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REKONSTRUKCE v našem městě 
pokračují na mnoha místech.

JAN BÁRTA se stal juniorským 
mistrem světa v kanoistice.

Připravili jsme pro vás dárek, vánoční 
koncert skupiny ČECHOMOR v KD Vltava.
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■  28. říjen 1918 byl a je v dějinách 
novodobého československého 
a českého státu vždy tím nejvý-
znamnějším dnem. Opravdovým 
státním svátkem. 

V znik ČSR poznamenal samozřejmě 
i historii našeho města. O tom ale pí-

še ve svém článku Jan Racek (na stranách 
7-10). Já chci spíše připomenout celkový 
étos tohoto data. Pro mnohé naše rodiče 
i prarodiče to byl svátek oslavující touhu 
po svobodě a o nalezenou národní a státní 
identitu. O vzniku dlouho očekávané, svo-
bodné a demokratické republiky. O hrdin-
ství legionářů a vojáků v první světové vál-
ce. O hledání a nalezení národních vzorů 
vzdělanosti, cti a národní a mezinárodní 
úcty - Masaryka, Beneše a Štefánika. 

Toto a další aspekty vzniku ČSR a dalších 
dvaceti let státu vedly pak k semknutosti 
občanů československého státu v období 
příprav na válku, při mobilizacích, v pro-
tifašistickém odboji. Následná léta komu-
nistické vlády a hlavně normalizace chtěla 
potlačit hrdost na období vzniku Českoslo-
venska. První autoritou pro občany měla 
být komunistická strana, proletářský inter-
nacionalismus a láska k Sovětskému svazu. 

Naštěstí toto období máme za sebou a po-

malu ho zasouváme do své historické pa-
měti. Ale ta hrdost na naše novodobé dě-
jiny, návaznost na masarykovské tradice 
a na výchovu pomáhat slabším, napravovat 
nespravedlivosti a jednat čestně a poctivě 
se v dnešní společnosti trochu vytrácí. 

Pokusme se v sobě oživit tyto historické 
odkazy, které jsme po 28. říjnu dostali do 
vínku. Málokterý národ má takovéto de-

mokratické tradice, tak těžce, ale slavně 
vybudovanou svébytnost. 

Čest těm, kteří se před sto lety o vznik 
státu Čechů a Slováků zasloužili! Ať Česká 
republika a její občané nikdy nezapomenou 
na jejich odkaz a na toto výročí, pro nás 
tak významné!

PETR HOLEČEK,

SENÁTOR A STAROSTA KRALUP N. VLT.

Připomínka státního svátku

18 12 2018
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Celkový pohled na Kralupy 
v roce 1915 - v popředí 

železniční stanice.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 M

Ě
S

TS
K

É
H

O
 M

U
ZE

A



2 KZ   ŘÍJEN 2018  KRÁTKÉ ZPRÁVY www.kralupskyzpravodaj.cz

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ 

periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává:

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou, 
nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. 

Periodicita:

měsíční (vyjma měsíce srpna)

Místo vydání:

Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, 
Olovnice, Chvatěruby

Adresa redakce:

KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad 
Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

Šéfredaktorka:

Radka Holeštová 

Grafická úprava:

Jan Doležálek

Redakční rada:

Petr Holeček, Mgr. Jindřich Kohm, Bc. Hana 
Bozděchová, Aleš Levý, DiS., Kateřina Horová

Za obsahovou správnost zodpovídají autoři 
příspěvků. Články mohou být redakčně 
kráceny. 
Vydavatel si vyhrazuje právo publikované 
materiály zveřejnit v online verzi Kralupského 
Zpravodaje. Pravidla pro vydávání Zpravodaje 
jsou uveřejněna na webové stránce 
mestokralupy.cz.

Neoznačné příspěvky: redakce

Vyšlo: 1. 10. 2018. Příští číslo vyjde: 1. 11. 2018

listopad 2018

Rada města (RM) schválila:
u uzavření dodatku na vypracování projektové do-
kumentace pro provedení stavby: „Rekonstrukce 
kuchyně a jídelny v ZŠ Komenského náměstí v Kra-
lupech nad Vltavou“, se zhotovitelem spol. PLÁN 
PLUS, s.r.o., Praha 8. Předmětem dodatku je na-
výšení ceny díla o vícepráce v celkovém finančním 
objemu 177 870 Kč vč. DPH.
u uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. obj. 
RISML/00039/2018 na výkon autorského dozoru 
v rámci stavby „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, uzavřené 
s ATELIER DUK s.r.o., Praha 5. Předmětem dodatku 
je prodloužení termínu výkonu činnosti autorského 
dozoru stavby do 15. 11. 2018 a s tím spojené na-
výšení ceny díla o 51 690,40 Kč vč. DPH.
u uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. obj. 
RISML/00010/2018 na výkon koordinátora BOZP 
v rámci stavby „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, uzavřené 
s panem Bohumilem Olivou, Jirkov. Předmětem do-
datku je prodloužení termínu výkonu činnosti ko-
ordinátora BOZP do 15. 11. 2018 a s tím spojené 
navýšení ceny díla o 8 250 Kč vč. DPH.
u zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kra-

lupy nad Vltavou“, a to z důvodu, že po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek ve výběrovém řízení nebyl žádný 
účastník výběrového řízení.
u změnu konstrukce vozovky při akci: „Parkovací 
stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“ a to 
zesílení stávající živičné vozovky ložnou a obrusnou 
živičnou vrstvou v tloušťce 50+50 mm s maximálním 
zvýšením stavebních nákladů o 330 000 Kč bez DPH. 
u dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00048/2018 
na akci „Oprava sociálních zařízení, ZŠ V. Havla, Kra-
lupy nad Vltavou“, jejímž zhotovitelem je společnost 
MONTAKO – stavební s.r.o., Kralupy nad Vltavou. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v celkové výši 
39 377,76 Kč vč. DPH.
u poskytnutí dotace Českému svazu chovatelů, 
p.s. ve výši 3 000 Kč na podporu a výdaje souvi-
sející s konáním zimní výstavy drobného zvířectva.
u cenovou nabídku a uzavření smlouvy na proná-
jem úsekového měřiče rychlosti v Hybešově ulici, 
a to se společností Gornex s.r.o., za cenu 31 400 Kč 
bez DPH / měsíc, včetně nákladů (ověření správnos-
ti měřidla ČMI, VDZ příčné čáry, nastavení, profyla-
xe, propojení do nového DSA) pokrývající zprovoz-
nění úsekového měřiče rychlosti ve výši 90 000 Kč 
bez DPH. Smlouva bude sjednána na dobu určitou 
na 12 měsíců s možností prodloužení o další rok.

příjem inzerce do 16. 10. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 19. 10. 2018, 12 hodin
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střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

Končí další čtyřleté volební období na 
českých radnicích a na obecních úřa-

dech. I v Kralupech nad Vltavou se ve dnech  
5. a 6. října 2018 otevřou volební míst-
nosti a Kralupáci mohou rozhodnout, kdo 
povede - a k čemu a kterým směrem - 
naše město. O vaši přízeň bude usi-
lovat šest politických stran a usku-
pení, tedy 126 kandidátů do měst-
ského zastupitelstva. A i vy máte 
šanci se tohoto procesu zúčast-
nit. Svou volbou, svým hlasem, 
svou účastí v komunálních vol-
bách. Vím, že všechny občanské 
volby jsou důležité - leč ty komunální 
jsou vždy nejbezprostřednější. Mů-
žete totiž většinou volit ty adepty, které 

znáte, ty, kterým důvěřujete, od kterých něco 
očekáváte. Nevzdávejte se této možnosti, 
vydejte se k volebním urnám a účastněte 
se tak nepřímo na procesu rozvoje města. 

A to svým výběrem podle volebních 
programů, podle dlouhodobých 
cílů, ale také právě podle cha-
rakteru a povahy kandidujících 
osobností. 

Vážení spoluobčané!
Byl bych rád, kdyby vysoká 

volební účast v Kralupech nad 
Vltavou celé České republice 

sdělila, že Kralupákům na jejich 
městě hodně záleží. 

PETR HOLEČEK,
STAROSTA MĚSTA 

úvodní slovo starosty� 

Kalendář akcí najdete na  

www.kralupskyzpravodaj.cz

NOVÉ UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY V INFOCENTRU MěÚ 
KRALUPY NAD VLTAVOU

Stolní kalendář Místopis Mělnicka  
na rok 2019 s retro fotkami 50 Kč

Kniha Městská heraldika
 250 Kč
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V průběhu měsíce září společnost  
Synthos, a.s. dokončila poslední povr-

chové úpravy v rámci výstavby horkovodu 
a stavbu tak s definitivní platností předala 
městu v souvislosti s akcí „Rekonstrukce 
Gagarinovy ulice“. Předmětem oprav je ze-
jména výstavba efektivnějších parkovacích 
stání, nový asfaltový povrch komunikace 
a kompletní vybudování nového chodníku 
s veřejným osvětlením. „Abychom moh-
li začít s rekonstrukcí ulice, museli jsme 
počkat na předání stavby od společnosti 
Synthos, a.s. Tento proces se ale, bohužel, 
značně protáhl a musím konstatovat, že ne 
naší vinou. Nicméně i přes tyto komplikace 
věřím, že do konce listopadu bude rekon-
strukce Gagarinovy ulice kompletně hoto-
vá,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí 
odboru investic a správy majetku.

Jak dál s výkopy v Lobečku?
Obyvatele Lobečku však v posledních týd-
nech stále limitují výkopy po již výše zmí-
něné výstavbě horkovodu, a přestože všech-
ny nezbytné technologické práce spojené  

s touto akcí byly řádně provedeny, stále se 
na některých místech najdou nezasypané 
výkopy a neobnovené povrchy komunikací. 
„Je mi naprosto jasné, že občany toto trápí. 
Také my jsme měli k některým pracovním 
postupům, zejména co se týče rychlosti vý-
stavby, jisté výhrady. Do smluvního závaz-
ku Synthosu, a.s. a vykonavatele investiční 
akce však nemůžeme vstupovat tak, jak by 

si to někteří občané představovali. Investor 
nám sdělil, že veškeré práce by podle smlou-
vy mezi oběma partnery měly být hotové do 
konce měsíce října. Věřím však, že po jed-
nání s investorem a prováděcí firmou budou 
vymezená místa upravena do původního 
stavu ještě dříve,“ uvedl kralupský místosta-
rosta Marek Czechmann.     

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

N a začátku září jsme vás informovali 
o propadu vozovky v ulici U Hřbitova. 

Z počátku se situace kolem silnice nejevila 
nikterak dramaticky, ovšem až detailněj-
ší rozbor ukázal závažnost poškození. Bylo 
proto nezbytné vozovku uzavřít v celé její ší-
ři a zamezit tak možnému sesuvu. Ještě větší 
„překvapení“ znamenala pro občany zprá-
va spojená s předběžným termínem oprav. 

„Prvotní prognózy nebyly nikterak pří-
znivé. Zástupci Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje nás informova-

li o termínu dokončení oprav, které měly 
sahat až do jara 2019. Protože je však sil-
nice v naprosto kritickém stavu, je nutné 
celou situaci řešit již nyní. Zástupce kraje 
se nám zároveň podařilo přesvědčit o ha-
varijním stavu vozovky, nemluvě o tom, co 
by shrnutí svahu znamenalo pro přilehlé 
rodinné domky,“ uvedl místostarosta Li-
bor Lesák s tím, že zde stále platí odklon 
veškeré dopravy. 

„Pro většinu místních obyvatel je to po-
chopitelně složité. Objízdná trasa není ni-

kterak komfortní. Zvláště ti občané, kteří 
se chtějí dostat na hřbitov, mají s dopra-
vou nemalé starosti. I tento fakt byl brán 
v potaz při jednání ohledně uspíšení opra-
vy vozovky,“ potvrzuje Libor Lesák v sou-
vislosti s nutností oprav, jež by měly začít 
každým dnem.  

Vedení města ovšem muselo řešit i situa- 
ci spojenou s četným využíváním cesty ko-
lem hřbitovní zdi, kterou si jako objízdnou 
trasu zvolily desítky řidičů. Tato pěšina ov-
šem není ani zdaleka uzpůsobena pro mo-
torová vozidla, přičemž velké nebezpečí 
zde hrozilo i samotným chodcům: „Cestu 
jsme byli nuceni uzavřít. Bylo zcela neúnos-
né, aby tato zkratka sloužila jako objízdná 
trasa. Na velký nárůst dopravy si zároveň 
začali stěžovat občané bydlící v ulici Nad 
Zámkem. Nutno podotknout, že oprávně-
ně,“ uvedl kralupský místostarosta Marek 
Czechmann.

Až do odvolání platí nový jízdní řád auto-
busů MHD. Linka 457 nezajíždí do zastávky 
„Hřbitov“ a „Barvy laky“. Linka 458 je ve 
směru Debrno / Holubice odkloněna přes 
Minice a Tursko. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Začala rekonstrukce Gagarinovy ulice

Silnice v ulici U Hřbitova by mohla 
být opravena do konce roku

Gagarinova ulice v Lobečku prochází 
kompletní rekonstrukcí
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Oprava silnice vedoucí ke hřbitovu byla 
zahájena (stav k 20. 9. 2018)
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N a úpatí lávky přes Vltavu 
(ve směru z centra) došlo 

k prosednutí zeminy násypu, 
který tvoří oporu stezky. Pro-
sednutí bylo způsobeno přede-
vším zatékáním vody do násypu 
a odplavením části zeminy, kde 
se utvořily kaverny. 

Ze strany zaměstnanců Tech-
nických služeb města bylo při-
stoupeno k zajištění vzniklé si-
tuace vyzděním opěrných stěn, 
vysypáním vhodným materiá-
lem s přehutněním a obnovou 
živičného krytu. Dále pak byla 
vyměněna část dosluhujících 
obrub, aby došlo k odvedení 

srážkových vod mimo násypy 
stezky. Těmito opatřeními by-
ly odstraněny nejen příčiny, ale 
i důsledky vzniklých závad.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM KRALUP NAD VLTAVOU

Jak hospodárně a férově udělují města 
veřejné zakázky? Jaká jsou rizika po-

chybení či plýtvání? Vysvědčení starostům 
vystavili ekonomové z Univerzity Karlovy, 
přičemž město Kralupy nad Vltavou získa-
lo v této soutěži ocenění Dobrý zadavatel. 

„Výsledek hovoří o tom, že se veřejným 
zakázkám věnujeme skutečně naplno. Dá-
le se snažíme, aby byly pro město co mož-
ná nejvýhodnější. Oslovujeme také široké 
spektrum zájemců a vše řádně zveřejňu-
jeme. To se týká i zakázek podlimitních  
a zakázek malého rozsahu,“ uvedl místosta-
rosta Libor Lesák k celkovému hodnocení. 

Vedení města se již dlouhodobě sna-
ží o to, aby poptávka po firmách byla co 
možná nejširší, což také vychází z poměr-
ně přísných vnitřních pravidel. To s sebou 
ovšem nese i určitá úskalí, která se pak 
ukazují zejména v praxi. „Stává se nám, že 
ve výběrovém řízení vyhraje firma, kterou 
úplně dobře neznáme (klíčovým kritériem 
pro výběr je pochopitelně cena). Po zahá-
jení investiční akce se však často stává, že 
daná firma si chce okamžitě zajistit více-
práce, nemluvě o malém počtu pracovníků 
na stavbě a protahování termínu dokon-
čení. Myslím si, že by bylo mnohem lepší, 
kdybychom měli k dispozici určité portfolio 
firem, které budou odvádět kvalitní práci za 
přijatelnou cenu. Myslím, že by to stálo za 
úvahu,“ připouští kralupský místostarosta. 

K výsledku v soutěži Dobrý zadavatel dá-
le doplňuje následující: „Jedná se o jistě za-
jímavý průzkum, který o něčem vypovídá. 
Není ale zcela všeříkající, neboť konečný 

Technické služby města  
Kralup nad Vltavou 

Požadavky:
� vyučení v oboru zedník 
(případně praxe v oboru)
� řidičský průkaz skupiny B, řidičský 
průkaz skupiny C výhodou
� pracovitost, svědomitost, 
flexibilita a samostatnost

Náplň práce:
� opravy, údržba a výstavba 
chodníků, silnic, dopravního značení
� účast na zimní údržbě v lokalitě 
města Kralupy nad Vltavou

PŘIJMOU ZEDNÍKA
Nabízíme:
� dlouhodobý pracovní poměr 
- nástup od 11/2018 � pracovní 
doba Po-Pá 6:00-14:30 s možností 
přesčasů � stravenky � dobré 
pracovní zázemí � platové podmínky 
dle přísl. tabulek + 2x ročně odměny 
dle výkonu � 5 týdnů dovolené.

KONTAKT:
Petra Hájková, tel.: 315 726 589,  
e-mail: tsm.hajkova@mestokralupy.cz
Libušina 123, 278 01 Kralupy n. Vlt.

Kralupy získaly ocenění 
v soutěži Dobrý zadavatel

výsledek ovlivňuje celá řada dalších fak-
torů. Kdyby např. hodnotitelé nevycházeli 
ze srovnání měst na počet obyvatel, ale pri-
márně z počtu zakázek, bylo by hodnocení 
zase trochu jiné. I tak ale můžeme být s je-
denáctým místem v republice spokojeni.“ 

A jak hodnotí konečné výsledky spolu-
autor projektu Jiří Skuhrovec? „Veřejnost 
nemá možnost to detailně sledovat, ale ve 
spoustě měst se opravdu nekrade, ani ne-
plýtvá. zIndex to dělá za ní - dává občanovi 
hrubý obrázek, jak si jeho radnice v uply-
nulém volebním období vedla. Zda se za-
kázky nerušily, nezadávaly z ruky, jestli se 
o ně dostatečně soutěžilo. To jsou z hlediska 

utrácení veřejných peněz mnohem podstat-
nější otázky, než samotná korupce.“ 

Detailní výsledky každého města jsou 
k dispozici na zIndex.cz. Hodnocení vy-
chází z tvrdých dat o všech zakázkách v re-
žimu zákona za roky 2015-2017. Zakázky 
jsou zkoumány pomocí devíti indikátorů 
hodnotících například konkurenci, použitá 
kritéria či počty změn a dodatků. 

V příštím čísle Zpravodaje na toto téma 
navážeme v rozhovoru s Marcelou Horčič-
kovou, vedoucí odboru investic a správy 
majetku. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Násyp pod lávkou je zpevněn
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REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU 
(na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

POŽADAVKY:
� vzdělání: ukončené SŠ s maturitou, 
� znalost výkonu státní správy na úseku občanských průkazů  
výhodou,
� předchozí praxe ve státní správě výhodou,
� uživatelská znalost práce na PC,
� řidičské oprávnění skupiny B vítáno. 

NÁSTUP: od 2. 1. 2019, popř. dle dohody

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ  
A KULTURY MĚÚ

POŽADAVKY:
� vzdělání: ÚSŠ (zakončeno maturitní zkouškou),
� aktivní a samostatný přístup k práci, 
� uživatelská znalost práce na PC,
� řidičské oprávnění skupiny B vítáno. 

