
Z Kralup nad Vltavou do Zákolan na kole 
po nové cyklostezce. Stavební práce byly 
zahájeny na úseku z Minic do Otvovic. 

Každým rokem slavíme v Kralupech nad Vlta-
vou období adventu. Letošní program je opět 
nabitý. 

Rozhovory na téma 30 let od revoluce se
starostou Markem Czechmannem a jeho
předchůdci. Povídání s Kralupany o změnách 
v církvi, školství i divadle po roce 1989.
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P ark se nachází na sídlišti Cukrovar, 
mezi panelovými domy naproti pla-

veckému bazénu a hotelu Sport. Jeho pů-
vodní stav a vzhled nenabízel rezidentům 
sídliště, a nejen tohoto, komfortní zázemí 
k odpočinku. „Celkově bylo v plánu tento 
park nějakým způsobem oživit a postarat 
se o jeho obnovu,“ vysvětluje primární zá-
měr obnovy parku Marek Czechmann, sta-
rosta města Kralupy nad Vltavou. Chyběla 
místa k posezení i zeleň, jež by zajistila do-
statek soukromí. 

Park přátelství zdobí celá alej lip, za kte-
rou stojí významná historie. První lípa – 
první strom přátelství, byla zasazena na 
přání potomků Slovinců (pocházejících 
z oblasti Miren ležící u italských hranic), 
kteří před několika lety přijeli do Kralup 
nad Vltavou, aby se s naším městem blíže 
seznámili. Jejich návštěva měla svůj opod-
statněný důvod. Během 1. světové války zde 
totiž žili jejich předkové. „Vybrali jsme te-
dy - spolu s Mgr. Koberou - místo v síd-
lišti Cukrovar, neboť jsme počítali právě 
s budoucí revitalizací parku,“ říká bývalý 
starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček. 
Tento přátelský akt později zavdal inspiraci 

k tomu, aby se v budoucím zkultivovaném 
parku vysázely další lípy, jako symboly přá-
telství se všemi partnerskými městy (Bany-
uls sur Mer, Hennigsdorf, Komárno, Šabac, 
Hrádek nad Nisou, Środa Wielkopolska). 
Starostové a zastupitelé spřátelených měst 
tak v loňském roce při příležitosti stého 
výročí republiky pomohli zasadit ony sym-
bolické stromy.  

Součástí znovuoživeného parku je ně-
kolik sakur a jasanů, rovněž nechybí keře 
a trvalky. Nová výsadba letničkového záho-
nu je navíc rozmístěna tak, aby jako celek 
tvořila logo města Kralupy nad Vltavou. 
Realizace parku ovšem vyžadovala i určité 
kompromisy. 

Pokračování na str. 4

Relaxujte a bavte se v Parku přátelství
■  Park je místem k odpočinku, jenž poskytuje útočiště před každodenním shonem. Je 
prostředím, kde se lidé budou setkávat, bavit se a hlavně relaxovat. Na zkultivování původního 
prostoru se začalo pracovat hned v září, hotový park bude veřejnosti přístupný již v listopadu.
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PROSINEC

u Rada města vzala na vědomí informaci o zakou-
pení štěpkovače (drtiče větví), který bude bezplatně 
půjčován.
u Rada města schválila aktualizaci odpisového plá-
nu pro rok 2019.
u Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ 
a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, o získání 
dvou dotačních projektů pro školu, a to „Dobrá škola 
II“ a „Šablony II pro ZŠ Třebízského“.
u Rada města pověřila TSM Kralup n. Vlt. k zajištění 
půjčování štěpkovače občanům dle Zápůjčního řádu.
u  Rada města schválila dodavatele a uzavření 
smlouvy o dílo na akci „Interaktivní úřední desky – 
3. etapa k projektu Optimalizace ve veřejné správě 
a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vl-
tavou“, a to s dodavatelem BSS Praha s.r.o., za celko-
vou cenu 3 948 800 Kč bez DPH, resp. 4 778 048 Kč 
s DPH.
u Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Par-
kovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Ko-
menského“.

u Rada města vzala na vědomí informace o virtuální 
univerzitě třetího věku, která probíhá v Kralupech nad 
Vltavou od roku 2018.
u Rada města schválila připojení sloupů venkov-
ního osvětlení lokality novostaveb 4 byt. domů  
v ul. Štefánikova do sítě veřejného osvětlení Města 
Kralupy nad Vltavou v připojovacím bodě stávajícího 
sloupu č. 1313.
u Radní schválili termín konání ohňostroje dne  
01. 01. 2020 v 00:30 hod. Zároveň schválili společ-
nost CZ team s.r.o., Kralupy nad Vltavou, aby zhotovila 
ohňostrojovou produkci. Za cenu 120 000 Kč bez DPH 
+ 21% DPH, tj. 145 200 Kč vč. DPH.
u Rada města vzala na vědomí vyhlášení veřejné 
zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Dodávka nákladního 
komunálního vozidla“.
u Rada města schválila půdorysné provedení kři-
žovatky ulic Ke Studánce x Spojovací, Kralupy nad 
Vltavou – Minice, zpracované firmou NOZA, s.r.o., 
Kladno, a to na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou – Minice“.

příjem inzerce do 18. 11. 2019  
do 12:00; zasílání článků a pozvánek  

do 21. 11. 2019 do 12:00.
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PONDĚLÍ 11. LISTOPADU V 17:00
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Milí čtenáři, 
úvodem bych popsala můj příchod do Zpravo-
daje. Připodobnila bych ho k fotbalovému hráči, 
který sedí celé utkání na střídačce a na posled-
ních pět minut, ještě plný nevybouřené ener-
gie, nadšení a chuti předvést 
svoji formu, nastupuje na hři-
ště, aby jako poslední možná na-
děje rozhodnul o výsledku.

