
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ V Zátiší 
byla po několika měsících před 
příchodem zimy zdárně ukončena.

LEDNOVÝ UNDERGROUND se vrací 
do Kralup – představí se spousta 
zajímavých kapel a interpretů.

Do Kralup přijedou ve čtvrtek 18. ledna 
HERCI Z DIVADLA V RYTÍŘSKÉ 
s hrou Můj nejlepší kamarád.

� ��
str. 5 str. 17str. 12

CENA 15 Kč www.kralupskyzpravodaj.cz MĚSÍČNÍK MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

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

1 2 0 1 8
MĚSÍC ROK

www.mestokralupy.cz

ZPRAVODAJ
KralupsKý

stejném složení: Lenka Císlero-
vá, Jindřich Kohm a Jan Špa-
ček. Leitmotivem celé drama-
turgie večera nebude pohlížení 
na uplynulý čas jako lineární fe-
nomén, ale jako na cyklus, který 
dochází svého dovršení. Remi-
niscence a retrospektiva za vyu-
žití TV archivu ankety se pokusí 
o jedinečný pohled na uplynu-
lé desetiletí. V komponovaném 
programu by mělo být připome-
nuto to nejlepší, co se za dobu 
pořádání Sportovce Kralup po-
dařilo. Ale jak návštěvníci spor-
tovních galavečerů vědí, vždy 
jde obsahově o mnohem víc, než 
je jen spektakulární show! 

Vytvoření programu s obsa-
hem, poselstvím a celkovým za-
sazením do kontextu dění, to je 
vždy výzva, která na hlavní or-
ganizátory ankety čeká a kterou 
již devětkrát úspěšně probudi-
li do reálného života! Více in-
formací přinese únorové vydá-
ní Zpravodaje a další městské 
mediální platformy.                       

JINDŘICH KOHM,

ČLEN ORGANIZAČNÍHO TÝMU

Pokračování na straně 28.

■  Anketa SPORTOVEC KRALUP  
NAD VLTAVOU slaví letos již desáté 
narozeniny. Završení „dekády“ přímo  
vybízí k něčemu speciálnímu, k velké 
výzvě! A ta zní: najděme nejlepší sportovce, 
týmy, organizace, trenéry a „sportovní 
srdcaře“ uplynulého desetiletí!

Hledáme sportovce 
DESETILETÍ

P o mnoha schůzkách a dis-
kuzích vykrystalizovala po-

doba 10. ročníku ankety Spor-
tovec Kralup n. Vlt. a to nejen 
jeho slavnostního vyhlášení, ale 
i celého pojetí. Organizační tým 
ankety pracuje od nápadu na je-
jí vznik až do dnešních dnů ve 
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RM schválila:
u záměr uzavření „Smlouvy s vlastníkem technické 
infrastruktury“, která bude město zavazovat k za-
jištění vydání územního rozhodnutí na provedení 
vynucené přeložky stávající sítě elektronických ko-
munikací ve vlastnictví společnosti CETIN a. s. – tj. 
zahrnutí této stavby do projektové dokumentace 
a do územního řízení na akci „Úpravy komunika-
ce a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí, 
Kralupy nad Vltavou“. Před samotnou stavbou bu-
de následně se společností CETIN, a.s. uzavřena 
„Smlouva o realizaci překládky“, ze které následně 
vyplynou finanční náklady, které bude město za re-
alizaci vynucené přeložky hradit.
u dodatek ke smlouvě na akci „Komunikace v lo-
kalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou “, jehož 
předmětem jsou vícepráce v celkové hodnotě  
88.649,90 Kč vč. DPH.
u dodatek ke smlouvě akce „Úpravy vodního díla 
v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“, jejímž zhotovi-
telem je společnost Petr Kožený, s.r.o., Brandýsek. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v celkové výši 
27.724,90 Kč vč. DPH.
u uplatnění smluvní pokuty ve výši 3.001,50 Kč 
bez DPH na základě Smlouvy o dílo podepsané dne 
23. 6. 2016 zhotoviteli projektové dokumentace: 
„Rozšíření parkovacích stání, Lobeč – Kralupy nad 
Vltavou“, a to projekční firmě NOZA s.r.o., Kladno.
u podání žádosti o dotaci z 66. výzvy Ministerstva 
životního prostředí na projekt Modernizace protipo-
vodňového varovného a monitorovacího systému 
města a ORP Kralupy nad Vltavou.

u zhotovitelem Technicko-ekonomické studie na 
projekt Modernizace protipovodňového varovného 
a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad 
Vltavou společnost Ing. Vladimír Pavlík, Roztoky, za 
cenu 58.564,- Kč s DPH.
u podání žádosti o dotaci od Ministerstva životního 
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky „Úprava zahrady základní 
školy Třebízského, Kralupy nad Vltavou“, za úče-
lem školního a mimoškolního environmentálního 
vzdělávání.
u podání žádosti o dotaci od Ministerstva životního 
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR „Úprava zahrady ZŠ Václava Havla, 
Kralupy nad Vltavou“, za účelem školního a mimo-
školního environmentálního vzdělávání.
u přípravné kroky k realizaci projektu Místního akč-
ního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Kralupy nad 
Vltavou. Dále schválila jako žadatele a realizátora 
Místního akčního plánu skupinu MAS Nad Prahou, 
Mělnická č. 275, Líbeznice.

RM vzala na vědomí:
u informaci ředitelky Domu dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou o problémech s elektrickými rozvody 
v budově.

RM stanovila:
u počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ 
Kralupy nad Vltavou pro rok 2018 na 122 zaměst-
nanců (116 pracovních tabulkových míst, 6 zaměst-
nanců na RD).

příjem inzerce do 18. 1. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 21. 1. 2018, 12 hodin

Dovolte, abych vám všem - jako každo-
ročně - popřál všechno dobré do roku 
2018. Vstupujeme do nového roku, od 
kterého mnozí z nás čekají změny ve 
svém životě. Za 365 dnů se odehraje 
mnoho nového, krásného a očekáva-
ného, ale i mnoho věcí a událostí ne-
čekaných, mimořádných a třeba i ne-
příjemných a nešťastných. 
Přeji vám, abyste právě tyto nástrahy 
života zvládli, abyste rokem 2018 „pro-
pluli“ hlavně ve zdraví a v dobré fyzické 
i duševní kondici. Abyste byli v tomto 
roce šťastni - se svými rodinami, přá-
teli, životními partnery, dětmi, kama-
rády, známými… 

Z života bychom se měli hlavně rado-
vat a užít si ho. Ale nezapomenout i na 
ty slabší, potřebné a méně šťastné - 
a těm i pomáhat a mít je rád. 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
Užívejte si tedy tento rok co 
možná nejvíce. Pomáhejte ale 
i svému městu a lidem, kteří pro 
něj - a tedy i pro vás všechny - 
pracují. Věřím, že se městu Kra-
lupy nad Vltavou i jeho obyvate-
lům bude i díky tomu v tomto 
roce dařit. 

PETR HOLEČEK,
STAROSTA KRALUP NAD VLTAVOU
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PONDĚLÍ 5. ÚNORA V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Ve středu 10. 1. 2018 se od 10 hodin koná na kralupském hřbitově pietní zastavení 
u hrobu básníka Jaroslava Seiferta, který zemřel 10. 1. 1986.

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI ZPRAVODAJE,
přeji vám do nového roku 2018 spoustu zdraví, lásky, 
radosti, optimismu, štěstí, úspěchů, klidu, pohody, 
dobré nálady a úsměvů! 

A neztrácejte čas váháním a pochybnostmi, obavami a trápením – vězte, že všechno má řešení  
a s úsměvem to jde líp! RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA KZ
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} podporu volného času a prevence krimi-
nality mládeže, 
} činnost s mládeží v období školních 
prázdnin v daném roce, 
} kulturní akce a výročí v daném roce, 
} občané třetího věku, 
} zdravý život občanů, 
} podporu činnosti kralupských organizací. 

Všechny dokumenty jsou 
k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města 
Kralupy nad Vltavou (www.mestokralupy.
cz) pod záložkou dotace – programové do-
tace – zájmová aktivita;
b) v informačním centru města, které je vle-
vo u vstupu do budovy radnice, na adrese 
Palackého nám. 1;
c) na vyžádání budou zaslány na adresu / 
e-mail žadatele nebo předány při osobní 

návštěvě po domluvě s Lenkou Moravco-
vou, tel.: 315 739 888, lenka.moravcova@
mestokralupy.cz.

Oproti loňskému roku došlo ke změně 
okruhu způsobilých žadatelů. Nově nebu-
dou moci podat žádost na soustředění / tá-
bory sportovní spolky (tyto žádosti budou 
nově patřit do programu „Dotační program 
podpory celoroční činnosti sportovních 
spolků věnujících se mládeži v Kralupech 
nad Vltavou“). Způsobilými žadateli jsou 
fyzické a právnické osoby s trvalým poby-
tem / sídlem žadatele či působící ve městě 
Kralupy nad Vltavou. 

 
CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ PRO ROK 2018:

1.500.000,- Kč

Maximální výše dotace činí:

100.000,- Kč

Závazná minimální výše spoluúčasti:

15 % způsobilých výdajů

Lhůta pro podání žádosti:

1. 2. 2018 – 9. 2. 2018 (do 14:00) 

žádosti došlé po stanoveném termí-
nu nebudou posuzovány. Pro posouze-
ní včasnosti podání žádosti je rozhodu-
jící datum uvedené na otisku podacího 
razítka podatelny MěÚ – nikoli pošty.

Kulturní komise RM Kralupy n. Vlt. po-
řádá dne 8. 1. 2018 od 18:00 h. ve velké 
zasedací místnosti MěÚ setkání pořadate-
lů kulturních akcí ve městě. Na programu 
jednání budou vyhlášené dotace, připome-
nutí správce času a diskuze. Této schůzky 
se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad 
veřejnosti.  LENKA MORAVCOVÁ, 

 REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

S chvalování rozpočtu v pro-
sincovém termínu je v na-

šem městě již dlouho zavede-
ným pravidlem a umožňuje 
městu hospodařit bez rozpoč-
tového provizoria. Značnou 
výhodou je rovněž možnost 
vypisování výběrových řízení 
na schválené investiční akce již 
na začátku roku a připravit „vy-
soutěžené“ stavby, zejména ve 
školách, na realizaci v prázdni-
nových termínech.

Rozpočet města byl schválen 
jako vyrovnaný s příjmy i výdaji 
ve výši 326.142.300,- Kč. Lep-
ší výběr daní a změna Rozpoč-
tového určení daní umožnily 
sestavit rozpočet města s nej-
vyššími příjmy za posledních  
15 let. Toto se promítlo v navý-
šení výdajů v oblastech podpo-
ry veřejného života i v inves-
tičních záměrech. Např. pro 
potřeby sportovních oddílů 
bude rozděleno o 700.000,- Kč 
více a pro činnost zájmo-
vých a kulturních spolků 
o 300.000,- Kč více. Byl navý-

šen i rozpočet pro organizová-
ní kulturních akcí města.

Pro potřeby příspěvkových 
organizací a Kralupské spor-
tovní spol. s r. o. bude rozděle-
no 90 mil. Kč.

Pro investice byla uvolněna 
částka 50 mil. Kč a pro inves-
tice s pomocí státních a evrop-
ských fondů na dofinancování  
16 mil. Kč. Největší investiční 
akcí bude III. etapa přestavby 
centra města – Palackého ná-
městí, ve výši 25 mil. Kč. Dále 
bude provedena rekonstrukce 
komunikace Gagarinova včet-
ně parkovacích míst, chod-
níku a veřejného osvětlení za 
5.800.000,- Kč, rekonstruk-
ce komunikace Nad Lobčí za 
3.500.000,- Kč, bezbariérový 
chodník v ulici Poděbradova 
za 1.200.000,- Kč, rozšíření 
parkovacích míst u ZŠ Komen-
ského za 850.000,- Kč, rekon-
strukce sociálních zařízení v ZŠ 
V. Havla za 2.700.000,- Kč, re-
konstrukce střechy ZŠ 28. října 
za 3.350.000,- Kč, 1. etapa re-

konstrukce elektro v KASS za 
3.200.000,- Kč, obnova pamá-
tek za 700.000,- Kč.

Z dotačních titulů to bude 
např. zateplení bytových domů 
Chelčického a Cesta Brigádní-
ků, rekonstrukce sportovní-
ho areálu v ZŠ Gen. Klapálka, 
rekonstrukce školních zahrad 
v ZŠ Třebízského a ZŠ V. Havla, 
výstavba chodníku v ulici Hy-
bešova a v ulici Dobrovského 
včetně parkovacích míst, poří-
zeno vozidlo pro JSDH Minice 

a bude započata příprava pro 
výstavbu nových odborných 
učeben v ZŠ Komenského. Čer-
pání dotačních titulů umožní 
městu v případě 100 % úspěchu 
zrealizovat akce za 102 mil. Kč 
s vlastní spoluúčastí 16 mil. Kč.

Děkuji všem, kteří se na se-
stavení rozpočtu podíleli, 
i všem správcům rozpočtu a za-
stupitelům za pozitivní přístup 
k hospodaření města bez dluhů.

LIBOR LESÁK,

MÍSTOSTAROSTA

Rozpočet města je opět vyrovnaný
■  Zastupitelé města Kralupy nad Vltavou na veřejném 
zasedání v pondělí 18. 12. 2017 jednohlasně schválili 
rozpočet Města Kralupy nad Vltavou na rok 2018.

■  Město vyhlásilo dotační řízení na podporu zájmových aktivit na rok 2018. 
Stejně jako v letech předchozích mohou zájemci žádat na: 

Od 1. února můžete žádat o dotaci
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L etos v lednu je tomu přes-
ně deset let, co bylo v rám-

ci MěÚ Kralupy nad Vltavou 
otevřeno infocentrum, které 
v průběhu času výrazně rozšíři-
lo portfolio poskytovaných slu-
žeb. V následujícím rozhovoru 
o tom vypráví trojice referentek 
(Bc. Eva Bartošová, Eva Zimo-
vá a Jitka Kulhavá), které úplné 
začátky pamatují a zároveň zde 
pracují i v současnosti.

Co se Vám vybaví jako první, 
když se vrátíme v čase zpátky 
do období, kdy infocentrum 
vznikalo? Máte se začátky 
infocentra spojený nějaký 
zážitek?
Eva Bartošová (vedoucí od-
boru): Velké „nadšení“ někte-
rých kolegů a vzájemná spolu-
práce. Neustále se něco řešilo: 
stavební úpravy, zabezpečení, 
pokladna, počítače, nábytek 
i budoucí zaměstnanci. Naštěs-
tí se vše zvládlo a infocentrum se 
úspěšně 17. ledna 2008 otevřelo. 
Kolega chtěl v den otevření pro 
ukázku vytisknout výpis z Ka-
tastru nemovitostí a samozřej-
mě celý přístup do KN zrovna 
„spadl“, ale nikdo nic nepoznal. 
Eva Zimová (referentka in-
focentra): Jako první se mi 
vybaví příprava nové kanceláře 
předělané z obřadní místnosti 
ještě na starém úřadě, sídlícím 
v budově hotelu Sport. Pro mě 
osobně pak změna pozice pře-
chodem z ekonomického odbo-
ru a z toho vyplývající nová pra-
covní náplň a nové kolegyně.

