefila jsem se místo do 
ledu do vlastního prstu. Žádný kámen ani 
ledová trhlina pode mnou naštěstí nebyly, 
takže to odnesl jen prst a vyvrtnutý kotník. 

Ovlivnilo to nějak tvé další kroky po 
ledovcích?
Druhý den jsem se na kotník nemohla po-
stavit. Alespoň částečně jsem ho zpevni-
la pomocí pevné boty a za pár dní už zase 
lezla.

Vaše první lezecká oblast byl ledovec 
Matanuska. Jaké to bylo? 
Ledovec Matanuska je nádherný! K leze-
ní jsme si na něm našli spoustu zajíma-
vých útvarů, a to ledové věže, malé jeskyně 
i mouliny. Hned první den jsme se na něm 
ale ztratili. Sice jsme v dálce stále viděli 
naše auto, ale vymotat se ze spleti trhlin, 
se po chvíli zdálo prakticky nemožné. Po 
několika hodinách bloudění už jsme mys-
leli, že na ledovci budeme muset bivakovat. 
Nakonec jsme se ale k autu ještě za světla 
přeci jen dostali.

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ 
FK KRALUPY 1901

11. 11. 14:00 Sokol Tišice

4. 11. 14:00 SK Spomyšl

18. 11. 13:30 TJ Vltavan Chvatěruby

4. 11. 10:15 SK Zichovec

18. 11. 10:15 TJ Slovan Velvary

A – OKRESNÍ PŘEBOR 

B - IV. třída okresního přeboru, sk. C

DOROST - 1.A třída, sk. A

ROZHOVOR s... Anetou Loužeckou, kralupskou horolezkyní

Expedice Aljaška: adrenalin, 
nádherná příroda, ale i pády 
■  Navštívit Aljašku, je sen mnoha lidí. Kralupské horolezkyni Anetě Lou-
žecké se splnil díky vítězství v soutěži Už vím. S projektem ledolezení na 
Aljašce byla mezi sedmi vyvolenými, kteří získali finanční grant. Společ-
ně s trenérkou Lucií Hrozovou a jejím tatínkem Liborem se Aneta 8. září 
2018 vydala do nejsevernějšího státu USA a vrátili se se spoustou zážitků. 

Co jsou mouliny? 
Mouliny jsou ledové trhliny. Na jejich dně 
bývá voda. Vždy jsme do nich s Luckou na-
slaňovaly, a pak je lezly zase zpět nahoru.

Bála ses medvědů nebo jiných zvířat, 
která na Aljašce žijí ve volné přírodě? 
Zvířat jsem se nebála, naopak jsem se na 
ně těšila. Potkali jsme spoustu orlů, losů 
a několik bobrů. Od jedné losice s mláďaty 
jsem byla asi na metr a půl. V Denali jsme 
pak měli štěstí a potkali vlka. Jen na med-
vědy jsme měli smůlu a viděli jsme jen dva, 
z dálky z auta. Na rozdíl ode mě to ale zbyt-
ku týmu zase tak moc nevadilo.

Co tě na Aljašce překvapilo a naopak 
zklamalo?
Překvapila mě obrovská ochota místních 
obyvatel. Bez Aljaščana Marka bychom se 
na většinu míst vůbec nedostali. Trochu mě 
zklamali ti medvědi. Nebo respektive to, že 
jsme žádného pořádně neviděli.

Je Aljaška taková, jak sis ji 
představovala?
Ve skutečnosti je ještě mnohem krásnější.

Proběhla celá výprava podle vašich plánů?
Vše proběhlo skvěle. Měli jsme obrovské 
štěstí i na počasí. Naopak navštívení spous-
ty míst, jako například ledovec Knik s ledo-
vými krami, jsme brali jako bonus.

Vydáš se tam někdy znovu? 
Na Aljašku bych se určitě vrátila moc ráda! 
I když v dohledné době to asi nebude. Teď 
se vracím zpět do tréninků a za chvíli už 
mi začíná závodní sezóna a světové poháry.

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU LISTOPAD 2018
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ www.ddmkralupy.cz

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, tel.: 315 722 430

GYMNASTIKA
ZÚ Gymnastika se bude konat každou stře-
du od 15:00 do 16:30 v tělocvičně V Zátiší 
pod vedením PhDr. Lukáše Carbocha. Zá-
jemci o tento útvar se mohou ještě přihlásit.