První, říjnové číslo v mé re-
žii bylo pro mne jako nerozhod-
nutý zápas, od kterého se  ale 
očekává připsání si tří bodů. Vě-
děla jsem jediné. Rozhodnu-li se 
do rozehraného zápasu  vstou-
pit, musím bojovat. A to ne je-
nom o remízu, ale o výhru. 

Přála bych si, abyste měli 
Zpravodaj stejně  
tak rádi, jako doposud, a aby se rozšířil i mezi 
nové čtenáře. Přála bych si, abyste se před  
každým novým vydáním těšili na informace, 
které se uvnitř dočtete. A přestože nebudu s 
vámi, když do něj poprvé nahlédnete, bude 
mě hřát představa, že se při jeho čtení možná i 
usmíváte. Přála bych si, aby se vám na tváři vy-
kouzlil stejný úsměv, kterým mne dennodenně 
obdarovává syn při vyzvedávání ze školky. 

Možná vás při čtení překvapí některé změny, 
které ovšem vyvstaly zcela přirozeně. Nejsem 
naprogramovaný robot. Na svět, na lidi, na pro-
blémy, ale i radosti nahlížím svým vlastním JÁ.  
Nepřináším do Zpravodaje v plném smyslu slova 
revoluční kroky, jak by se vzhledem k oslavám 
30 let od pádu totalitního režimu nejspíš mohlo 
očekávat, ale vnáším do něj jinou formu pre-
zentace informací, připravuji ho svým pohle-
dem i vnímáním, zanechávám v něm svůj otisk. 

Listopadové číslo je navíc ozvláštněno speci-
ální přílohou, ve které jsem se soustředila na při-
pomenutí si událostí před i po sametové revo-
luci. Naděje v lepší zítřky, které nám přinesla/ 

měla přinést demokracie, se ve 
společnosti nějak vytrácí. Vzala 
jsem si proto za úkol připome-
nout si dobu, kdy se za svo-
bodné vyjadřování trestalo vše-
možným způsobem. Na osob-
ních zkušenostech lidí, Kralu-
panů, kteří den co den nosili 
„svěrací kazajku“  a shodili ji až 
po roce 1989, chci demonstro-
vat, co vše se za 30 let svobody 
změnilo k lepšímu, i přestože cí-
tíme, že česká společnost a po-
litika má v mnoha ohledech ve 

srovnání se západními státy stále ještě rezervy. 
Na život před a především po sametové revoluci 
se rovněž zaměří kralupští představitelé našeho 
města, současný starosta a jeho předchůdci. 

V tomto měsíci nastává také jedno z nejmilej-
ších období. A sice advent a s ním spojené kul-
turní zážitky, společenské události a nenahra-
ditelná atmosféra blížících se Vánoc. V Kra-
lupech nad Vltavou jím žijeme. Ne protože to 
od nás konzumní společnost vyžaduje, ný-
brž proto, že jsme se díky všem nadšeným li-
dem staly městem, které „žije“, a rádo. 

Až budete držet tento výtisk v ruce, myslete 
na to, že je to vaše soukromá chvilka a odstřih-
něte se od veškerého vnějšího tlaku. Jednoduše 
si čtení užijte. A já si ho užiji na dálku s vámi. 
Krásný a barevný listopad vám přeje 

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem� 
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u Rada města schválila provedení zvýšené křižo-
vatkové plochy pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění 
dopravy ulic Ke Studánce x Spojovací, Kralupy nad 
Vltavou – Minice, zpracované firmou NOZA, s.r.o., 
Kladno v PD na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou – Minice“. 
u Rada města schválila realizaci projektových pra-
cí za účelem následného provedení záměru „Naučná 
zahrada v ZŠ Gen. Klapálka“. Zároveň schválila i zpra-
cování návrhu řešení této školní zahrady, společností 
Ing. Markéta Pešičková, za cenu 59 000 Kč bez DPH.
u Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou“.
u  Rada města schválila poskytnutí finančního  
příspěvku na přístrojové vybavení nemocnici ve Slaném 
ve výši 50 000 Kč.
u Rada města schválila zajistit v roce 2020 projek-
tovou dokumentaci k rekonstrukci kuchyně Základní 
školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182.
u Rada města schválila Nařízení města č. 1/2019 
Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních 

komunikací na území města Kralupy nad Vltavou v zim-
ním období 2019-2020.
u Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího 
řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace 
protipovodňového varovného a monitorovacího systé-
mu města a ORP Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem 
VoiceSys s.r.o., a to za celkovou cenu 5 205 251 Kč 
bez DPH, resp. 6 298 354 Kč s DPH.
u Rada města schválila Operační plán zimní údržby 
místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro 
zimní období 2019-2020.
u Rada města schválila uzavření „Smlouvy o nájmu 
technického zařízení pro měření rychlosti s dokumen-
tačním zařízením“, mezi městem a spol. Gornex s.r.o., 
a to na měření rychlosti silničních vozidel v Přemys-
lově ulici, na dobu určitou 1 roku, za cenu 31 400 Kč 
měsíčně bez DPH.
u Rada města schválila uhrazení finanční částky ve 
výši 60 000 Kč bez DPH za zprovoznění technického 
zařízení pro měření rychlosti s dokumentačním zaříze-
ním v Přemyslově ul., a to po řádném zahájení provozu 
a užívání tohoto zařízení nájemcem.