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
� spolupráce s městskými příspěvkovými organizacemi a obchodní-
mi společnostmi,
� zpracování finančních podkladů odboru,
� administrativní zpracování programových dotací města,
� zpracování materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva 
města.

NÁSTUP: ihned, příp. dle dohody

PRÁVNÍK ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MĚÚ

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
� přestupkové řízení,
� právní kontrola smluv a vyhotovování smluv, 
� právní poradenství pro ostatní odbory MěÚ a orgány města,
� řešení stížností.

POŽADAVKY:
� vzdělání: VŠ právního zaměření,
� bezúhonnost, schopnost jednat s lidmi i v konfliktních situacích,
� uživatelská znalost práce na PC,
� řidičské oprávnění skupiny B vítáno.

NÁSTUP: od 1. 11. 2018, příp. dle dohody

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚÚ 
KRALUPY NAD VLTAVOU – ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOST

POŽADAVKY:
� vzdělání (stavebním zákonem požadováno): 
a) autorizovaný architekt pro obor územního plánování, nebo
b) VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování 
a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti 
ve veřejné správě, nebo
c) VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznané pro autorizaci v oboru 
územní plánování, nebo 
d) VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovída-
jící praxe
� bezúhonnost, aktivní a samostatný přístup k práci, 
� uživatelská znalost práce na PC.

NÁSTUP: ihned, popř. dle dohody

S problematikou předmětného pracovního místa se můžete sezná-
mit u pana Jiřího Poláka – vedoucího odboru výstavby a územního 
plánování, tel.: 315 739 935, e-mail: jiri.polak@mestokralupy.cz.

MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU VYHLÁSILO  
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCÍ: 

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. 

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty!

Celá znění výběrových řízení najdete na www.mestokralupy.cz v záložce Volná pracovní místa.
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POŽADAVKY:  
�  osoba starší 18 let,  
�  státní občan České republiky,  
�  bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, 
�  vzdělání: ukončená SŠ s maturitou,  
�  dobrá fyzická kondice, 
�  odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita, 
�  řidičské oprávnění skupiny B, 
�  znalost práce na PC – uživatelská úroveň.  
 
NABÍZÍME:  
�  stabilní zaměstnání a pravidelný měsíční příjem, 
�  práci v kvalitním zázemí a péči o odborné zvyšová-
ní kvalifikace zaměstnanců,  
�  mimořádné finanční odměňování za dobré pracov-
ní výsledky, 
�  vstup zdarma do plaveckého bazénu a dalších 
sportovních zařízení,  

�  možnost získání služebního bytu, 
�  bezplatné očkování proti Hepatitidě typu A, B 
a klíšťové encefalitidě,  
�  příspěvek na stravování ve formě stravenek Gastro 
Pass, 
�  příspěvek na dovolenou, relaxaci, kulturu a sport 
ve formě poukázek Flexi pass, 
�  příspěvek na nákup zdravotnických potřeb ve 
formě poukázek Vital Pass, příspěvek na penzijní 
připojištění až 500 Kč měsíčně, možnost celoročního 
využití rekreačního zařízení. 
 
NÁSTUP:  
�  dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné 
osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, nebo  
�  ihned v případě, že uchazeč platné osvědčení MV 
ČR pro výkon povolání strážníka nevlastní. V takovém 
případě absolvuje strážník-čekatel první dva měsíce 

teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdě-
lávání MP. 
�  Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu 
určitou na jeden rok (s možností prodloužení na dobu 
neurčitou), se zkušební dobou tři měsíce.  

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:  
�  osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou
�  písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad 
Vltavou, k rukám ředitele, Hálkova 991, 278 01 Kra-
lupy nad Vltavou. 
�  Uzavřenou obálku označte nápisem:  „Výběrové 
řízení na strážníka Městské policie Kralupy nad Vl-
tavou - NEOTVÍRAT“. V horním rohu obálky uveďte 
jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku 
podáváte přímo osobně.
�  Přihlášku nelze zasílat prostřednictvím elektronic-
ké pošty!

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlásil výběrové řízení na obsazení pozice: 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU 

Bližší informace: Mgr. Ladislav Voves, tel. 315 726 197, e-mail: ladislav.voves@mestokralupy.cz

střípky z linky 156 � 
u  15. 8. v 10:30 na l. 156 oznámila 
paní G., že byl její pes během venčení 
napaden jiným psem bojové rasy. Paní 
G. z obavy o zdraví své a svých dětí psa 
pustila a ukryla se za plotem domu, který 
byl v blízkosti. S podezřením, že se jedná 
o psa, který již dříve napadal jiné psy, byl DS 
MP Kralupy kontaktován pan S., kterému 
mohl pes patřit. Ten přiznal, že psa na 
svém pozemku nevidí a že tedy nejspíš 
utekl. Hlídka MP za použití VRZ přijela na 
místo a viděla, jak agresivní pes vběhl přes 
plot na pozemek domu v blízkosti místa 
napadení. Pan S., kterému pes opravdu 
patřil, se na místě spojil s hlídkou. Muž byl 
poučen, aby si psa řádně přivázal a místo 
zabezpečil proti úniku. Dále se hlídka 
spojila s oznamovatelkou, která uvedla, 
že její pes utrpěl menší tržnou ránu. Dále 
byla poučena. Celá věc byla postoupena 
na MěÚ Kralupy.

u 17. 8. v 15:13 na l. 156 oznámila paní 
K., že se nachází na vyhlídce na kopci 
Hostibejk a pod touto rozhlednou na 
skalnatém výběžku je nějaký muž, o kterém 
si myslí, že není duševně v pořádku a má 
obavu, že uvažuje o skoku (sebevraždě). 
Ihned předáno hlídce. Zároveň DS MP 
Kralupy telefonicky oznámeno na RZS 
a PČR Kralupy, která taktéž vyslala 
na místo hlídku. Na místě se náhodně 
nacházel i zaměstnanec hasičů, který 
s mužem komunikoval do příjezdu složek 
IZS. Jednalo se o mladého muže, který chtěl 
tímto vyřešit osobní problémy. Po dvou 
hodinách se muže podařilo přesvědčit, aby 

upustil od svého jednání. Poté byl odveden 
do bezpečí a předán do péče lékařů.

u 7. 9. v 06:12 na l. 156 oznámil pan H., 
že ve vchodu do domu, ve kterém bydlí, 
je nějaký muž, který zde spí na chodbě. 
Hlídka MP Kralupy na místě zjistila, že muž 
byl pod vlivem alkoholu a na místě usnul. 
Dále zjistila, že muž v uvedeném domě 
bydlí, ale v jiném patře. Muž byl bez zranění 
a odešel domů. 

u  13. 9. v 17:17 na služební telefon 
oznámil pan K., že v ul. Štefánikova u č.p. 
652 na cyklostezce se pohybuje větší včelí 
roj. Hlídka MP Kralupy při příjezdu na místě 
zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě, 
a proto byl DS MP Kralupy informován HZS, 
který provedl odstranění roje.

u 13. 9. v 18:27 na l. 156 oznámil pan Š., 
že před domem v ulici na Předmostí leží na 
zemi nějaký mladý muž. DS MP Kralupy 
předáno záchranné službě a hlídce MP 
Kralupy. Hlídka se za použití VRZ dostavila 
na místo, kde zjistila, že se jedná o pana P., 
který byl pouze pod vlivem alkoholu a na 
místě usnul. Jelikož byl muž bez zranění, 
RZS místo opustila. Pan P. byl hlídkou MP 
poučen a místo opustil. 

u 17. 9. v 7:35 bylo na l. 156 přijato 
oznámení od pana T., že na sídl. Hůrka 
v č.p. 1061 v přízemí, pod schody za 
výtahem, přespává nějaký muž. Předáno 
hlídce MP Kralupy, která na místě zjistila 
pana P., který v domě nebydlí. Pan P. byl 
hlídkou z místa vykázán.

u 20. 9. v 14:55 bylo na l. 156 přijato 
oznámení, že se v ulici Jungmannova 
pohybují dva muži a jedna žena, kteří 
obtěžují občany a nabízejí k prodeji parfémy. 
Hlídka MP osoby odpovídající popisu 
oznamovatelky zastihla v ulici Husova. 
Hlídka tyto osoby vyzvala k prokázání 
totožnosti. Následně těmto osobám bylo 
hlídkou MP sděleno, že jsou podezřelí ze 
spáchání přestupku porušením Nařízení 
města č. 1/2013 o zákazu podomního 
prodeje. Všechny tři osoby se k tomuto 
přestupku přiznaly, hlídkou MP byly poučeny 
a celá věc byla předána správnímu orgánu 
k dalšímu opatření.

u 21. 9. v 00:32 bylo na l. 156 přijato 
oznámení, že v ulici Dr. E. Beneše se 
nachází muž, který vedl kolo, upadnul a leží 
na zemi. Hlídka MP po příjezdu na místo 
oslovila muže, který seděl na zemi. Ten 
uvedl, že si dal pár piv a při cestě domů 
zakopnul o vyčnívající kanál, narazil si palec 
u nohy, proto sedí na zemi a odpočívá. Muž 
na dotaz hlídky, zda potřebuje ošetření, 
odpověděl, že je již v pořádku a bude 
pokračovat ve své cestě domů.

MP – městská policie 

DS MP – dozorčí služba městské policie

HZS – Hasičský záchranný sbor

PČR – Policie České republiky

RZS – Rychlá záchranná služba

VRZ - zvláštní výstražné zvukové a světelné 
zařízení

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY
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Průběh říjnových dnů převratových 1918 

„PROKLAMACE
všeho pracujícího lidu v národě českoslo-
venském.

Jsme zajedno s usnesením socialistické 
rady československé.

Statisíce pracujícího lidu českého ze 
všech českých krajin vznášíme dnes nej-
slavnější protest proti vývozu potravin 
a uhlí, proti pustošení našich zemí, proti 
vraždě národa.

Čtyři strašná léta jsou dovršena v utrpení. 
Bezpočetné hroby našich nejdražších, pracu-
jící lid obrácený v kostry a němé hrůzy v na-
šich rodinách ženou nás k obraně. Domluvili 
jsme se s těmi, kdož nám byli diktování cizí 
vládní mocí a bylo by ponížením pro národ 
jednati ještě dále s činiteli národu nezod-
povědnými, jichž jedna ruka nám ustavič-
ně slibovala a druhá nám ustavičně loupila.

Doba se naplnila. Shodili jsme již okovy 
poddaných rabů. Povstali jsme k samostat-
nosti. Z nezlomné vůle vlastní a ze sankce 
všeho demokratického světa prohlašujeme, 
že stojíme tu dnes jako vykonavatelé nové 
státní svrchovanosti, jako občané svobodné 
republiky Československé.

Prohlašujeme, že každý pokus o vývoz 
a plen našich zemí je stejně loupeží a stej-
ným zločinem proti svrchovanosti státu 
našemu, jako bylo přepadení Belgie na po-
čátku této války. Každý tento krok pože-
ne všechny masy českého pracujícího li-
du k nejzoufalejší obraně. V této společné 
obraně proti hladu a smrti budou s námi 
zajedno masy pracujícího lidu německého.

Kdo se této vůli pracujícího lidu vzepře, 
bude pracujícímu lidu také zodpovídat. Kaž- 
dé nové násilí proti nám bude novou obža-
lobou naší před tribunálem mezinárodním. 

Právo na život a právo svobody nám dnes 
nikdo více nevezme. Věc naše jest věcí ce-
lého světa. Věc ta již slavně zvítězila a běda 
těm, kdož by se odvážili zadržovati vzkří-
šený národ na slavném pochodu k nové bu-
doucnosti.“

Mimoto důvěrníci socialistických stran 
oznámili před továrními budovami a na 
křižovatkách ulic a silnic všemu pracují-
címu lidu, že je dnes 14. října generální 
stávka všeho pracujícího lidu vyjma nepo-
stradatelných zaměstnanců potřebných pro 
pravidelný provoz železniční. O 10. hodině 
dopolední, že se koná na náměstí v Kralu-
pech veřejná schůze lidu, na níž bude pro-
hlášena republika Československá.

Hned o 8. hodině ranní konala se v za-
sedací síni městské rady schůze, jíž mimo 
městské rady byli přítomni za místní stranu 
státoprávně demokratickou dr. Procházka 
a za socialistické strany Josef Vaníček. Sta-
rosta města dr. Pavlousek nebyl přítomen, 
poněvadž churavěl. Po několika vysvětle-

■  V noci na pondělí ze dne 13. na 14. října 1918 roznášeny byly v Kralu-
pech n. V. a v celém okolí členy československých organizací socialistic-
kých letáky následujícího obsahu:

Vojenská přísaha nové 
republice, náměstí, 
říjen 1918.
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ních usnesla se městská rada na tom, aby 
náměstek starosty František Čermák na ve-
řejné schůzi prohlásil, že městská rada při-
pojuje se k protestu proti vývozu potravin 
a uhlí, proti pustošení našich zemí a proti 
vraždě národů. Dále prohlašují přítomní, 
že ze srdce vítají ustavení Československé 
republiky a že městská rada je neomezeně 
pro přímé, rovné a tajné hlasovací právo 
volební jak do politických, tak do místních, 
okresních i zemských zastupitelstev.

Po skončení schůze odebrali se všichni 
přítomní do širší schůze důvěrníků sociali-
stických stran, které právě předsedal říšský 
poslanec František Biňovec. Týž vykládal 
tu obsah letáku a doložil, že národní výbor 
v zastoupení všech politických stran byl 
o této akci vyrozuměn a aby při této pro-
testní schůzi proti vývozu obilí, brambor, 
uhlí jakož i průvozu veškerého vozového 
parku z Čech byla vyhlášena Českosloven-
ská republika. Vyzval také městskou radu, 
aby k tomuto prohlášení zaujala svoje sta-
novisko. Tou dobou, pravil, co my tu zase-
dáme, tedy dnes, neb zítra, ale už žádné 
týdny a měsíce bude již v našich rukou ve-
dení všech železnic, všech aprovizačních 
ústředen, neboť i naše vojsko jde s námi 
a nic nebude překážet tomu, aby republika 
byla hned v plném chodu.

O 10. hodině dopolední vystoupil říšský 
poslanec František Biňovec na verandu do-
mu p. Karbana na náměstí za přítomnosti 
několika tisíc lidí, mužů i žen, dospělých 
i nedospělých všech stavů, včetně tzv. ze-
lené armády (armády zběhů), lépe řečeno 
vnitrostátních legionářů, kteří to již za ri-
zika ztráty svobody ba i životů s režimem 
rakouským zúčtovali, likvidujíc přísahu dy-
nastii a monarchii rakouské, přišli v sra-
žených řadách, aby s nadšením přísahali 
před nepřehlednými zástupy lidu věrnost 
republice.

 
Osloviv přítomné: 
„Vážení občané! Protestoval proti dranco-
vání království českého, posvítil na věro-
lomné vedení a spravování říše Rakous-
ko-Uherské, Habsburky a jejich vládami 
a za hlubokého pohnutí prohlásil republiku 
Československou, která se stane skutečnou 
vlastí a snesitelným a útulným domovem 
všech obyvatelů a rodin příslušejících států 
republiky Československé.

Za tím účelem provedena bude pronika-
vá úprava občanských práv zaručujících 
naprostou rovnocennost a rovnoprávnost 
občanů s právem zastoupení širokých vrs-
tev lidových ve sborech zákonodárných 
a samosprávných.

Bez jakýchkoliv průtahů uskutečněna bu-
de 8 hodinová doba pracovní s přihlédnu-
tím k jednoduché frekvenci.

Československá soc. dem. strana spolu 
s čs. stranou národně sociální a soudím, že 
se všemi rozvážnými silami a stavy národa 
ve smyslu vydané a dnes přednesené pro-
klamace v nově vzkříšeném a obnoveném 
státě Československém povznese a zabez-
pečí obyvatelstvo všech stavů a národností 
z dosavadního hmotného a duševního útla-
ku a omezení na nejvyšší hospodářskou, 
sociální a kulturní úroveň, jež civilizovaný 
svět, štědrá příroda a přičinění všeho lid-
stva umožňuje.

Rozrážíme a přetínáme dnes pouta, jimiž 
jsme byli po 300 let habsburskou věrolom-
ností s vládním absolutismem utlačování. 
V nezlomné víře a sebedůvěře nás všech 
prohlašujeme, že v nadcházející naší re-
publikánské soustavě lidové vytvoří se vše-
stranné možnosti k vyřešení všech problé-
mů, o něž jsme v dosavadní říšské soustavě 
po léta marně usilovali. A proto dnes vo-
láme, přísaháme a slibujeme si vzájemně:

Věrnost za věrnost a bezmeznou odda-
nost naší republice Československé.“

Nebylo oka nezaroseného. Lid smekl a ze-
lená armáda vytasila zbraně a na vyzvání 
řečníkovo do jednoho odpřisáhla shromáž-
dění věrnost své nové republice.

Poté pak náměstek starosty František 
Čermák přečetl výše uvedené usnesení 
městské rady o vývozu potravin a uhlí, 
pustošení naší země a o vraždění národů 
a o volbách do místních, okresních a zem-
ských zastupitelstev.

Za posvátného nadšení a zpěvu národ-
ních a dělnických písní táhl obrovský prů-
vod ulicemi, všude již prapory v národních 
barvách ozdobenými. Cestou přidružil se 
k průvodu občan práporník, syn stavite-
le Moravce. Mladý Moravec dostal se na 
útraty svého otce do Ameriky (odkud do-
nesl prapor ještě před první světovou vál-

kou), který se hned postavil v čelo průvodu 
a vztyčil prapor Amerických spojených stá-
tů, což vzbudilo ještě větší nadšení a obdiv, 
kde se tu tak náhle vzal prapor „svobody“. 
Před budovou okresního hejtmanství opět 
promluvil poslanec František Biňovec, ale 
když zpozoroval, že lid je rozjitřen a jen ne-
patrná jiskřička (voláno bylo – shoďte toho 
opelichaného ptáka dolů), že by stačila, aby 
vznikl zatím nežádoucí požár, napomínal 
lid ke klidu a oznámil, že odpoledne pojede 
do Prahy, aby tam zjistil, co se děje v jiných 
oblastech československých a v 8 hodin ve-
čer, aby se lid opět sešel na náměstí, tam že 
se dozví další zprávy. Lid uposlechl a klid-
ně se rozešel.

Po celý den nikdo nepracoval, vše by-
lo venku. Chodci se navzájem oslovovali 
„občane a občanko“. Ve vinárnách a hos-
tincích se připíjelo republice. Nedočkaví 
procházeli se již o 5. hodině ulicemi, jiní 
tvořili hloučky po náměstí, tam obsazova-
la se místa prezidenta a ministrů republi-
ky, sestavovaly se nové vlády, vzpomínalo, 
prorokovalo atd. Hodiny pomalu ubíhaly,  
do 8 hodin ještě strašně dlouhá doba. Ko-
nečně ve ¾ na 8 několik výrostků nese lam-
piony. Lid se staví za nimi, táhnou k nádra-
ží. Obecenstva přibývá. Signál - vlak je tu! 
Přijelo několik kralupských z Prahy. Proud 
se řine na náměstí, čeká, co se děje v Praze, 
kdo povede vládu, co známo o Masarykovi, 
co mluvil Wilson a co vůbec bude dál?