Jak zásadně se za tu dobu 
změnila práce, kterou na 
infocentru zastáváte?
Eva Bartošová: Infocentrum 
se rozrostlo o další dvě pracovi-
ště, podatelnu a spisovnu. Co se 
týká přímo práce na infocentru, 
již nevybíráme místní poplat-
ky za svoz komunálního odpa-
du. Zásadně se změnila práce 
s Czech Pointem, v roce 2008 
měl čtyři funkcionality, nyní 
je to okolo 60. Zřizujeme da-
tové schránky, provádíme au-
torizovanou konverzi, pracuje 
se s digitálními dokumenty. 
Podstatně se změnila i rozšíři-
la nabídka v oblasti cestovního 
ruchu. Po otevření jsme nabíze-
li jeden druh turistické znám-
ky, nyní nabízíme cca 50 dru-
hů upomínkových předmětů. 
Poptávka v oblasti cestovního 
ruchu jde v posledních letech 
prudce nahoru.
Jitka Kulhavá: V zásadě se 
moc nezměnila, jen  se stále 
rozšiřuje nabídka našich slu-
žeb.

Určitým mezníkem bylo pro 
infocentrum stěhování do nové 
radnice…
Eva Zimová: Na stěhování do 
nové moderní budovy jsem se 
velice těšila. Naše kancelář je 
prosklená, což s sebou sice ne-
se určité negativní stránky, ale 
překrásný výhled na kostel je 
pro mě velmi příjemný.
Jitka Kulhavá: Bylo to tro-
chu hektické, ale zvládli jsme 
to s přehledem.

Zkuste vybrat nejpikantnější 
dotazy od občanů, které máte 
stále v živé paměti.
Eva Bartošová: Na infocent-
rum se dostavil pán, že má dle 
sdělení pošty údajně neplat-
ný občanský průkaz.  Kolegy-
ně průkaz prověřila v systému 
a skutečně byl neplatný. Začala 
diskuze, jak k tomu mohlo do-
jít. Pán nám sdělil, že je z Mo-
ravy a již delší dobu bydlí v obci 
nedaleko Kralup. Kolegyně mu 
poradila, ať se obrátí na obecní 
úřad, kde původně bydlel, jestli 

mu nebylo zrušeno trvalé byd-
liště a tím zneplatněn občanský 
průkaz. S tím pán odešel. Uply-
nulo 14 dní a objevil se zmíněný 
pán již s úsměvem na tváři. „Jak 
vypadám?“ Byla jeho první slova. 
„Já jsem již několik let mrtvý, jak 
jsem zjistil v naší vísce na úřadě“. 
  Záhada neplatného občanské-
ho průkazu byla vyřešena.
Eva Zimová: Nejmenovaný 
občan s trvalým bydlištěm na 
ohlašovně našeho městského 
úřadu jednou odpoledne přišel 
se spacákem, a že jde k nám na 
úřad, kde dle občanského prů-
kazu bydlí, marodit. Chvilku 
nám sice trvalo vysvětlit mu, 
že to není možné, nakonec však 
pochopil a odešel.
Jitka Kulhavá: Jednou přišel 
občan a vůbec nevěděl, co chce. 
Nám vynadal, že to nevíme my, 
že od toho tu přece jsme.

V čem spatřujete největší 
přínos infocentra právě 
v dnešní době? 
Eva Bartošová: Lidský kon-
takt, mluvené slovo. Z dnešní-
ho digitálního světa se začíná 
vytrácet. 
Eva Zimová: Myslím, že příno-
sem našeho infocentra je jak kaž-
dodenní otevírací doba, tak i naše 
snaha, pokud je v našich silách, 
občanům poradit a pomoci.
Jitka Kulhavá: Myslím, že 
rozsah našich úředních hodin 
i nabídka služeb usnadňuje ob-
čanům život.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

V případě, že žádný z kandidátů na prezidenta ČR 
nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu 

platných hlasů, bude se konat 2. kolo volby prezi-
denta ČR, a to opět ve dvou dnech:  
v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin, 
v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

LZE VOLIT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ?
Pokud se volič nebude v době volby prezidenta ČR 
zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může hlaso-
vat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 

okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastu-
pitelském úřadě. 

O voličský průkaz lze požádat na úřadě dle místa 
trvalého pobytu voliče, a to: 

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče;

- v elektronické podobě zaslané POUZE prostřed-
nictvím datové schránky voliče.

Tyto žádosti musí být úřadu doručeny nejpozději 

do 5. 1. 2018 do 16:00 hodin a musí obsahovat 
informaci, zda si voličský průkaz volič vyzvedne 
osobně nebo musí volič uvést adresu, na kterou po-
žaduje voličský průkaz zaslat!!!

Zažádat o voličský průkaz lze i osobně (nutno 
předložit platný OP nebo platný cestovní pas), a to 
nejpozději do 10. 1. 2018 do 16:00 hodin.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze 
o voličský průkaz na některé kolo volby, budou mu 
vydány voličské průkazy pro obě kola.

Budeme volit nového prezidenta
■  v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Kralupskému infocentru je 10 let
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Na MěÚ v Kralupech si občané mohou o voličský 
průkaz požádat v úřední dny na správním odboru  
č. dveří 205.

KAM MÁM JÍT VOLIT?
V Kralupech nad Vltavou nedošlo k přemístění žád-
ného volebního okrsku, proto voliči mohou jít volit 
na místa, kde volili v předešlých volbách do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR.

Informace o místě konání volby bude zveřejněna 
na všech výlepových plochách v Kralupech nad Vl-
tavou, dále bude zveřejněna na úřední desce měst-
ského úřadu a na webových stránkách města. 

Volič se může též dotazovat, kam má jít vo-
lit, i telefonicky: tel. č. před konáním volby – 
315 739 834, ve dnech volby – tel. č. 315 739 
822, 315 739 834.

JAK OBDRŽÍM HLASOVACÍ LÍSTKY?
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům 
nejpozději tři dny přede dnem volby, tj. do 9. led-
na 2018. V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dis-
pozici všechny hlasovací lístky, je možné přede 
dnem volby si kompletní sadu hlasovacích lístků 
vyzvednout na MěÚ Kralupy nad Vltavou na info-

centru nebo v kanceláři evidence obyvatel (číslo 
dveří 206).

Ve dnech volby si může volič také vyzvednout hla-
sovací lístky přímo ve volební místnosti.

S dotazy týkajícími se zajištění volby preziden-
ta České republiky se obracejte na Městský úřad 
v Kralupech nad Vltavou, odbor správní, vedoucí 
odboru Dagmar Volfovou, tel. č. 315 739 834, 
777 798 223. Rádi Vám poradíme a odpovíme  
na Vaše dotazy.

DAGMAR VOLFOVÁ,
VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Volba prezidenta České republiky
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Sídliště V Zátiší má netradiční volnočasové prvky
Vminulém čísle Zpravodaje 

jsme vás informovali o do-
končení projektu „Regenerace 
sídliště V Zátiší“, jehož cílem 
byla obnova zejména hlavní 
pěší trasy a rekonstrukce kon-
tejnerových stání. Během mě-
síce prosince však ještě došlo 
ke komplexní kultivaci celého 
bloku a instalaci prvků, které 
jsou určeny zejména pro volno-
časové aktivity. 

„Na sídlišti je již nyní k dispo-
zici hřiště na pétanque a ping-
pongové stoly. Dodatečně budou 
přidány i šachové stolky, neboť 
ty původní jsme museli rekla-
movat. V rámci realizace rovněž 
došlo k osazení nových laviček, 
klasických košů a košů na psí 
exkrementy. Určitou zajíma-
vost představuje psí pisoár, kte-
rý jsme dodatečně označili ce-
dulkou, neboť většina obyvatel 
nevěděla, k čemu daný prostor 
slouží,“ uvedla Marcela Horčič-
ková, vedoucí odboru realizace 
investic a správy majetku. 

„V rámci revitalizace jsme se 
zabývali také výsadbou nové ze-
leně a prořezem zeleně stávající. 
Nicméně k úplnému dokonče-
ní této části dojde až v průběhu 
dubna, protože v zimních měsí-
cích není přilehlý terén v ideál-
ním stavu. Rekultivací projdou 

zejména zelené plochy kolem 
hřišť a veškeré postranní části,“ 
uzavřela Marcela Horčičková. 

Kompletní „Regenerace pa-
nelového sídliště V Zátiší“ byla 
hrazena z rozpočtu města v ná-
kladu 6.300.000 Kč.      

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Další nový – netradiční – atypický prvek v našem městě je například 
„LAVIČKA SMÍŘENÍ“. Posadit se na ni můžete na Hostibejku u altánku.

KOLAUDACE  
NA SKALÁCH 
PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ
Na konci kalendářního roku 
byla dokončena novostavba 
komunikací formou obytné 
zóny Na Skalách, jejímž cílem 
bylo zkvalitnit dostupnost 
stávajících rodinných domů. 
„Vozovka dostala asfaltový 
povrch, nová jsou také parko-
vací stání, zeleň a dvě odpo-
činková místa s lavičkami,“ 
uvedla Marcela Horčičková, 
vedoucí odboru realizace in-
vestic a správy majetku. 

„S výsledkem prací jsme 
opravdu spokojeni. Od tam-
ních obyvatel se nám dostává 
velmi pozitivních ohlasů, což 
nás pochopitelně velice těší,“ 
uzavřela Marcela Horčičková 
s tím, že náklady na projekt 
činily 7.200. 000 Kč.

ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Psí pisoár  
na sídlišti Zátiší

Hriště na petanque
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„Tato železniční lavička je dalším pamět-
ním místem. Jedná se o připomínku bý-
valé vlečky buštěhradské železniční tratě 
provozované od roku 1856 do konce 70. let 
20. století. Tato trať vedla mezi současným 
železničním nádražím a Husovou ulicí smě-
rem za Žižkovu ulici k řece Vltavě a teh-
dejšímu přístavu,“ uvedl kralupský mís-
tostarosta Libor Lesák s tím, že město má 
v plánu si v budoucnu připomínat i další 
historická místa a události. 

„Další pamětní místo by mělo vznik-
nout u dnešní silniční křižovatky ulic 
Gen. Klapálka a Chelčického, kde byla dří-
ve zastávka s názvem Kralupy nad Vltavou 

– gymnázium. V tomto případě by se jed-
nalo o shodnou lavičku, která již nyní stojí 
před nádražím. Další místa jsou pak v plá-
nu v rámci výstavby nového centra měs-

ta. Domnívám se, že historii je vhodné si 
připomínat právě těmito způsoby,“ uzavřel 
kralupský místostarosta. 

ALEŠ LEVÝ,  TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

P odrobnosti k instalaci pamětní lavič-
ky přineslo Kralupské televizní zpra-

vodajství na svém videu 11. prosince 2017. 
Prozraďme, proč právě zde, a co má želez-
niční lavička našim čtenářům připomínat. 
Je to místo, kterým kdysi procházela vlečka 
železniční tratě buštěhradské (kladenské 
dráhy). Buštěhradská dráha byla slavnost-
ně otevřena 23. února 1856 a končila u ná-
draží, které bylo v té době v budově s čís-
lem popisným 34. Stojí dodnes v Prokopově 
ulici. Od nádraží pokračovala jednokolejná 
vlečka k překladišti uhlí na levém břehu 
Vltavy. Měla délku 600 metrů.

Vedle překladiště uhlí, kde se uhlí pře-
kládalo ze železničních vagonů do dřevě-
ných nákladních člunů, stály od roku 1856 
loděnice, kde se tyto čluny vyráběly. O něco 
později se zde stavěly i parníky s kolesovým 
pohonem určené k tažení člunů.

V té době však byla v provozu již pět let 
trať Praha - Podmokly a vlečka do přístavu 
tuto hlavní trať křížila. Vznikaly tak nebez-
pečné situace a několikrát došlo ke srážce 

vlaků. Proto při rozšiřování podmokelské 
trati o další kolej v roce 1928 bylo toto kří-
žení zrušeno a koleje k přístavišti byly na-
pojeny přes třetí kolej ze spádoviště u želez-
ničního mostu na vlečku cukrovaru. Přes 
křižovatku ulice Nádražní, Husova a Žiž-
kova však vedla vlečka i nadále. Bylo teh-

dy běžné vidět nákladní vlaky jedoucí po 
kralupské ulici. I když překladiště uhlí u ře-
ky brzy zaniklo i s loděnicí, sloužila vlečka 
hlavně průmyslovým závodům, které byly 
umístěny v tomto areálu. 

JOSEF STUPKA

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Před nádraží byla umístěna pamětní lavička 
■  U vlakového nádraží byla 
zaměstnanci TSM Kralupy 
nainstalována zvláštním způsobem 
vypadající lavička posazená na 
vlakovém soukolí. Tento dost možná 
extravagantně vypadající prvek 
ovšem nepředstavuje jen klasické 
místo k posezení. 

■  Obyvatelé Kralup, zvláště ti, 
kteří jdou na nádraží, si nemohou 
nevšimnout nové lavičky v Nádražní 
ulici. Je umístěná na železniční 
nápravě s mohutnými ocelovými 
koly. Byla sem instalována v rámci 
akce „Zmizelá tvář Kralup“.
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Připomínka vlečky buštěhradské dráhy
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Koleje železniční vlečky šly přes ulici.
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■  Mezi základní druhy činností odboru výstavby a územního plánování patří činnost na úseku stavebního řádu, 
územního plánování, vyvlastňování a další činnosti dle stavebního zákona. Zejména jde o posuzování staveb 
v režimu umístění, ohlášení či stavebního řízení. Současně je prováděno kolaudační řízení a užívání staveb včetně 
kontrolních prohlídek, dále všechny úkony spojené s odstraněním staveb.

ROZHOVOR s... Jiřím Polákem, vedoucím odboru výstavby a územního plánování

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 9. 

Jaké další činnosti váš odbor zastává?
Naše agenda obsahuje i další související 
činnosti, například propojení s katastrem 
nemovitostí - systémem RUIAN, kde za-
dáváme data potřebná k zápisu staveb do 
katastru. Na úseku územního plánování 
pořizujeme územní plány a územně pláno-
vací podklady pro město a ostatní obce ve 
správním obvodu. Rovněž pořizujeme a ak-
tualizujeme veškeré analytické podklady.

Je tímto dvojím způsobem rozdělena 
i práce jednotlivých úředníků?
Ano. Na územním plánování pracují dva 
referenti, stavební částí se zabývá referen-
tů sedm, a to včetně mě samotného. Agen-
da je vždy rozdělena mezi referenty podle 
jednotlivých katastrů obcí. Dále máme dvě 
administrativní pracovnice, které vybavují 
veškerou administrativu odboru, pracu-
jí v systému RUIAN a zajišťují statistická 
data pro statistický úřad.

V čem myslíte, že je váš odbor nejvíce 
specifický? 
Je specifický v jeho šíři. K běžné činnosti 
odboru, která byla už výše popsána, patří 
ještě mnoho dalších úkonů. Jde například 
o konzultace se stavebníky a projektanty, 
vysvětlování regulativů územních plánů, 
pomoc při napravování vad v zápisu sta-
veb do katastru nemovitostí, zodpovídání 
telefonických a e-mailových dotazů, prová-
dění stavebního dohledu a řešení stížnos-
tí a podnětů především sousedských spo-
rů v rámci správního řízení. Musíme čelit 
kritice v médiích a nátlaku investorů, kte-
rým v rámci zákona nemohlo být vyhověno. 
Dále se musíme potýkat se složitou a stá-
le se měnící legislativou – stavební zákon  
č. 183/2006 Sb., do dnešní doby doznal  
22 změn a od ledna 2018 vejde v účinnost 
další novela stavebního zákona. Z výše uve-
deného je zřejmé, že práce stavebního úřed-
níka je vysoce náročná a specifická.

Jsou v Kralupech nyní k dispozici volné 
plochy, na kterých v budoucnu vznikne 
zástavba rodinných domů?
Předně je nutné říci, že plochy určené k zá-
stavbě jsou dány územním plánem měs-
ta, které schvaluje zastupitelstvo. Nicmé-
ně největší lokalita se nabízí momentálně 

v Minicích, kde by měla vzniknout jedna 
z největších rozvojových ploch v Kralupech. 
Podle mého odhadu by mohla pojmout až 
150 rodinných domů. Další rozvojové plo-
chy jsou ale také v Zeměchách a Mikovi-
cích. 