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

Děkuji každému, s kým jsem mohla spolupracovat
D ovolte mi, abych se s vámi na tomto 

místě oficiálně rozloučila a poděko-
vala vám za přízeň, kterou u vás Zpravo-
daj stále má.

Po deseti letech na pozici šéfredaktorky 
jsem se rozhodla pro další životní krok a na 
konci léta jsem podala výpověď. V září tedy 
na mé místo nastoupila nová redaktorka, 
paní Karmela Spejchalová, které bych tím-
to chtěla poděkovat za nasazení, s kterým 
vše zvládla. Nebyla jsem jí ten měsíc velkou 
oporou a na proškolení jsme měly zhruba 
dvě hodiny. 

Shodou okolností jsem totiž v září pod-
stoupila reoperaci kolene a využila regulér-
ní nárok na pracovní neschopnost. A mu-
sím uznat, že jsem udělala nejlépe, jak jsem 
mohla.

Po lednové operaci jsem pracovala z do-
mova, honila termíny, články, faktury, ko-
rektury, aby vyšlo únorové číslo. Na vlastní 
rekonvalescenci nebyl čas. A myslím, že 
to byl jeden z důvodů, proč se hojení ne-
povedlo, problémy s kolenem přetrvávaly 
a musela jsem na sál znovu. To, co jsem po 
první operaci dokázala po pěti měsících, 
mi teď šlo už po 2-3 týdnech. 

Proto můžu každému doporučit, pokud 
mu to životní situace dovolí, jestliže jste 
nemocní, opravdu se vyplatí na chvíli vyp- 
nout, zvolnit, věnovat se jen svému problé-
mu, soustředit se na něj a věřit, že všechno 
bude v pořádku. A ono bude. Pozitivní přís- 
tup je totiž ten nejlepší lék.

Podat výpověď však nebylo nijak jed-
noduché. Po měsíci přemýšlení a váhání 

ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY KZ V ROCE 2018,
zleva: Aleš Levý, Kateřina Horová, Jindřich 
Kohm, Petr Holeček, Radka Holeštová, Hana 
Bozděchová, Lenka Moravcová, Jan Doležálek

jsem s těžkým srdcem a slzami v očích po 
10 letech opustila své třetí dítě, kterým se 
Zpravodaj pro mě stal. Ale jsem vděčná za 
zkušenost, kterou mi tato práce přinesla.

Děkuji všem dopisovatelům, inzeren-
tům, kolegům a kolegyním za deset spo-
lečných let naplněných zážitky, informa-
cemi, sdělováním a pohodou. Jmenovitě 
patří velký dík grafikovi Janu Doležálko-
vi, s kterým jsme fungovali prakticky bez  
problémů a vždy respektovali jeden druhé-
ho. Ke Zpravodaji neodmyslitelně patří pan  
Ing. Josef Stupka a jeho historické články, 
pan profesor Vlastimil Řada, který nahlížel 
na historii z trošku jiného úhlu. Velice si 
vážím spolupráce s těmito dvěma ikonami 

našeho města. A protože nemůžu děkovat 
všem, jelikož bych potřebovala celý Zpra-
vodaj a nerada bych na někoho zapomněla, 
uvedu na závěr ještě jedno jméno. A to je 
ředitel KaSS Kralupy pan Martin Odvo-
dy, který mi dal před 10 lety důvěru, volné 
pole působnosti a celou dobu byl oporou, 
ať už se kolem Zpravodaje nebo mé osoby 
dělo cokoli. 

Děkuji každému, s kým jsem mohla spo-
lupracovat.

Přeji vám nejen zdraví, které je oprav-
du to nejdůležitější, ale také spoustu dobré 
nálady, lásky, úsměvů, každou překážku 
překonejte tím nejlepším způsobem. A pa-
matujte, že vlastně nezáleží na tom, co se 
stalo, nebo stane, vždy tu jste Vy a budete 
mít svou hodnotu. Nikdo není dokonalý, ale 
každý jsme tu sám za sebe a měli bychom 
vědět, co od života chceme. Ať vás potká 
cokoli, držím palce, ať dospějete ke klad-
nému výsledku, na správnou životní cestu.

Mějte se krásně!
 RADKA HOLEŠTOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA KZ OD ZÁŘÍ 2009 DO ŘÍJNA 2019 

INFOCENTRUM MěÚ Kralupy 
nad Vltavou nabízí nové 
upomínkové předměty:  

} hrníček s logem Kralupy n. Vlt. ........ 90 Kč

} hrníček s logem Kralupy nad Vltavou  
 a ručně malovanými tulipány ........ 100 Kč

} nástěnný kalendář s fotkami kralupských 
 zákoutí ......................................... 170 Kč

} stolní kalendář Místopis Mělnicka  
 s historickými fotkami okolních 
 měst a vesnic ................................. 50 Kč



4 KZ   LISTOPAD 2019  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

J iž během listopadu započnou práce na 
výstavbě cyklostezky, jež naváže na 

současnou, která doposud končí na tak-
zvané Budečské stezce. Nová cyklostez-
ka povede dál přes Otvovice až do Záko-
lan a rovněž by měla zajistit návaznost na 
cyklotrasu Praha, Šárecké údolí – Okoř. 
Stavba bude dokončena do konce srpna 
příštího roku. 