NOCOVKA
Přenocování pro děti školního věku po-
řádáme z pátku 16. na sobotu 17. listopa-
du. Tématem našeho přenocování bude 
hudba. 

Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři 
DDM. Jejich odevzdání a platbu prosíme 
do 14. 11. 2018. Cena 150 Kč

SOBOTNÍ KURZ TIFFANY
Kurz pro milovníky krásy skla se koná  
17. listopadu od 13:00 v budově DDM. 

Tématem budou cínované šperky, zrcadla 
a vánoční dekorace. Na kurz je třeba se při-
hlásit do 14. 11. v kanceláři DDM.

Cena 400 Kč

MICHAELA GEMROTOVÁ  
A MARIAN VOJTKO  
V DOPROVODU 
KLASIX
Koncert plný těch nejzná-
mějších melodií muziká-
lové, klasické a filmové hud-
by pořádáme 27. 11. od 19:00. Vstupenky 
jsou v prodeji v pokladně KaSS, spolupo-
řadatele akce.

GABRIELA JUNÁŠKOVÁ,

DDM KRALUPY

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

Již třetím rokem působí na naší ško-
le jako učitel anglického jazyka 

(rodilý mluvčí) pan Nicholas Hirst.
Ráda bych vám ho představila, 

protože své bohaté znalosti a zkuše-
nosti předává žákům naší školy. V le-
tošním roce dokonce žáci v 9. ročníku ma-
jí s panem Nickem Hirstem převahu hodin.

Nick Hirst se narodil na jihozápadním 
předměstí Londýna. Na prestižní škole 
Kings College School, Wimbledon se za-
měřil na studium anglické literatury, his-
torie a ekonomiky. Tato škola byla v tomto 
roce týdeníkem The Sunday Times vyhod-
nocena jako jedna z nejlepších chlapeckých 
středních škol v Británii.

Po absolvování střední školy studoval 
Drama (herectví a dramatickou výchovu) 
na tehdejší Trent Park College of Education 
(nyní Middlesex University). Po skončení 
studia pracoval pro společnosti připravu-
jící edukativní hry a loutková divadla pro 
školy a s těmito divadelními představeními 
procestoval Velkou Británii.

Touha změnit kariéru ho zavedla na Na-
tional Broadcasting School v Londýně, 

kde studoval produkci a prezentaci 
programů v rádiu. Následně začal 
pracovat jako reportér pro BBC 
v Londýně. V polovině 80. let strá-
vil dva roky v Saudské Arábii, kde 

pracoval jako televizní moderátor 
a producent pro saúdskou národní te-

levizi a rádio.
Po návratu do Anglie se vrátil do BBC 

World Service a později pracoval jako hu-
dební producent v populární hudební sta-
nici BBC Radio 2.

Koncem 90. let opustil BBC, aby pro 
potřeby britského Ministerstva zahraničí 
založil společnost produkující programy 
zahraničního vysílání, které byly distribuo- 
vány do 140 zemí světa.

V roce 2011 se s rodinou přestěhoval do 
Prahy a vrátil se zpět ke vzdělávání. Po zís-
kání kvalifikace TEFL (Teaching English 
as a Foreign Language) na Oxford TEFL 
Teacher Training School v Praze, pracoval 
jako lektor anglického jazyka v několika 
českých společnostech. 

Nick Hirst vydal svou novelu The Shape 
of Rain a momentálně pracuje na druhém 
pokračování knihy.

DAGMAR KUZNÍKOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Angličtinu u nás učí rodilý Londýňan

Adventní trhy v ZŠ a MŠ 
Třebízského  
se konají 4. 12. 2018  
od 13:00 do 17:00.
Nazdobíme stromečky,
taky malé dárečky
vyberete podle chuti,
nebudeme vám nic nutit.
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POŽADUJEME: 
vysokoškolské (i absolvent) 

vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické vzdělání, 
flexibilita, příjemné 

vystupování, zkušenosti 
s vedením účetnictví, příp. 
daňové evidence výhodou.