Domníváte se, že se v budoucnu území 
Kralup ještě šířeji rozroste? 
Je to samozřejmě možné. Hodně bude zá-
ležet na tom, jaké záměry bude mít vedení 
města. Současný územní plán má rezervy 
na plochy pro zástavbu a je tedy na zastu-
pitelstvu, zdali se půjde cestou zhušťování 
zástavby, nebo jestli bude prioritní spíše 
výstavba okrajových satelitů. S tou dru-
hou alternativou ovšem souvisí i tzv. ob-
čanská vybavenost (výstavba komunika-
cí, kapacita navýšení školek a škol atd.). 
Myslím, že až samotná budoucnost nám 
ukáže, jaká z těchto variant je pro Kralupy 
nejvýhodnější.

Jaké faktory je třeba brát v potaz při 
územním plánování?
Je to hodně komplikované. Při územním 
plánování musí být osloveny všechny dot- 
čené orgány, vlastníci či správci inženýr-
ských sítí. Podle jejich vyjádření se pak pra-
cuje s limity a regulativy pro dané území.

Existují v oblasti územního plánování 
nějaké nové trendy? Jak si v tomto ohledu 
stojí právě Česká republika?
Těžká otázka. Osobně se domnívám, že prá-
vě v tomto jsme jako Česká republika spíše 
pozadu. U nás se totiž stále ještě nedbá na 
pospolitost nové výstavby s tou stávající. De-
velopeři se v mnoha případech snaží z po-
zemků vytěžit úplné maximum a zabývání 
se nějakou architektonickou vzdušností, to 
si myslím, že k nám ještě nepřišlo. Pár archi-
tektů se o to sice pokusilo, ale jejich snaha 
vždy narazila na finance, požadavky měst 
a námitky sousedů. Co se týče Kralup, tak ta-
dy je to o to složitější, neboť struktura města 
je jednoduše daná a je v podstatě nemožné ji 
nějakým zásadním způsobem změnit. 

Stojí před vaším odborem v dohledné 
době nějaká stěžejní výzva? 
Z hlediska územního plánování a stavební-
ho zákona se jedná o dvě velké akce, když 
tedy budu hovořit přímo o Kralupech. Zde 
máme prostor za nádražím a aktuálně při-
pravovanou studii. Druhým projektem bu-
de nejspíš studie pro největší rozvojovou 
plochu v Minicích, kde vznikne velký sate-
lit. Co se týče obcí v našem ORP, tak nej-
větším problémem jsou momentálně prů-
myslové zóny v blízkosti dálnice a všechny 
stavby kolem dálničního exitu Úžice.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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P o přečtení tohoto článku mi ovšem jako 
tátovi, který má samozřejmě maximál-

ní snahu ochránit svoje dospívající dítě, vy-
vstane na mysl otázka: „A jak nás, rodiče, 
v tomto boji podporuje stát?“ Se svojí z na-
šich daní placenou protidrogovou centrá-
lou? Jak je nastavena legislativa, jak jsou 
nastavena preventivní a ač to mnozí neradi 
slyší, hlavně represivní opatření? O jejich 
efektivitě mám však, co by obyčejný občan, 
velké pochybnosti. 

Pochybnosti ani ne tak o kvalitě členů 
národního protidrogového týmu, ale pře-
devším o velmi měkkých českých záko-

nech postihujících potírání výroby a drže-
ní omamných látek, zákonech, které nám 
naši parlamentáři v uplynulých volebních 
obdobích schválili. Je stále zarážející, že 
ani v rámci letošních parlamentních vo-
leb nikdo ze stran a hnutí neměl odvahu 
předložit voličům-občanům této země jas-
ný a srozumitelný plán na razantní, účinné 
a především efektivní potírání tohoto novo-
dobého lidského moru! Prostě bez zájmu.

Umíme všechno kolem drog popsat. Ví-
me, jaké mají účinky na psychiku lidí. Vi-
díme kolem sebe zvyšující se počty narko-
manů-lidí postižených touto záludností. 

A společnost jim nedokáže ráznými a tvr-
dými opatřeními pomoci! Dokážeme spočí-
tat finanční náročnost spíše neefektivních 
neziskových organizací. Můžeme odhad-
nout jaké především celospolečenské škody 
nám zvyšující se počet závislých, i v řadách 
adolescentních uživatelů, tato liknavost 
přináší. Čteme a jsme i přímými účastní-
ky častých a zbytečných smrtelných nehod 
zaviněných lidmi užívajícími drogy.            

Kolik trápení a lidských zlomených osu-
dů je s drogami spojeno! 

Víme, že pervitin užívali i nacističtí vo-
jáci. Ano, měli bychom pochopit, že naše 
společnost je ve válce proti tomuto zákeř-
nému a všudy prolínajícímu zlu.                                             

Já jsem na to, stejně jako mnozí jiní ro-
diče, připraven. 

Ovšem s holýma rukama…
JAN ŠMÍDA, OBČAN KRALUP N. VLT.

D ěkujeme za reakci na článek. Je po-
chopitelné, že tematika užívání drog 

vzbuzuje emoce a doufejme, že také kon-
struktivní debatu. Z naší pozice poskyto-
vatele sociálních a adiktologických služeb 
můžeme jen velice složitě hodnotit práci 
represivních složek v oblasti potírání vý-
roby či distribuce drog. Pravdou je, že se 
na celonárodní úrovni počet uživatelů drog 
zvyšuje – tento fakt ovšem ovlivňuje mno-
hem více souvislostí, než jen práce preven-
tivních nebo represivních subjektů.

Česká republika má platnou strategii 
protidrogové politiky až do roku 2018 a je 
možné, že pro následující období zvolí od-
lišný přístup. Válka proti drogám, o které 
píšete, je však cestou, která dle zkušeností 
ze zahraničí (například USA nebo jihoame-
rických států) kýžený výsledek nepřináší. 
Směřuje ke kriminalizaci uživatelů drog 
a jejich následnému skrývání. V takové 

konstelaci je obtížné realizovat účinnou 
prevenci šíření infekčních chorob, jako jsou 
HIV či hepatitida typu C. Státy s nefunkč-
ními službami, zaměřenými na škodlivé 
dopady užívání drog, registrují obrovské 
počty nakažených uživatelů drog, kteří jsou 
poté logicky větším rizikem i pro majoritu. 

Přístup zaměřený na veřejné zdraví a sni-
žování škod způsobených užíváním drog 
je aktuálně nejefektivnější metodou práce 
na tomto poli (včetně finanční efektivity). 
Z hlediska pokrytí území České republiky 
podobnými programy jsme na špici Evro-
py a odpovídajícím výsledkem budiž téměř 
nulový výskyt viru HIV mezi uživateli drog, 
velmi nízká míra promořenosti virem he-
patitidy typu C nebo poměrně nízký počet 
smrtelných předávkování. Následná řešení 
těchto problémů jsou vždy pro společnost 
(ať už celorepublikově či lokálně) mnoho-
násobně dražší.

ČR je z celosvětového hlediska vnímána 
jako stát s vyváženou protidrogovou politi-
kou (poměr represe a prevence) a přestože 
se na poli užívání drog setkáváme s dyna-
mickými změnami, reagujeme na ně v duchu 
nejnovějších trendů a funkčních strategií. 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky musí zároveň s užíváním drog ve 
své strategii zohledňovat také další rizikové 
jevy. Aktuálně hovoříme o užívání alkoho-
lu a procesuálních závislostech (gambling 
apod.), jejichž nárůst je patrný. Všem zmí-
něným tématům se věnují také kolegové 
a kolegyně poskytující primárně preventiv-
ní programy na školách a v případě potřeby 
poradenství pro rodiče lze využít služeb 
některého z našich ambulantních center. 

Svět bez drog je krásná, ale nereálná 
idea, proto k této problematice zaujímáme 
racionální postoj a poskytujeme své služby 
“teď a tady” tam, kde jsou potřeba. 

Nad dopisy čtenářů� 

Pomoc, moje dítě bere drogy
■  Dovolte mi reagovat na článek v Kralupském Zpravodaji č. 11/2017: 
Pomoc, moje dítě bere drogy, v němž je nám, rodičům našich dospívajících 
ratolestí, z preventivních důvodů ozřejmována tato problematika. S obsahem 
článku se každý samozřejmě ztotožňuje a přeje si, aby se v situaci 
odhalování pravdivosti podezření o intoxikaci svých dětí nikdy neocitl. 

ODPOVÍDÁ Ondřej Šulc, vedoucí Centra terénních programů Středočeského kraje

Vánoční stromky je možné odložit u popelnicových stání tak, ja-
ko tomu bylo v předchozích letech. Stromky budou pracovníky 
technických služeb odváženy od 8. ledna minimálně 2x v týdnu 
a to dokud to bude třeba. Ti, kteří nám chtějí ušetřit práci, mo-
hou stromky dovézt také do sběrového dvora, který je k dispozici 
sedm dní v týdnu od 9 do 17 hodin (10:30-11:00 polední pauza). 
Stromky jsou následně odváženy k energetickému využití.

LUBOŠ NĚMEC,

ŘEDITEL TSM

KAM SE STROMKY PO VÁNOCÍCH
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Nad dopisy čtenářů� 

Bezdomovci u nádraží
■  Chtěl bych vědět, co se bude dít s bezdomovci na nádraží. Je to hrozné, co 
se tam děje. Začněte to tam řešit…  ALEŠ ČAPEK, KRALUPY 

ODPOVÍDÁ Roman Neugebauer, 
zástupce ředitele MP Kralupy n. Vlt.

Dovolte mi zareagovat na Váš dotaz a při-
pomínku ohledně problematiky osob, které 
soustavně porušují obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2012; O zákazu konzumace al-
koholických nápojů a žebrání na veřejném 
prostranství. 

Městská policie ve smyslu ustanovení 
§ 2 Zákona č. 553/1991; o obecní policii 
dohlíží na dodržování obecně závazných 
vyhlášek a nařízení obce. Tuto činnost vy-
konává také Městská policie v Kralupech 
nad Vltavou, což lze doložit protokolem 
událostí. Strážníci kontroly problémových 
lokalit provádějí dlouhodobě a několikrát 
denně. 

Jiná věc je možnost postihu osob, které 
uvedenou vyhlášku nedodržují. Strážník 
je oprávněn přestupek, který je spáchán 
nedodržením obecně závazné vyhlášky, na 
místě vyřešit uložením pokuty v příkaz-
ním řízení. Bohužel osoby, které se tohoto 
přestupkového jednání dopouštějí, obvykle 

bývají nesolventní a dlužné částky od nich 
nejsou většinou vymahatelné. 

Jednou z lokalit, kde k výše uvedenému 
jednání dochází, je také prostranství před 
nádražím ČD a v přilehlých ulicích. Zde ře-
ší strážníci přestupková jednání několikrát 
do týdne a u většiny případů to bývá se stále 
stejnými lidmi. Na zlepšení situace v pro-
blematice osob bez domova městská policie 
úzce spolupracuje s Odborem sociálních vě-
cí MěÚ Kralupy nad Vltavou a pro zvýšení 
bezpečnosti bylo v nedávné době přijato 
opatření spočívající v častějším provádění 
kontrolní a obchůzkové činnosti v problé-
mových lokalitách včetně okolí nádraží ČD. 

ODPOVÍDÁ Mgr. Eva Ivanová, 
vedoucí odboru sociálních věcí, 
školství a kultury

Náš odbor s osobami bez přístřeší běžně 
spolupracuje. Sociální pracovníci jim na-
bízejí různé varianty sociální pomoci. Pou-
ze na osobách bez přístřeší záleží, zda této 
spolupráce využijí nebo ne.

D ne 30. 11. 2017 byla ukončena instagramová hra „Vtipkujeme se 
Švejkem“, v rámci které měli soutěžící za úkol poslat co možná 

nejvtipnější obrázek, jenž se váže ke kralupské soše Josefa Švejka. 
Na základě hlasování návštěvníků Instagramu nakonec zvítězila 

fotografie paní Heleny Kolečkové (74 hlasů), která si pro vítěznou 
cenu přijela z Kladna na koloběžce. „Za cenu jsem moc ráda. Na 
Kladně takové soutěže nemáme. Co se týče mého vztahu ke Kralu-
pům, tak samozřejmě nejezdím sem až tak často, ovšem moc ráda 
se k vám vracím. Město v současnosti vypadá moc hezky, doslova 
se mění před očima,“ vypověděla vítězka soutěže.

ALEŠ LEVÝ,  TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Kromě sociálních pracovníků odboru 
s osobami bez přístřeší pracují i zaměst-
nanci Farní charity Kralupy nad Vltavou, 
která je zároveň provozovatelem sociální 
služby Nízkoprahové denní centrum pro 
osoby bez přístřeší. Tato vzájemná spolu-
práce je velmi důležitá pro podchycení so-
ciálních problémů těchto osob. Jedná se 
o problémy spojené s jejich zdravotním 
stavem, pracovní rehabilitací a samozřej-
mě celkovou životní situací těchto osob. 
Spolupracujeme také s úřadem práce, se 
zdravotníky apod.
NEJČASTĚJI JE OSOBÁM  
BEZ PŘÍSTŘEŠÍ POSKYTOVÁNO:
1) sociálně právní poradenství 
2) poskytnutí prostoru pro osobní hygienu
3) pomoc při zajištění stravy
4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a obstarání osobních záležitostí.

Je nutné si uvědomit, že problém bezdo-
movectví byl, je a pravděpodobně i bude. 
Sociální pracovníci mohou nabízet různé 
sociální služby. Vždy však záleží na osobách 
bez přístřeší, zda budou chtít se sociálními 
pracovníky spolupracovat a zda budou chtít 
změnit své životní podmínky.

Soutěž „Vtipkujeme se Švejkem“ zná svého vítěze
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Vítězka soutěže Vítězná fotografie
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Je to neuvěřitelné, ale kralupská spořitelna oslaví letos v lednu 130 let svého trvání. 
O kralupské spořitelně psal Zpravodaj v minulosti již mnohokrát. Historický okamžik 
nadešel 25. ledna 1888. Nový peněžní ústav byl otevřen jako společenstvo s ručením 

obmezeným v domě č. p. 75 v Jungmannově ulici.

K ralupy, které měly v té do-
bě kolem 2000 obyvatel, 

byly finančně odkázány na pe-
něžní ústavy ve Velvarech a ve 
Slaném. Na podnět kralupské-
ho starosty Prokopa Jindřicha 
Masnera byl zřízen peněžní 
ústav i v Kralupech. 

Při zahájení v roce 1888 mě-
la kralupská spořitelna, ještě 
bez přívlastku městská, jenom 
jednoho zaměstnance a 231 
vkladatelů a kanceláře v pro-
najatém domě v Jungmann-
ově ulici. První vklady činily  
64 000 zlatých. 

Ten jeden zaměstnanec, kte-
rý stačil na celou agendu, byl 
absolvent obchodní akademie 
Josef Kořínek. Nový peněžní 
ústav řídilo ředitelství slože-
né ze dvanácti členů, vesměs 
vážených a bohatých kralup-
ských obchodníků a továrníků. 

V čele ředitelství stál před-
seda MUDr. Antonín Čtrnáctý. 
To byla tehdy známá osobnost. 
Tento všestranně činný lékař 
byl i prvním starostou kralup-
ské sokolské jednoty. Rovněž 
jeho syn Miloš Čtrnáctý byl 
významnou osobností. Byl 
redaktorem pražské Národní 
politiky a průkopníkem za-
ložení československého roz-
hlasu. 