S nápadem na realizaci cyklostezky  
přišlo v roce 2003 tehdejší vedení města. Měl-
nická firma Rybář stavební s.r.o následně 
vypracovala studii. V roce 2009 byla po-
depsána Dohoda o partnerství s obcemi 
Otvovice a Zákolany, čímž byla zahájena 
formální spolupráce na vybudování cyk-
lostezky Zákolany – Otvovice – Kralupy. 
Až letos se podařilo akci úspěšně zahájit. 
„Docházelo k různým výkupům pozemků, 
územnímu a stavebnímu řízení. To trvalo 
v podstatě nejdéle. Dále se hledal dotační 
titul a až nyní dotace v rámci ITI vyšla,“ 
konstatuje Marcela Hořčičková, vedoucí 
odboru realizace investic a správy majet-
ku. Starostka Zakolan Lucie Wittlichová 
její slova doplňuje: „Město Kralupy se sna-
žilo vykoupit pozemky pod budoucí cyklo-
stezkou, což se nakonec stejně nepodařilo  

v plné míře a trasa se musela měnit. Po-
dobný problém řešila i obec Otvovice. Sa-
mozřejmě se tak musely měnit projekty 
a všechna vyjádření, což nás velmi zdr-
želo.“

Rozpočet projektu předkládaný k žá-
dosti o dotaci vycházel z předpokladu ro-
ku 2017. „Bohužel se velmi zdražily sta-
vební práce, navíc projekční kancelář 
podcenila některá technická řešení, a tak 
se ve výsledku stavba prodražila o cca  
9 milionů korun. Protože na obec Zákola-
ny, která má velmi složitý úsek, připadla 
největší část nákladů, zastupitelé zvažo-
vali, zda vůbec budeme projekt realizovat. 
Vzhledem k ročnímu rozpočtu obce a dal-
ším plánovaným výdajům nebylo snadné 
se zavázat k tak vysokým nákladům,“ vy-
světluje starostka Zákolan důvod, proč se 
zahájení stavebních prací ještě na něja-
kou dobu odložilo. Kralupští zastupitelé 
se nakonec přiklonili k alternativě spojené 
s finanční výpomocí oběma zastoupeným 
obcím (Otvovice, Zákolany), a tím tak celý 
proces uspíšili. „Nabídka úvěru od města 
Kralupy nám rozhodování velmi ulehčila,“ 
dodává Lucie Wittlichová. „Spolufinanco-
vání obcí činí zhruba deset a půl miliónu 

korun, na Kralupy vychází část lehce přes 
milión, což naše město nikterak zásadně 
nezatíží. Pro malé obce je ale každá milio-
nová položka zásadní. To je nakonec i dů-
vod, proč jsme se rozhodli obcím pomoci,“ 
vysvětluje okolnosti kolem schválení úvě-
ru Libor Lesák, kralupský místostarosta. 

Celková spoluúčast na projektu, který je 
zhruba z pětašedesáti procent financován 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu – Integrované projekty ITI, bu-
de hrazena z rozpočtu Města Kralupy nad 
Vltavou. Obce se však zavázaly k tomu, 
že městu budou finanční úvěr splácet po 
dobu deseti let.  

Dotační částka z Integrovaného regio-
nálního operačního programu činí bezmá-
la šestnáct miliónů korun. Celkové nákla-
dy na projekt jsou pak 26 883 704,54 Kč 
(s DPH), realizátorem cyklostezky se stala 
litoměřická společnost Gardenline s.r.o. 

Výstavba cyklostezky je dle harmo- 
nogramu rozdělena do několika částí, 
přičemž na každou vybranou etapu má  
realizátor maximálně pět měsíců. Sta-
vební práce začnou v listopadu na prv-
ním úseku a částečně i na druhém úseku 
trasy z Kralup do Otvovic.

Z Kralup do Zákolan povede nová cyklostezka

Dokončení ze str. 1
Dřeviny, které byly ve špatném zdravotním 
stavu a z dlouhodobého hlediska se jevily 
jako neperspektivní, musely být pokáceny. 
„Dva stromy, které jsou z hlediska povole-
ní kácení dřevin nadlimitní (nad 80cm ve 
výšce 130cm), jsou ve špatném stavu a je-
jich kácení nepřinese větší újmu,“ vysvět-
luje Jan Kobera, vedoucí Odboru životního 
prostředí. Dle jeho slov budou z hlediska 
biodiverzity nové výsadby přínosem: „Doj- 
de k navýšení druhů rostlin, u stromů se 
jedná o dřeviny domorodé. Nově plánovaná 
výsadba lipové aleje vytvoří jakýsi předěl 
mezi dopravně frekventovaným centrem 
a obytnou zónou. Novými výsadbami se 
jednoznačně posílí ekologicko stabilizační 
hodnota řešeného území. Nahrazení „divoce 
vyšlapaných cest“ cestami mlatovými, doj- 
de jednoznačně ke korigaci vstupu do no-
vé zeleně, čímž se dá předpokládat  mož-
nost usazení drobných živočišných druhů  
a vytvoření navzájem se propojujících 
a podmiňujících  podmínek pro jejich ži-
vot.“