NABÍZÍME:
práci v malém kolektivu, 

možnost osobního 
a odborného růstu 

v perspektivním oboru 
(s možností vykonání zkoušek 
autorizované účetní), solidní 

jednání i odměna.
Životopisy zasílejte mailem na: 

martin.stepan@aspekt.hm

Společnost ASPEKT HM s.r.o., daňová, 
účetní a auditorská kancelář, 

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku 
spolupracovníka na pozici 

FINANČNÍ ÚČETNÍ

Den otevřených dveří
NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ A SOU KRALUPY
22. listopad 2018, 8:00-17:00  9. leden 2019, 8:00-17:00 26. leden 2019, 8:00-12:00 
Přijít můžete i v jiném termínu dohodnutém předem na tel. č. 315 723 415.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO A ZDARMA
pořádáme ve čtvrtek 22. 11. 2018 a ve středu 9. 1. 2019  

pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ.

VYZKOUŠEJTE SI TESTOVÉ ÚLOHY Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMA-
TIKY PODLE STÁTNÍHO ZADÁNÍ S CERTIFIKOVANÝMI ZADAVATELI!
Vaše testy opravíme 
a bezprostředně sdělíme vaši 
procentuální úspěšnost.
Při ostrém přijímacím řízení do 
naší školy v dubnu 2019 bonusové 
body nejúspěšnějším žákům!
Přihlášky přijímá Mgr. Mazourková 
na adrese: mazourkova@edukra.cz

PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ POŘÁDÁME
přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

} výuka věnována typům úloh z testů dle státního zadání
} délka kurzu = polovina listopadu – konec března
} jedna hodina týdně
} kurzy vedou zkušené středoškolské učitelky ČJ a M, absolventka FF UK, s certifikátem 
    Cermatu pro hodnotitele státní maturitní zkoušky z ČJL, a absolventka MFF UK
} maximální počet žáků každého kurzu = 35
} minimální počet žáků každého kurzu = 10
} cena každého kurzu = 800 Kč
PŘIHLÁŠKY s uvedením jména a příjmení žáka, ZŠ, jména a příjmení zákonného  
zástupce, e-mailovou adresou žáka i rodičů, telefonem žáka i rodičů přijímá  
do 10. 11. 2018 Mgr. Mazourková na adrese: mazourkova@edukra.cz.  
O podrobnější informace můžete požádat tamtéž. 

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22. 11. 2018
informace o studiu a prohlídka školy  .....................................8:00-17:00 (průběžně)
ukázky chemických pokusů pro zájemce .................................................8:00-16:00
ukázky práce v IT předmětech ................................................................. 8:00-17:00
prezentace sociálních partnerů

ČASOVANÉ AKTIVITY:
08:15-8:30 ........................................................................beseda s vedením školy
08:50-9:35 ....................................................................1. hodina moderní chemie
08:50-9:35 ..............................................................................ukázková hodina TV
09:00-9:15 ........................................................................beseda s vedením školy
09:55-10:40 ................................................................. 2. hodina moderní chemie
10:15-10:30 .......................................................................beseda s vedením školy
10:45-11:30 .................................................................. 3. hodina moderní chemie
10:45-11:30 .............................................................. ukázková hodina IT předmětů
11:15-11:30 .......................................................................beseda s vedením školy

11:30-12:30 ...................... ukázkové hodiny odborného výcviku oboru EM: ME: SM
11:40-12:25 ...................................................................4. hodina moderní chemie
11:40-12:25 ........................................................................... ukázková hodina ČJL
13:00-14:00 ....................................................................... přijímačky nanečisto-M
13:00-13:15 .......................................................................beseda s vedením školy
13:00-13:45 ............................................................................. ukázková hodina AJ
13:00-13:45 .........................................ukázková hodina potravinářské technologie
14:00-14:15 ........................................................................beseda s vedením školy
14:15-15:15 ....................................................................... přijímačky nanečisto-ČJ
15:00-15:15........................................................................beseda s vedením školy
Na hodiny moderní chemie nutno předem objednat - omezená kapacita!

Srdečně zveme bývalé kolegy od 16:00 do sborovny na společné setkání! 

Srdečně zveme uchazeče a jejich rodiče, absolventy, bývalé 
kolegy, sociální partnery i ostatní kralupskou veřejnost
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SOŠ A SOU

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ, 
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY SOŠ A SOU

ZPRAVODAJSTVÍ ZE ŠKOL:
} Gymnázium slavilo 95. narozeniny a proběhla zde 
minikonference o vzdělávání.
} Žáci ze ZŠ Gen. Klapálka se sešli při podzimním tvoření se 
seniory v DPS.
} Děti ze ZŠ Jodlova strávily den výletem na Petřín.