Úspěšně se rozvíjející čin-
nost spořitelny porušila v ro-
ce 1890 nečekaná veliká po-
vodeň, která postihla vltavské 
povodí. Vltava překvapila 
Kralupy 4. září 1890 zvýše-
nou hladinou řeky o 6,4 m 
a Jungmannova ulice byla za-
plavena. Místnosti spořitelny 
byly vodou natolik poškozeny, 
že se staly nepoužitelné a pe-
něžní ústav se na přechodnou 
dobu přemístil do domu č. 5 
na Palackého náměstí, který 
patřil jednomu z členů ředi-
telství spořitelny Josefu Ře-

hořovskému. 
Činnost kralupského peněž-

ního ústavu byla tak úspěšná, 
že už v roce 1899 si mohl za-
koupit pozemek naproti koste-
lu a postavit zde za 13 000 zla-
tých jednopatrový dům, který 
dostal číslo 178. 

V roce 1904 převzalo spo-
řitelnu do vlastnictví město 
Kralupy nad Vltavou a přejme-
novalo ji na „Městskou spoři-
telnu“. Zásadou Městské spoři-
telny bylo: „Že nebyla založena 
jen pro bohaté, ale i pro chu-
dé, aby se mohli státi zámož-
nými. Proto spořitelní úředník 
obslouží stejně ochotně vkla-
datele malého jako velkého“. 
Nejmenší vklad mohl být 1 Kč.

Změna majitele spořitelny, 
kterým se stalo město Kralu-
py nad Vltavou v roce 1904, 
znamenala, že město ručilo za 
veškeré vklady svým jměním 
a všemi svými příjmy. Městská 
spořitelna nadále prosperova-
la velmi dobře, takže se úroko-
vá sazba vkladatelů pohybova-
la stále kolem 4 %. 

V roce 1922 si mohla poří-
dit budovu ještě větší na re-
prezentačním místě přímo 
na rohu Palackého náměstí 

a Husovy ulice, kde je dodnes. 
Budovu číslo 178 u koste-
la pronajala v roce 1923 lev-
ně kralupské knihovně. Dnes 
zde již po uvedené budově ne-
zůstalo nic. Srovnala ji se ze-
mí americká bomba při náletu  
22. 3. 1945. Jen trhliny v pro-
tější budově kralupského kos-
tela připomínají druhou svě-
tovou válku. V současné době 
speciální firma provádí opravy 
styčných i ložných spár a zajiš-
ťuje statiku kostelního zdiva.

Budova č. 579 na rohu Palac-
kého náměstí, kde dříve býva-
la lékárna, přišla spořitelnu na 
40 000 Kč. Architekt Antonín 
Karban přistavěl k této budově 
ještě dům v Husově ulici a obě 
budovy spojil v jeden architek-
tonický celek. V roce 1935 by-
ly obě budovy modernizovány 
pražským architektem Jose-
fem Maříkem. Ten přemístil 
původní hlavní vchod z rohu 
Palackého náměstí do Husovy 
ulice, dolní část budovy oblo-
žil mramorem a střechu zakryl 
vysokými atikami. 

Z Městské spořitelny se stala 
jedna z nejhezčích budov Kra-
lup. Byla velmi úspěšná. Měla 
v té době na vkladech uložené 

částky dosahující téměř 100 mi- 
lionů korun. 

V roce 1945 při leteckém 
bombardování Kralup byla 
část spořitelny na rohu Pa-
lackého náměstí vedle domu 
Jaroslava Karbana téměř zni-
čena. Byla po válce obnovena 
a v pozdější době prodloužena 
o západní křídlo, které je právě 
na místě vybombardovaného 
statku Karbanů.

Spořitelna patřila měs-
tu a městu a okolním obcím 
vydatně v rozvoji pomáhala. 
V roce 1922 rozpůjčila 7 mili-
onů na stavbu 88 novostaveb. 
Založila a financovala dvě sta-
vební družstva a podporovala 
kulturní akce města. Její zá-
sluhou byl vybudován památ-
ník obětí první světové války 
u kostela i meteorologický kio-
sek se sousoším čtvero ročních 
období na Dvořákově náměstí 
u gymnázia. I ten byl za druhé 
světové války zničen a zůstalo 
z něj jen torzo sousoší přemís-
těné na druhý okraj parku. 

V roce 2002 se Česká spoři-
telna stala součástí rakouské 
společnosti Erste Bank Group.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Sto třicet let kralupské spořitelny

Původní interiér 
Městské spořitelny  
v Husově ulici. 
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Městské MUZEUM LEDEN 2018
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

do soboty 20. 1. 2018
trvá krátkodobá výstava 115 LET MĚSTA

Doprovodná akce k této výstavě: „Digitální 
výstava“ = projekce historických fotografií města. 
Ve dnech 3. 1. + 9. 1. od 9:00 do 12:00 a od 13:30 
do 16:00 hodin. Ve dnech 4. 1. + 11. 1. 2018 
– od 9:00 do 12:00 a od 13:30 do 19:00 
hodin. Poslední prohlídka alespoň 30 minut 
před každým koncem projekce. Projekce 
bude bez komentáře, pouze s titulky.

sobota – 6. 1. – 15:00 
Komentovaná prohlídka k výstavám 115 LET 
MĚSTA a HISTORIE KRALUP s ředitelem 
muzea Janem Rackem, vstupné 30 Kč 

středa – 24. 1. – 17:30
Koncert žáků ZUŠ Kralupy

čtvrtek – 25. 1. – 17:00 
Záhady tvorby rodokmenu, přednáší 
genealog Lubomír Nový, vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

čtvrtek - 1. 2. – 17:00 
Vernisáž výstavy obrazů 
akademického malíře 
OTAKARA ČEMUSE 
– Velké ohlédnutí

úterý – 13. 2. – 17:30 
Koncert žáků ZUŠ Kralupy

Obnovená expozice HISTORIE KRALUP přivítá návštěvníky po celý rok 2018

Otakar Čemus

Prosinec v muzeu

■  Sklonkem února tohoto roku si připomeneme životní 
jubileum 90 let významného výtvarníka žijícího v našem 
regionu, akademického malíře Otakara Čemuse.

J eho cesta ke studiu krajino-
malby na pražské výtvarné 

akademii nebyla jednoduchá, 
úspěchy při studiu samém v le-
tech 1952-59 (včetně čestného 
roku navíc) však potvrdily vý-
razný talent mladého umělce.

Po absolutoriu zvolil zajiště-
nou existenci výtvarníka v ča-
sopise Květy. Jeho perokresby 
doprovázely tento časopis po 
několik desetiletí a uplatňova-
ly se i v knižních titulech. 

Volné tvorbě dominují tři te-
matické okruhy. Tím hlavním 
je žena a krása jejího těla a du-
cha. Druhým okruhem je kraji-
na, a to ať už reálná (středomo-
ří) nebo ta stvořená v umělcově 
fantazii. Třetím tematickým 
okruhem jsou kytice a zátiší, 
přičemž zátiší svou tematikou 
evokují návrat do starých časů. 

Otakar Čemus uskutečnil 
studijní cesty do většiny evrop-
ských zemí. Účastnil se zahra-

ničních výstav v Německu, Itálii, 
Rusku, Polsku a na Slovensku. 
Jeho práce jsou zastoupeny  
ve státních i soukromých sbír-

kách doma i v cizině, včetně to-
hoto muzea. Výstava v Městském 
muzeu v Kralupech se uskuteční 
ve dnech 1. 2. – 31. 3. 2018.

Ohlédnutí za zahájením výstav  
115 LET MĚSTA a HISTORIE KRALUP
ze dne 23. 11. 2017
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P rosincové adventní progra-
my pro školy byly naplněny 

adventními dílničkami, kde si 
žáci vytvořili originální přírod-
ní ozdoby. A také hravou a ná-
paditou prohlídkou (se zajíma-
vými úkoly) nové výstavy ke 115 
letům města Kralup a obnovené 
expozice HISTORIE KRALUP. 
Žáčci různého věku odcházeli 

z muzea s radostí, že si dokázali 
vyrobit krásnou ozdobu nejen 
na vánoční stromeček, ale také 
se dozvěděli mnoho zajímavé-
ho z historie jejich města a nad-
šeně přijali naše pozvání k ná-
vštěvě muzea se svými rodiči 
a prarodiči, kteří znají město ze 
starších dob. 

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA
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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.

LEDEN 2018

čtvrtek 4. ledna    19:00 hodin

TANČÍME   
Taneční večer plný nádherných melodií v podání Mar-
kéty Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

čtvrtek 11. ledna 19:30 hodin 

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

pátek 12. ledna 20:00 hodin 

RETRO PLES K VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ REPUBLIKY 
Společný ples Kulturního a společenského střediska, 
Základní umělecké školy v Kralupech a ArtUš z.s. Bě-
hem večera vám k tanci a poslechu zahrají Big Band 
Kralupy, KralupSwing, dechový orchestr Kralupan-
ka. Půlnočním překvapením bude narozeninový dort 
a vystoupení Universal Swing Brothers – vynikající 
elektroswingové kapely. Výborné jídlo od mistra řez-
níka Kohouta, tombola, promítání filmů pro pamět-
níky, fotokoutek. 
Dobové oblečení vítáno!
Vstupenky v prodeji v pokladně KD Vltava a v kance-
láři ZUŠ. Vstupné: 190 Kč

úterý 16. ledna 17:30 hodin / malý sál 

DOMÁCÍ MUZICÍROVÁNÍ 
Srdečně zveme na prodejní výstavu výrobků žáků 
ZUŠ - Keramika jinak, která má letos tříkrálové téma.  
K tomu můžete slyšet písničky i různé skladby v po-
dání žáků a jejich rodinných příslušníků. 

středa 17. ledna 16:30 hodin 

KARNEVAL S DIVADLEM 
KEJKLE 
Balónky, bubliny, legra-
ce sama, masky a nála-
du nenechte doma.
Kejkle a soutěže, hra na 
veselou notu, vezmeme 
do kola mámu i tátu.
Vstupné: 60 Kč

Karneval je součástí ra-
zítkové soutěže  
Se sluníčkem za dob-
rodružstvím. Hlavní cenu věnovala CA Abaca Lenka 
Malíková. 

čtvrtek 18. ledna 19:30 hodin 

Divadlo v Rytířské: Eric Assous

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, 
Nela Boudová, Michaela Sejnová / Lucie Okounová
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé. Zatímco 
Phillippe je dobrák od kosti, peněz nemá nazbyt a ži-
je celkem spokojený život se svou přítelkyní Alicí, 
Bernard je ctižádostivý a sobecký narcis, který zís-
kal skvělé místo v rodinném podniku své ženy Nelly. 
Manželce je nevěrný a svou milenku navíc přivede do 
jiného stavu. Kdyby se o tom jeho žena dozvěděla, při-
šel by o všechno, a tak požádá kamaráda o pomoc. 
Chudák Phillippe se tak dostane do začarovaného 
kruhu Bernardových lží, intrik a úskoků, dokonce se 
od něj odstěhuje i jeho přítelkyně. Dokáže nevinný 
Phillippe ještě zachránit svůj vztah s Alicí nebo Ber-
nardovi všechny jeho lži projdou?

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

pátek 19. ledna  19:00 hodin / velký sál 

CALIFORNIA DREAMS 
V dvouhodinovém programu vystoupí skupina Califor-
nia dreams, jednička v pánském striptýzu. Čeká vás, 
milé dámy, vzrušení a perfektní zážitky erotického 
nádechu. Bohatý doprovodný program – prodej šper-
ků, výborné kávy a čokolády, Mary Kay poradenství.  
Na akci bude volný zasedací pořádek. Více na www.
californiadreams.cz Vstupné: 170 Kč

sobota 20. ledna  16:00 hodin 

(viz samostatná pozvánka na straně 17)

úterý 23. ledna  19:00 hodin

Lyra da camera

MISTŘI ITALSKÉHO BAROKA 

Johana Rosická - soprán, Jitka Navrátilová – cem-
balo, Kateřina Chudobová - flétna, Bledar Zajmi - vi-
oloncello
LYRA DA CAMERA je komorním sdružením hudeb-
níků sólistů, kteří se ve své umělecké činnosti za-
měřují na interpretaci komorní hudby především  
17. a 18. století, tedy hudbu barokní a klasicistní, 
ale nevyhýbají se ani skladbám novějším, včetně 
děl soudobých autorů. 

Program koncertu je založen na skladbách ital-
ských barokních skladatelů a především je věnován 
poctě jednomu z nejvýznamnějších italských sklada-
telů tohoto období Antoniu Vivaldimu. 

Vstupné: 150 Kč / 120 Kč senior, student

středa 24. ledna 16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ 
Zimní podvečer zpříjemněný krásnou hudbou Kozel-
kovy trojky. Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

neděle 28. ledna  19:00 hodin

Miroslav Donutil 

CESTOU NECESTOU
Vstupné: 360 Kč

Abychom vám více zpříjemnili návštěvu kulturních akcí, budou před divadelním představením a koncertem 
otevřeny prostory kulturního domu Vltava již jednu hodinu před začátkem akce. Budete se tedy moci v klidu 

občerstvit u stolků ve foyer nebo v prostorách malého sálu.

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m
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PLESY V LEDNU:
 5. 1.  ......... Maturitní ples GJP Mělník
 12. 1.  ......... Ples KaSS, ZUŠ a ArtUš
 27. 1.  ......... Maturitní ples SPŠS Mělník

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
 6. 2.  ......... Taneční galavečer
 8. 2.  ......... Milostný trojúhelník 
  – divadelní improvizace
 10. 2.  ......... Rybářský ples
 11. 2.  ......... Masopust
 22. 2.  ......... Čaj o páté
 28. 2.  ......... Čarodějův učeň – pohádka

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 24. ledna 2018 od 16:30  
hodin pohádku „SŮL NAD ZLATO“, 
režie Z. Hrazděrová. Vstupenky koupíte 
na místě před představením.

Rolnička� 

Děkuji žákům Základní školy Václava Havla 
za vyrobení krásných vánočních dekorací 
pro kulturní dům. JITKA KOŠŤÁLOVÁ,

PRODUČKNÍ KD VLTAVA

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

úterý 30. ledna   16:30 hodin

Divadelní agentura Praha:

MATYLDA ZASAHUJE ANEB 
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY 
Pohádková hra podle 
oblíbeného večerníčku. 
Kachna Matylda každé-
mu ráda poradí a pomů-
že. Ovšem její dobré rady 
mají občas ne moc šťast-
né následky. Dá se dob-
račka Matylda napravit? 
Bude přemýšlet o svých 
radách dřív, než je vypus-
tí ze zobáku? A co oběti 
jejích dobrých skutků? 
Poselství pohádkového příběhu je toto – každý se má 
řídit svou přirozeností a hlavně rozumem a nenechat 
si vnutit hloupá řešení. Vstupné: 60 Kč

čtvrtek 1. února  19:30 hodin

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

Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou ● www.kasskralupy.cz

Milostný
    trojúhelník

Herecko – psychologický balanc 

Lukáš PavLásek - anna PoLívková - Josef PoLášek 
...balanc ne náhodou

čtvrtek 8. února 2018, od 19:30 hodin

Vstupné: 350,- Kč

Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Průběh představení tak 
připomíná chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu a zároveň, když se vše daří, máte pocit, že 
se dotýkáte hvězd. 

Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to vše se rodí až na jevišti přímo 
ve světlech právě vznikajícího představení. Herci a publikum se najednou v roli scénáristů 
i režisérů propadají do světa fantazie, do společného tvoření hry.

Příběhy, které se takto vynoří z přítomnosti a atmosféry daného okamžiku, ožijí jen pro 
tento jediný večer a už se nikdy nezopakují. Proběhne drama, několik srdceryvných scén, 
komických paradoxů, absurdních až snových výjevů a nakonec Vás překvapí, že na jevišti byli 
jen herci, světla a pár rekvizit. 

Taneční kurzy 2018
Zahájení tanečních kurzů: neděle 14. ledna

Do tanečních kurzů se můžete přihlásit v kanceláři KD Vltava 
do pátku 12. 1. 2018.

Zápis do základních tanečních kurzů pro mládež bude 
zahájen ve středu 14. 2. 2018 od 8:00 hodin.