Ke konci nejdelší mlatové cesty je po-
stavena plocha pro rekreaci s terénními 
modelacemi - umělého svahu, včetně lavic 
z dubových hranolů. Podél stezky pro pě-

ší a cyklisty se v mlatových plochách nově 
nachází dvě lavičky. V projektu, jehož au-
torem je Milan Janda, se myslelo také na 
eliminaci nežádoucích náletových rostlin 
a plevele. Z tohoto důvodu byla celá plocha 
znovu ohumusována a trávník opětovně 
vysázen. 

Park přátelství by zároveň mohl slou-
žit jako centrum menších společenských 
i kulturních akcí. „Tohle je zatím jen tako-
vá představa. Nic konkrétního. Osobně si 
tam dokážu představit třeba zahájení Dnů 
Kralup. Nicméně určitě zde budeme muset 
postupovat citlivě, neboť park je umístěn 
mezi panelovými domy… Ale to zkrátka 
ukáže čas,“ vyjadřuje se k tématu Aleš Le-
vý, tiskový mluvcí MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou. V parku je pro společensko-kulturní 
záměry navíc vybudován amfiteátr, jenž je 
vhodně umístěný na vyvýšeném valu tak, 
aby plnil svoji funkci. 

Místa, jako jsou městské parky, obecně 
patří k lokalitám, ve kterých dochází k růz-
ným přestupkům. Ředitel městské policie, 
Ladislav Voves, ubezpečuje veřejnost, že 
díky nepřetržitému monitoringu kamery, 
která je umístěna na panelovém domě čísla 
popisného 1063, má městská i státní policie 
velmi dobrý přehled o veškeré činnosti v té-

to oblasti: „To se nezmění ani po úpravách 
terénu a výsadbě nových stromů. Přestup-
kové jednání či jiné nežádoucí chování zde 
bylo dosud řešeno v počtu několika desítek 
případů ročně. V souvislosti s úpravou par-
ku předpokládáme, že ho bude v budoucnu 
navštěvovat výrazně větší množství osob, 
než tomu bylo dosud. Vzhledem k poměrně 
malé rozloze parku, charakteru jeho oko-
lí a snadnému monitorování kamerovým 
systémem však neočekáváme, že by mělo jít 
o osoby závadové. Prostory parku však bu-
dou i tak pravidelně kontrolovány v rámci 
pěších obchůzek strážníky městské policie 
i asistenty prevence kriminality.“

Doposud platil na tomto místě zákaz vol-
ného pohybu psů. Toto ustanovení nadále 
přetrvá. Nerespektování zákazu patří podle 
Ladislava Vovse k nejčetnějším přestup-
kům v této lokalitě. Lidé však mohou své 
psy venčit bez vodítka na stezce podél vody. 

Realizátorem této investiční akce je Od-
bor realizace investic a správy majetku 
MěÚ. Náklady na akci činí necelé dva mi-
liony korun a přibližně 450 000 Kč město 
získalo z dotace z Operačního programu 
Životní prostředí. Tato dotace se vztahuje 
pouze na výsadbu zeleně. Ostatní náklady 
jsou financovány ze zdrojů města. 

Relaxujte a bavte se v Parku přátelství
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Knejúčinnějším způsobům, jak efektiv-
ně snížit množství vyhazovaných od-

padů, a to až o polovinu, je domácní kom-
postování. Komunální odpad je ze 45-60 % 
tvořen z biologického odpadu, který  
může každý, kdo vlastní zahradu, svépomo-
cí zpracovat. Město Kralupy nad Vltavou 
se rozhodlo podpořit myšlenku domácího 
kompostování tím, že se zapojilo do pro-
jektu Kompostéry pro občany pod záštitou 
Operačního programu Životní prostředí 
(dále jen OPŽP). 

Tento projekt vychází z novely zákona 
o odpadech účinné od 1. ledna 2015, kte-
rá ukládá povinnost třídění biologického 
odpadu v obci. Obce tak v programovém 
období 2014-2020 měly možnost se chytit 
příležitosti a předložit žádosti na nákup 
domácích kompostérů, nádob na třídění 
odpadu a dalších souvisejících zařízení. 
Na základě předložených dat z předchozí-
ho průzkumu, jenž mapoval zájem občanů 
o domácí kompostování, město získalo do-
taci z OPŽP ve výši cca 2 000 000 Kč. Cel-
kem bylo pořízeno 300 zahradních kom- 
postérů o objemu 800 l, 1050 l, 1400 l a 2000 l.  
Občanům města byly v rámci projektu za-
půjčeny kompostéry zcela bezplatně. Vý-
půjčka je stanovena na dobu udržitelnosti 
projektu a to na pět let, následně poté bu-
dou kompostéry převedeny do jejich vlast-
nictví. Všichni žadatelé podepsali smlou-
vu o výpůjčce, v níž se zavázali k umístění 
kompostéru na vlastním pozemku, na ka- 
tastrálním území města Kralupy nad Vlta-
vou (cílovou skupinou projektu jsou obyva-
telé rodinných a bytových domů a vlastníci 
rekreačních objektů na území města). Ob-
čané jsou povinni s vypůjčeným komposté-
rem nakládat podle smluvních podmínek. 
Měli by si být vědomi možné kontroly, a to 
především ze strany poskytovatele dotace.  
„Projekt rozhodně naplnil očekávání celého 
zastupitelstva. Obec by měla platit méně 
peněz za svoz odpadu, nemluvě o princi-
pu zlepšování životního prostředí v Kralu-
pech. Z praktického hlediska je pak určitě 
pozitivní, že lidé už nemusí odpad nikam 
převážet. Naopak jim poslouží například ke 
hnojení či pěstování zeleniny,“ vysvětluje 
přínosy projektu Aleš Levý, tiskový mluv-