 
Za hlubokého ticha oslovuje poslanec 

Biňovec posluchačstvo: Soudruzi a sou-
družky, oznamuje, že v Praze je po ulicích 
vojsko, ve většině původu maďarského se 
strojními puškami, hlídající všechny vcho-
dy z předměstí do Prahy. V předměstích 
Prahy byly v uzavřených místnostech pro-
sloveny bouřlivé řeči, v samotné Praze však 

Legionáři přísahají věrnost 
nové republice, náměstí,  

říjen 1918.
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veškeré projevy byly udušeny a zakázány. 
Wilson nebude na nabídku Rakouské vlády 
nejen reagovat, ale ani s Rakouskem mluvit 
nebude. Socialistická rada ve svém dneš-
ním nepřetržitém jednání vzkazuje sou-
druhům a všemu obyvatelstvu, aby udr-
želi klid a pořádek, i kdyby snad oficiální 
prohlášení republiky nechalo na sebe ještě 
několik dní čekat.

Lid se opět za zpěvu národních a dělnic-
kých písní rozešel klidně, jenom několik 
neupokojených odešlo čerpat další zprávy 
z matičky Prahy do hostince u Ponců, kam 
byla svolaná na večer schůze státoprávní 
demokracie. Tam bylo hojně shromáždě-
ným vysvětleno, že prožili jsme dnes krás-
ný sen, že prohlášení republiky bylo před-
časně bez vědomí Národního výboru.

Poslanec Biňovec, který jistě až do své-
ho dopoledního příjezdu do Prahy upřím-
ně věřil všemu, co ve smyslu proklamace 
a v průvodní instrukci v důvěrné schůzi 
o zřízení Československé republiky tvrdil, 
tuto krásnou epizodu odstonal zápalem plic 
a pohrudnice. Dlouho si poležel a jen záslu-
hou velké péče dr. Felixe a dr. Srby uzdra-
ven byl právě 28. října.

Čtrnáctý říjen, i když nenásledovalo zří-
zení formálních státních útvarů, odhalil 
vnitřní rozvrat života a neschopnost Ra-
kousko-Uherské říše, popohnal přípravy 
k zatímnímu určení a ustavení ústředních 
orgánů státní moci nastávajícího státu také 
v ohledu personálním.

Čtrnáctý říjen 1918 byl závěrečným ma-
névrem pohotovosti, bojovnosti a připrave-
nosti celého národa k převzetí státní moci 
a současně generální sondou, stane-li se 
tak bez zbytečného prolévání krve, když 
vyvrcholení německé nacionální zběsi- 
losti ve skomírajícím vídeňském parlamen-

tě za vedení nacistů z Čech vyvrcholilo pří-
mo v brutální orgie. Také paprsky petro-
hradské a moskevské hned nezapálily, a tak 
ozřejměna byla správnost a účelnost.

Že se tak stalo ne ze zbabělosti válečné, 
nýbrž v plném vědomí odporu proti tenden-
cím válečným, je patrno z toho, že dnem 
14. října tisíce tzv. dezertérů opustilo své 
úkryty, ozřejmilo svou oddanost k česko-
slovenské republice a po 28. říjnu vracející 
se vojáci z válečných front, po prožití nes-
mírných utrpení a strádání, hlásili se dob-
rovolně do služeb československé republi-
ky. V Kralupech tak učinilo hned několik 
set vojínů, kteří pak při vpádu maďarských 
vojenských hord Bely Khuna na Slovensko 
prakticky a oddaně osvědčili svou vlaste-
neckou oddanost československé republice 
opětným narukováním.

Dne 28. října přinesly noviny zprávu, že 
Rakousko-Uhersko žádá své nepřátele o se-
parátní mír a o okamžité příměří.

Vláda rakouská souhlasí se všemi pod-
mínkami Wilsonovými, zejména a zvláště 
uznává práva Čechoslováků a Jihoslovanů.

Ministr zahraničních věcí, hrabě  
Andrássy, uložil včera rakousko-uherské-
mu vyslanci ve Stockholmu, aby požádal 
královskou švédskou vládu, by doručila vlá-
dě Spojených států amerických tuto odpo-
věď na její nótu z 18. tohoto měsíce.

Odpovídajíc na nótu p. presidenta Wil-
sona z 18. tohoto měsíce zaslanou vládě 
rakousko-uherské a ve smyslu rozhodnutí 
p. presidenta, projednati odděleně s Ra-
kouskem-Uherskem otázku příměří a mí-
ru, klade si rakousko-uherská vláda za 
čest prohlásiti, že jako s dřívějšími projevy  
p. presidenta souhlasí také s jeho názorem, 
obsaženým v poslední nótě o právech náro-
dů rakousko-uherských, zejména o právech 

Čechoslováků a Jihoslovanů. Poněvadž te-
dy Rakousko-Uhersko přijalo veškeré pod-
mínky, ne kterých učinil p. president závis-
lý vstup do vyjednávání o příměří a míru, 
nepřekáží po názoru rakousko-uherské vlá-
dy již nic, k zahájení tohoto jednání.

A hned na to vydal Národní výbor pro-
hlášení:

„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ.
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát čes-

koslovenský vstoupil dnešního dne v řa-
du samostatných, svobodných, kulturních 
států světa.

Národní výbor, nadaný důvěrou veškeré-
ho lidu československého, přejal jako jediný 
oprávněný a odpovědný činitel do svých 
rukou správu svého státu.

LIDE ČESKOSLOVENSKÝ!
Vše co podnikáš, podnikáš od tohoto 

okamžiku jako nový svobodný člen velké 
rodiny samostatných svobodných národů.

Novými činy v těchto chvílích zahajují se 
nové bohdá slavné dějiny Tvoje.

Nezklameš očekávání celého kulturního 
světa, který se žehnáním na rtech vzpo-
míná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily 
v nesmrtelné výkony v československých 
legiích na západních bojištích a v Sibiři.

Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového 
života. Tvůj vstup do země zaslíbené. Za-
chovej štít čistý, jako jej zachovalo Tvé ná-
rodní vojsko. Československé legie. Buď si 
stále vědom, že jsi občanem českého státu 
nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

Na počátku velkého díla ukládá Ti Ná-
rodní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé 
chování a Tvá radost byly důstojny veliké 
chvíle nynější. Naši osvoboditelé, Masa-
ryk a Wilson, nesmí býti zklamáni ve svém 
přesvědčení, že dobyli svobody lidu, kte-
rý dovede sám sobě vládnout. Ni jediným 
rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější 
velké okamžiky, ani jediný z vás nesmí se 
dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín 
na čisté jméno národa.

Každý z vás musí bezvýhradně šetřiti 
všeho, co jinému je svato. Svobody osobní, 
majetku soukromého nesmí býti dotčeno. 
Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národ-
ního výboru“. 

V Praze dne 28. října 1918.
Za Národní výbor Československý
Dr. František Soukup, dr. Vavro Šrobár, 

Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, dr. Alois Ra-
šín.

 
Druhého dne četli jsme v novinách první 

zákon – vydaný Národním výborem dne 
28. října 1918.

„Samostatný stát československý vstou-
pil v život. Aby byla zachována souvislost 
dosavadního řádu právního se stavem no-

JUDr. Ladislav 
Pavlousek, 
starosta,  
do června 1919.

František Biňovec, místní 
továrník a poslanec 

národního shromáždění, 
jeden z místních mužů 

října 1918.
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vým, aby nenastaly zmatky a upraven byl 
přechod k novému životu. Národní výbor, 
jménem československého národa jako vy-
konavatel státní svrchovanosti nařizuje:

Článek první. Státní formu nového čes-
koslovenského státu určí Národní shro-
máždění s československou Národní radou 
v Paříži jako orgánové jednomyslné vůle 
národa. Než se tak stane, vykoná svrcho-
vanost uvnitř státu Národní výbor.

Článek druhý. Veškeré dosavadní zemské 
a říšské zákony a nařízení zůstávají v plat-
nosti.

Článek třetí. Všechny úřady samospráv-
né, státní a župní, ústavy státní a zemské, 
okresní a obecní jsou podřízeny Meziná-
rodnímu výboru; prozatím úřadují a jedna-
jí podle dosud platných zákonů a nařízení.

Článek čtvrtý. Zákon tento nabývá plat-
nosti dnešním dnem.

Článek pátý. Předsednictvu Národního 
výboru se ukládá, aby tento zákon provedl. 

Následují podpisy. 

Během dne byl doručen starostovi obce 
telegram z Prahy o prohlášení Českoslo-
venského státu u sochy sv. Václava na Vác-
lavském náměstí dr. Zahradníkem, aby se 
ihned odstranily veškeré odznaky bývalého 
rakousko-uherského státu. Veškeré zásilky 
vozové a kusové, jdoucí do Vídně nebo Ně-
mecka, mají se zadržeti.

Ke čtvrté hodině odpolední seskupil se 
na náměstí z počátku nepatrný počet lidí, 
později větší a větší a táhl k úředním bu-
dovám, kde nastalo za všeobecného jásotu 

slavnostní snímání rakouských orlů. Počá-
tek byl učiněn na hejtmanství. Byly přine-
seny dva žebříky a po malé chvíli poroučel 
se dvojhlavý orel dolů. Stalo se tak v klidu 
bez překážky úřadů a za radostného zpě-
vu vzletné písně „Hej Slované“. Odtud táhl 
průvod za zpěvu písní ulicemi, všude již ná-
rodními barvami ozdobených domů k ber-
nímu úřadu. Tam, při znění houslí akad. 
malíře Josefa Holuba a za velebné písně 
„Kde domov můj“, druhá poprava vykoná-
na. U okresního soudu sejmut byl orlíček 
bez přičinění lidu. Podobné popravy byly 
vykonány na poště, na velitelství finanč-
ní stráže, na četnickém okresním stano-
višti, na cejchovním úřadě a na správě pro 
udržování tratí. Majitelé trafik sejmuli orly 
napřed sami. Všechno toto bylo důstojně 
a klidně vykonáno. Velkolepý průvod s lam-
piony po slavnostní schůzi svolané Sokolem 
opakoval se ještě druhého dne 29. října za 
účasti tělocvičných jednot a značného po-
čtu obyvatelstva. Následující dny byly vě-
novány již práci. Několik čiperů dalo vy-
tisknouti úmrtní listy mocnářství.

Ve všech okresních městech nové repub-
liky ustavil se hned počátkem listopadu Ná-
rodní výbor. V Kralupech stalo se tak dne 
3. listopadu 1918.

Hned pak na to vzaty do slibu všech-
ny státní úřady, železniční personál, čet-
nictvo, finanční stráž a vojenská posádka 
v Kralupech. Tiskem bylo vydáno desatero 
pro svobodného občana československé-
ho státu.

VOJENSKÉMU VÝBORU BYLO ULOŽENO:
1. Organizovati národní stráž.
2. Provésti soupis všech vojáků jak zdejší 
posádky, tak nově se hlásících do národní 
obrany.
3. Znovu obnoviti disciplinu a vzíti posádku 
do slibu.
4. Dbáti nad veřejným pořádkem a pokojem.

Poněvadž dle hlášení pplk. Franka dne 
3. listopadu byla shledána služba bezpeč-
nostní ve stavu dosti rozvráceném, ne-
boť z kralupské hlídkové posádky, čítající  
70 mužů, opustili svá stanoviště celkem  
62 vojáci, ujalo se bez výzvy místní sokol-
stvo a členové DTJ bezpečnostní služby, ja-
ko národní stráž. Dle podobných instrukcí 
bylo uloženo této stráži, aby na nádražích 
odebírala vracejícím se vojínům státní vý-
zbroj a věci, zřejmě převyšující potřebu vo-
jínů. Když pak později stav vojska byl do-
plněn, přihlásilo se kolem 400 mužů, byla 
činnost národní stráže zastavena. Aby do 
vojska vrátivšího se bylo alespoň něco káz-
ně uvedeno, vzati byli vojáci na náměstí do 
přísahy pro náš stát. 

Výzva ONV v Kralupech pro sbírky na 
pozůstalé po československých legionářích 
vynesla celkem 14 000 korun a na venkově 
sbírky zahájeny. Místní spolek červeného 
kříže byl vyzván, aby poskytl občerstvení 
vracejícím se vojínům, kteří museli na kra-
lupském nádraží čekati na spoje.

S POUŽITÍM PAMĚTÍ FRANTIŠKA BIŇOVCE 

SESTAVIL  JAN RACEK, 

ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA

Vyhlášení nezávislosti, 
28. 10. 1918, Praha.

Pietní zastavení se uskuteční  
v pátek 26. 10. 2018 na těchto místech:

10:00 - Palackého nám.
10:10 - sokolovna v Jodlově ulici
10:20 - Masarykův most
10:30 - pomník v Minicích
10:40 - pomník v Zeměchách
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Pan Karel Laváček se narodil 
v lednu roku 1918. O vzni-

ku republiky ví z vyprávění 
svých rodičů a prarodičů. 
Stejně jako naše republika 
i on v tomto roce dosáhl ju-
bilea. 

Jak jste se dostal do Kralup?
Syn sem šel studovat chemickou 
školu a zůstal tady celý život, ale jinak 
já jsem Pražák, Malostraňák, ale poslední 
roky jsem žil ve Švýcarech. Teď už nemohu 
dojíždět, už mě to namáhá, tak jsem zůstal 
se synem v Kralupech. Jeho přátelé se stali 
mými přáteli. Já syna potřebuji, stará se 
o mě, nakoupí, uklidí, ale vařím si sám. 

Když jsem se vrátil ze Švýcarska, roz-
hodoval jsem se, kde budu žít, zvolil jsem 
Kralupy, kvůli synovi. 

Z prvního manželství mám dceru, která 
žije v Krušných horách. Druhá dcera z dal-
šího manželství žije ve Švýcarech.

Co se Vám na Kralupech líbí?
To je těžká otázka – trochu Seifert, ten mě 
ovlivnil už kdysi dávno, ve škole, protože 
jsem studoval na gymnáziu, kde studoval 
i on, a měl profesory, které jsem já ještě za-
žil. Měl jsem ho rád jako básníka, takže to 
mě taky trochu poutá ke Kralupům. A troš-
ku železnice. Baví mě vlaky. Já z kuchyně 
„řídím vlaky“ . Pamatuju, když tady jez-
dily vlaky ještě parní.

Chodíte do města? Mění se podle Vás 
Kralupy?
Teď už málo, potřebuji pomoc, spíš jede-
me autem na pivo nebo na večeři, nebo se 
scházím s přáteli, ale jinak nechodím. Ale 
vidím, jak se město mění – když jsem tu 
byl v 90. letech poprvé – tak jsem se zhro-
zil – chodníky, to bylo hrozný, já byl zvyklý 
ze Švýcarska na něco jiného, tam nevědí, 
co je to kaluž. 

Dneska jsou Kralupy město bez náměstí, 
bez centra, jediná ulice tu žije – ta vedou-

cí od nádraží – tam, když jsem 
seděl někdy v tom baru na ro-

hu, tak tam jsem viděl ruch. 
Soboty, neděle, když se po-
dívám z okna, nevidím ani 
nohu. Je to rezidenční měs-
to, lidi tady žijí doma.

Celý život jste pracoval, čím 
vším jste se živil?

To je těžká odpověď. Já dělal všechno, 
já byl úředník všeho druhu, dělník, kuchař, 
technik, 17 let jsem byl na dráze stavby-
vedoucím, tlumočníkem, překladatelem. 
Do Švýcarska jsem emigroval s manžel-
kou v roce 1968 kvůli politice, poněvadž já 
jsem nemohl dělat žádnou kariéru, v době 
po válce jsem byl zástupce italských firem 
a dodával jsem i pro české vojsko a praco-
val jsem pro ně, takže jsem byl pořád po-
dezřelý ze styku s cizinou. Já ty styky měl, 
ale ne konspirační, ale obchodní, přátelské, 
v Itálii se mi líbilo. 

Já měl pestrý život, divím se, že žiju, to je 
prostě nepochopitelný, já se v životě ničeho 
nezříkal, pití, žen a tak dále. Já jsem ne-
byl nějak střídmý člověk. Prožil jsem těžké 
úrazy, infarkt, já bych měl být dávno mrtvý.

Pobyt ve Švýcarsku patří k mým nejkrás-
nějším obdobím, vydělával jsem velké pe-
níze, měl zajímavé zaměstnání, nabyl přá-
telství… 

Jste dítě štěstěny…
Já jsem si nikdy z ničeho nic nedělal, na 
všechno jsem kašlal, proplouval jsem… Ne-
měl jsem nikdy v životě nějakou potíž se-
hnat práci. A to mi bylo přes 50 let, když 
jsem přišel do Švýcarska. Ale nic jsem ne-
ušetřil, všechno jsem rozházel, každou do-
volenou jsem jezdil k moři, prostě žil jsem. 
Absolutně mi to nevadí.

Existuje něco, co máte v životě nejradši?
Děvčata!  A svoji práci, tu kterou jsem 
dělal vedle své oficiální práce – a to je ja-
zykověda, filologie, to je můj obor, já jsem 

ROZHOVOR s... Karlem Laváčkem, milovníkem piva, žen, věčným optimistou, badatelem, ochotným vypravěčem

„V životě jsem se ničeho nezříkal“
■  Společnost Retro Film připravuje podle námětu Pavla Chalupy a ve 
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou televizí a Čes-
kým rozhlasem ojedinělý projekt nazvaný „Narozeni 1918“. Tento rozsáhlý 
projekt bude v průběhu následujících let sledovat životní osudy občanů 
narozených v roce 1918.

PROJEKT KE 100. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Jedním z respondentů je také kralupský občan, pan KAREL LAVÁČEK. Jaký byl jeho prozatím stoletý život?

latinář a starořečtinář, ovládám němčinu, 
italštinu, domluvím se anglicky, francouz-
sky, španělsky – to je můj život – filologie.

Čím se nyní zabýváte celý den?
Teď dělám botaniku – po stránce jazykové 
– jdu až ke kořenům dané rostliny, jazyko-
vě, to je teď moje oblíbená práce. Vysvět-
luju, co znamená jaký název rostlin, z čeho 
ten název vznikl, jak je to latinsky a k to-
mu vysvětlím, v kterých lokalitách rostlina 
roste, doplňuji mapami, výstřižky, některé 
jsou staré 200 let a podobně. Předám to 
přírodovědecké fakultě. Tohle ještě nikdo 
nikdy nezpracoval.

Nejsem spisovatel, já jen bádám. Udržuji 
se tím v duševní kondici, ale fyzická stojí 
za prd.  Špatně chodím, byl jsem zvyklý 
se pohybovat, ale to je špatný.

Jak se Vám žije v dnešní technické době?
Já si toho nevšímám. Řekněme telefon 
mám jenom k telefonování, computer mě 
nezajímá, a když něco potřebuju, tak mi to 
najde syn nebo přítel. Technika to je jako 
když na dálnici, kde jezdí všichni 160 km 
rychlostí, by jel vozka s koněm – tak ten 
vozka s koněm je kultura, duševní strán-
ka, tamto je ten pokrok. Já jsem spíše ten 
vozka. Technika jde takovým způsobem 
dopředu, že já už jí nerozumím. 