16:00 Pokračovací taneční kurzy pro mládež 8 lekcí, 1.500 Kč / osoba

18:00 Základní taneční kurzy pro dospělé 9 lekcí, 3.200 Kč / pár

19:10 Pokračovací taneční kurzy pro mírně a více pokročilé 9 lekcí, 3.500 Kč / pár 

20:20 Pokračovací taneční kurzy pro super pokročilé 9 lekcí, 3.500 Kč / pár 
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Cena: 1.620 Kč

KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LEDEN 2018Facebook  
Kino Vltava

BORG / McENROE
ŠVÉDSKO, DRAMA, 2017, TITULKY, 90 MIN.

Borg / McEnroe je příběh o ceně úspěchu. Nejlepší světoví hráči 
tenisu jsou uvězněni vlastní kariérou. Oba sportovci jsou neustále 
tlačeni proti sobě komerčním tenisovým průmyslem: jako protiklady 
postav „lce Borg“ a „Superbrat“. Rivalové jsou nuceni si přiznat 
během Wimbledonu 1980, že jediný, kdo chápe, čím si prochází, je 
jejich největší nepřítel.

CIZINEC VE VLAKU
USA, THRILLER, TITULKY, 2018, 105 MIN.

Michael McCauley žije spokojeně nudný rodinný život bez 
jakýchkoliv výkyvů. Prodává pojištění, s rodinou žije za městem, 
a do práce a zpátky dojíždí pravidelným vlakem. Dveře se za-
vřou, vlak se rozjede z nádraží a nic ještě nenasvědčuje tomu, že 
tahle cesta bude úplně jiná než všechny předchozí a že postava 
Liama Neesona si během ní sáhne na dno fyzických i psychic-
kých sil.  

COCO
USA, ANIMOVANÝ, 109 MIN. 

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží 
stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. 
V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných 
okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká 
okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující 
cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.

ČERTOVINY
ČESKO, POHÁDKA, 2018, 101 MIN. 

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Toho zmatku využili dva 
mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se 
to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříš-
nou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, 
kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč.

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+, 103 MIN.

Čtvrtá část kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané 
parapsycholožky Elise. Ta v mládí žila v malém městě v Novém 
Mexiku, její domov však byl zároveň domovem temných sil, a tak 
netrvalo dlouho a její život se obrátil naruby. Nyní ji nejnovější 
klient přivádí zpět do domu hrůzy a Elise se musí vyrovnat s vlastní 
děsivou minulostí.

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
USA, SCI-FI, 2018, TITULKY, 140 MIN.

V epickém finále trilogie Labyrint vede Thomas (Dylan O’Brien) svou 
skupinu unikajících Placerů na jejich poslední a nejnebezpečnější 
misi. Musejí bojovat o přežití mezi nakaženými a nepříčetnými 
„raply“ na straně jedné a nevyzpytatelnou organizací Z.L.S.N. na 
straně druhé. Mohou vůbec ještě někomu a něčemu věřit?

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
VB, DRAMA, 2017, TITULKY, 125 MIN.

Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Win-
ston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní 

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 našem webu a Facebooku.

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

 2.  ÚT 20:00  ŠPINDL 130 Kč

 3.  ST 20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /T 150 Kč 

 4.  ČT 20:00  KOLO ZÁZRAKŮ 130 Kč 

 5.  PÁ 17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /D 150 Kč

    20:00  INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ 130 Kč

 6.  SO 14:30  FERDINAND děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  ŠPINDL 130 Kč 

 7.  NE  14:30  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  FERDINAND    děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  VELKÁ HRA 130 Kč 

8. 1. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 9.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 
      sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 130 Kč 

 10.  ST  20:00  BORG / McENROE 130 Kč 

 11.  ČT  20:00  INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ 130 Kč 

12. 1. – PÁTEK – VOLEBNÍ MÍSTNOST V KINĚ

 13.  SO  20:00  NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 130 Kč 

 14.  NE  14:30  FERDINAND děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 130 Kč 

15. 1. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 16.  ÚT  20:00  ZMENŠOVÁNÍ 130 Kč 

 17.  ST  20:00  NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 130 Kč 

 18.  ČT  20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

 19.  PÁ 17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/D 130 Kč 

    20:00  TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBIGEM 130 Kč 

 20.  SO  14:30  COCO děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

 21.  NE  14:30  ČERTOVINY 130 Kč 

    17:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

    20:00  CIZINEC VE VLAKU 130 Kč

rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako 
premiér Velké Británie musí v této temné hodině během krátké 
chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
USA, MUZIKÁL, TITULKY, 97 MIN. 

Phineas Taylor Barnum je vizionář, jehož upřímné nadšení je na-
prosto nakažlivé. A to i v časech, kdy jeho nezlomný optimismus 
a energie jsou jediným bohatstvím, které zrovna má k dispozi-
ci. Barnum začíná svou životní cestu vedoucí až k hvězdnému 
úspěchu s naprosto prázdnou kapsou, za to však s hlavou plnou 
fantastických nápadů. Díky nim vytvoří a postupně sestaví fasci-
nující show zaplněnou úžasnými žongléry, tanečníky, akrobaty, 
vousatými zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmenšími i nejvyššími 
muži.

ŠPINDL
ČESKO, KOMEDIE, 2017, 12+, 98 MIN.

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova 
Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají 
v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného 
dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo 
a jsou pořád single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu?

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBIGEM
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 115 MIN.

Mildred Haynes zavraždili dceru Angelu. Vyšetřování vraždy se ne-
úspěšně táhne a Mildred se rozhodne jednat. Před vjezd do města, 
kde žije, umístí tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy urče-
nými pro Williama Willoughbyho, šéfa místní policie. Drama plné 
černého humoru od Oscarového režiséra Martina McDonagha.

VŠECHNY PRACHY SVĚTA
USA, 2017, TITULKY, 132 MIN.

Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho a zoufalou 
snahu jeho milující matky Gail přesvědčit Johnova miliardářského 
dědečka, aby zaplatil výkupné. Když to Getty senior odmítne a na-
růstá prchlivost a brutalita únosců, snaží se Gail jeho rozhodnutí 
zvrátit.

ZMENŠOVÁNÍ
USA, KOMEDIE, 2017, TITULKY, 12+, 135 MIN.

Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne 
risknout a nečekaně tím nastartuje své největší životní dobrodruž-
ství. Matt Damon zjišťuje, jak velký může být život, když se zmenší-
te.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 12+, 83 MIN.

„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří 
lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná 
definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou 
čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. 
Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jedno-
duchá. Nový film od Filipa Renče podle předlohy a scénáře Haliny 
Pawlowské. 

PREMIÉRA

22. 1. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 23.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ŠPINDL sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

 24.  ST 20:00  TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBIGEM 130 Kč

 25.  ČT  20:00  LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČKA  2D/T 130 Kč

26. 1. – PÁTEK – VOLEBNÍ MÍSTNOST V KINĚ

 27.  SO 20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

 28.  NE  14:30  COCO   130 Kč / 150 Kč

    17:00  LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČKA  /T 150 Kč

   20:00  VŠECHNY PRACHY SVĚTA 130 Kč 

29. 1. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 30.  ÚT  20:00  CIZINEC VE VLAKU 130 Kč 

 31.  ST 20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

 1.  ČT 20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

 2.  PÁ 17:00  FERDINAND 50 Kč

   20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LEDEN 2018Facebook  
Kino Vltava

BORG / McENROE
ŠVÉDSKO, DRAMA, 2017, TITULKY, 90 MIN.

Borg / McEnroe je příběh o ceně úspěchu. Nejlepší světoví hráči 
tenisu jsou uvězněni vlastní kariérou. Oba sportovci jsou neustále 
tlačeni proti sobě komerčním tenisovým průmyslem: jako protiklady 
postav „lce Borg“ a „Superbrat“. Rivalové jsou nuceni si přiznat 
během Wimbledonu 1980, že jediný, kdo chápe, čím si prochází, je 
jejich největší nepřítel.

CIZINEC VE VLAKU
USA, THRILLER, TITULKY, 2018, 105 MIN.

Michael McCauley žije spokojeně nudný rodinný život bez 
jakýchkoliv výkyvů. Prodává pojištění, s rodinou žije za městem, 
a do práce a zpátky dojíždí pravidelným vlakem. Dveře se za-
vřou, vlak se rozjede z nádraží a nic ještě nenasvědčuje tomu, že 
tahle cesta bude úplně jiná než všechny předchozí a že postava 
Liama Neesona si během ní sáhne na dno fyzických i psychic-
kých sil.  

COCO
USA, ANIMOVANÝ, 109 MIN. 

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží 
stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. 
V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných 
okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká 
okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující 
cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.

ČERTOVINY
ČESKO, POHÁDKA, 2018, 101 MIN. 

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Toho zmatku využili dva 
mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se 
to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříš-
nou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, 
kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč.

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+, 103 MIN.

Čtvrtá část kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané 
parapsycholožky Elise. Ta v mládí žila v malém městě v Novém 
Mexiku, její domov však byl zároveň domovem temných sil, a tak 
netrvalo dlouho a její život se obrátil naruby. Nyní ji nejnovější 
klient přivádí zpět do domu hrůzy a Elise se musí vyrovnat s vlastní 
děsivou minulostí.

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
USA, SCI-FI, 2018, TITULKY, 140 MIN.

V epickém finále trilogie Labyrint vede Thomas (Dylan O’Brien) svou 
skupinu unikajících Placerů na jejich poslední a nejnebezpečnější 
misi. Musejí bojovat o přežití mezi nakaženými a nepříčetnými 
„raply“ na straně jedné a nevyzpytatelnou organizací Z.L.S.N. na 
straně druhé. Mohou vůbec ještě někomu a něčemu věřit?

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
VB, DRAMA, 2017, TITULKY, 125 MIN.

Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Win-
ston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní 

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 našem webu a Facebooku.

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

 2.  ÚT 20:00  ŠPINDL 130 Kč

 3.  ST 20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /T 150 Kč 

 4.  ČT 20:00  KOLO ZÁZRAKŮ 130 Kč 

 5.  PÁ 17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /D 150 Kč

    20:00  INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ 130 Kč

 6.  SO 14:30  FERDINAND děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  ŠPINDL 130 Kč 

 7.  NE  14:30  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  FERDINAND    děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  VELKÁ HRA 130 Kč 

8. 1. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 9.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 
      sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 130 Kč 

 10.  ST  20:00  BORG / McENROE 130 Kč 

 11.  ČT  20:00  INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ 130 Kč 

12. 1. – PÁTEK – VOLEBNÍ MÍSTNOST V KINĚ

 13.  SO  20:00  NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 130 Kč 

 14.  NE  14:30  FERDINAND děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 130 Kč 

15. 1. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 16.  ÚT  20:00  ZMENŠOVÁNÍ 130 Kč 

 17.  ST  20:00  NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 130 Kč 

 18.  ČT  20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

 19.  PÁ 17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/D 130 Kč 

    20:00  TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBIGEM 130 Kč 

 20.  SO  14:30  COCO děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

 21.  NE  14:30  ČERTOVINY 130 Kč 

    17:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

    20:00  CIZINEC VE VLAKU 130 Kč

rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako 
premiér Velké Británie musí v této temné hodině během krátké 
chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
USA, MUZIKÁL, TITULKY, 97 MIN. 

Phineas Taylor Barnum je vizionář, jehož upřímné nadšení je na-
prosto nakažlivé. A to i v časech, kdy jeho nezlomný optimismus 
a energie jsou jediným bohatstvím, které zrovna má k dispozi-
ci. Barnum začíná svou životní cestu vedoucí až k hvězdnému 
úspěchu s naprosto prázdnou kapsou, za to však s hlavou plnou 
fantastických nápadů. Díky nim vytvoří a postupně sestaví fasci-
nující show zaplněnou úžasnými žongléry, tanečníky, akrobaty, 
vousatými zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmenšími i nejvyššími 
muži.

ŠPINDL
ČESKO, KOMEDIE, 2017, 12+, 98 MIN.

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova 
Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají 
v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného 
dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo 
a jsou pořád single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu?

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBIGEM
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 115 MIN.

Mildred Haynes zavraždili dceru Angelu. Vyšetřování vraždy se ne-
úspěšně táhne a Mildred se rozhodne jednat. Před vjezd do města, 
kde žije, umístí tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy urče-
nými pro Williama Willoughbyho, šéfa místní policie. Drama plné 
černého humoru od Oscarového režiséra Martina McDonagha.

VŠECHNY PRACHY SVĚTA
USA, 2017, TITULKY, 132 MIN.

Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho a zoufalou 
snahu jeho milující matky Gail přesvědčit Johnova miliardářského 
dědečka, aby zaplatil výkupné. Když to Getty senior odmítne a na-
růstá prchlivost a brutalita únosců, snaží se Gail jeho rozhodnutí 
zvrátit.

ZMENŠOVÁNÍ
USA, KOMEDIE, 2017, TITULKY, 12+, 135 MIN.

Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne 
risknout a nečekaně tím nastartuje své největší životní dobrodruž-
ství. Matt Damon zjišťuje, jak velký může být život, když se zmenší-
te.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 12+, 83 MIN.

„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří 
lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná 
definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou 
čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. 
Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jedno-
duchá. Nový film od Filipa Renče podle předlohy a scénáře Haliny 
Pawlowské. 

PREMIÉRA

22. 1. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 23.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ŠPINDL sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

 24.  ST 20:00  TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBIGEM 130 Kč

 25.  ČT  20:00  LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČKA  2D/T 130 Kč

26. 1. – PÁTEK – VOLEBNÍ MÍSTNOST V KINĚ

 27.  SO 20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

 28.  NE  14:30  COCO   130 Kč / 150 Kč

    17:00  LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČKA  /T 150 Kč

   20:00  VŠECHNY PRACHY SVĚTA 130 Kč 

29. 1. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 30.  ÚT  20:00  CIZINEC VE VLAKU 130 Kč 

 31.  ST 20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

 1.  ČT 20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

 2.  PÁ 17:00  FERDINAND 50 Kč

   20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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Neznám jiného českého 
malíře, jehož dílo by bylo 
tak poznatelné a tak 
svádějící k napodobování 
jako obrázky Josefa Lady. 

N a pohlednicích rozlétly se 
nejen po Čechách, ale i do 

zahraničí. Tak se Ladova tvorba 
dostávala do povědomí nejširší 
veřejnosti. Ale už dávno před-
tím, od počátku 20. století, byly 
jeho kresby žádány a publiková-
ny v řadě zahraničních časopisů, 
což svědčí o jejich oblibě a sro-
zumitelnosti. Historik a teore-
tik umění Prof. PhDr. František 
Dvořák, DrSc. se kdesi zmínil, 
že Pabla Piccassa zaujal nejví-
ce z českých malířů Josef Lada.

A byl to právě Josef Lada, kte-
rý „vdechl život“ literární posta-
vě – Haškovu Švejkovi. Vytvořil 
jeho podobu tak, jak ji známe 
nejen z románu o dobrém vo-
jákovi, ale také z filmového po-
dání Rudolfa Hrušínského či 
z loutkového filmu Jiřího Trnky. 

Román byl přeložen do 50 ja-
zyků a k jeho popularizaci vý-
razně přispěly Ladovy ilustra-
ce. V některých zemích vyšel 
Švejk několikrát, kupř. v Ang-
lii třikrát. První vydání z r. 1930 
v překladu Paula Selvera bylo 
značně okleštěné. Byly vyne-
chány statě kritizující Habsbur-
ky, aby neovlivňovaly anglické 
čtenáře a jejich postoj k britské 
monarchii. 

Zatím poslední vydání z ro-
ku 2000 překladatelé přenes-

li do americké hantýrky a tím 
se, jak poznamenává dr. Libuše 
Klovrzová (žije v Anglii řadu let, 
vystudovala gymnázium v Kra-
lupech), úplně stírá originalita 
českého jazyka a charakteris-
tika postav.