čí MěÚ Kralupy nad Vltavou. Pokud bude 
v programovacím období v roce 2021 tato 
dotace z OPŽP, jejíž čerpání má prostřed-
nictvím domácích kompostérů pomoci 
předcházet vzniku komunálního odpadu, 
a občané Kralup nad Vltavou opět projeví 
zájem, vedení města se do projektu zapojí 
opakovaně. 

Pro usnadnění procesu domácího kom-
postování si budou moci občané Kralup 
nad Vltavou zdarma zapůjčit mobilní štěp-
kovač, který je určen na štěpkování větví 
z prořezů stromů ze zahrad. Stroj zvládne 
vyrobit až čtyři litry štěpky za hodinu. To-
to zařízení, rovněž financované z dotace  
OPŽP, si budou moci Kralupané vyzvednout 
v areálu technických služeb, jejichž zaměst-
nanci jej vždy předají se zcela naplněnou 
nádrží, seznámí vypůjčitele s přiloženým 
návodem k obsluze, technickými paramet-
ry a podmínkami zápůjční smlouvy. Žada-
teli o zapůjčení štěpkovače vzniknou jediné 
náklady, a sice za spotřebované palivo, které 
budou muset uhradit v hotovosti na místě 
při vrácení zařízení. Při zapůjčení musí zá-
jemce složit vratnou zálohu 10 000 Kč. 

Adresa výdejního místa: Technické služ-
by města Kralupy nad Vltavou, Libušina 
123, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vždy po 
předchozí domluvě v pracovní dny po-pá 
od 7:00 do 13:30. 

Zápůjční řád mobilního štěpkovače je 
rovněž ke stažení na www.mestokralupy.cz.

Město rozdalo 
300 kompostérů

rozpis svozu 
mobilního odpadu

� 

Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 
Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
  Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
  Cukrovar (hala). ....................... 15:20 - 16:00
  POUZE 16. 4., 23. 7. a 22. 10.
  Hostibejk ................................. 15:20 - 16:00
  KROMĚ 16. 4., 23. 7. a 22. 10. 
  Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:05 - 16:40

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

Čt: Lidové nám. ............................. 14:00 - 14:50 
 Mlýnská ul. .............................. 15:00 - 15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice ......... 14:00 - 14:50
 Zeměchy .................................. 15:00 - 15:50

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
11. 11. – 15. 11. ... bioodpad
11. 11. – 29. 11. ..... rozměrný odpad z domácností

Sběrný dvůr TSM je v provozu denně  
(včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00  

(10:30-11:00 polední pauza).

Město Kralupy nad Vltavou 
NABÍZÍ K PRODEJI 
POZEMKY K VÝSTAVBĚ 
ŘADOVÝCH GARÁŽÍ
v ulici Sladkovského, která se nachází 
v katastrálním území Lobeč.

Forma prodeje se uskuteční obálko-
vou metodou nejvyšší nabídce. Žádost 
o prodej pozemků lze podat poštou nebo 
osobně na podatelně  Městského úřadu 
v Kralupech nad Vltavou, a to nejpozději 
do 11. 11. 2019 do 12.00 hodin. 

POZEMKY:
1) garáž 1 - par. č. 35/9, parc. č. 36/46 
o celkové výměře 23 m2,

2) garáž 2 - parc. č. 35/10 a parc. č. 
36/47 o celkové výměře 23 m2.

Více informací naleznete na 

wwww.mestokralupy.cz

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

■  Až 84 % odpadů končí ve většině případů na skládkách a ve spalovnách. 
Pouze 16 % komunálního odpadu se vybere v rámci tříděného odpadu 
a následně zrecykluje nebo zkompostuje. Vyhozené odpady poškozují 
životní prostředí i ekonomicky zatěžují občany a místní samosprávy. 
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Zvítězila pravda a láska   za posledních 30 let?

ROZHOVOR s... Markem Czechmannem, starostou Kralup nad Vltavou od roku 2019

Letos je tomu již 30 let od sametové revoluce. Dlouhých 30 let, během kterých byl 
a stále je čas na změnu. Jak se proměnilo město Kralupy nad Vltavou a na jaké důležité 
historické mezníky, jež předcházely revolučnímu roku 1989, musíme pamatovat. Povídali 
jsme si o polistopadových idejích, svobodě, demokracii a naději se současným čelním 
představitelem našeho města a jeho předchůdci. 