Když se ohlédnete za uplynulými roky, co 
se Vám zdá v životě nejvýznamnější?
Mě zajímalo všechno, vždycky jsem se učil, 
i dnes, když něco neznám, jsem rád, že se 
to můžu učit. Vždycky jsem byl ohebný, při-
pouštěl jsem cizí teorie, ale hledal vždycky 
vědeckou cestu. Tím pádem jsem přestal 
věřit, uznávám hodnotu církve – historic-
kou, architekturu – ale církevní dogma ne-
uznávám. Nad zákony přírody není.

A osobně? Co bylo nejdůležitější?
Věda, studování, poznat lidi. Byl jsem čtyři-
krát ženatý a všechny manželky jsem přežil…

Není to, že jste prožil tolik vztahů, 
důvodem toho, že jste pořád tady?
To jistě! Ty změny byly někdy drastické, ale 
mně to nevadilo. Já jsem věděl, že mi vše 
vyjde. Ne, že bych neuvažoval, byl lehko-
myslný, ale udělal jsem vždy, co chtěl a do-
padlo to dobře. 
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Městské MUZEUM ŘÍJEN 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

Obnovená expozice Historie Kralup vítá návštěvníky po celý rok 2018!

18. 10. – čtvrtek – 17:00
Slavnostní vernisáž výstavy ke 100 letům československé republiky:
 „Rok 1918 a Kralupy“
úvodní slovo: Jan Racek
hudba – Jelínek Toník /Yetti/

Výstava ukáže, jak vypadaly Kralupy v době vzniku republiky. 
Představí hlavní aktéry těchto dní a základní historické 
dokumenty. Víte, že v Kralupech byla republika vyhlášena 
již 14. října? Dále budou vystaveny dobové uniformy, zbraně 
a naproti tomu předměty běžné denní potřeby místních lidí. 
V průběhu výstavy dojde i na dobovou vánoční výzdobu.

23. 10. – úterý – 17:00
Přednáška – Jan Racek, Ruské legie + prodejní 
autogramiáda knihy „Příběh ruských legií“, vstup volný
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POZOR! POZOR! Informujeme zájemce, že v muzeu je možné 
zakoupit knihu věnovanou legiím s názvem 

PŘIBĚH RUSKÝCH LEGIÍ, autor: Jan Racek, cena: 330 Kč

a druhé vydání brožury ZÁMEK MIKOVICE,  
autor: Jan Racek, cena: 80 Kč.

Knihy možno zakoupit v řádných otevíracích hodinách muzea.

Ohlédnutí za vernisáží výstavy 
obrazů Vlasty Dětinské



13www.mestokralupy.cz  KNIHOVNA  ŘÍJEN 2018   KZ

Týden knihoven 1. října - 6. října 2018

Městská KNIHOVNA ŘÍJEN 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

Máme nový 
knihovní systém

V ážení čtenáři, k Týdnu knihoven jsme 
si stihli nadělit moderní knihovní sys-

tém Tritius, na který knihovna přešla před-
poslední víkend v září. Tritius je katalogi-
zační informační systém nové generace. Je 
navržen pro evidenci dokumentů, dodržu-
je všechny mezinárodní formáty, pravidla 
a normy. Přechodem na Tritius knihov-
na získala systém s moderním a pře-
hledným uživatelským rozhraním, kte-
rý bude sloužit knihovně další desetiletí.  
Součástí systému je webový katalog Tritius, 
který je určen pro neodbornou veřejnost 
a prezentuje naše data uživatelům, a to i na 
mobilních zařízeních. Katalog umí vyhle-
dávat v našich fondech a sbírkách, řadit, 
exportovat, hodnotit, sdílet na sociální sítě 
a mnoho dalšího. Vaše uživatelské konto 
bude přehlednější, s možností uživatelské-
ho nastavení, s přehledem aktuálních a vrá-
cených výpůjček, poplatků, rezervací atd.  
Tritius je nástupcem Clavia, nejrozšířenější-
ho knihovního systému v ČR a SR, který kra-
lupská knihovna používala od roku 2006.  
Knihovní systém Tritius byl pořízen za 
podpory Ministerstva kultury ČR a Měs-
ta Kralupy nad Vltavou.

Představujeme nový katalog Tritius
studovna knihovny 
pondělí, středa-pátek 8:00-11:00 /
  12:30-17:00  
Zájemci o seznámení s novým 
webovým katalogem si mohou 
návštěvu studovny dohodnout 
na tel. čísle 315 729 554.

Vyhlášení 
výtvarné soutěže
Kreslíš rád? Píšeš rád? Tvoříš rád? 
Zúčastni se naší soutěže „Můj koníček“

Představ své záliby, koníčky, zájmy. Ma-
luj, piš, tvoř z papíru, vyšívej nebo jinak 
vyjádři to, co tě baví. 

Výtvory odevzdej v dětském oddělení  
do 16. listopadu 2018.

Na zadní stranu příspěvku uveď celé 

jméno, věk, kontakt a souhlas s případným 
uveřejněním.

Práce vystavíme v prostorách knihovny 
a na vítěze čekají odměny.

Dopoledne pro děti
Od středy 3. října do pátku 5. října 

bude pro všechny malé děti a jejich 
rodiče otevřeno dětské oddělení také 
v dopoledních hodinách. Otevírací do-
ba tohoto oddělení bude v těchto dnech 
následující:
středa ........ 8:00-11:30 ..........12:30-17:30
čtvrtek ....... 8:00-11:00 ..........12:30-17:30
pátek ......... 8:00-11:00 ..........12:30-17:00

Přijďte do dětského oddělení a využijte 
bohatou nabídku nových leporel s pohyb-
livými prvky a knih pro nejmenší! 

Zveme na přednášku: 
Zelená domácnost

E kologické centrum Kralupy nad Vl-
tavou Vás zve ve středu 10. října od 

17:00 na přednášku Zelená domácnost 
Dozvíte se, jak uspořit energie a vodu, jak 
snížit množství odpadů, jak nakupovat eko-
nomicky a přitom zodpovědně. Na účastní-
ky akce čeká také malá ochutnávka zdra-
vých potravin z obchodu „Zkus to jinak“. 
Akci podporuje společnost MERO ČR, a.s. 

Beseda se uskuteční ve studovně Městské 
knihovny. Rezervace na tel. č. 315 727 852.

Upozorňujeme čtenáře, že v tento den bu-
de provoz studovny ukončen v 16:00. 

ŠÁRKA PÁNKOVÁ,

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

PAPU PAPUA  
CESTA ZA LIDOJEDY
čtvrtek 18. října od 17:30

D obrodružná cesta do doby kamenné za po-
sledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy 

Nové Guiney, která má přinést odpověď na jed-
noduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy 
ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty 
navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu divo-
kých řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné 
bojovníky kmene Huli a další. Východní i západní 
Papua v jednom. Sopky, korálové moře, nepří-
stupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno je 
neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.
Divokou Papuou Vás provede fotograf, novinář 
a cestovatel Tomáš Kubeš. 
Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství stejně 
jako cestování a poznávání odlišných kultur. Ně-
kolik let prožil putováním po Africe poznáváním 
tohoto svého zamilovaného kontinentu. Proces-
toval také Asii stopem například během půlroční 
cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších 
výpravách do Indie a Nepálu. V současnosti 
fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, na-
vštívil více jak 120 zemí světa. Vedle reportážní 
fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, 
reklamě a humanitární fotografii. Jeho snímky 
a články můžete najít v Česku v mnoha časo-
pisech, například Koktejl, Lidé a Země, včetně 
zahraničních médií. 

Rezervace na tel. čísle 315 727 852.

Upozorňujeme čtenáře, že v tento den bude pro-
voz studovny ukončen v 16:00.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou
vás zve na koncert

46. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka  
v jeho rodném kraji

ve čtvrtek 11. října 2018 v 19:30 hodin

Bohemia Saxophone Quartet
Pavel Fiedler  (sopránový saxofon)
Antonín Mühlhansl  (altový saxofon)
Pavel Škrna  (tenorový saxofon)
Kateřina Pavlíková  (barytonový saxofon)

Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves. 
Jednotné 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@seznam.cz). Rezervace 
v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. 
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 ze zastávky MHD Na Jíz-
ku a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.

PETRA OČENÁŠKOVÁ,
PŘEDSEDKYNĚ KPH KRALUPY NAD VLTAVOU
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Věřte, že jakmile se zde za-
stavíte jednou, budete se 

stále vracet.
Obchod je plný krásných 

věcí a originálních kousků. 
Nejedná se o klasický bazar 
starého nepotřebného zboží. 
A navíc – jde zde o dobrou věc 
a pomoc – zisk z prodeje ná-
bytku a dekorací je určen na 
provoz svépomocné komuni-
ty BÉTEL, jejímž hlavním po-
sláním je pomáhat lidem závislým na ná-
vykových látkách abstinovat, zdravě a co 
nejlépe žít. 

Co Vás vedlo k založení takovéhoto 
spolku?
Měli jsme tu možnost už v roce 1998 navští-
vit podobnou komunitu ve Velké Británii. 
Nejprve jsme tam jeli fakt jenom na návště-
vu, ale líbilo se nám tam tolik, že jsme si 
řekli: něco takového chceme založit i v Če-
chách. V Anglii jsme se školili šest let, pak 
jsme rok pomáhali založit podobnou ko-
munitu v Rusku a v roce 2005 jsme začali 
tady v Čechách. 

Jakým konkrétním způsobem závislým 
lidem pomáháte?
Poskytujeme dlouhodobou pobytovou 
léčbu ve svépomocné komunitě. Členové 
komunity spolu bydlí, samozřejmě muži 
a ženy odděleně, vaří si a pracují v dobro-
činném podnikání, ze kterého je program 
financován. Naše léčba je založena na své-
pomoci, tedy pomoci člověka člověku, ni-
koliv odborníka/profesionála člověku s ur-
čitým problémem. Bývalí uživatelé, kteří 
dlouhodobě abstinují, pomáhají těm, kte-

ří abstinují kratší dobu. Sou-
cítí spolu, umějí se povzbudit 
i vyhecovat, když je jim nejhůř. 
Naše pomoc se podobá Ano-
nymním alkoholikům, kteří se 
ale nesejdou jen jednou týdně, 
ale jsou spolu pořád. 

Jak dlouho u vás tito lidé 
jsou, jak pokračují dál 
v životě? Sledujete je dál? 
Jsou s vámi ve spojení?

Doporučujeme nejméně rok až 18 měsíců. 
Nikoho u nás ale nedržíme, pobyt je na-
prosto dobrovolný, stejně tak jako udržo-
vání kontaktu po skončení léčby. Řada na-
šich bývalých absolventů s námi v kontaktu 
je. Posílají nám fotografie svých manželek, 
dětí, nebo píšou, kde pracují. V kontaktu 
s nimi nám hodně pomáhají sociální sítě. 
Máme úspěšné absolventy, ale bohužel i ty, 
kteří do své závislosti znovu spadli. Někte-
ří se k nám vracejí, někteří hledají pomoc 
jinde.
 
Můžete nějak vysledovat úspěchy léčby, 
vaší pomoci?
Účinnost léčby sledujeme už v průběhu po-
bytu u nás. Nejdříve se zlepšuje zdravotní 
stav, řada našich členů u nás díky pravi-
delné stravě a spánku přibere, zlepší se jim 
jaterní testy, zesílí, protože hodně sportují. 
Výrazně se zlepšuje jejich sebedůvěra, pocit 
smysluplnosti a užitečnosti. Učí se pracov-
ním návykům, zjišťují, co všechno umí a na 
co jsou šikovní. Často se s nimi třeba i po 
dlouhé odmlce spojí rodina, která s nimi 
kvůli závislosti a s ní spojenými problémy, 
přerušila kontakt. Některé ty příběhy jsou 
opravdu dojemné.

ROZHOVOR s... Veronikou Tichou, zástupkyní ředitele svépomocné komunity BÉTEL

Nábytková farma není jen bazar
■  Na výjezdu z Kralup směr obce Debrno, Dolany či Libčice nad Vlta-
vou stojí vedle hřbitova velká stodola s nápisem DOBROČINNÝ OBCHOD 
neziskové organizace. Určitě jste si jí mnozí všimli, ale už málokdo z vás ji 
navštívil. A to z přesvědčení, že v bazaru by nic nepořídil.

Kolik lidí a jakého věku v komunitě může 
být a co vše dělají?
Přijímáme muže i ženy ve věku od 18 do 
50 let. Kapacitu máme 10 mužů a 4 ženy. 
Pracovní náplň je různorodá, ale točí se 
kolem chodu komunity – úklid, vaření, pé-
če o pozemek a podobně a kolem provozu 
našeho dobročinného obchodu s nábytkem 
a dekoracemi Nábytková farma – rozdává-
ní propagačních letáků, odvoz a dovoz ná-
bytku, prodej, mytí, opravy a restaurování, 
čalounění, komunikace se zákazníky a tak 
dále. Je to celkem pestré.

Jak se k vám a v jakém stavu tito závislí 
lidé dostávají?
Mnozí nás najdou přes naši webovou ne-
bo facebookovou stránku, spolupracuje-
me s detoxifikačními jednotkami psychi-
atrických léčeben, s kontaktními centry  
a podobně. Většinou jsou pohublí a nesou 
známky dlouhodobé závislosti, ale brzy už 
to na nich nikdo ani nepozná.

Jak mohou pomáhat občané?
Jak už jsem zmínila, provozujeme dobro-
činný obchod Nábytková farma, kde pro-
dáváme použitý nábytek a dekorace v dob-
rém stavu. Máme i nábytek z Anglie, nebo 
poklady z půdy po babičce. Je to velmi pes-
tré. Občané nám pomůžou, když přijdou do 
Nábytkové farmy nakoupit, nebo když nám 
darují nábytek, dekorace nebo drobnosti 
k prodeji. Nemůžeme přijímat všechno a to 
lidi někdy mrzí. Po těch letech jsme už ale 
udělali zkušenost s tím, co prodat umíme 
a co ne. Nejlepší je poslat nám fotografii 
na email, my odpovíme a případně se do-
mluvíme na odvozu, aby s tím neměli práci, 
umíme odvézt i velké kusy nábytku. Dále 
nám pomůže, když lidé využijí našich slu-
žeb. Umíme přečalounit křes-
la, nově nalakovat stůl, nebo 
přestěhovat byt.  

NÁBYTKOVÁ FARMA 
je otevřena každý všední den 
od 9:00 do 17:30 a v sobotu 
od 9:00 do 15:00. V neděli je 
zavřeno. 

Aktuální informace najdete vždy 
na stránkách:  
www.nabytkovafarma.cz
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Proč ses přihlásil do letošního ročníku 
soutěže?
Není to zase tak dlouhá doba, co jsem začal 
psát poezii. Když jsem psal básně, tak spíše 
jako technické cvičení. A teprve před asi 
dvěma lety jsem začal zkoušet psát sonety. 
Nad účastí jsem přemýšlel už minulý rok, 
ale nakonec jsem prošvihl termín. A po-
pravdě řečeno, příliš mi to nevadilo, pro-
tože jsem Seifertovy Kralupy asi i z vlastní 
neznalosti nepovažoval za nějakou vý-
znamnou soutěž a myslel jsem si, že tam 
píšou amatéři z okolí Kralup. Ani jsem ne-
věděl, že je to celorepublikové, natož, že se 
účastní poloprofesionální básníci. Nicméně 
tenhle rok jsem se přihlásil na popud své 
maminky, která měla pocit, že bych se při-
hlásit měl. Přesvědčila mě, že je to kvalitní 
soutěž a měl bych to zkusit, a že i když ne-
vyhraju, tak se alespoň seznámím s ostat-
ními básníky. 

Jaká tedy byla tvá reakce na získanou 
Cenu města Kralup?
Když jsem se teď dozvěděl nejen, že jsem 
vyhrál nějakou cenu, ale kdo vyhrál dal-
ší ceny, tak jsem třeba zjistil, že to nejsou 
dvacetiletí kluci, kteří poprvé někam píšou. 
Je to například chlapík, kterému je přes 
70 let a má vlastní stránku na Wikipedii. 
A byl jsem z toho velmi potěšen, protože to 
je velká konkurence. Nikdy jsem do soutěží 
moc věcí neposílal, protože jsem nevěděl 
proč. Ale tady mi konečně přišlo, že to bu-
de mít smysl.  

Jak bys popsal sonety, které jsi do 
soutěže poslal?
Je to klasická forma sonetu a je to něco, co 
mi sedne právě proto, že jsem je nezačal 
psát jako nějaký výkřik své duše, ale jako 
technické cvičení. A u sonetu je technika 
důležitá, je tam spousta pravidel. Mělo by 
to být 14 veršů psaných v jambu. Potom 
jsou sonety anglické a italské, které se liší 
z hlediska rozdělení veršů. A jsou i detail-
nější pravidla… Téma sonetů může podle 

ROZHOVOR s... Adamem Závodským, básníkem, dramatikem, držitelem Ceny města Kralupy

Často až v průběhu psaní 
zjišťuji, o čem to vlastně bude
■  Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy se letos konal již po tři-
advacáté. O rok mladší Adam Závodský získal za své sonety Cenu města 
Kralup. Studuje pedagogickou fakultu, vyučuje na kralupské ZUŠ, ale více 
než učitel je podle svých slov umělec. S jakými sonety v letošním ročníku 
Seifertových Kralup získal ocenění, a kde hledá inspiraci? 

Shakespeara být čas a jeho plynutí, nebo 
láska a její vyjádření. Moje sonety jsou 
v tomto směru naprosto klasické a do sou-
těže jsem vybral tři o lásce. Každý z nich se 
na ni kouká trošku jinak. Jeden řeší lásku, 
která už skončila, další řeší lásku motivova-
nou fyzickou přitažlivostí, a poslední lásku 
spíše z filozofického hlediska. 

Kde hledáš inspiraci?
Většinou to začne tak, že člověk má špatnou 
náladu. Zřídkakdy napíšu sonet, kdy by mě 
něco těšilo. Většinou mě něco štve, a to buď 
špatným způsobem, že mě to užírá, nebo 
melancholickým způsobem, kdy mě to tolik 
netrápí a začnu nad tím přemýšlet. Z toho 
často vzejde nějaký verš nebo metafora, 
na čemž potom vystavím sonet. Často až 
v průběhu jeho psaní zjišťuji, o čem to vlast-
ně bude. Teprve při psaní z toho v ideál- 
ním případě vykrystalizuje myšlenka. Ně-
kdy ne, a pak ten sonet zahodím.

Necháváš se inspirovat i jinými autory 
sonetů? 
Začal jsem je psát, protože se mi do rukou 
dostaly sonety od Jiřího Žáčka. On je píše 
trochu jinak a otevřel jiná témata, než ta 
dvě shakespearovská. Mně se hodně líbilo, 
jak psal s lehkostí. Do té doby jsem si so-

net představoval jako něco vzletného, pl-
ného vznosných myšlenek. A on psal sone-
ty o „krásných hovadinách“. Můj oblíbený 
sonet je o slečně s bujným poprsím, které 
se v nádražní restauraci přilepila kotleta 
na ňadro. Okouzlila mě ta lehkost, humor, 
a to, jak se dá novým způsobem nakládat 
s takovou uzavřenou, skoro až překonanou 
formou. Tudíž básnický vzor pro mě byl Ji-
ří Žáček, a také Jaroslav Seifert. Akorát si 
ještě vůbec netroufám psát volným veršem. 
To je spíš tak, že si říkám, že třeba jednou… 
Jsou to nádherné věci. 