Nejzdařilejší je vydání z ro-
ku 1973 v překladu Sira Cecila 
Cuthberta Parrota (1909-1984). 
Spisovatel, překladatel působil 
v Praze jako diplomat v letech 
1960-1968. Poté se stal profeso-
rem a ředitelem centra J. A. Ko-
menského na univerzitě v Lan-
casteru. Pro nás je důležité, že 
jeho překlad přináší také Lado-
vy ilustrace.

Ladova umělecká činnost by-
la rozsáhlá a rozmanitá. Kro-
mě tvorby výtvarné projevila 
se jeho invence spisovatelská, 
napsal několik knih pro děti 
i dospělé. Navrhl také výpravu 
ke Strakonickému dudákovi 
v Národním divadle a výpravu 
k nestárnoucímu filmu Hrátky 
s čertem.

V předvánočním čase jsme si 
také připomněli Ladův český 
betlém, který dodnes přispívá 
k slavnostní atmosféře svátků. 
Dýchá z něj teplo, láska k lidem, 
ale též k domovině a jejím tra-
dicím.

Před 130 lety – 17. prosince 
1887 se malíř narodil a po 70 le-
tech dne 14. 12. 1957 nás opus-
til. V roce 1947 byl zaslouženě 
jmenován národním umělcem.

ZD. KŘTĚNOVÁ,

OBČANKA KRALUP

Nakreslili žáci 1.A ZŠ V. Havla

Dětská výtvarná soutěž
U příležitosti výročí 130. narozenin českého 

malíře JOSEFA LADY byla vyhlášena výtvarná 
soutěž „Malujeme s Mikešem“.

Malujte, stříhejte, lepte, tvořte dílka 
s motivem postav z knížek pana Lady. 
Svoje práce doručte do kanceláře nebo 
na pokladnu KD Vltava do konce ledna 

2018. V neděli 11. února při masopustním 
karnevalu výstavu slavnostně otevřeme a tři 

nejpovedenější díla odměníme.
JITKA KOŠŤÁLOVÁ, PRODUKČNÍ KD VLTAVA

Náš Josef Lada

„Malujeme 
s Mikešem“
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ZRNÍ
Jedním z taháků letošního LU 
je kladenská hudební skupina 
Zrní, která vystoupí na festivalu 
po šesti letech. Během této doby 
získala skupina řadu nomina-
cí a cen (Anděl, r. 2012, 2014) 
vystoupila např. s islandskou 
hudební ikonou Björk a vydala 
sedm alb. To poslední („Jiskří-
cí“), natočené letos ve španěl-
ském Madridu a s výbornými 
recenzemi, nám Zrní představí 
v kralupském KD Vltava zhru-
ba uprostřed festivalového pro-
gramu.

IVAN HLAS TRIO
Zpěváka, textaře, skladate-
le a spisovatele Ivana Hla-
se netřeba představovat. 
Autor 19 autorských alb (po-
slední „Krásnej dar“, vydáno 
v loňském roce) vystoupil již  
na 1. ročníku LU v roce 2003 
a po 15 letech přiveze na fes-
tival své skvělé spoluhráče – 
virtuózního kytaristu Norbiho 
Kovácse a legendárního violon-
cellistu a baskytaristu Jarosla-
va „Olina“ Nejezchlebu.

ORIGINAL VINTAGE 
ORCHESTRA PETRA 
KROUTILA
Original Vintage Orchestra 
je profesionální hudební big 
band založený Petrem Krou-
tilem, který patří mezi swin-
govou špičku v České repub-
lice. Hraje swing 20. a 30. let 
a zároveň přináší originální 
a energické úpravy slavných 
současných písní v dobovém 
stylu. Skvělou „multijazzo-
vou“ show ozdobí uhrančivé 
trio „Hot sisters“ i americ-
ký zpěvák Chuck Wanslay. 
Opravdová hudební lahůdka 
pro všechny generace poprvé 
na kralupském LU!

TROMBENIK
Pod maskou klezmerového 
Trombeniku se skrývá roc-
ker, folklorista, středověký 
trubadúr, alternativní polykač 
střídajících se různých taktů, 
folkař, funkyman i ethnovl-
nař.

Klezmerové melodie (písně 
židovských hudebníků z vý-
chodní Evropy a z Ameriky) 
z 19. a 20. století jsou jim zákla-
dem. A ty sytí tito hoši jazzem, 
balkánským duchem, cikán-
skou nespoutaností, latinsko-
americkým rytmem, zastřešují 
ethnoklenbou a nabíjejí rocko-
vou municí.

PÍSKOMIL SE VRACÍ
Něco pro děti i rodiče. Na poli 
rodinné zábavy není tato kape-
la nováčkem. Autoři písniček se 
od roku 2007 podíleli na reper-
toáru i živých koncertech pro-
jektu Kašpárek v rohlíku (na LU 
v roce 2010). V roce 2012 zalo-
žili kapelu Pískomil se vrací 
a nahráli první album nazvané 
„A kdy už tam budem?“. Od té 
doby Pískomil brázdí pódia od 
Aše k Bohumínu a odehraje roč-
ně až 100 koncertů.

THE OXX
Pro znalce historie LU již ob-

líbené jméno v programu fes-
tivalu.  Nespoutaný projev této 
trojice zraje v úprku jejich stu-
dentských let. Energie těkající 
mezi živelným a drzým punk 
rockem, středoevropskými 
kluby, garážemi kdesi v Měl-
níku, Humpolci a slovutným 
festivalem Mighty Sounds. Kdo 
zažije The OXX naživo, rych-
le pochopí, že česká podzem-
ní scéna má budoucnost (mj. 
vydala už 4 alba, to poslední 
s názvem „Split“ je čerstvé, le-
tošní).

FLAT FLAY
Pro příznivce ska a reggae za-
hraje poprvé na kralupském 
LU devítičlenná kapela z Podě-
brad. Tato formace hrající tzv. 
wellnes-ska byla založena v roce 
2009 a v roce 2015 zvítězila na 
TPCA Beat Festivalu. Na letoš-
ním ročníku nám představí pře-
devším své nové letošní album 
„Pod peřinou“.

SBOR DG
Až patnáctičlenná, omlazená for-
mace studentů a kantorů s vlast-
ní tvorbou a kapelovým zvukem 
připomene publiku své písně ze 
svých tří alb a zahájí 14. ročník 
festivalu krátce po 16. hodině.

Za příznivých okolností bu-
de program doplněn o komor-
ní scénu na malém sále v patře 
KD Vltava.

Vstupenky jsou k dostání 
v kulturním domě Vltava, ceny 
vstupenek v předprodeji 250 Kč 
/ 290 Kč (studentské / běžné), 
děti do 12 let zdarma. Výtěžek 
z festivalu bude tradičně využit 
na rozvoj Dvořákova gymnázia 
a SOŠE, a to na podporu kultur-
ních a vzdělávacích projektů ta-
lentovaných studentů této školy.

Sledujte Facebook a webové 
stránky www.lukralupy.cz

MARTINA VOLÁKOVÁ, 

SOŇA ČERMÁKOVÁ,

SPOLUORGANIZÁTORKY AKCE

Hudba napříč žánry, 14. ročník, sobota 20. 1. 2018 od 16 hodin

Po třech letech se na velké scéně KD Vltava 
rozezvučí pestré tóny a melodie rozličného 
hudebního menu. Níže uvádíme profily 
účinkujících letošního ročníku a opět bude 
z čeho vybírat!
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10. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

ŠVADLENY
Všechny lobečcské švadleny 
odváděly dobrou práci. Viděli 
to i občané městské části a na-
šli si k nim cestu přes most. 

Nejstarší švadlenou byla paní 
Vlasta Eklová (1896-1976), mě-
la svou dílnu v dnešní Vodáren-
ské ulici, kde má nyní prodejnu 
jízdních kol její vnuk. Na Spoři-
lově šila paní Marie Nyklová, na 
břehu u řeky paní Marie Eisová, 
v „Obecňáku“ Jarmila Svádová 
a Růžena Kocourková, rozená 
Machalická.

Švadlena Marie Kocourková, 
manželka malíře Tóny Kocour-
ka, šila ve velkém, ale speciali-
zovala se především na výrobu 
prádla. Největší smůlu pro svou 
živnost měla moje matka MA-
RIE ŘADOVÁ, rozená Holubo-
vá. Začala šít v domě č. 26, kde 
bydleli Horákovi a kde jsem se 
narodil. Dům vzal za své úpra-
vou Mostní ulice, zrovna tak ja-
ko dům č. 232, kam jsme se pře-
stěhovali.

Žádná z lobečských švadlen 
neměla na růžích ustláno. Těž-
kosti tohoto zaměstnání jsem 
nejlépe poznal u své matky, do-
volte, abych na jejím příběhu 
dal nahlédnout do jejího života 
a podnikání.

Moje maminka pocházela ze 
zlosejnské rodiny cestáře Jose-
fa Holuba. Doma bylo osm dětí. 
Mařenka se narodila začátkem 
minulého století 3. 1. 1901. Do 
školy se chodilo do Veltrus a ve 
velkých mrazech a vánicích to 
nebylo snadné.

V lavici seděla s Otomarem 
Korbelářem, který se do Vel-
trus přistěhoval z  pohraničí 

a neuměl česky. S nikým jiným 
nechtěl sedět, než s Mařenkou 
Holubovic a ta mu také s češti-
nou hodně pomohla. Za dobrý 
prospěch a chování byla vybrá-
na do dvouleté školy v klášteře 
ve Veltrusích. Za další dva ro-
ky se vyučila dámskou krejčo-
vou, o čemž svědčí Výuční list 
podepsaný starostou společen-
stva Josefem Švábem a paní Jo-
sefou Ulrichovou, která si dob-
rou švadlenu ponechala ve své 
živnosti.

Když dokázala pracovat zce-
la samostatně, posílá ji paní 
mistrová do světa na zkuše-
nou. Plné dva roky chodí do ro-
din okolních sedláků a za stra-

vu a maličký výdělek je obléká 
do nového a opravuje oblečení 
starší.

Pátý listopad 1922 je pro Ma-
rii Holubovou dnem svatebním. 
Jejím manželem se stal Václav 
Řada z Veltrus, nástrojař, syn 
známého kováře a podkováře 
Antonína. Novomanželé bydlí 
nejprve ve Zlosejně u rodičů, ale 
potom si našli malý byt v dnešní 
Vodárenské ulici, a tam jsem se 
6. 4. 1926 narodil já.

Podmínky pro provoz živ-
nosti švadleny byly velice zlé. 
Ve dvou místnostech pracovalo 
osm švadlen, čtyři dělnice, čty-
ři učednice. Pro čtyřčlennou ro-
dinu musela stačit jediná míst-
nost na odpočinek, jídlo a spaní. 

Protože živnostníci komunis-
tům moc vadili, napařili jim ta-
kové daně, že postupně zručné 
ručičky našich tátů a maminek 
byly rázem bez práce. Otec byl 
nucen uživit rodinu z jednoho 
platu dělníka kladenské Pol-
di. Oba rodiče jsou pochování 
na veltruském hřbitově. Otec 
zemřel 21. 1. 1973 a maminka  
26. 7. 1987.

VLASTIMIL ŘADA, 

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

I v tomto roce bude pokračovat seriál o živnostnících minulého století, o podnikání v době,  
která je vzdálená již několik desítek let. Osudy podnikatelů, zejména z Lobečku, zmapoval  

a popisuje kralupský rodák, pan Vlastimil Řada. 
V minulém Zpravodaji jste se mohli dočíst o krejčích, na ně plynule naváže další podobný obor.
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N a rockové scéně se ode-
hrály dvě události svým 

významem přesahující hrani-
ce České republiky. Obě úzce 
souvisejí s činností kralupské-
ho hudebního souboru BRA-
TRSTVO LUNY. Dne 12. 12. 
2017 byla ve světové premiéře 
představena hudební kompilace 
žánrového portálu SANCTUA-
RY.cz, uvedená jako „Manifest 
československé gotické sub-
kultury.“ Mezi 25 vyvolených 
(z 60 posuzovaných) nejzajíma-
vějších songů z aktuální české 
a slovenské scény byla zařazena 
novinková píseň BRATRSTVA 
LUNY – „Třináctý úplněk“. Jed-
ná se rockový duet Matěje Lip-
ského a legendy tuzemské roc-
kové scény, frontmana XIII. 
STOLETÍ Petra Štěpána. 

Druhým tvůrčím počinem 
budiž premiéra velkoryse po-
jatého dokumentárního fil-
mu „SLYŠTE, JAK VÁM DĚTI 
NOCI HRAJÍ“, který mapu-
je obsah, filosofii i umělecké 
poselství dark indie festivalu 
Magická noc trubadúrů, který 
třikrát s dvouletou periodici-
tou hostily Kralupy nad Vlta-

vou. Právě o loňský třetí roč-
ník byla završena symbolická 
trilogie festivalu, jehož progra-
movou náplní bylo nejen umění 
hudební, ale také divadelní, ta-
neční, výtvarné, literární a fo-
tografické. 

Magická noc trubadúrů je 
projekt, který si vysloužil po-
zornost nejen v tuzemských ce-
lostátních médiích, ale i v za-
hraničí. Hlavní pořadatel 
a ideová duše projektu Jindřich 
Kohm zapojil do třetího roční-
ku na sedmdesát domácích nad-
šenců věnujících se činnostem 
pozvedávajícím duši. Ve filmu 
se setkáte se skvělými  výkony 
i těchto domácích souborů a or-
ganizací: TANEČNÍ SKUPINA 
NADĚJE; DIVADELNÍ SOU-
BOR SCÉNA; URBEX TEAM 
KRALUPY a BRATRSTVO LU-
NY.

Projděte poslední gotickou 
bránou odcházejícího času 
a vstupte do příběhu, který si 
s úctou a obdivem k otci hr-
dinské fantasy literatury J. R. 
Tolkienovi vypůjčil autorskou 
metaforu o NÁVRATU KRÁLŮ! 

TISKOVÁ ZPRÁVA LUNART MUSIC

J ako každý rok i letos, jen co 
dohasnou poslední prskav-

ky na vánočním stromku, vy-
rážejí do ulic koledníci Tříkrá-
lové sbírky. Tento rok hlavně ve 
dnech 5. a 8. ledna 2018. 

Tříkrálová sbírka obnovuje 
starou lidovou tradici tříkrálo-
vých koledníků, předávajících 
radostnou zvěst o Bohu, který 
se nám skrze Kristovo naroze-
ní stal blízkým a miluje všech-
ny lidi. Konáním sbírky dostá-
váme možnost zapojit se do 
pomoci trpícím a potřebným 
lidem, kteří žijí u nás i v zahra-
ničí. Pořadatelem sbírky v celé 
ČR je Charita Česká republi-
ka ve spolupráci s diecézními 
a farními charitami. Jedná se 
o největší veřejnou sbírku v na-

ší zemi. Probíhá od roku 2001. 
V pražské arcidiecézi se jí kaž-
doročně účastní přibližně tisíc 
koledníků. V Kralupech a při-
lehlých obcích se do sbírky za-
pojuje cca 40 koledníků z řad 
dětí a okolo patnácti dospě-
lých.

Vybrané příspěvky do kasič-
ky pomohou v Kralupech nad 
Vltavou při rekonstrukci oken 
v Azylovém domě sv. Máří Mag-
daleny. 

Pokud byste rádi, aby Vás 
koledníci navštívili u vás do-
ma, stačí nás kontaktovat na  
č. 724 170 796 nebo na e-mailu: 
centrum@nasefarnost.cz.

Za veškeré příspěvky a po-
moc předem děkujeme. 