Všechny články, které se nevešly do tištěné verze 
Zpravodaje, najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

NAŠE DALŠÍ SLUŽBY:
} výlep plakátů – 16 ploch ve městě
} soukromá inzerce na vývěsce před KD
} pronájem prostor
} kinoreklama 

Bližší informace: www.kasskralupy.cz, tel. 315 727 827
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  

tel.: 734 621 386, e-mail: centrumd8kralupy@email. cz

http://kralupy.centrumd8.cz/, facebook/azcentrum

NA MĚSÍC LISTOPAD A PROSINEC 
JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

Lampiónový průvod ���������������������������������������������� čtvrtek 8� 11� od 16:30 
tradiční podzimní akce AZ centra

Seminář pro pěstouny „Kyberšikana“ ������������ sobota 10� 11� od 9:00

Netradiční mikulášská nadílka ������������� úterý 4� 12� od 16:30 do 18:00 
oblíbené zimní setkání na zahradě Centra D8

DÁLE NABÍZÍME:
Kurzy pro děti
Hudební školka Yamaha - Výtvarníček + keramika - Angličtina pro 
nejmenší - Rozvíjím se pro batolata - Znakujeme se zpěvem a hrou 

Do kurzů se můžete hlásit i během školního roku.

INZERCE
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PŘIJME DO TRUHLÁRNY V KRALUPECH 
ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY.

Práce na plný, částečný úvazek  
nebo možnost brigádně. 

Dobré platové podmínky. Vyučení není 
podmínkou, šikovnost a spolehlivost ano.

Volejte 727 977 425 nebo pište na 
janina@posteleorisek.cz 

VÝROBA

posteleoříšek.cz

Inzerci objednávejte na e-mailu:
zpravodaj@mestokralupy.cz

do 15. 11. 2018

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti

MONTAKO s. r. o.

PŘIJME:
PRACOVNÍKA OSTRAHY OBJEKTŮ

v Kralupech nad Vltavou – Lobečku, 
Vhodné pro důchodce.

Bližší informace na tel. č. 602 664 373

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel. 777 860 106; email: jirikova05@gmail.com

PÁNEVNÍ DNO
Zdravotní cvičení a semináře 

~ akreditovaná metoda MŠMT ~

JÓGA
Pravidelné lekce

KDE: Kralupy, Velvary, Kladno

KAMILA 
JIŘÍKOVÁ
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OZNÁMENÍ
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Flídr Jan
Žižkova 81
Kralupy nad Vltavou

OPĚT ZAHÁJILA PROVOZ v běžných ordinačních hodinách
Objednávat je možno na tel. č. 723 452 017

Nabídka pracovního místa
Základní škola Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou 
nabízí pracovní místo pro ASISTENTA PEDAGOGA na 
poloviční úvazek. Nástup dle dohody. Nabídky, prosím, 
zasílejte na adresu: bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.
cz nebo na tel. 315 727 293 nebo 739 631 666.



Splňte si svůj sen
Říjnový Zpravodaj přinesl první díl nového seriálu o splněných přáních, dobrodružství a touze po poznání. 
Necháte-li se inspirovat a podniknete cokoli podobného, s čím byste rádi seznámili čtenáře, kontaktujte, 
prosím, redakci Zpravodaje. I Váš příběh se zde může objevit.

Když něco chcete, musíte tomu věřit
P řeplul jsem Jadran, plavba probíhala 

dobře. Dokonce i v noci jsem se mohl 
chvilku vyspat. Už jsem se naučil vzbou-
zet po hodině. Zkontrolovat okolí, a když 
široko daleko nebyla žádná loď, tak po-
kračovat v odpočinku. Iónské moře a po-
břeží jižní Itálie mě přivítaly větrem a vl-
nami. Začíná se šeřit, beru kurz na město 
Crotone. Tam bych chtěl zakotvit a od-
počinout si. Už z dálky vidím osvětle-
né město, ale také vidím poziční svět-
la rybářského kutru. Obloukem se mu 
snažím vyhnout. Za chvilku se na mne 
řítí velkou rychlostí, tak uhýbám ještě 
víc k pobřeží. Ukázalo se, že tam mají 
položené sítě. Teprve nyní jsem si všiml 
malé osvětlené bóje. Ta ovšem ve vlnách 
nebyla vidět. Naštěstí jsme se domluvili 
a rybáři mě vyvedli na bezpečnou vodu 
a ukázali směr, kam mohu plout. Za půl 
hodiny už na mě čekali další rybáři a vy-
vedli mě daleko na moře, abych se jim 
nechytil do sítí. To už jsem byl od města 
tak daleko, že nemělo smysl se vracet. 