Kdy jsi začal psát?
Sem tam jsem něco zkoušel už jako malý. 
Vyrostl jsem právě na Žáčkových knihách 
Dobrý den, dobrou noc a Kdo nevěří, ať tam 
běží. A protože mám přirozený cit pro ryt-
mus, tak jsem to napodoboval. Moje prvot-
ní pokusy v 11 až 12 letech byly rýmovačky 
psané po jeho vzoru. 

Chtěl bys někdy své sonety vydat knižně?
Chtěl, ale zatím jich je málo, protože to píšu 
dost šnečím tempem. Je to v průměru tak 
jeden sonet za měsíc.

Jak sonety do budoucí sbírky vybíráš?
Dělám to tak, že napíšu sonet a za dva dny 
si ho přečtu. Protože ve chvíli, kdy dopíšu, 
se mi to vždycky zdá dobré. Ale když se mi 
sonet zdá dobrý i po dvou dnech, tak si řek-
nu, že je fajn, a ten do sbírky půjde. Často 
se mi ale stane, že si řeknu, že je to splá-
canina a nemá cenu to zachraňovat, a tak 
ho prostě vyhodím. Takže ve sbírce budou 
všechny ty, které se povedly.

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

Pokračování rozhovoru s Adamem Závod-
ským, například o tom, kdy se u něj pro-
budil zájem o drama a o spolupráci se ZUŠ 
Kralupy najdete již nyní na www.kralup-
skyzpravodaj.cz.

Televizní reportáž TV 
Kralupy z prvního ročníku 
festivalu Seifertovy 
Kralupy v roce 1996  
je ke zhlédnutí na youtube.



17www.mestokralupy.cz  100 LET REPUBLIKY / HISTORIE  ŘÍJEN 2018   KZ

N ěkolik let před začátkem 
našeho letopočtu již řím-

ský řečník, politik, filosof i spi-
sovatel Marcus Tullius Cicero 
věděl, že: „Dějiny jsou svědky 
časů, světlem pravdy, živou pa-
mětí, učitelkou života a poslem 
minulosti“. Pochopení smys-
lu života a každodenních dějů 
v něm se odvíjejících vyžaduje 
znalost historie. Bez ní se jen 
těžko můžeme orientovat v sou-
časnosti a odhadovat vývoj věcí 
budoucích. 

Zářijové číslo Zpravodaje při-
neslo skvělou zprávu pro naše 
čtenáře. Kralupský měsíčník 
byl korunován titulem „Nejlepší 

městský zpravodaj roku 2017“ 
v obrovské konkurenci tří set 
titulů. Největší podíl na tomto 
úspěchu mají bezesporu šéfre-
daktorka listu Radka Holeštová 
a grafik Jan Doležálek. Ovšem 
na obsahové pestrosti periodi-
ka se podílí i celá řada dalších 
přispěvatelů. 

Je krásnou tradicí, že vydání 
téměř každého čísla je oboha-
cováno články z historie města. 
Kromě radostných zpráv, přines-
lo zářijové vydání i jednu smut-
nou. Kralupský historik Ing. 
Josef Stupka ukončil ze zdravot-
ních důvodů svou publikační čin-
nost, která trvala od roku 1985. 

Za tuto dobu publikoval 307 
článků s historickou tématikou.  
Uchovávání historické paměti je 
nesmírně důležitá a záslužná čin-
nost. V posledních letech se na-
příklad daří digitalizovat a zpří-
stupňovat městský televizní 
archiv, jehož počátky sahají až do 
roku 1995. Historie písemných 
pramenů vztahujících se k naše-
mu městu je však mnohem starší, 
a to v řádu několika staletí. 

Ambicí tohoto příspěvku je 
iniciovat sumarizaci dostup-
ných písemných pramenů 
vztahujících se k historii měs-
ta, kde máme své kořeny a in-
spirovat čtenáře, aby se nepře-

stávali toulat minulostí, která 
tvoří silné pouto k místu, kde 
žijeme. Postupně se vám bu-
du snažit představit nejen au-
tory, kteří se věnovali či věnují 
lokální historii Kralupska, ale 
i zdroje, ze kterých lze při ces-
tách za poznáním čerpat včet-
ně uvedení jejich dostupnosti. 
Mou ambicí je také vytvoření 
jejich přehledné kategoriza-
ce a její veřejné zpřístupnění. 
Úvodní vstup do tématu obsta-
rá rozhovor s vedoucí kralup-
ské knihovny Šárkou Pánkovou, 
který přinášíme v online verzi 
Kralupského Zpravodaje. 

JINDŘICH KOHM

DEN REPUBLIKY
20. 10. 2018
program věnovaný 100. výročí 
vzniku republiky
15 – 18 hodin v KD

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

Komunitní centrum KROK, Kopretinka, Muzeum kočárků, Spolek přátel J. Švejka v Kralupech

SDH Velvary

 staročeská kapela Kontušovka

 představení párové akrobacie

 staročeské hry pro hosty

 kankán, charleston 

 staročeská věštírna

 polní kuchyně v zahradě KD – guláš a bramboráky

 salva z miniděla

 proslov prezidenta T. G. Masaryka

 dobová hasičská technika

 fotokoutek

 dobové dílničky a hry pro děti 

 prvorepublikové čokoládové pralinky, čokofontána

18:00
 slavnostní lampionový průvod k řece
 v čele průvodu kočár s prezidentem T. G. Masarykem
 živá kapela
 historické kočárky

18:30 
slavnostní ohňostroj - levý břeh řeky Vltavy pod info 
centrem

!! VÝZVA !! PROSÍME VELEVÁŽENÉ HOSTY, ABY SE OSLAV ZÚČASTNILI V DOBOVÉM OBLEČENÍ.

VSTUP ZDARMA

Po stopách kralupských historických pramenů
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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.

ŘÍJEN 2018

pondělí 1. října  16:30 

Divadelní agentura Praha: 

ČERT A KÁČA 
Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové, která 
vás potěší řadou písniček a veselých scének. Pohád-
ku napsala známá spisovatelka a autorka divadelních 
her Božena Šimková, autorka večerníčku Krkonošské 
pohádky. Její hry se vyznačují krásnou, květnatou češ-
tinou a srozumitelným příběhem.

Vstupné: 70 Kč
Pohádka je součástí razítkové soutěže Z pohádky do 
pohádky, do které ceny věnovalo Radio Relax.

středa 3. října  19:00 

Divadlo A. Dvořáka Příbram  
Milan Uhde, Miloslav Štědroň 

BALADA PRO BANDITU 

Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný romá-
nem Ivana Olbrachta, se dočkal jevištní muzikálové 
verze v 70. letech minulého století v brněnském Di-
vadle na provázku. Málokdo tehdy tušil, že text napsal 
minulému režimu nepohodlný a zapovězený Milan Uh-
de (jako autor byl oficiálně uveden režisér první in-
scenace Zdeněk Pospíšil). V roce 1978 byl podle této 
divadelní hry natočen stejnojmenný film (v režii Vladi-
míra Síse). Od té doby stačili Nikola, jeho láska Eržika, 
Mageri, zbojníci, četníci a další hrdinové příběhu získat 
nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět - alespoň 
v paměti a srdcích svých diváků a posluchačů. 
I v příbramském divadle se ke zbojníku Nikolovi vrátili 
s láskou a se vší úctou a pokorou k síle příběhu o veliké 

lásce a zradě, stejně jako k písničkám, které všechny 
stále znovu těší a dojímají. V inscenaci nebude chybět 
ani živá kapela.
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Pavel Batěk, Jiří Vojta, Lukáš Král, Martin 
Dusbaba, Vladimír Senič, Lukáš Typlt, Jaroslav So-
meš, Šimon Knápek, Robert Tyleček, Petr Florián, Petr 
Beleš, Filip Müller, Anna Fixová, Kateřina Fixová, Iva-
na Krmíčková
Kapela: klávesy - Stanislav Poslušný / Matěj Voda, 
saxofon - Lenka Váhalová, kytary a bicí - Petr Beleš, 
basová kytara - Šimon Knápek, Lukáš Typlt, bicí - Petr 
Beleš, Jiří Vojta, housle - Milan Jakeš
Délka představení: 110 minut s přestávkou

Vstupné: 390 Kč / 360 Kč senior, student

čtvrtek 4. října  19:30

TANČÍRNA 

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

pondělí 8. října 19:30

LACO DECZI A CELULA 
NEW YORK 
Koncert fenomenálního jazzového trumpetisty, hu-
debního skladatele a malíře. Každý jeho koncert je 
pro posluchače neopakovatelným zážitkem. 

Vstupné: 290 Kč / 260 Kč senior, student

středa 10. října  16:00 

VÝROBA LAMPIÓNU
dílnička pro Děti  (malý sál KD Vltava)
Přijďte si vyrobit lampión, který si ponesete do slav-
nostního průvodu na oslavu republiky (20. 10.), nebo 
třeba na halloween. Sejdeme se v malém sále kultur-
ního domu Vltava ve středu 10. října v 16 hodin. Dob-
rou náladu s sebou. Přihlásit se můžete na e-mailové 
adrese: jitka.kostalova@kralupy.cz do 5. října. Počet 
míst je omezený. Cena dílničky: 80 Kč

středa 10. října  19:00 

TANČÍME 
Večer plný krásných melodií v podání Markéty Wag-
nerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

Taneční kurzy v říjnu - neděle: 7. 10., 14. 10., 28. 10.
16:00  .............................. Pokračovací taneční kurzy pro mírně, více a super pokročilé
18:00  .............................. Základní taneční kurzy pro mládež - odpolední kurz
20:15  .............................. Základní taneční kurzy pro mládež - večerní kurz

úterý 16. října  19:30

JANEK LEDECKÝ A BAND 

Hudební skladatel, textař, producent a muzikálový herec 
Janek Ledecký je jednou z našich nejznámějších hudeb-
ních hvězd a zároveň skvělý autor. Své nejlepší hity za-
hraje společně se svou kapelou také u nás v Kralupech.

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč student, senior

sobota 20. října  15:00

DEN REPUBLIKY 

Podrobná pozvánka na straně 17.

neděle 21. října  14:00 

KRALUPSKÝ TALENT 
9. ročník pěvecké soutěže
Tradiční pěvecká soutěž, ve které se vám představí 
mladí nadějní zpěváci. Přijďte si užít velmi pohodové 
odpoledne. Účast v porotě přislíbili Petra Alvarez Šim-
ková, Klára Kolomazníková a Ondřej Ruml.

Vstupné: 80 Kč

úterý 23. října  16:30

Sváťovo dividlo:

O PYŠNÉ NOČNÍ KOŠILCE 

Další z kouzelných pohádek Alenky a Sváti, kterou 
opět zahrají v kině Vltava.  Vstupné: 70 Kč
Pohádka je součástí razítkové soutěže Z pohádky do 
pohádky, do které ceny věnovalo Radio Relax.

čtvrtek 25. října  16:30

ČAJ O PÁTÉ 
Oblíbený podvečer s Kozelkovou trojkou.

Vstupné: 50 Kč

OD 1. LISTOPADU BUDOU V PRODEJI DIVADELNÍ ABONENTKY, 
OD 8. LISTOPADU ABONENTKY KRÁSNÉ HUDBY.
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Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 24. 10. 2018 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku „JAK KAŠPÁREK K ROZÁRCE 
PŘIŠEL“, režie Z. Hrazděrová. Vstupenky 
koupíte na místě před představením.

Rolnička� 

1. 11. Tančírna

5. 11.  
Vernisáž výstavy prací 
žáků výtvarných zájmových 
útvarů DDM Kralupy

7. 11.  
Nirit a Oren – představení 
ZUŠ Kralupy

10. 11. 
Svatomartinská zábava 
s kapelou Globus band

11. 11. 2. prodloužená tanečních kurzů

13. 11. Rak a Rak - kytarový koncert

15. 11. Tančíme

17. 11. Divadlo Kalich - Kočka v oregánu

20. 11. 
Z pohádky do pohádky - 
Pirátská pohádka

22. 11. Čaj o páté

23. 11. Studentský ples 7.G. DG Kralupy

24. 11. Ochutnávka vín s cimbálovkou

27. 11. 
Marián Vojtko, Michaela 
Gemrotová a Klasix Quartet

30. 11.  Městský ples

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:

sobota 10. listopadu - 20:00
Svatomartinské víno a dobroty k němu + výborná muzika v podání kapely 

Globus band = skvělý večírek, na kterém musíte být. Vstupné: 120 Kč 

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

středa 31. října  19:00 

VOJTĚCH „KIĎÁK“ TOMÁŠKO 

„Zve Vás jeden obyčejný kluk (pro někoho už starší 
pán, ale duší pořád kluk), z malého městečka nad 
řekou Ohří.
Někdo dovede namalovat nádherné obrázky, někdo 
je machr na cizí řeči, další třeba skáče padákem, jiný 
postaví dům, nebo opraví neposlušný počítač. Tohle 
vše já neumím.
Píšu a skládám písničky. O lidech, o lásce, o přátel-
ství. O tom co jsem prožil, co vidím okolo sebe. Vím, 
že to nejsou žádné hity a ani mě to netrápí. Je v nich 
ale kus mého života a možná i vašeho. Napsané srd-
cem pro ty, kteří dovedou srdcem poslouchat. Přijďte 
na koncert a naberte si plnou duši. Berte si slovíčka 
a tóny, smějte se a nestyďte se třeba i uronit slzičku, 
když vás něco dojme. Náš svět je barevný a smích 
i pláč k němu patří.
Těším se na Vás, písničkář Vojta Kiďák Tomáško“

Vstupné: 150 Kč

Svatomartinská zábava  
s kapelou Globus Band
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HALLOWEEN
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 12+, 109 MIN.

Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode jako jedna z mála přežít 
řádění maskovaného zabijáka Michaela Myerse. Útok, který se 
odehrál o halloweenské noci, v ní však zanechal hluboké jizvy na 
duši. Od noci, během které vyšinutý mladík ubodal její přítele, 
jen aby mohl připravit o život i ji, se důsledně připravuje na jeho 
návrat. 

HOVORY S TGM
ČESKO, HISTORICKÝ, 2018, 80 MIN.

Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé 
demokracie na vrcholu, stejně jako celé Československo. 
Kniha, která vznikala celý rok a která má národu představit jeho 
prezidenta, je hotová. Karel Čapek (Jan Budař) vyhledá v zahradě 
zámku v Topolčiankách Masaryka (Martin Huba). Čapek se nechává 
zatáhnout do vzrušené debaty o dcerách, o světě, o politice 
i politicích, o Češích, o lásce a o ženách. Masaryk ukazuje, že není 
pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž z masa 
a kostí.

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE 
VELKÁ BRITÁNIE / USA, KOMEDIE, TITULKY / DABING, 2018, 88 MIN. 

Johnnyho Englishe, penzionovaného tajného agenta, který se 
na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních 
okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální 
počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské 
tajné služby, a tak je premiérka nucena povolat zpět do služby právě 
Englishe.

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
ČESKO / SLOVENSKO, POHÁDKA, 2018, 99 MIN.

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně 
pod Dračí skálou, kde pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý 
dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni 
společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík 
začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké 
lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém 
Drakovi.

 2.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – MISS HANOI sen. 60 Kč / 130 Kč

   20:00  SESTRA 130 Kč 

 3.  ST 20:00  HELL FEST: PARK HRŮZY 130 Kč

 4.  ČT  20:00  VENOM  2D/T 130 Kč

 5.  PÁ 17:00  VENOM   /D 150 Kč

    20:00  TOMAN 130 Kč

 6.  SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:  
    PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč

    20:00  VENOM  2D/T 130 Kč 

 7.  NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  VENOM  2D/D 130 Kč

    20:00  TOMAN 130 Kč

8. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 9.  ÚT  20:00  TOMAN 130 Kč

 10.  ST  20:00  VENOM  2D/T 130 Kč 

 11.  ČT  20:00  PRVNÍ ČLOVĚK 130 Kč 

 12.  PÁ  19:00  A PLASTIC OCEAN zdarma

 13.  SO  14:30  VILÍK: RYCHLE A VESELE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VENOM   /D 150 Kč

    20:00  PRVNÍ ČLOVĚK 130 Kč 

 14.  NE  14:30  PRINCEZNA A DRÁČEK děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VENOM  2D/D 130 Kč

    20:00  TOMAN 130 Kč

15. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 16.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ sen. 60 Kč / 130 Kč 

   20:00  ZLODĚJI 100 Kč

 17.  ST 20:00  PRVNÍ ČLOVĚK 130 Kč 

 18.  ČT 20:00  TOMAN 130 Kč

 19.  PÁ 17:00  ČARODĚJOVY HODINY  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  HALLOWEEN 130 Kč 

 20.  SO 14:30  PRINCEZNA A DRÁČEK děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VENOM  2D/D 130 Kč 

    20:00  HOVORY S TGM 130 Kč 

 21.  NE  14:30  VILÍK: RYCHLE A VESELE děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

    20:00  MARS 130 Kč 

PRVNÍ ČLOVĚK
USA, ŽIVOTOPISNÝ, 2018, TITULKY, 12+, 138 MIN.

Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkaly u televizí, aby 
v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. 
Krátce na to pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu: „Je to 
malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který se 
stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl 
tímto úspěšně završen. Co vše ovšem bylo za samotným příběhem 
Neila Armstronga? 

VENOM
USA, AKČNÍ / SCI-FI, TITULKY / DABING, 2018, 12+, 112 MIN.

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších 
a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní 
roli smrtonosného Venoma se představí Tom Hardy.  

ZLATÝ PODRAZ
ČESKO, DRAMA, 2018, 12+, 106 MIN.

Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska 
mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle, s kterou 
se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. 
Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci - 
trenér Valenta a funkcionář Hrabal, vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už 
na mnoho let rozdělila železná opona.

ZLODĚJI
JAPONSKO, DRAMA, TITULKY, 2018, 15+, 121 MIN.

Osamu je gastarbajtr, který si se svým synem přivydělává kradením 
v obchodech. Oba žijí v provizorním domě na periferii a s dalšími 
členy domácnosti tvoří rodinu, na které je podivného mnohem více, 
než jen způsob obživy. Do rutiny krádeží zasáhne holčička, která si 
osaměle hraje v mrazu na balkóně. Osamu se rozhodne, že vzít si 
dítě, které rodiče zanedbávají, není zločin.

ZLÝ ČASY V EL ROYALE
USA, MYSTERIÓZNÍ / THRILLER, 2018, TITULKY, 12+, 140 MIN.

Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemstvím, se setkává 
v hotelu El Royale, který má vlastní temnou minulost.

22. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 23.  ÚT  16:30  SVÁŤOVO DIVIDLO: O PYŠNÉ NOČNÍ KOŠILCE 70 Kč 
   20:00  ZLÝ ČASY V EL ROYALE 130 Kč 

 24.  ST 20:00  PRVNÍ ČLOVĚK 130 Kč 

 25.  ČT  20:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/T  130 Kč

 26.  PÁ 17:00  ČARODĚJOVY HODINY  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ZLATÝ PODRAZ 130 Kč 

 27.  SO  14:30  VILÍK: RYCHLE A VESELE děti 110 Kč / 130 Kč

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

    20:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/D  130 Kč 

 28.  NE  14:30  PRINCEZNA A DRÁČEK děti 110 Kč / 130 Kč

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

    20:00  NEBEZPEČNÁ LASKAVOST 130 Kč 

29. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 30.  ÚT 20:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/T  130 Kč 
 31. ST  20:00  HALLOWEEN 130 Kč 

 1. ČT  20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč 

 2. PÁ 17:00  BOHEMIAN RHAPSODY � 130 Kč

 

    20:00  ZLATÝ PODRAZ 130 Kč

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

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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HALLOWEEN
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 12+, 109 MIN.

Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode jako jedna z mála přežít 
řádění maskovaného zabijáka Michaela Myerse. Útok, který se 
odehrál o halloweenské noci, v ní však zanechal hluboké jizvy na 
duši. Od noci, během které vyšinutý mladík ubodal její přítele, 
jen aby mohl připravit o život i ji, se důsledně připravuje na jeho 
návrat. 

HOVORY S TGM
ČESKO, HISTORICKÝ, 2018, 80 MIN.

Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé 
demokracie na vrcholu, stejně jako celé Československo. 
Kniha, která vznikala celý rok a která má národu představit jeho 
prezidenta, je hotová. Karel Čapek (Jan Budař) vyhledá v zahradě 
zámku v Topolčiankách Masaryka (Martin Huba). Čapek se nechává 
zatáhnout do vzrušené debaty o dcerách, o světě, o politice 
i politicích, o Češích, o lásce a o ženách. Masaryk ukazuje, že není 
pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž z masa 
a kostí.

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE 
VELKÁ BRITÁNIE / USA, KOMEDIE, TITULKY / DABING, 2018, 88 MIN. 

Johnnyho Englishe, penzionovaného tajného agenta, který se 
na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních 
okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální 
počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské 
tajné služby, a tak je premiérka nucena povolat zpět do služby právě 
Englishe.

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
ČESKO / SLOVENSKO, POHÁDKA, 2018, 99 MIN.

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně 
pod Dračí skálou, kde pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý 
dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni 
společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík 
začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké 
lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém 
Drakovi.

 2.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – MISS HANOI sen. 60 Kč / 130 Kč

   20:00  SESTRA 130 Kč 

 3.  ST 20:00  HELL FEST: PARK HRŮZY 130 Kč

 4.  ČT  20:00  VENOM  2D/T 130 Kč

 5.  PÁ 17:00  VENOM   /D 150 Kč

    20:00  TOMAN 130 Kč

 6.  SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:  
    PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč

    20:00  VENOM  2D/T 130 Kč 

 7.  NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  VENOM  2D/D 130 Kč

    20:00  TOMAN 130 Kč

8. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 9.  ÚT  20:00  TOMAN 130 Kč

 10.  ST  20:00  VENOM  2D/T 130 Kč 

 11.  ČT  20:00  PRVNÍ ČLOVĚK 130 Kč 

 12.  PÁ  19:00  A PLASTIC OCEAN zdarma

 13.  SO  14:30  VILÍK: RYCHLE A VESELE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VENOM   /D 150 Kč

    20:00  PRVNÍ ČLOVĚK 130 Kč 

 14.  NE  14:30  PRINCEZNA A DRÁČEK děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VENOM  2D/D 130 Kč

    20:00  TOMAN 130 Kč

15. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 16.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ sen. 60 Kč / 130 Kč 

   20:00  ZLODĚJI 100 Kč

 17.  ST 20:00  PRVNÍ ČLOVĚK 130 Kč 

 18.  ČT 20:00  TOMAN 130 Kč

 19.  PÁ 17:00  ČARODĚJOVY HODINY  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  HALLOWEEN 130 Kč 

 20.  SO 14:30  PRINCEZNA A DRÁČEK děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VENOM  2D/D 130 Kč 

    20:00  HOVORY S TGM 130 Kč 

 21.  NE  14:30  VILÍK: RYCHLE A VESELE děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

    20:00  MARS 130 Kč 

PRVNÍ ČLOVĚK
USA, ŽIVOTOPISNÝ, 2018, TITULKY, 12+, 138 MIN.

Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkaly u televizí, aby 
v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. 
Krátce na to pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu: „Je to 
malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který se 
stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl 
tímto úspěšně završen. Co vše ovšem bylo za samotným příběhem 
Neila Armstronga? 

VENOM
USA, AKČNÍ / SCI-FI, TITULKY / DABING, 2018, 12+, 112 MIN.

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších 
a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní 
roli smrtonosného Venoma se představí Tom Hardy.  

ZLATÝ PODRAZ
ČESKO, DRAMA, 2018, 12+, 106 MIN.

Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska 
mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle, s kterou 
se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. 
Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci - 
trenér Valenta a funkcionář Hrabal, vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už 
na mnoho let rozdělila železná opona.

ZLODĚJI
JAPONSKO, DRAMA, TITULKY, 2018, 15+, 121 MIN.

Osamu je gastarbajtr, který si se svým synem přivydělává kradením 
v obchodech. Oba žijí v provizorním domě na periferii a s dalšími 
členy domácnosti tvoří rodinu, na které je podivného mnohem více, 
než jen způsob obživy. Do rutiny krádeží zasáhne holčička, která si 
osaměle hraje v mrazu na balkóně. Osamu se rozhodne, že vzít si 
dítě, které rodiče zanedbávají, není zločin.

ZLÝ ČASY V EL ROYALE
USA, MYSTERIÓZNÍ / THRILLER, 2018, TITULKY, 12+, 140 MIN.

Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemstvím, se setkává 
v hotelu El Royale, který má vlastní temnou minulost.

22. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 23.  ÚT  16:30  SVÁŤOVO DIVIDLO: O PYŠNÉ NOČNÍ KOŠILCE 70 Kč 
   20:00  ZLÝ ČASY V EL ROYALE 130 Kč 

 24.  ST 20:00  PRVNÍ ČLOVĚK 130 Kč 

 25.  ČT  20:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/T  130 Kč

 26.  PÁ 17:00  ČARODĚJOVY HODINY  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ZLATÝ PODRAZ 130 Kč 

 27.  SO  14:30  VILÍK: RYCHLE A VESELE děti 110 Kč / 130 Kč

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

    20:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/D  130 Kč 

 28.  NE  14:30  PRINCEZNA A DRÁČEK děti 110 Kč / 130 Kč

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

    20:00  NEBEZPEČNÁ LASKAVOST 130 Kč 

29. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 30.  ÚT 20:00  JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE  2D/T  130 Kč 
 31. ST  20:00  HALLOWEEN 130 Kč 

 1. ČT  20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 130 Kč 

 2. PÁ 17:00  BOHEMIAN RHAPSODY � 130 Kč

 

    20:00  ZLATÝ PODRAZ 130 Kč

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

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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jubilanti� 
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří slaví

v říjnu 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 vycházku Po stopách vzniku republiky
Kdy? V sobotu 13. října 2018

Pozvánka na prohlídku Klementina
Kdy? V neděli 28. října 2018

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

B ěhem našeho putování Prahou si připomeneme 
místa, která souvisejí s tímto významným 

datem – 28. 10. 1918, povíme si rovněž o osob- 
nostech, které se na vzniku republiky podílely. 
Vycházka bude začínat v 10:00 před Obecním 
domem, provázet nás bude PhDr. Eva Havlovcová.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42. Z Masarykova nádraží v Praze půjdeme 
pěšky k Obecnímu domu.

Rozsáhlý areál Klementina byl založen 
jezuity po jejich příchodu do Čech v roce 

1556. Zpočátku členové řádu sídlili v bývalém 
dominikánském klášteře, roku 1653 ale začali 
areál rozšiřovat. Přestavba trvala přes 170 let, 
v Klementinu tak lze vypozorovat nejrůznější 
stavební slohy. Se svými více než dvěma hektary se 
tak stává jedním z největších stavebních komplexů 
v Evropě. Na stavbě se podíleli významní architekti, 
např. Carlo Lurago, František Maxmilián Kaňka 
nebo Kilián Ignác Dientzenhofer.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme 9:12. 
Z Masarykova nádraží v Praze půjdeme pěšky ke 
Klementinu, kde budeme rozděleni do dvou skupin. 
První prohlídka proběhne v 10:30, druhá od 11:00. 

Na vycházku se objednejte nejpozději do 18. 10.  
na tel. čísle: 737 901 360. Součástí prohlídky je 
výstup na věž – 172 schodů. 

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

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Jana Spurná

blahopřání� 
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80 let

František Menšík

Anna Fričová

Josef Karel

Josef Krch

Helena Štorková

Jan Polák

Jaroslav Knížek

Miroslava Dudová

František Kasal

Bohumila Kravcová

85 let

Rudolf Poštulka

Jaroslav Jeřábek

Jarmila Bagalová

Etela Hubičková

91 let Božena Melicharová

92 let Anna Hrdličková

93 let Růžena Pospíšilová

Dodatečně gratulujeme k 85. zářijovým 
narozeninám paní Marii Krayzlové  

a 94. narozeninám paní Miroslavě Müllerové.

Dne 23. 10. 2018 oslaví životní jubileum  
91 let naše maminka, babička a prababička, pa-
ní BOŽENA MELICHAROVÁ.

Milá maminko, do dalších 
let Ti přejeme hlavně zdra-
ví a spokojenost v rodině. 
Pravnučka Kiki Ti, babičko, 
přeje, abys byla mezi námi 
ještě hodně dlouho.

Zároveň vzpomínáme ten-
to den na pana KARLA MELICHARA, který se 
narodil také 23. 10. a dožil by se 96 let.

Rodina Záhoříkova

Dne 12. 10. 2018 oslaví své 80. narozeniny 
pan FRANTIŠEK MENŠÍK. 
K tomuto krásnému jubileu 
mu plno elánu, zdraví a dob-
ré nálady přejí z celého srd-
ce manželka Bohumila, dce-
ry Ivana a Jana s rodinami 
a přátelé.

R odáci srdečně zvou své členy i přízniv-
ce na autobusový výlet, který se koná 

ve čtvrtek 18. 10. 2018. Přihlásit se je 
možné v úterý 2. 10. v salónku DPS od 13:00 
nebo na tel. č. 728 939 510. Jedeme do zám-
ku v Zákupech, podíváme se do České Lípy 
a navštívíme zříceninu vodního hradu Lipý. 

Nastupujeme v 6:45 v Minicích, asi po 
pětiminutových zastávkách ve známých 
stanicích končíme v 7:00 v Lobečku. 

Zámek v Zákupech 
byl přestavěný po roku 1541 z tvrze, panem 
Zdislavem Berkou, v renesančním slohu. 
Dnešní podoba interiéru je z roku 1830-53. 

V České Lípě bude čas na oběd a indivi-
duální prohlídku města. Končíme návště-
vou vodního hradu Lipý. 

Hrad Lipý 
byl založen rodem Ronovců ve 13. stole-
tí v údolí řeky Ploučnice. V 16. století byl 
hrad přestavěn na zámek. Po bitvě na Bí-
lé hoře skupuje zámek vojevůdce Albrecht 
z Valdštejna, správu panství přesouvá do 
nedalekých Zahrádek a zámek tím pustne. 
V únoru roku 1967 je hlavní zámecká budo-
va z příkazu Národního výboru odstřelena. 
Od té doby celý areál upadá k zapomnění. 
Co uvidíme na místě, stojí ale za návštěvu. 

VÝLET PŘIPRAVIL VÝBOR RODÁKŮ

ČLENOVÉ KLUBU DŮCHODCŮ 
zvou na koncert. Dne 3. 10. 2018 ve 14:00 
se v jídelně DPS koná schůze důchodců 
klubu Kaučuk, zakončená klavírním kon-
certem. Jste všichni srdečně zváni!

Sdružení rodáků pořádá další zájezd

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

opustili nás� 
5. 9. Jaroslava KOLÁŘOVÁ 86 let

5. 9. Josef BÁČA 92 let

17. 9. Miloslava BENEŠOVÁ 60 let

� 

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti

Inzerci můžete objednávat na:
zpravodaj@mestokralupy.cz

Z vládnu pečovat o nemocnou maminku, 
když mě ještě potřebují i mé děti? Ne-

přijdu o všechen čas s vnoučaty? Budu si 
vědět rady? Co je vlastně demence a co nás 
čeká v budoucnu? A co když přijdu o práci? 
Každý, kdo se dostane do situace, kdy musí 
zajistit péči o svého blízkého, stojí před řa-
dou otázek a rozhodnutí. Mnohdy se ocitá 
v uličce, o níž s jistotou neví, zda někam 
vede. Často se ptáme, co udělat, aby to by-
lo správně.

Tyto otázky si nekladu jen já. Je nás mno-
ho, někdo na začátku, jiný už prošel celou 
cestu. Všichni jsme se museli vyrovnat 
s tím, že náš blízký trpí demencí. A prá-
vě vás všechny zveme na setkání pečují-

cích, které v Kralupech pořádá organizace 
Dementia I.O.V., z.ú. každý druhý čtvrtek 
v měsíci od 17:00.

Scházíme se v prostorách DPS Kralupy n. 
Vlt., na adrese: U Cukrovaru 1171. Další se-
tkání proběhne ve čtvrtek 11. 10., dozvíte 
se více na téma: Dokážu se postarat doma? 

Konkrétní informace o projektu „Nefor-
mální péče“ naleznete na webových 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                             

Dokážu se postarat doma?

VMedové prodejně v Kozomíně se roz-
hodli podpořit Školu pro výcvik vodí-

cích psů a projekt Veď mě ve tmě. Celou 
částku, kterou zákazník zaplatí při zakou-
pení pastového medu, věnuje prodejce na 
podporu vodících psů. 
„Další možností, jak projekt podpořit, je 

přispět do sbírkové kasičky, kterou máme 
v naší Medové prodejně v Kozomíně umís-
těnou“, říká Kamila Rubešová, jednatelka 
společnosti.
Kampaň i projekt Veď mě ve tmě můžete 
sledovat na webových stránkách vedme-
vetme.cz a na sociálních sítích.

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

vzpomínky

Dne 8. 10. 2018 to bude rok, co 
nás navždy opustil pan JOSEF 
POPELKA. S láskou vzpomíná 
manželka Marie a synové Libor 
a Ivan s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 19. října by oslavil 70. naro- 
zeniny pan JAN HAVLÍK. Byl to 
tvořivý a pracovitý člověk. Jeho 
srdce se náhle zastavilo před pěti 
lety. Stále vzpomínáme. 
Rodina

Dne 24. října uplynou čtyři roky od 
doby, kdy nás navždy opustil pan 
MIROSLAV BOHÁČEK. S láskou 
vzpomínají manželka Iva, syn 
Miroslav s rodinou a švagrová Jana.

Dne 27. 10. 2018 uplyne 5 let 
od doby, kdy nás navždy opustila 
MARIE CHUPÍKOVÁ. Vzpomíná 
manžel s rodinou.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám 
srdce stále krvácí. Hvězdy Ti nesvítí, 
slunce Ti nehřeje, už se k nám 
nevrátíš, už není naděje. Vydal ses 
na cestu, kde chodí každý sám, jen 
dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 22. října uplyne 10 smutných let od úmrtí 
našeho drahého tatínka, pana VÁCLAVA ŠTORKA 
z Kralup nad Vltavou. S láskou stále vzpomínají dcera 
Ilona a syn Pavel s rodinami.

Základní organizace ČSCH v Kralupech n. Vlt.
pořádá ve dnech 13. - 14. října 2018 v Kralupech nad Vltavou

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
s expozicí okrasného ptactva, morčat 

PRODEJ ZVÍŘAT – OBČERSTVENÍ
areál je v Kralupech - Lobečku ulice Ke Koupališti - „DŘEVÁK“ 

Otevřeno: sobota od 8 do 17 hodin, neděle od 8 do 13 hodin

V areálu také prodej medu, medoviny aj.  Těšíme se na Vaši návštěvu!
Děti do 15 let vstup zdarma

Veď mě ve tmě

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
ŘÍJEN

1. 10. - 5. 10.  ........bioodpad                                  
15. 10. - 19. 10. ....rozměrný odpad z domácností   

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

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

U rčitě jste si všimli, že z vysokých komí-
nů nad průmyslovými podniky často 

šlehá oheň. Jde o řízené, bezpečné a vůči 
životnímu prostředí zodpovědné spalová-
ní přebytečných plynů, které se nahromadí 
při různých provozních činnostech.

Fléra, fakle nebo bezpečnostní hořák 
je speciální zařízení pro bezpečné a bez-
dýmé zneškodnění hořlavých plynů a par, 
čímž dojde k zabránění jejich úniku do 
ovzduší. 

Hořáky nejsou pro okolí nebezpečné. 
Jsou signálem, že složitá soustava výrob-
ních jednotek funguje spolehlivě a nikoho 
neohrožuje.

Nejčastěji se využívá při provozních ope-
racích, jako je odstávka nebo najíždění za-
řízení, při odtlakování a promývání pro-
cesních jednotek, nebo v situacích, kdy je 

potřeba uvolnit tlak ve výrobním zařízení.
Výrobní závody pomocí hořáků současně 

plní své legislativní povinnosti týkající se 
sběru odpadních plynů a jejich efektivní 
a ekologické likvidace.

Účinnost bezpečnostních hořáků dosa-
huje hodnot 98 - 99,8 %. Směs plynů shoří 
na oxid uhličitý a vodu, tedy produkty do-
konalého spalování. Do ovzduší se dosta-
ne 1,5 % oxidu uhelnatého a 0,5 % zbytku 
oxidů dusíku nebo oxidu siřičitého. Ačkoliv 
je spalování ve flérách dobře viditelné i na 
velké vzdálenosti, fléry nepatří ke zdrojům, 
které by významně přispívaly ke znečiště-
ní ovzduší.

Při mimořádných událostech může 
plamen šlehat až do výšky sta metrů. 
Hlučnější provoz je způsoben přidává-
ním páry pro zvýšení účinnosti spalo-
vání, snížení kouřivosti a pro udržení 
plamene v bezpečné vzdálenosti od ústí 
hlavice hořáku.

TISKOVÁ ZPRÁVA 

EKOCENTRA KRALUPY

P řelom října a listopadu 
se nese ve znamení vzpo-

mínky na zesnulé. Svátek Du-
šiček si připomene i veltruský 
zámek. V pátek 2. listopadu 
uctíme památku dvou osob-
ností, jejichž život a smrt jsou 
se zámkem spojeny. První 
z nich je kníže Ferdinand Kin-
ský, který zemřel ve Veltrusích 
po pádu z koně, druhou hra-
bě Rudolf Chotek, snad nejvý-
znamnější osobnost rodu a dru-
hý zakladatel zdejšího zámku.  
Přijďte i vy spolu s námi za-
vzpomínat. 