TÝM FARNÍ CHARITY KRALUPY

Trilogie magických nocí završena filmem

Chystáme se na Tříkrálovou sbírku

Ve čtvrtek 4. ledna 2018 od 17:30 hodin se koná 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, 

který pořádá Farní charita ve spolupráci se ZUŠ 

v Kralupech nad Vltavou v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

Během koncertu bude požehnáno 

koledníkům Tříkrálové sbírky.

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ 

a Kralupští žesťoví sólisté.

www.youtube.com/watch?v=K_jtqsUoTK8
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42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Pozvánka na zahájení 42. sezóny do sálu Domu 
s pečovatelskou službou na sídlišti U Cukrovaru
Kdy? Ve středu 31. ledna 2018 od 17 hodin

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

PROGRAM:
} Zahájení } Kulturní vystoupení } Zpráva o činnosti v roce 2017 } Pokladní zpráva - Představení 

nových webových stránek } Plán akcí pro rok 2018 } Různé, diskuse.

Na setkání se těší členky organizačního výboru zájmového spolku Kruh přátel Prahy.

Děkujeme představitelům města za finanční podporu naší činnosti. 
Všem čtenářům Kralupského Zpravodaje přejeme pohodový rok 2018.

soukromá inzerce

jubilanti

� 

� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v LEDNU 2018
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

100 let ..............Karel Laváček 
95 let .................Lucie Klimentová
94 let .................Marie Jelínková 
 Václav Král 
91 let .................Jaroslava Skrbková
85 let.................Alžběta Tůmová
 Marie Šímová
80 let ................Marie Hegedüšová
 Bohumil Kobera
 Václav Šťastný
 Jaroslav Bláha
 Marie Špičková
 Anežka Rajšková
 Vlasta Doskočilová
 Hana Nováková
 Josef Kopáč

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociál-
ních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou. 

} DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY základní 
školy a přípravu na přijímací zkoušky na 
SŠ nabízí kvalifikovaný a zkušený učitel. 

Tel.: 723 607 667

} KOUPÍM i bez TP motocykl Simson, Jawa 
250, Babeta, Korádo, Pařez, Pionýr-Mustang 
a jiné do r. 1989, dále automobily do r. 1989. 

Tel.: 736 741 967

} HLEDÁM pronájem malého bytu nebo 
garsonky v Kralupech (žena v důchodu, ne-
kuřačka, bez zvířat). Prosím, nabídněte.

Tel.: 737 885 584

BÁL BACULATÝCH KŘIVEK
20. 1. 2018 – 19:00 hodin 

hotel Sport
Neseďte doma a vyražte se pobavit na bál 

ve stylu Mafie a 30. léta.

Čeká vás dechberoucí zábava 
a bohatá tombola.

Vstupné: 150 Kč
Vstupenky objednávejte na e-mailu: 

5baculek@seznam.cz

Akci pořádají české plussize modelky. 

Více na www.kralupskyzpravodaj.cz

J edno prosincové pondělí byla nalezena 
v Kralupech bankovka. Kdo víte, že jste 

ji ztratil, přihlaste se v redakci Zpravodaje 
(e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, tel. 
č. 734 695 013).

Pokud určíte správně datum, čas, mís-
to ztráty a nominální hodnotu bankovky, 

bude Vaše. V případě, že se majitel touto 
cestou nenajde, bude nálezce pokračovat 
dle Občanského zákoníku a bankovku ode-
vzdá na Městském úřadu v Kralupech nad 
Vltavou.

HODNĚ ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU 

PŘEJE NÁLEZCE

A je tu rok 2018, doba plánování, bilan-
cí, předsevzetí a každoročního přání 

„hlavně to zdraví“. Pokud se zadaří, čeká 
nás krásný a požehnaný rok 2018. 

Připravujeme výroční členskou schůzi, 
která bude přehledem činnosti sdružení ro-
dáků a plánem akcí pro rok 2018. Tu chys-
táme na 8. 2. 2018 ve 14 hodin v jídelně 
DPS (jako obvykle). Budeme se těšit z vaší 
přítomnosti.

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 pořádáme vlakový 
zájezd do Roztok u Prahy na výstavu betlé-
mů. Odjezd vlaku v 9:40 h. Vstup na výsta-

vu je hrazen z grantu poskytnutého MěÚ.
VE VAŠI PŘÍZEŇ DOUFAJÍ 

A ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ VŠEM PŘEJÍ „RODÁCI“

pořádá

NOVOROČNÍ KONCERT
neděle 28. 1. 2018 od 17:00 hodin

v kostele sv. Jakuba Většího v Minicích
Program: skladby renesančních a barokních mistrů, 

klasiků české sborové tvorby a světových autorů
Dirigent: Tomáš Stanček. Vstupné: dobrovolné

Koncert se koná za podpory Města Kralupy n. Vlt.
www.dvorakuvkomornisbor.cz

VOLNÉ PRACOVNÍ  
MÍSTO VYCHOVATELKY 
v Dětském domově Kralupy
} od ledna 2018 do srpna 2019 
 (pracovní poměr na dobu určitou)
} požadované vzdělání: dle zákona 563/2004
 Sb. §3, §16 odst. 1 a 2

Více na webových stránkách ddkralupy.cz
Kontakt: 315 727 395, 603 264 925

Rodáci bilancují a plánují

Našla se bankovka

NABÍDKA BRIGÁDY
Hledáme brigádníky starší 18 let na pozici PLAVČÍK / 
PLAVČICE na krytém plaveckém bazénu v Kralupech.
Kurz plavčíka vám bude proplacen. Vlastní kurz 
výhodou. Svůj životopis s aktuální fotkou zasílejte na 
e-mail sportkralupybazen@seznam.cz.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
www.sportkralupy.cz
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vzpomínky� 

T o jsou slova refrénu písně (hymny 
Spolku pro instalaci sochy Josefa Švej-

ka v Kralupech n. Vlt.), která zazněla při 
slavnostním odhalení sochy J. Švejka před 
budovou městského úřadu 20. 5. 2017 v po-
dání kralupského Senior minichóru. Ten-
to malý pěvecký sbor je složen převážně 
z kralupských seniorek a existuje již 10 let. 

Během své činnosti sbor absolvoval přes 
100 veřejných vystoupení v Kralupech 
i okolních obcích. Svými písničkami jez-
dí několikrát ročně zpříjemnit pobyt oby-
vatelům domů pro seniory ve Velvarech, 
Všestudech i Zlosyni. Z rozsáhlého a růz-
norodého repertoáru dosáhla největších 

ohlasů dvě kabaretní pásma písní s názvy 
„Ku Praze uhání vlak“ a „Písně doby J. Švej-
ka“, kde se členky sboru musely vypořádat 
s postavami prvorepublikových „poběhlic“ 
či „sester paní Müllerové“. 

V roce 2017 sbor absolvoval 12 veřejných 
vystoupení. Jeho činnost byla umožněna 
díky grantové podpoře práce seniorů z pro-
gramu „občané třetího věku“, kterou kaž-
doročně schvaluje kralupská samospráva.

V roce 2018 chceme dovršit 11 let své čin-
nosti a také v dubnu oslavit 75. narozeniny 
našeho sbormistra Mgr. Pavla Rynta.

VLASTA BRIXOVÁ,

SENIOR MINICHÓR

střípky z linky 156 � 
u 25. 11. v 01:42 hod. na l. 156 oznámil pan 
B., že byl společně s kamarády fyzicky napaden 
skupinkou cca pěti osob na cyklostezce vedoucí 
podél Zákolanského potoka nedaleko restaurace 
Na Františku. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP a současně byla informace předána i na OO 
PČR Kralupy. Po příjezdu hlídky MP se na místě 
události nacházely dvě zraněné osoby, přičemž 
jedna z nich byla v bezvědomí, a další čtyři osoby, 
které zraněným poskytovaly první pomoc. Hlídka 
MP poskytla zraněným neodkladnou první pomoc 
a dále zajistila místo události. DS MP na místo 
přivolala RZS s lékařem. Přítomní svědci uvedli, 
že spolu se svými kamarády šli z restaurace Na 
Františku směrem k řece. Potkali skupinku pěti 
osob ve věku cca 20 let, které jejich kamarády 
najednou fyzicky napadly. Důvod napadení 
neznají, protože šli několik kroků před nimi. 
Zranění byli odvezeni do nemocnice ve Slaném 
a do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
v Praze. Věc je pro podezření z trestného činu 
v šetření PČR.

u 27. 11. v 20:40 hod. na služebním telefonu 
MP požádal pan K. o pomoc při hledání jeho 
72leté sestry paní J., která trpí Alzheimerovou 
chorobou a ztrácí orientaci. Do Kralup přijela 
vlakem z Neratovic. Pan K. se nemůže vydat 

sestru sám hledat, protože bydlí daleko v jiné 
části republiky. Podařilo se mu však s ní 
telefonicky spojit, ale paní J. nebyla schopna 
uvést, kde přesně je. DS MP si vyžádala tel. 
číslo na paní J. a telefonicky ji kontaktovala. 
Podařilo se tak zjistit, že se paní J. nachází před 
obchodním centrem v ul. Mostní, kde ji hlídka 
MP nalezla. Paní byla v pořádku, ale ztratila se. 
Nevěděla, kde přesně je a jak se dostane domů. 
Se souhlasem byla převezena na služebnu MP, 
kde si ji později vyzvedla její dcera.

u 29. 11. v 10:22 hod. na l. 156 oznámila paní 
S., že v ul. Přemyslova 1041 někdo z bytu ve 2. 
patře volá o pomoc. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP, která skutečnost potvrdila. Z bytu ve 
2. patře bylo slyšet mužský hlas, volající o pomoc. 
Z důvodné obavy ohrožení života a zdraví byla za 
účelem otevření bytu povolána jednotka HZS, 
dále RZS a hlídka PČR. Mezitím se na místo 
dostavila paní D., která v daném bytě bydlí. 
Uvedla, že je doma její invalidní manžel. Hlídka MP 
posléze zjistila, že v bytě volal o pomoc skutečně 
manžel paní D., který spadl z postele a nemohl 
se zvednout. Strážníci panu H. pomohli zpět na 
postel a poté jej prohlédl přivolaný zdravotník. 
Pan H. byl naštěstí bez zranění a nebyl potřeba 
jeho převoz do nemocnice.

u 8. 12. v 17:10 hod. na l. 156 oznámil pan P., že 
v ul. Ladova někdo naboural do lampy veřejného 
osvětlení. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, 
že je poškozená lampa veřejného osvětlení 
v křižovatce ul. Ladova a ul. U Parku. Lampa 
je cca 50 cm nad zemí nalomená a je na ní 
patrná rýha od vozidla. Na místo byla přivolána 
hlídka PČR z odd. dopravních nehod. Dále byly 
o události informovány TSM z důvodu zabezpečení 
poškozené lampy. Město bude uplatňovat nárok 
na náhradu škody.

u 11. 12. v 05:21 hod. na l. 156 oznámila paní 
N., že v ul. Veltruská na úrovni vrátnice Kaučuku je 
ve vozovce sražený divočák. Po příjezdu na místo 
strážníci sražené zvíře, jako překážku provozu na 
pozemní komunikaci, řádně označili. DS MP byl 
o události vyrozuměn člen místně příslušného 
mysliveckého sdružení, který se dostavil na místo 
a sražené zvíře odvezl.   MICHAL KOBZÁŇ, 

STRÁŽNÍK MP KRALUPY

VYSVĚTLIVKY: 

MP – městská policie
DS MP – dozorčí služba městské policie
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
TSM – Technické služby města
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V lednu 2018 vzpomínáme  s láskou 
na naše rodiče a prarodiče, a to 
na naši maminku a babičku paní 
učitelku RŮŽENU ŠVIHLÍKOVOU, 
která by se 1. ledna dožila  92 let 
a na našeho tatínka a dědečka 
pana JOSEFA ŠVIHLÍKA, který by se 
15. ledna dožil 100 let.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.
RNDr. Růžena Jirková, dcera a Jakub 
Dvořáček, vnuk s pravnoučkem 
Jonáškem

 2. 11. Emil POSPÍŠIL .........................68 let
 6. 12.  Antonín HANZL ........................83 let
 11. 12. Jozef REVŤÁK .......................... 72 let
 14. 12. Václav MORES ......................... 76 let
 16. 12. Václav PLEVKA ........................ 67 let
 19. 12. Milada TIHLAŘÍKOVÁ .............. 81 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 

Ať žijí Kralupy a jejich občané

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti

Senior minichór
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PROJEKT PŘEDŠKOLÁČEK
ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

Zveme rodiče s předškoláčky na tradiční setkání 
v naší škole.

1. setkání 30. 1. 2018 od 16:30 do 17:15 hodin
2. setkání 27. 2. 2018 od 16:30 do 17:15 hodin
3. setkání 20. 3. 2018 od 16:30 do 17:15 hodin

S sebou přezůvky a pastelky! Těšíme se na vás!

Učitelé, zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Třebízského 
přejí všem hodně zdraví a pohody v novém roce 
2018.

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

N aše škola převzala v rámci projektu 
„Kralupy – čisté město“ již před něko-

lika lety patronát nad parkem u „Dřeváku“. 
Letos jsme byli Ekologickým centrem Kra-
lupy vyzváni k účasti v Soutěži patronů, kde 
bylo úkolem zmapovat, zakreslit a vyhod-
notit význam námi svěřené lokality.

Do práce se pustilo několik dobrovolní-
ků z řad žáků 7., 8. a 9. ročníků pod vede-
ním paní učitelky Murárikové a ve spolu-
práci s dalšími vyučujícími. Výsledkem 
naší práce je podrobný plán parku se vše-
mi svými objekty (hřiště, dětské hřiště, 
budova „Dřeváku“, lavičky, odpadkové ko-
še, pěšiny, stromy, keře), dále podrobný 

plán a popis dřevin v parku, které jsme 
pečlivě určili, herbář listů dřevin, seznam 
bylin a živočichů vyskytujících se v této 
lokalitě, určení nejvyššího a nejstaršího 
stromu v parku, shrnutí významu lokali-
ty pro obyvatele, pro školu atd. a v nepo-
slední řadě návrhy na případné vylepšení 
místa, kde navrhujeme např. více odpad-
kových košů, sáčky na psí exkrementy, 
více laviček, vysypání pěšinek pískem 
či kamínky, ale i nápad na přebudování 

„Dřeváku“ na galerii s kavárnou a umís-
tění veřejných záchodů.

Vyvrcholením celé naší práce byla pre-
zentace projektu na Městském úřadě v Kra-
lupech nad Vltavou na slavnostním setkání 
patronů 23. 11. 2017.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za 
pečlivé zpracování úkolů a hlavně za jejich 
zájem o kousek přírody v našem městě!

HELENA MURÁRIKOVÁ, 

UČITELKA PŘÍRODOPISU

ZŠ KOMENSKÉHO 

Z ačátkem prosince proběhla na naší ško-
le soutěž Komenda má talent. Přihlašo-

vat se mohly děti ze všech ročníků. Jedno 
páteční odpoledne se sešla „odborná poro-
ta“ a soutěž mohla začít. 

Na úvod nás svým vystoupením Labutí 

jezero potěšili hoši z 9.A pod uměleckým 
jménem Labutě z Úžic. Následovaly sou-
těžní výstupy. Děti zpívaly, tančily a hrály 
na hudební nástroje. Všechny byly moc ši-
kovné a předvedly to nejlepší. 

Rozhodování nebylo vůbec snadné, pro-
tože se mohly umístit na stupních vítězů 
jen tři. Svým zpěvem všechny přítomné 

ohromila a následně zvítězila Michaela Jur-
ková. Dále zabodovaly pohybově nadané 
Klára Macháčková, Tereza Malinová, Vero-
nika Kamlerová a Adéla Kohoutová, které 
předvedly sestavu ze sportovního aerobiku. 
Třetí příčku obsadila Amálie Ptáčková, ta 
zaujala svým tancem se stuhou. 

Již teď se všichni těšíme na další rok, 
kdy nově bude soutěž rozdělena do dvou 
kategorií.