Jak jste si po pádu totalitního režimu 
představoval svobodnou republiku?
Přiznám se, že jsem měl pouze mlhavé před-
stavy,  spíše se jednalo o jakási přání. Ta se 
však více méně vyplnila! Můžeme se sami svo-
bodně vyjadřovat, podnikat, nakládat se svým 
životem dle vlastních představ, můžeme volně 
cestovat atd. Všechny tyto atributy jsou podle 
mého názoru tím nejdůležitějším základem. 
Ač má naše demokracie spoustu „trhlin“,  stále 
bychom měli mít na paměti, že není až tako-
vou samozřejmostí, jak se možná někteří lidé 
mylně domnívají. 

Naplnila se po revoluci Vaše očekávání?
Určitě ano. Výhody převažují ve všech ohle-
dech. Samozřejmě ne všichni mohou být 
úspěšní, šťastní, maximálně spokojení… Je 
však neoddiskutovatelné, že životní úroveň 
obyvatelstva je úplně jinde, než tomu bylo 
v minulosti. Před listopadem 1989 jsme po 
očku pošilhávali po západu a svým způsobem 
tiše záviděli. Nyní tohle všechno máme, ale 
někdy  si to dost dobře neuvědomujeme a ne-
vážíme si toho.

Jaké zásadní změny nastaly po revoluci 
v Kralupech nad Vltavou? A co zásadního 
se za těch 30 let ve městě změnilo?
Se změnou režimu byla nezbytná samozřej-
mě i transformace veřejné správy. Dnes si už 
nikdo nedokáže představit, že by o nejdůleži-
tějších záležitostech  v rámci samosprávy ne-
mohly rozhodovat obce samostatně. Myslím 

si, že toto byla ta nejzásadnější změna. A Kra-
lupy? Nebudeme si nic nalhávat, naše město 
nikdy nepatřilo k těm nejkrásnějším (důvody 
jsou historicky známé a není nutné se k nim 
vracet). Myslím však, že v posledních letech se 
situace výrazně změnila. Z Kralup se postup-
ně stává město „zelené“, což nám potvrzují 
zejména lidé, kteří se do města vrací po delší 
době. Zapomenout bych však nechtěl ani na 
nové centrum města. Kralupané po generacích 
toužili po klasickém náměstí, pro některé lidi 

to byl opravdu velký sen. Myslím, že jsme se 
k němu v posledních měsících velmi přiblížili. 
Palackého náměstí vypadá vskutku reprezen-
tativně. Tímto bych chtěl ještě jednou moc 
poděkovat všem, co se o tento přerod města 
zasloužili.  

Vnímáte jako nutnost připomínat mladší 
generaci období totalitního režimu 
i události spojené s převratem?
Domnívám se, že ano, ovšem nikterak ná-
silnou formou. Čistě přirozeným způsobem. 
Dnešní mladí žijí úplně jiným způsobem. Co 
si budeme povídat, jsou i tací, kterým polis-
topadové události vůbec nic neříkají. Je to 
fakt, který i my, starší, musíme přijmout, 
přestože se nám to moc nelíbí. Ale to je zkrát-
ka generační záležitost, i my jsme byli kdy-
si mladí. Na druhou stranu si však myslím, 
že pokud se jedná o takto významné výročí,  
je samozřejmě na místě si ho důstojným způ-
sobem připomenout.

Co byste naší republice popřál do dalších 
let?
Všechno dobré! Přál bych si, abychom byli ze-
mí prosperující a bezpečnou, aby v ní žili lidé, 
kteří se budou vzájemně tolerovat i respekto-
vat. V neposlední řadě bych si přál, abychom 
i nadále žili v demokratické společnosti. Dou-
fám, že nastupující generace už nebudou mu-
set být konfrontovány s režimy, které výraz-
ným způsobem potlačovaly základní lidská 
práva a svobody.  

KAREL KRYL www.kralupskyzpravodaj.cz
V online verzi kralupského Zpravodaje vám přinášíme rozhovor s předsedou Klu-
bu Karla Kryla Vojtěchem Klimtem, včetně jeho obsáhlé komentované diskografie 
díla Karla Kryla. Je to obrovská výjimka, že dochází ke zveřejnění materiálu urče-
ného výhradně pro tištěné periodikum v online platformě (původně pro novinový 
manifest TRUBADÚR). Spolu s Vojtěchem Klimtem považujeme za velmi užitečné 
připomínat dílo a myšlenky Karla Kryla, které nádherně dotváří mozaiku k této 
speciální listopadové příloze.  
 TÉMA ZPRACOVAL JINDŘICH KOHM,

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY
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Jak jste si po pádu totalitního režimu 
představoval svobodnou republiku?
Chybělo nám toho v  tehdejším Českoslo- 
vensku mnoho. Mnoho pro volný život. Svo-
boda projevu, svoboda tisku, volné podniká-
ní, demokratický politický systém, cestování 
bez omezení, možnost vzdělávat se a studovat 
bez ohledu na hranice a kádrování...to, i jiné 
věci a svobody jsme do roku 1989 postrádali, 
to jsme záviděli těm za tzv. železnou oponou. 
V roce 1989 se komunistické státy a totalitní 
systémy začaly otřásat i pod 
vlivem Gorbačeva a jeho vlivu 
na staré komunistické struk-
tury. Já, i mnoho jiných v Čes-
koslovensku,  jsme očekávali, 
že se starý systém rozpadne 
a doufali jsme, že nedožije-
me svůj život v té pochmurné 
a nedobré době. Velmi děkuji 
všem těm tehdejším studen-
tům, umělcům i disidentům, 
kteří mi to umožnili. V těch 
prvních měsících jsme svo-
bodu opravdu nasávali. Bylo 
to snad nejkrásnější obdo-
bí mého života, kdy se i lidé 
k sobě chovali naprosto jinak, 
než předtím. A to nemluvím 
o nádherné atmosféře na Let-
né, či na Václaváku.