Jak vypadala Válka  
bramborová?
Na zámku jsme si v sobotu  
15. září připomněli události 

jedné z málo známých válek, 
takzvané „války bramborové“, 
která se udála na našem úze-
mí v době vlády Marie Terezie 
v letech 1778-1779. Návštěvníci 
mohli zhlédnout ukázku dobo-
vé výzbroje a vojenské taktiky, 
zavítat na kostýmovanou pro-
hlídku výstavy „Generál Lau-
don jede skrz Veltrusy“ nebo si 
projít tržiště a dozvědět se něco 
nejen o této prapodivné válce 
a jejím názvu, ale také o bram-
borách. Akce vyvrcholila bo-
jovou šarvátkou mezi Pruskou 
a Rakouskou armádou. 

Děkujeme všem, kteří se ak-
ce účastnili, a těšíme se zase na 
shledanou u další zámecké akce.

BARBORA FRINDOVÁ,

PRACOVNÍK VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ

Na zámku Veltrusy 
vzpomenou  
na významné osobnosti

Fléra alias fakle je strážce bezpečnosti
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Válka bramborová

Dušičková vzpomínka  
se uskuteční 2. listopadu.
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H lavní hvězdou a ozdobou 
této hudební párty bude 

letos POKÁČ, jenž je jedním 
z nejvýraznějších mladých 
písničkářů a textařů na čes-
ké hudební scéně. V létě 2017 
vydal debutové album Vlasy, 
které později získalo ocenění 
Zlatá deska. Mezi jeho další 
úspěchy patří nominace na 
ocenění Český slavík a cenu 
Anděl v kategorii Objev roku. 
Autor singlů Vymlácený en-
try (více než 3 mil. zhlédnutí 
na youtube), Co z tebe bude, 
nebo Mám doma kočku, jako 
textař spolupracuje mimo ji-

né s Voxelem, Jakubem Dě-
kanem nebo skupinou Mirai. 

Dále se představí kralupské 
kapely VOCAL BAND MAR-
KÉTY APTOVÉ, NOMÁD, 
a o after párty se postará 
energická kapela MADE IN 
GARAGE. 

Akci podporuje Město Kra-
lupy nad Vltavou. Všechny sr-
dečně zveme a těšíme se na 
vás!

Rezervace vstupenek na 
e-mailu: hrdinovam@se-
znam.cz

MARKÉTA HRDINOVÁ, 

ORGANIZÁTOR AKCE

Hlavní hvězdou 
Musicfestu 2018 
bude písničkář Pokáč
■  V pátek 2. listopadu 2018 se v hudebním klubu 
U Krkavce v Kralupech uskuteční již 18. ročník 
tradičního kralupského multižánrového festivalu 
Musicfest. 
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ŘÍJEN 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

PODAT PŘIHLÁŠKU 
MŮŽETE I DODATEČNĚ

Děkujeme všem, kteří včas po-
dali přihlášky a začali navštěvo-
vat naše zájmové útvary. Pokud 

jste tak neučinili, nesmutněte 
a ještě k nám zajděte. Určitě pro 
vás místo najdeme. Všimli jste si 
například našich novinek - la-
krosu, stepu, jógy, street work- 
outu a historického šermu? Ne-
toužíte tvořit nádherné fotogra-
fie malované světlem? Potřebu-
jete zdokonalit v angličtině? To 
vše a mnoho dalšího u nás na-
jdete.

PŘIJMEME PEDAGOGA 
VOLNÉHO ČASU 
DDM Kralupy n. Vlt. přijme od 
1. 1. 2019 pedagoga volného ča-
su na plný pracovní úvazek.

Požadavek: kreativita, smysl 
pro týmovou práci i samostat-
nost.

CV posílejte na: info@ddm-
kralupy.cz

VÍKENDOVÉ KURZY
Keramika pro náctileté a do-

spělé se bude konat 28. 10. 2018.
Tiffany technika – skleněné vá-
noční ozdoby, dekorace a šper-
ky budou tématem kurzu dne 
17. 11. 2018.

Kurzy se konají v budově 
DDM, vždy od 13:00. Cena za 
kurz je 400 Kč. Přihlášení spo-
lečně s platbou proveďte, prosí-
me, do 22. 10. (keramika) a do 
9. 11. (tiffany).

GABRIELA JUNÁŠKOVÁ, DDM KRALUPY
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Mohly byste se, prosím, ve zkratce 
představit?
I. Šulová: Ve školství pracuji jako učitelka 
plných 26 let. Nejdéle jsem učila na Základ-
ní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského 
náměstí 198. Zde jsem pracovala také na po-
zici výchovné poradkyně. A právě díky tomu 
jsem měla možnost účastnit se jak jednání 
se zákonnými zástupci žáků, tak s vyučují-
cími a samotnými žáky. Své zkušenosti jsem 
uplatňovala v posledních dvou letech na ZŠ 
Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, kde 
jsem vedla výchovné poradenství 1. stupně.

D. Binková: Vystudovala jsem Matema-
ticko-fyzikální fakultu UK, obor učitelství, 
matematika, deskriptivní geometrie. Poté 
jsem učila tři roky na gymnáziu v Praze, 
dva roky za ČZU v Suchdole. Po mateřské 
jsem nastoupila na SOŠ a SOU Kralupy, kde 
jsem již 11 let.

S jakou koncepcí rozvoje školy jste se 
hlásila do výběrového řízení na ředitelku?
I. Šulová: Hlásila jsem s koncepcí převzít 
dané školské zařízení s tím, že začnu bu-
dovat prostředí, ve kterém zavedu novou 
podobu školní dokumentace, kde se rov-
něž více zaměřím na výchovné poradenství 
a primární prevenci, a stejně tak na dovy-
bavení školní budovy a zapojení školy do 
různých projektů a programů. Ostatně již 
během hlavních prázdnin se nám podaři-
lo vyměnit střechu školy, pokrýt budovu 
školy internetem. V nejbližší době se pak 
chystáme zapojit do grantového projektu 
Zelená oáza, jenž by nám pomohl zkulti-
vovat školní zahradu
D. Binková: Ráda bych dávala důraz na 
zvyšování kvality vzdělávání, a konkrét-
ně na této škole jde o zvýšení počtu žáků 
a s tím související prestiž školy. Upadá zá-
jem nejen o chemii, ale i ostatní technické 
obory. Budu klást důraz na modernizaci 

Kolik dětí navštěvuje 
kralupské školy?
V kralupských ZŠ je aktuálně celkem 2 204 žáků.
Prvňáčků nastoupilo letos 223 (pro srovnání - 
v loňském září bylo 261 prvňáčků).
Prvních tříd je otevřeno 11, což je stejný počet 
jako v předchozích dvou letech.

V kralupských MŠ je aktuálně celkem 578 dětí, 
z toho 212 předškoláků a 37 dvouletých dětí.

*stav k 13. září 2018
LENKA TUREČKOVÁ,

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ

DVOJROZHOVOR s... Mgr. Ivanou Šulovou, ředitelkou ZŠ Kralupy n. Vl., ul. 28. října a Mgr. Dagmar Binkovou, ředitelkou SOŠ a SOU Kralupy

Dvě kralupské školy mají nové ředitelky
■  Během letošních letních 
prázdnin došlo ve dvou školách 
ke změně na ředitelském postu. 
V obou případech vystřídala žena 
muže, kdy oba ředitelé odcházeli 
do starobního důchodu. Výběrová 
řízení probíhala odděleně,  
Mgr. Šulovou jmenovala do funkce 
ředitelky Rada města Kralupy 
nad Vltavou, Mgr. Binkovou Rada 
Středočeského kraje.

Co je, podle Vás, v dnešní době ve školství 
nejpozitivnější?
I. Šulová: Na školství jako takovém je 
v současné době, dle mého názoru, nejpo-
zitivnější to, že se do něj začíná pravidelně 
investovat, že se téma vzdělávání dostalo 
mezi přední body vládního prohlášení. Vě-
řím tomu, že i v budoucnu se do školství bu-
dou promítat potřeby celé společnosti, jež si 
uvědomuje, že ze škol by měli vycházet žáci, 
vybaveni dovednostmi potřebnými pro pro-
fesní i praktický život. Takoví, kteří samo-
statně přemýšlejí, řeší problémy, utvářejí si 
vlastní názory a jsou schopni si je obhájit, 
komunikovat spolu a vzájemně se respek-
tovat a tolerovat. Zkrátka takoví, kteří se 
neztratí a budou úspěšní v osobním životě.

D. Binková: V poslední době se zlepšilo 
odměňování pedagogických i nepedagogic-
kých pracovníků, očekáváme, že navyšová-
ní bude pokračovat, aby prestiž učitelského 
povolání stoupala. Mně osobně nejvíc po-
těšil konkrétní příklad: minulý školní rok 
zájem nových žáků o znovuotevření Klu-
bu mladých diváků (KMD), to znamená, 
že opět jezdíme s KMD na večerní pražská 
představení. Těší mě, že i když jsme tech-
nická škola, tak mají studenti o kulturu zá-
jem. 

Mgr. Ivana 
Šulová, 
ředitelka ZŠ 
Kralupy n. Vl., 
ul. 28. října

Mgr. Dagmar 
Binková, 
ředitelka SOŠ 
a SOU Kralupy

školy, což se asi letos podaří, protože máme 
schválen projekt ITI řádově asi za 12 mi- 
lionů korun (vybavení dílen, laboratoří, vý-
početní techniky a tak dále).
 
Co zajímavého čeká žáky vaší školy 
v tomto školním roce?
I. Šulová: Ve školním roce 2018/19 čeká 
naše žáky mnoho tradičních činností a ak-
tivit, které zajistí paní učitelky a vychova-
telky školní družiny, a to i s velkou dopo-
mocí rodičů. Podařilo se nám navýšit počet 
zájmových kroužků a zajistit programy pri-
mární prevence pro žáky 4. a 5. ročníků. 
V rámci výuky budeme preferovat zakom-
ponování přínosných akcí a výjezdů žáků.  

D. Binková: Například účast na výsta-
vách vzdělávání (prezentují se tam střední 
školy), kde budeme chtít nalákat nové žá-
ky; burza středních škol na ZŠ – chodíme 
do hodin, žáci prezentují obory, které se 
u nás dají studovat; různé odborné exkur-
ze; spolupráce se sociálními partnery, kte-
ří mají zájem o naše absolventy; odborné 
přednášky; Dny otevřených dveří, na kte-
rých každoročně pořádáme s VSČHT Ho-
diny moderní chemie, kterých se účastní 
žáci základních škol; chemická olympiáda; 
a v neposlední řadě čeká studenty prvního 
ročníku adaptační pobyt ve Sloupu.

Jak jste na tom s personálním obsazením, 
nechybí vám učitelé?
I. Šulová: S personálním obsazením jsme 
v současné době tak zvaně  na stavu. Peda-
gogický sbor je plně kvalifikovaný. Ve škole 
nechybí ani školené asistentky pedagoga. 

D. Binková: Výuku máme zajištěnu, té-
měř všichni učitelé mají plnou kvalifikaci 
a dokonce se nám letos podařilo získat mla-
dého kolegu, absolventa VŠCHT, pro výuku 
odborných chemických předmětů.
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DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM

Ruch, hlomoz a zvuk brusek či elektrické 
pilky se během srpna neozýval pouze 

z nitra Dvořákova gymnázia, kde se rekon-
struovala například učebna chemie, ale ta-
ké ze školní zahrady.

Vystřídalo se tu totiž mnoho studentů 
(i pomocníků z okolí), kteří pod patronátem 
Studentského parlamentu a pod vedením 
Pavla Vorla ze 4.A společně přiložili ruku 
k dílu a z palet, které nám k tomuto účelu 
prostřednictvím pana Veselého darovala 
firma Montako, vyrobili posezení, lavičky 
a stoly, u nichž budou moct studenti jak 
trávit své volné chvíle, tak třeba i hodiny 
anglické konverzace. 

Velký dík patří kromě všem zúčastněným 

především již jmenovanému Pavlu Vorlovi, 
a pak také panu profesoru Kusákovi, který 
nám často poradil i pomohl, panu školníko-
vi, který si dokázal poradit s opravou všech 
nástrojů, které jsme (často i kvůli tomu, že 
jsme je používali zcela prvně) nějak poško-

dili, i předsedkyni Studentského parlamen-
tu Veronice Elznicové, která zorganizovala 
zdárný průběh celé akce.

MARIE MĚKOTOVÁ,

ČLENKA STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 

DG A SOŠE

Studentský parlament svou 
činnost rozjel již o prázdninách

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Od prvních dní nového školního roku je 
před námi bohatý program. Ve čtvr-

tek 27. září jsme při příležitosti 85. výro-
čí narození paní Olgy Havlové, manželky 
pana prezidenta Václava Havla, jehož jmé-
no nese naše škola ve svém názvu, zasadili 
Strom pro Olgu Havlovou. Po celé republice 
bude takto připomínat toto výročí přesně 
85 stromů. U nás to bude krásně kvetoucí 
sakura.

Ještě v září vyrazili žáci šestých roční-
ků na adaptační pobyt do Veltrus. V areá-
lu zámku je pro ně každoročně připraven 
zajímavý program s cílem lépe se mezi se-
bou poznat.

V říjnu nás čeká poznávací zájezd do Ber-
lína spojený s návštěvou významných ber-
línských míst. Rozeběhne se Klub mladého 
diváka. Prvním představením jsou Želary 
v Rokoku. Dále navštívíme výstavu Doteky 
státnosti k 100. výročí vzniku ČSR, Posla-
neckou sněmovnu Parlamentu České re-

publiky, Tančící dům. Je toho prostě hodně.
Již nyní připravujeme program k 50. vý-

ročí otevření naší školy, jež si připomeneme 
v září 2019. Při této příležitosti prosíme bý-
valé žáky a zaměstnance školy o možnost 
zapůjčení dobových fotografií či jiného ma-
teriálu, který se váže k historii těchto 50 let. 
Za spolupráci a ochotu předem děkujeme.

Kontaktujte nás, prosím, na tel. č. 311 284 
944, nebo e-mailu: martin.luksik@zsrevo-
lucni.cz. MARTIN LUKSÍK,

ŘEDITEL ŠKOLY

ZŠ JODLOVA

Velmi nám záleží na tom, aby měly naše 
děti kladný vztah k přírodě a aby se ji 

také snažily chránit. Proto se v průběhu 
roku účastníme různých akcí zaměřených 
na ekologii.

Mezi ně patří například Den patronů po-
řádaný Ekologickým centrem pro naši ško-
lu, který se konal 13. 9. v parku u Vltavy, což 
je naše patronské území v rámci projektu 
Kralupy - čisté město. Pro děti byl připra-
ven interaktivní a poučný program. Mohly 
si připomenout, jak vypadají některé dře-
viny, jaký pro nás mají význam a také jak 
přispívají k dobrému klimatu.

Seznámily se s pejskem z útulku, se kte-
rým si mohly pohrát a vzít ho na krátkou 
procházku. Také se dozvěděly, jak se o psa 

správně starat, proč je důležité po něm ven-
ku uklízet a jak se chovat v případě, kdyby na 
ně nějaký pes zaútočil, což bylo poučné i pro 
dospělé. U dalšího stanoviště mohly děti po-
mocí prutu vylovit z pomyslného rybníku 
odpadky, které pak musely správně roztřídit 

do připravených kontejnerů. Tato aktivita 
děti opravdu bavila. A v neposlední řadě byli 
na místě také dva strážníci městské policie, 
kteří dětem připomněli, jak by se měly cho-
vat v krizových situacích. ANNA KUNŠTOVÁ,

KOORDINÁTORKA AP 

Den patronů jsme strávili u Vltavy

Co nás čeká během podzimu
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J iž 28. ročník letecké navigační rallye 
uspořádal poslední srpnovou sobotu na 

letišti Sazená Aeroklub Kralupy.
Pro připomenutí čtenářům Zpravodaje: 

jedná se o soutěž dvoumístných posádek 
motorových kluzáků, ultralightů i „dospě-
lých“ letounů. Principem je letět přesně po 
zakreslené trati (mapa 1:200 000), dodr-
žovat zvolenou rychlost, resp. čas měřený 
na otočných bodech a zaznamenat polohu 
objektů na předaných fotografiích včetně 
dvou plachtových znaků vytyčených v te-
rénu (ǁ,∆). Z 10 úseků 141 km dlouhé tratě 

bylo 6 přímých a 4 po kuželosečkách (kruž-
nice, elipsa, 2x parabola). Pro přistání bylo 
na dráze vytyčeno dělené pásmo. K trest-
ným bodům z navigačního letu se připo-
čítávají trestné body za dosednutí mimo 
nulový pruh (šíře 3 m).

Aerotour mělo díky účasti pilotů s me-
zinárodními zkušenostmi vysokou spor-
tovní úroveň. Nutno však podotknout, že 
i ostatní, včetně pěti místních posádek, se 
s obtížnější tratí vyrovnali statečně.

Z 15 zúčastněných posádek zvítězila dvo-
jice Jonáš / Coufalová z LC Praha, stříbro 

získali Běhounek / Bobek z „juniorské pří-
pravky“, bronz Lengál / Kryshtof z Brna, 
brambory Brůna / Pitelka ze Strunkovic.

Separátní soutěž 3x přistání do pásma 
absolvovalo 10 pilotů. Zvítězil zkušený pi-
lot Ivoš Lengál.

Podrobnosti o soutěži a o činnosti aero-
klubu: www.akkralupy.cz

JAN HANUŠ,

AUTOR TRATĚ, PŘEDSEDA SPORTOVNÍ JURY

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

6. 10. Juniorky – dvojzápas 1. ligy – Karlovy Vary 10:00, 14:00

27. 10. Kadetky – dvojzápas 1. ligy – Střešovice 10:00, 14:00

Program domácích volejbalových zápasů - říjen 2018

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ 
FK KRALUPY 1901

14. 10. 15:30 SK Labský Kostelec

28. 10. 14:30 SK Slavia V. Borek

7. 10. 16:00 TJ Sokol Nová Ves

21. 10. 15:30 SK Postřižín

7. 10. 10:15 SK Pavlíkov

21. 10. 10:15 TJ Baník Švermov

A – OKRESNÍ PŘEBOR 

B - IV. třída okresního přeboru, sk. C

DOROST - 1.A třída, sk. A

Letošní aerotour v Sazené zná své vítěze
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Letadlo Skylane - posádka 
John / Domorázek - Roudnice

Stupně vítězů
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M edailovou sbírku Honza 
zkompletoval na mist-

rovství Evropy ve slovenském 
Čuňovu, odkud si přivezl za 
svůj individuální a týmový vý-
kon dvě bronzové medaile. Prv-
ní zářijový víkend pak Honza 
sérii mistrovských závodů uza-
vřel na domácí trati ve Veltru-
sech, kde se konalo juniorské 
mistrovství republiky. Ve své 
kategorii skončil stříbrný, když 
ho porazil pouze reprezentační 
kolega Tomáš Zima. 

Domácím pak udělala radost 
i Anna Marie Neugebauerová, 
která brala bronz a i páté místo 
Ivy Machutové stojí za zmínku. 