Během plavby poslouchám i vysílačku, za 
posledních několik hodin se neustále ozý-
valo varování pro všechny lodě. Vítr přestal 
foukat. Přesně jak se říká, klid před bouří. 
Vlny se natáhly a já se na nich bezmocně 
pohupoval. Možná si říkáte, proč nenastar-
tuje motor? To bych potom musel tahat za 
sebou cisternu. Ale abych se vrátil k si- 
tuaci. Během chvilky dorazil vítr na hrani-

ci vichřice a vlny okolo tří metrů, do toho 
déšť, který pršel vodorovně. Plachty jsem 
měl už zmenšené, přesto loď vyrazila jako 
splašený kůň. Jak bouře rychle přišla, tak 
taky odešla. 

Pomalu jsem doplul do průplavu me-
zi Itálií a Sicílií. Je to úsek, před kterým 
mě hodně jachtařů varovalo. Silné mořské 
proudy a velký provoz. A ke všemu já se do 
těchto končin dostal v noci. První horká 
chvilka přišla, když jsem opět hrál kličko-
vanou s rybáři. Tentokrát ne mou vinou. 
Rybáři na loďkách nebyli osvětlení a roz-
svítili těsně před přídí mé lodě.

Pomalu jsem doplul do Messinské úžiny. 
Je to nejužší místo v průplavu. Mezi oběma 
břehy ve dne i v noci neustále jezdí trajekty. 
Proplouvají velké nákladní lodě a tanke-
ry. V tomhle provozu jsem si se svou tři-
náctimetrovou plachetnicí připadal jako 
moucha, kterou chce každý zašlápnout. Ze 
všech stran se na mě tlačily lodě. Chybělo 
už jenom, aby padaly i z nebe. Když se ro-
zednilo, břehy obou pevnin už jsem měl pár 
mil za sebou. Přestalo foukat, sundal jsem 
plachty a šel se chvíli vyspat. Byl jsem skoro 
dvacet hodin za kormidlem. 

V poledne mě probudil silný vítr. Nasta-
vil jsem kurz a plachty a vyplul směr ost-
rov Stromboli. Ostrov je sopečného původu 
a dodnes je sopka činná. Nebudu popisovat 
historii ostrova, to si každý může přečíst na 
internetu. Chci jen popsat své pocity.

Už když jsem se blížil k ostrovu, tak po-
hled na něj byl úžasný. Kolem dokola moře, 
na obzoru sopka a nad ní obláček. Obraz 
jako od malíře.

Zakotvil jsem asi třicet metrů od bře-
hu. Bylo to první stání na kotvě od vyplutí 
z Chorvatska. Voda byla teplá a čistá, bylo 
vidět do hloubky dvaceti metrů. Druhý den 
jsem se vydal na průzkum ostrova. Tak jako 
u nás rostou všude bezinky a šípky, tak ta-
dy rostou fíky a opuncie. Ty opuncie, které 
mají někteří doma v květináči. Ovšem ta-
dy jsou dvakrát větší než dospělý člověk. 
Šlapal jsem po cestičkách nad útesy a uží-
val si té nádhery. Šel jsem po chodníčku, 
kudy oslíci nosí na svých hřbetech vše, co 
se přiveze do přístavu. Bylo mi jich až líto, 
když jsem viděl ten strmý kopec, na kterém 
jsem se pořádně zapotil i já bez nákladu na 
zádech. A málem bych zapomněl. Oslíci na 
chodníku mají vždy před turisty přednost.

Další den jsem podnikl plavbu kolem ost-
rova. Na severní straně ostrova je zakázaná 
zóna, kde se nesmí stát ani kotvit. Je tam 
sráz až do moře, kam většinou padá popel 
a žhavé kameny. Z jižní strany vede několik 
pěšin nahoru. Když jsem se chtěl vydat na-
horu, nepustili mě, že teď to není bezpečné. 
Mohl bych prý dostat kamenem. Nedá se 
nic dělat. Sopka měla špatnou náladu. Tak 
zvedám kotvu a pluju dál.

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN
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Třetí díl kapitánova vyprávění najdete již nyní v online verzi Kralupského Zpravodaje.