PAVLÍNA KOZÁKOVÁ,

TŘÍDNÍ UČITELKA 5.B

PF 2018
Není sníh a není mráz, 
to nevadí, vem to ďas!

Rodina a přátelé,
povídejte vesele.

Neřešte už předsevzetí,
žijte jako sedmiletí.

Radujte se spolu z mála,
vzpomínky jsou jako skála.
Hodně štěstí v novém roce,

přejí učitelé ruku v ruce.

Talenti na Komendě
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Letošní účastníci soutěže Komenda má talent
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Jsme dobří patroni parku u „Dřeváku“
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DG A SOŠE

V e středu 7. 2. 2018 se koná v tomto škol-
ním roce již druhý Den otevřených dveří.  

Začíná zkouškami „nanečisto“, po nichž 
mohou zájemci navštívit ukázkové hodi-
ny různých předmětů podle svého výběru 
a nakonec se setkají na besedě s vedením 
školy, kde jim budou zodpovězeny všechny 
otázky týkající se studia na naší škole. 

Přijímací zkoušky „nanečisto“ se budou 
konat v budově školy - Dvořákovo nám. 800.  
Návštěvníci se dostaví k registraci v pří-
zemí v 7:30, kde zaplatí poplatek ve výši  
100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vy-
hlášení výsledků. V 8:00 začne test z české-
ho jazyka (60 minut), od 9:10 do 9:25 bude 
přestávka, pak následuje test z matematiky 
(70 minut) a po další přestávce na občerst-
vení bude čekat žáky v 10:45 malý test krea- 

V pondělí 18. 12. 2017 
proběhl v pražském hotelu 
DAP slavnostní galavečer 
vyhlášení ankety Pětibojař 
roku 2017.  

C elý večer se nesl v duchu 
vyhlašování konečného po-

řadí Českého poháru mládeže 
a Kralupy měly hned dvě žhavá 
polínka v ohni. Na prvním mís-
tě, tedy pětibojařem roku 2017 
pro kategorii U13, se stala Kač-
ka Váňová a na druhém mís-
tě pro kategorii U11 Marianka 
Doležálková. 

Vyhlášení nejúspěšnějších 
pětibojařů uplynulé sezóny za-
končila pozvánka na sezónu 
nadcházející, v níž kromě zá-
vodníků čekají důležité vrcho-
ly i české pořadatele. V dubnu 
to bude organizace tradičního, 
juniorského Memoriálu Milana 
Kadlece, poté přijdou na řadu 

Kralupské pětibojařky braly zlato a stříbro 

Pozvánka na DOD 
a zkoušky nanečisto

tivity. Ten bude vyhodnocen mimo rámec 
zkoušek „nanečisto“. 

V době od 11:10 do 11:40 budou pro zá-
jemce připraveny ukázky vyučování na na-
ší škole. 

Od 11:45 proběhne v hudebně beseda 
s vedením školy, na které se uchazeči o stu-
dium budou moci ptát na vše, co se týká 
přijímacího řízení a studia na Dvořáko-
vě gymnáziu a SOŠE v Kralupech n. Vlt.  
Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 
11:45 a podle svého uvážení s nimi buď na-
vštívit výše zmíněnou besedu, nebo odejít 
domů. Rádi také uvítáme rodiče ve student-
ské kavárně.

Zájemci o studium si přinesou svačinu, 
pohodlné oblečení a obuv, propisovací tuž-
ku a rýsovací pomůcky.

Zadávány budou skutečné dosud nepub-
likované testy Cermatu a vše bude probíhat 
velmi podobně, jako při ostrých přijíma-
cích zkouškách. Ke zkouškám „nanečisto“ 
je nutné se přihlásit přes formulář https://
goo.gl/forms/VakSsqN5narzr7PK2 nejpoz-
ději do 28. 1. 2018.

K vybíranému poplatku: ten zahrnuje 
nakopírované testové otázky s listy pro 
odpovědi a opravu přijímacích zkoušek 
„nanečisto“. Výsledné pořadí bude do týd-
ne uveřejněno na webu školy a od 14. úno-
ra 2018 do konce měsíce si můžete na se-
kretariátu školy vyzvednout opravené testy.

ANDREJ PLECHÁČEK, 

ŘEDITEL ŠKOLY
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Zkoušky „nanečisto“ přilákaly minulý rok 
velké množství dětí z Kralup a okolí.

mezinárodní závod Czech Open 
pro kategorii U19 a Evropský 
pohár kategorie U17. Pořadatel-
ský maratón vyvrcholí na pře-
lomu července a srpna mistrov-
stvím světa juniorů v Kladně. 

Všem oceněným patří velká 
gratulace. 

Více info na www.pentath-
lon.cz

PETRA DOLEŽÁLKOVÁ,

ODDÍL MODERNÍHO PĚTIBOJE
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Kačka 
Váňová  

1. místo 
U13

Zleva: trenérka Alice Lencová, pětibojařky Kačka Váňová, Verča Laurová, 
Viki Doležálková, Bětka Čiperová a místopředsedkyně oddílu Moderního 
pětiboje Kralupy Veronika Váňová

Marianka 
Doležálková 

2. místo 
U11
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K ralupský mužský basketbalový celek 
hostil naposledy v roce 2017 v sedmém 

kole krajského přeboru na domácí palubov-
ce tým Berouna „B“, který porazil 97:59. 

Celou jednu sezónu se v Kralupech muž-
ská soutěž nehrála. Věkový průměr družstva 
rostl a nejmladšímu hráči bylo 25 let - bez 
doplnění mladými nemělo cenu pokračovat.

Myšlenka obnovit tradici basketbalu do-
spělých se zrodila po příchodu někdejšího 
extraligového hráče Pavla Miloše zpět do 
Kralup. Tento bývalý člen širšího kádru 
české basketbalové reprezentace začal tré-
novat ve zdejší sportovní hale mladší kluky. 
Tím se pro žáky, které od počátku připra-
voval trenér Miroslav Komínek, vytvořila 
perspektiva postupného růstu a kontinuity 
věkových kategorií. 

Další domácí zápas kralupští dospělí bas-
ketbalisté sehrají v hale na Cukrovaru v so-
botu 27. ledna od 18 hodin. Utkají se s cel-
kem AŠ Mladá Boleslav „C“. O den později, 
v neděli 28. ledna, bude jejich soupeřem na 
stejném místě opět od 18 hodin BK Brandýs 
nad Labem. Jste zváni! 

JIŘÍ HERAIN, REDAKTOR

K ralupský oddíl krasobrusle-
ní čeká v únoru další ročník 

domácího závodu. V současnosti 
klub reprezentuje 33 oddílových 
dětí a dalších pět je v základně. Na 
únorových závodech se představí 
téměř všechny domácí závodnice 
a závodníci, mimo jiné i Sofie Palečková, 
která letos bude reprezentovat klub i na 
mistrovství republiky v kategorii mladší-
ho žactva. 

Kam sahají počátky závodu Kralupská 
klička? 
Oddíl vznikl zkušebně už v listopadu roku 
1972 a ještě v prosinci byl oficiálně potvr-
zen. Prvním předsedou byla zvolena pa-
ní Eichlerová a z Prahy sem dojížděla jako 
hlavní trenérka paní Bohdanecká. Až po 
náboru dětí, po kterém se oddíl postupně 
rozrostl a zlepšila se výkonnost dětí, se vý-
bor kralupského oddílu rozhodl pro pořá-
dání závodu Kralupská klička. První soutěž 
proběhla 1. února 1976 a 10. února 2018 to 
bude už čtyřicátý druhý ročník. 

Jsou pro krasobruslařky domácí závody 
něčím speciální? Jak se na ně připravují? 

Oddílové závody jsou součástí re-
publikových závodů a na ty se děti 
intenzivně připravují už od letní-
ho soustředění. Ale samozřejmě 
domácí závody jsou výjimečné 
tím, že se děti chtějí na domácí 
půdě předvést co nejlépe a potě-

šit tak nejen trenérky, ale i babičky, dědečky 
nebo třeba spolužáky.

Pomáhá dětem v přípravě na závody 
možnost exhibičního vystoupení? 
Pro naše dívky, a hlavně pro ty začínající, je 
to dobrá průprava. Je to první vystoupení 
před veřejností. První výzva, jak to zvlád-
nout po psychické stránce. Není jednoduché 
se postavit před diváky a zajet v klidu svůj 
program. Proto jsme rádi, že se letos poda-
řilo obnovit spolupráci s HK a diváci tak mo-
hou zjistit, že Kralupy mají nejen dobré hoke-
jisty, ale že i naše děvčata mají co předvést. 

Kolik dětí se na Kralupské kličce představí?
Každý rok jsme napnutí, zda přijedou dívky 
ze všech koutů republiky, aby u nás pomě-
řily síly. V loňském roce se přihlásilo 270 
závodnic, ale z kapacitních důvodů jsme 
účast potvrdili 238 z nich. Během soboty 

se na zimním stadionu představí nejmladší 
závodnice a závodníci v kategorii Přípravka 
(5-6 let), ale i již zkušené krasobruslařky 
v kategorii Žačky. 

Mají domácí krasobruslaři 
a krasobruslařky šanci na medaile?
Máme samozřejmě i děvčata, která pomýš-
lejí na nejvyšší mety. Podle toho se také od-
víjí intenzita a kvalita tréninků. Uvidíme, 
jaká se sejde konkurence a jak se naše dívky 
poperou s tlakem zajet na domácím ledě co 
nejlepší výkon. Trenérky, rodiče a příbuzní, 
kamarádky i kralupští fandové pro ně bu-
dou velkou podporou. Na ledě to ale bude 
pouze na nich, tak se necháme překvapit, 
jak to dopadne. Želízkem v ohni je ale urči-
tě Sofie Palečková, která pojede v kategorii 
Žačky mladší A. Letos bude hájit kralupské 
barvy i na mistrovství republiky, a tak dou-
fáme, že se i na domácích závodech před-
staví v nejlepší formě. 

KATEŘINA HOROVÁ, REDAKTORKA

ROZHOVOR se... Simonou Majrychovou, hlavní trenérkou oddílu krasobruslení

Kralupská klička již po dvaačtyřicáté

Jdou za svým cílem
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Ve výskoku útočí 
na koš týmu 
Berouna „B“ 

 kralupský 
Ondřej Fíla 

(světlý dres). 

Zveme všechny příznivce krasobruslení,  
aby si našli čas a v sobotu 10. února 2018  
se přišli podívat na zimní stadion. 
Závod bude začínat už v 7 hodin ráno, 
předpokládaný konec je ale ve 21 hodin. 
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VÍCE INFORMACÍ  
A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01  
Kralupy n. Vlt., tel.: 734 621 386,
e-mail: centrumd8kralupy@email.cz,
rezervace: 
centrumkralupy.webooker.eu

První pololetí školního 
roku pomalu končí a nové 
je již za dveřmi...
Zápis do kurzů na  
2. pololetí bude spuštěn  
8. ledna 2018, tak neváhejte 
a vybírejte z naší nabídky!

Kurzy pro děti:
Hudební škola Yamaha 
– Tanečky – Výtvarníček 
+ keramika

Kurzy pro dospělé:
Jóga – Taichi – Cvičení 
pro těhulky – Cvičení po 
porodu – Předporodní 
kurz – Kurz asertivity

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

6. 1. Juniorky – 1. liga (Teplice) ................................................. 10:00, 14:00

7. 1. Mladší žáci – Krajský přebor ........................................................ 10:00
 (Kralupy, O. Voda „A“, Příbram, Nymburk)

14. 1. Mladší žákyně – Krajský přebor .................................................... 10:00
 (Kralupy „A“, „B“, Mělník, Pečky, Nymburk)

20. 1. Kadetky – 1. liga (Kladno) ................................................. 10:00, 14:00

21. 1. Starší žákyně – Krajský přebor ..................................................... 10:00
 (Kralupy, Pečky, Příbram, Benešov)

27. 1. Juniorky – 1. liga (Chodov) ................................................ 10:00, 14:00

28. 1. Kadeti – Krajský přebor ............................................................... 10:00
 (Kralupy, Kladno „A“, „B“, O. Voda)

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve. Změny vyhrazeny! Není-li 
uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka. Aktuální informace 
najdete na www.kralupyvolejbal.cz, www.kralupskevolejbalistky.org/novinky

Domácí volejbalové zápasy v lednu 2018

ZŠ Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou
podrobnosti a přihlášky: renata.nemeckova@centrum.cz

KURZ PLETENÍ OŠATEK 
ZE SLÁMY

sobota 13.1. a  10.2.2018, 10.00 - 17.00

FK Čechie Kralupy Vás srdečně zve na 

PLES SPORTOVCŮ
24. 2. 2018 od 20 hodin v hotelu Sport

Předprodejní místa:

- hřiště FK Čechie – Třebízského 945, pan Jan Beránek, 
mob. 739 223 698, 605 948 495

- recepce hotelu Sport

Cena vstupenky: 
150 Kč

K přípravě sokolských Šibřinek 2018 se nám nedostává 
STARÝCH GRAMOFONOVÝCH DESEK (i nehrajících).
Pokud je budete chtít darovat kralupskému Sokolu, 
stačí předat desky cvičitelkám od pondělí do pátku 
od 16.00 do 19.00 v tělocvičně; od 8. ledna nejpozději 
do konce února 2018. 
Předem velmi děkujeme. TJ Sokol Kralupy nad Vltavou
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PŘIJMEME:
 prodavačka 

 v zahradním centru
 pracovník/-ce venkovní 

 zahrady v zahr. centru
 sezónní pracovník

 ve výrobě sadby bylinek aj.
 vedoucí zahradního centra
 brigádníky pro jarní sezónu
 administrativně expediční 

 pracovník/-ce ve středisku 
 výroba bylinek

 Pracovník/-ce 
 velkoobchodního prodeje

 Pracovník/-ce 
 do výroby okrasných rostlin

Podrobnosti k jednotlivým pozicím naleznete na 
www.zahradnictvi-jelinek.cz
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: 
lenka@zahradnictvi-jelinek.cz
nebo volejte 724 750 706, Veltrusy

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel. 777 860 106; kamilajirikova@volny.cz

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: ZŠ Mikovice, Velvary
JÓGA: ZŠ Mikovice, Party klub, Velvary

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

Více informací na tel. č. 777 090 991, 
www.strechy-luk.cz

HLEDÁME

Stavební firma z 25letou 
tradicí přijme KLEMPÍŘE 
a další stavební profese. 
Nabízíme solidní jednání 
a finanční ohodnocení 
až 50.000 Kč.

Pronájem bytu  3+1
s komorou, zasklené lodžie, po rekonstrukci, 

nájem 10.200,- Kč + energie, 
vratná kauce 25.000,- Kč

tel.: 603 508 372

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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e-mail ankety: sportovec2017@seznam.cz 
Nominací můžete poslat, kolik chcete. Lze poslat nominaci i třeba jen do jedné kategorie. 
Vždy je důležité, abyste každou svou nominaci v několika větách zdůvodnili.
Ambicí ankety SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU je od jejího prvního ročníku i budování sportovní paměti města. 
Pomozte nám ji dále rozšířit a uchovat další cenné informace ze sportovní historie Kralup nad Vltavou.

10. slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční v kině Vltava 6. dubna 2018!

SPORTOVEC DESETILETÍ 

VYPSANÉ NOMINAČNÍ KATEGORIE, 
SPOLEČNÉ PRO MUŽE I ŽENY 

SPORTOVNÍ 
KOLEKTIV 

DESETILETÍ

TRENÉR 
DESETILETÍ

SPORTOVNÍ  

„SRDCAŘ“ / FUNKCIONÁŘ 

DESETILETÍ

SPORTOVNÍ KLUB / ORGANIZACEDESETILETÍ
PO

ŠL
ET

E 
NÁ

M SVŮJ TIP NA SPORTOVCE DESETILETÍ  
sportovec desetil

et
í