Honza tak letošní sezónou dal 
vzpomenout na světové úspě-
chy Anny Koblencové (sporto-
vec desetiletí Kralup v katego-
rii 16-50 let) a Pavla Šupolíka. 
Ovšem nejen Honza šíří dobré 
jméno kralupských kajakářů. 
Za všechny vynikající indivi- 
duální i týmové výsledky je 
nutné alespoň zmínit třetí 
místo Julie Horákové, Kateři-
ny Tkadlecové a Amálie Šrétro-
vé v závodě týmů na žákov-
ském mistrovství ČR v Českých  
Budějovicích, kluci (Ondřej  
Chochola, Ondřej Brambora 
a Jakub Hrňák) brali nevděč-
nou bramborovou medaili. 

Posledně jmenovaný skončil 
v individuálním závodě na de-
vátém místě ze 137 startujících. 
Bramborovou sklizeň pak roz-
šířila Štěpánka Štrétrová, když 

v celkovém hodnocení Českého 
poháru předžáků skončila prá-
vě na čtvrtém místě.

ROBIN HRON,

ODDÍL KANOISTIKY KRALUPY

Hledáte SPORTOVNÍ PROGRAM zaměřený na...

Gymnathlon je hravý sportovní program pro děti s pravidelnými tréninky 
založený na pestrém mixu atletických, gymnastických, herních a mentál-
ních cvičeních, zajišťující všestranný pohybový rozvoj a nabízející alter-
nativu k profesionálním oddílům, jehož výsledkem je RADOST, ZÁBAVA 
A NADŠENÍ DĚTÍ.

Náplň hodin je sestavena odborníky z FTVS tak, aby se děti naučily  
12 klíčových pohybových dovedností odpovídajících jejich věku.

Od října probíhají tréninky gymnathlonu pod vedením Jiřího Veselého 
v tělocvičně ZŠ Václava Havla každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 pro děti 
ve věku 4-6 let.

Více informací na tel. č. 724 963 907 a www.gymnathlon.cz

...hravou náplň
nebo

výkon a výsledek?

...poznání talentu
nebo

okamžitý výběr sportu?

...všestranný rozvoj
nebo

jednostrannou specializaci?

Medailové žně Jana Bárty
■  Vodní slalomáři už pomalu vyhlíží konec sezóny, 
a tak je načase se za ní ohlédnout. A ohlédnutí to je 
více než radostné. Jan Bárta ve své poslední junior-
ské sezóně dosáhl vrcholu, když se v italské Ivrei stal 
juniorským mistrem světa. S reprezentačními kolegy 
Tomášem Zimou a Jakubem Krejčím navíc uspěli i v tý-
movém závodě hlídek, když nestačili pouze na vítězné 
Francouze a brali tak stříbro. 

Bronzová kralupská hlídka, MČR žáků. 
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ZASTUPITELSTVO 2014 - 2018

7ZASTUPITELŮ

UDĚLEJTE SI SAMI NÁZOR, kdo má jaký podíl na rozvoji našeho města

Volte 
číslo:

 adaptace OD Máj na MěÚ  oprava ul. Riegrova  chodníky a PARKOVACÍ STÁNÍ v Lobečku  MŠ Gen. Klapálka: kuchyně a vnitř. rozvody 
 ZŠ Gen. Klapálka: výměna dveřních stěn u šaten, rekonstrukce kuchyně, oprava rozvodů elektro  ZŠ V. Havla: výstavba hřiště a oplocení, rekonstrukce 

dvoru, elektroinstalace a osvětlení  ZŠ Jodlova: elektrorozvody  ZŠ Komenského: sociální zařízení  ZŠ 28. října: rekonstrukce kotelny + topení, střechy 
 zahrady v MŠ  ZATEPLENÍ BUDOV: ZŠ Jodlova, ZŠ 28. října, sportovní haly, TSM, hasičské zbrojnice Minice, MěBP, školy v přírodě Mokrosuky, skautského 

domu Bára  REKONSTRUKCE: malého bazénu, autobusových zastávek  OPRAVY KOMUNIKACÍ: Zeměchy ul. Za Humny, Hostivítova, mezi ul. Přemyslova 
a Lutovítova  OPRAVY CHODNÍKŮ: Gen. Klapálka, 28. října, okolo kostela  sociální zařízení Mokrosuky  schodiště na Hostibejk  modernizace 
plaveckého bazénu  rekonstrukce a revitalizace předmostí TGM  podzemní kontejnery  oprava domu Palackého nám. 6  NOVÉ KOMUNIKACE:  
Na Skalách, Lešanská  protipovodňová opatření - rybníky Zeměchy  revitalizace panelového sídliště I. etapa... a ještě mnoho dalšího...

Výběr realizovaných investic (2014-2018) INVESTOVÁNO:

Czechmann 
Marek Ing. (62)

místostarosta, 
stavební technik

Viktorová 
Kateřina Mgr. (47)

ředitelka DDM

Hofman 
Radek (41)

realitní makléř, 
finanční poradce

Škabrada 
Marek (30)
obch. referent, 

starosta dobr. hasičů

Špaček  
Jan (64)

technik

Husáková 
Dagmar (59)

pojišťovací 
zprostředkovatel

Pacholíková 
Ivana Ing. (55)

zástupkyně 
ředitele ZŠ

Štajer  
Libor Mgr. (39)

právník, člen 
vedení HK Kralupy

Holinková 
Zuzana Ing. (36)

odhadce 
nemovitosti

Holeček  
Petr (61)

starosta, senátor

Randák 
Dušan MUDr. (47)

lékař-psychiatr, 
léčba závislostí

Miloš  
Pavel (39)

obchodní zástupce, 
trenér basketbalu

Kohm  
Jindřich Mgr. (42)

obchodník, 
žurnalista

Miřácký 
Radek Bc. (37)
manažer mediální 

organizace

Švecová 
Marcela (54)

asistentka

Cimler  
Jiří Ing. (33)

obchodní ředitel, 
manažer 

Štěpán  
Martin Mgr. (48)

daňový poradce, 
auditor

Kernerová 
Hana (72)
důchodkyně

Bozděch  
Jiří Mgr. (47)

právník

Randáková M. 
Magdalena Bc. (44)

vrchní sestra, 
léčba závislostí

Dörfl  
Tomáš (46)

podnikatel - 
výškové práce

JSME LIDÉ 

ČINŮ, 
nikoliv slibů!

1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Æ SLUŠNOST 
Æ POCTIVOST 
Æ PRACOVITOST

Volební program 2018-2022 včetně reflexe volebních slibů 2014-2018 najdete na www.kralupy2018.cz

 NÁMĚSTÍ – 3. ETAPA  komunikace Nad Lobčí (Hostibejk) 
 lávka přes Zákolanský potok  Podřipská ulice  ZŠ Komenského: 

nástavba, rekonstrukce kuchyně  protipožární nátěr ocelové konstrukce zimního stadionu  rekonstrukce skateboardového hřiště  chodník 
v ul. Přemyslova – 28. října, Na Velvarské silnici  snížení energetické náročnosti bytového domu Cesta Brigádníků... a další...

445,3 mil. Kč

Výběr návrhů investic na rok 2019
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CHCEME
město:

Nalaďte se na Novou VLnu

Mgr. Věra

BAVOROVÁMgr. Jakub

NĚMEČEK

Ing. Vojtěch

POHL
Ing. Vladimír

VYMĚTALÍK, Ph.D.
MgA. Simona

MAJRYCHOVÁ

podrobný program na: www.kralupynvl.cz

ředitelka ZŠučitel

stavební specialista

manažer,  

lídr kandidátkytrenérka

3volte
číslo
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Začít můžete kdykoli!
Učíme i v sobotu!

tel. č.: 731 107 640, e-mail: zora@englishhelp.cz

Kurzy angličtiny pro veřejnost a firmy

skupiny, miniskupiny,
individuální - pro děti ZŠ,

studenty, dospělé

100% komunikativně
Internet, média i učebnice

Flexi rezervační systém
Studentská online zóna

Holubice, Praha-západ

www.englishhelp.cz

VEDOUCÍ SMĚNY 
/ OPERÁTOR 

pro logistické 
distribuční centrum 

30 000 Kč
Stabilní česká společnost  

s dlouhodobou působností na trhu 
hledá vhodné kandidáty na pozici: 

VEDOUCÍ SMĚNY/ OPERÁTOR
Náplň práce:
� Řízení a organizace směn na objektu
� Práce s kamerovým systémem
� Jednání se zákazníkem
� Vedení týmu zaměstnanců
� Základní administrativní podpora

Nabízíme:
� HPP i DPP
� Kvalitní a komplexní zaškolení
� Příjemné pracovní prostředí s dobrou dostupností
� Motivační ohodnocení
� Zajištění certifikátu odborné způsobilosti
� Možnost stravování

Požadujeme:
� Dobré komunikační schopnosti
� Aktivní přístup k práci
� Samostatnost, pečlivost, zodpovědnost
� Základní znalost práce na PC
� Časová flexibilita
� Čistý trestní rejstřík

KONTAKT
E-MAIL: nabor@abasco.cz

VOLEJTE ZDARMA: 800 108 111

Chceme, aby Kralupy byly bezpečné,  
bohaté, zdravé a hezké město
Většinu výdajů městského rozpočtu, stejně jako v případě 
rozpočtu státního, tvoří povinné výdaje, například příspěvky 
na provoz městských organizací. Proto bychom se chtěli více 
zaměřit na výdajovou oblast, která je plně v kompetenci města, 
na investiční výstavbu. Pečlivěji připravovat zakázky, předkládat 
variantní řešení, vyhlašovat výběrová řízení i pro akce menšího 
rozsahu. Zastupitelé se budou muset důkladněji zamyslet nad 
četností různých víceprací a zdůvodňování případného překročení rozpočtu. 

V dalších letech přijdou významné investiční akce s náklady přes 500 miliónů korun. Jde 
o využití budovy bývalého pivovaru, o řešení prostoru před nádražím tak, aby se podařilo 
sladit zájmy soukromých majitelů části pozemků se zájmy města. A také o napojení dopravní 
infrastruktury města na jeho obchvat, aby se skutečně povedlo snížit dopravní zatíženost 
městských komunikací. Tyto akce budou mít zásadní vliv na rozpočet města, které se zadluží 
na několik let. Proto bude jejich příprava, nalezení shody na optimálních variantách, řešení 
realizace a financování s velkou pravděpodobností nejdůležitějším úkolem pracovníků města 
a zastupitelů. Za důležitou považujeme také systematickou kontrolu správného hospodaření 
města a jeho příspěvkových organizací.

Jsme rádi, že naše město patří mezi ta nejbezpečnější v republice. Přesto přetrvávají problémy 
s nepřizpůsobivými lidmi a objevují se náznaky vzniku tzv. vyloučených lokalit. Obojí je potřeba tr-
vale, v souladu s legislativou, důsledně řešit a snažit se předejít možnému zhoršení situace.  

Většina spoluobčanů je ráda, že v Kralupech působí velké a moderní firmy. Pracují v nich 
mladí, vzdělaní, kvalifikovaní a pracovití lidé, jejichž kupní síla pomáhá místní ekonomice, 
místním podnikatelům ve službách. Průmyslové firmy samozřejmě město ovlivňují i negativ-
ně, přes jejich úsilí tyto dopady zmírňovat. Měli bychom tedy trvale tlačit na postupné další 
snižování hlukové, světelné i emisní zátěže.

Chceme, aby Kralupy byly jednou co do vzhledu i fungování stejně hezkým městem, jako 
jsou městečka směrem na západ. Opravené fasády, hodně zeleně a vzorná péče o ni, kvalitní 
vozovky a chodníky, žádná neudržovaná místa, čisté vodní plochy, pozitivní přístup většiny 
občanů k místu, kde žijí. V uplynulých letech jsme získali hodně zkušeností, které jsou dob-
rým základem pro vše výše uvedené. Rádi bychom jich v následujících letech využili.

Ing. Ivan Ottis, kandidát KSČM 
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Skladník, Úžice
My, skupina ANTALIS, patříme mezi největší světové hráče na trhu distribuce materiálů pro 
podporu komunikace. Uspokojujeme požadavky zákazníků, kterými jsou tiskárny, reklamní 

a komunikační agentury, kancelářské velkoobchody, velké společnosti a státní správa. 

Vaše pracovní náplň bude následující
� příjem a výdej zboží 

� nakládka zboží zákazníkům nebo na rozvozová auta
� provádění veškerých manipulačních, kompletačních a kontrolních operací 

POŽADOVANÝ PROFIL

� čistý trestní rejstřík
� platný průkaz VZV výhodou
� pracovní zkušenost na 
pozici skladník výhodou

NABÍZÍME

� nadstandardní mzdové ohodnocení 26 000 Kč – 28 000 Kč
� pestré zaměstnanecké výhody - týden dovolené 
navíc po roce, stravenky v hodnotě 100 Kč, zdravotní 
volno, příspěvek na penzijní připojištění a další

V případě zájmu, prosím, kontaktujte personální oddělení:
Alena Skoumalová, HR Manager

tel.: +420 233 113 211, mob.: +420 602 763 489, e-mail: alena.skoumalova@antalis.com

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

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

Do zavedeného salónu OLA 
v Kralupech n. V., Přemyslova ulice, přijmeme 

KADEŘNICI, PEDIKÉRKU, 
MANIKÉRKU A KOSMETIČKU 

na ŽL. 
Volejte tel.: 723 977 009

PŘIJME DO TRUHLÁRNY V KRALUPECH 
ZAMĚSTNANCE.

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

TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO ZUZANY ŠTARKOVÉ 
zahajuje 

OD 11. ŘÍJNA 2018 KURZY CVIČENÍ  

TAIČI-24 FOREM 
 A ČCHI-KUNGU. 

Kurzy budou probíhat každé úterý  
18:30-19:30 v DDM Kralupy nad Vltavou (Smetanova 168). 

Informace na tel. 721 642 929. Počet míst omezen.

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

do 16. 10. 2018

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti
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Máte-li zájem o naše služby, můžete 
nás kontaktovat v naší kanceláři 

na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy nebo 

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

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu aspekt@

aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům následující 
služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových 
 přiznání včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm
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Splňte si svůj sen
V tomto čísle přinášíme 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
Ch těl bych vyprávět příběh o zku-

šenosti, poznání, toleranci a spl-
něném snu. On ten sen není ještě úplně 
splněný ale… nebudu to dále protahovat. 

Jmenuji se Josef nebo Pepa, kdo jak 
chcete. Je mi 62 let a už odmala mě lá-
kala voda, moře, tajuplné ostrovy a ces-
tování. Jako většina z nás snílků jsem 
si o tom mohl nechat jen zdát. Spousta 
práce, starostí, rodina, děti. To všechno 
strčilo můj sen v hlavě do nejspodnější-
ho šuplíku. Až s přibývajícími léty jsem 
oprášil to, co leželo úplně dole. Posta-

vím loď a popluju do světa. Zazněla do-
ma věta. 

Skutečně jsem sehnal dokumentaci od 
lodního konstruktéra z Ameriky a pustil 
se do stavby. Se stavbou jsem se mořil 
několik let doma na zahradě sám. Až jed-
noho dne moje žena Zlata řekla: „Nemů-
žu se dívat, jak se s tím morduješ. Proč 
si raději tu loď nekoupíš?“ 

Slovo dalo slovo, pár inzerátů a loď by-
la na světě. Měla vše, o čem jsem si jen 
mohl nechat zdát. Potom následovalo pár 
let ježdění po Chorvatsku, až letos jsem 

doma nadnesl, že bych chtěl plout ně-
kam dál. „To nemyslíš vážně?“, odpově-
děla Zlata. Nakonec řekla: „Tak si pluj.“ 
V koutku duše věřila, že nikam nepopluju. 

O letních prázdninách jsem se na po-
břeží Chorvatska rozloučil s vnoučaty 
a se ženou, posadil je do autobusu, za-
mával jim a popřál dobrou cestu domů. 

Druhý den jsem nakoupil potraviny 
a vyplul. 

A jaký je cíl mé plavby? To zatím ne-
prozradím. Plujte se mnou na stránkách 
Zpravodaje a dozvíte se víc. 

1. díl

15. 8. 2018

V yplouvám ze Sukošanu, s tím že se za-
stavím na ostrově Žirje a druhý den 

budu pokračovat na ostrov Vis, kde jsem 
se chtěl odhlásit z Chorvatska. Všechno 
šlo, jak jsem si naplánoval, až na celního 
úředníka. Když jsem dorazil na celní úřad, 
bylo zavřeno. Na dveřích cedulka: Volejte 
na číslo… Zavolal jsem. Na druhé straně 
se ozval mrzutý hlas. Co chcete? Odba-
vit. Proč? Protože odplouvám. Ale já jsem 
na rybách, přijďte zítra... Dobře, já za půl 
hodiny přijedu. Čekal jsem na schodech 
hodinu a půl. Asi zrovna ryby braly. Vzdal 
jsem to a vyplul na ostrov Lastovo. Druhý 
den ráno mě místní celník s úsměvem od-
bavil. Podal ruku a popřál dobrou plavbu. 

Na delších trasách vláčím za sebou 
návnadu. Je to imitace malé chobotni-

ce asi dvacet centimetrů velké. Po sed-
mé hodině večer začal naviják hvízdat. 
Přiseknul jsem. Prut se ohnul a asi sto 
metrů za lodí se z vody vymrštila ryba. 
Měla dobře přes dva metry. Snažil jsem 
se ji zastavit, ale neměl jsem šanci. Bylo 
to, jako bych chtěl utáhnout náklaďák na 
tkaničce od bot. Ryba vymotala všechnu 
drahou šňůru z navijáku. Potom prásk 
a byl konec představení. Ještě několikrát 
vyskočila z vody a třepala hlavou, aby se 
zbavila háčků.

V noci se moc dobře neplulo. Vlny roz-
házené a vítr slabý proměnlivý. 

Co ale bylo úžasné, noční obloha. Tolik 
jasně zářících hvězd jsem ještě neviděl. 
Kouzelné bylo pozorovat fosforeskující 
plankton za zádí lodě. Miliony zelených svě-
týlek se táhly za lodí a vyznačovaly stopu. 

Při noční plavbě se střídám s autopi-
lotem. Je to dobrý kormidelník, moc ne-
mluví a kormidluje lépe než já.
18. 8. 2018
Od rána skáču kolem plachet. Povolit, 
přitáhnout, přehodit na druhou stranu, 
nic nepomáhá. Vleču se jako slimák. Bě-
hem plavby se jdu podívat na příď. Co 
nevidím. Těsně před přídí plave 15 - 20 
delfínů. Předvádějí se, skotačí. Tak mě 
doprovází asi hodinu. Sedím na přídi 
a bolí mě už zadek. Přesto je stále pozo-
ruji. Jsou to nádherní tvorové. Připadá 
mi, že to dělají záměrně, aby mě poba-
vili. Delfíni zmizeli a já se vrátil ke své 
práci ke kormidlu. Nastavil jsem kurz 
na jižní cíp Itálie a plul dál po vyzna-
čené trase.

JOSEF FRIČL, KAPITÁN
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