Naplnila se po revoluci 
Vaše očekávání?
Ke všemu nečekanému a nepoznanému člo-
věk přistupuje někdy trochu naivně, s veli-
kým očekáváním. Mnoho věcí se opravdu 
změnilo k lepšímu. Když někdy vyprávím 
dnešním třicátníkům o oné době, i mně sa-
motnému již tehdejší pořádky a způsob ži-
vota připadají jako z neskutečné planety.  
Žili jsme opravdu v jakési kleci a jen někte-
ří a vyvolení se v ní mohli realizovat - sa- 
mozřejmě za určitých ústupků, většinou mo-
rálních, za to, že „byli u komunistů“. To po 
listopadu zmizelo. Stali jsme se plně odpo-
vědní za své činy - ale ne všichni to unesli. 
Kdo si myslel, že změnou politického systé-
mu se změní i charaktery lidí a jejich návyky 
a výchova z doby totality, byl zklamán. Ale 
když se podívám, bez hořkosti a zaujatosti, 
na současný život - a to všech vrstev i vě-
kových kategorií obyvatel naší republiky - 
můžeme za listopad 1989 poděkovat.  Zcela 
určitě euforie a radost ze setřesení totality 
byla tehdy obrovská.

Jaké zásadní změny nastaly po revoluci 
v Kralupech nad Vltavou? A co zásadního 
se za těch 30 let ve městě změnilo?
V Kralupech došlo po listopadu 1989 ke změ-
ně systému poklidně. Občas jsem si tehdy  
myslel, že tehdejší vedení města se ještě dlou-
ho domnívalo, že  politické změny přišly jen 
na chvíli a vše se zase musí vrátit do starých 
kolejí. V prvních svobodných volbách zvítě-
zilo Občanské fórum a starostou se stal Pa-
vel Rynt.

Za 30 let demokracie v České republice se 
pak naše město zásadně změnilo. Poslední 
zásahy v osmdesátých letech do tváře města, 
vybourání některých starých čtvrtí, klíčových 
ulic a zastavění centra vysokými paneláky by-
lo velmi necitlivé. Stejně tak i to, že velká část 
občanů v Kralupech jen přespávala a o město 
neměli moc zájem. Dnes je z Kralup, myslím 
si, hezké a mladé město, s pěkným a zajíma-
vým okolím a se spoustou aktivit,  které může 
nabídnout lidem v širokém spektru. Chemický 
podnik - dříve Kaučuk - již není dominantním 
zaměstnavatelem, ale lidé najdou v Kralupech, 
hodně i v Praze a v okolí,  práci dle výběru, 
i svého vzdělání a profese. Stejně tak  se město 
vzorně stará o svůj majetek, o chodníky a uli-
ce, o městskou zeleň, o školy, školky, bytové 
domy. Po revoluci pak zastupitelstvo odpro-
dalo většinu bytů v panelových domech jejich 
nájemníkům za výhodné ceny. Sídliště se ještě 
i v dnešních let postupně revitalizují a vylep-
šují. Je toho hodně, co se změnilo a stále mění. 
A to je dobře.  

Vnímáte jako nutnost připomínat mladší 
generaci období totalitního režimu 
i události spojené s převratem? 
Jsem bývalý učitel dějepisu a vím, že z histo-
rie se musíme učit a připomínat si období na-
šich dějin. Ať ta úspěšná a mimořádná, ale i ta  
nepříjemná a temná. Doba komunistické tota-
lity byla dobou potlačení lidských práv, doba 
neúcty ke svobodě, k soukromému majetku, 
k degradaci vzdělání a tím i ke schopnostem 
člověka a k jeho rozvoji. 30 let - to už je historie. 

Současní mladí lidé se narodili 
ve svobodné době a možná ně-
které to, co bylo předtím, ne-
zajímá. Chápu je, nedovedou 
si nic jiného, než to, v čem žijí, 
představit. Ale protože nic ne-
ní zadarmo, ani toto relativ-
ně krásné období by nám ne-
muselo vydržet. Proto jezdím 
hodně po školách a akcích pro 
mladé lidi a vysvětluji jim vě-
ci jimi nepoznané. I v součas-
né době totiž existují strany 
a organizace, které zpochyb-
ňují vše dobré, které se tu po 
listopadu 1989 stalo.

Co byste naší republice 
popřál do dalších let?
Většina lidí, kteří si váží své-
ho života, kteří si ho chtějí 
užít a  kteří pracují, studují 

a jsou k sobě, ke své rodině, k přátelům a ke 
své republice odpovědní, se mají dobře. Urči-
tě nejlépe v naší bohaté a mnohdy pohnuté 
historii. Unikáme válkám, bídě, hladu, nemo-
cem. Vlastně nám nic nechybí, ale snad i pro-
to vyhledáváme pseudoproblémy a nechává-
me se občas ovládnout „blbou náladou“.  A já 
se začínám obávat, že lidé v současné době -  
obklopeni konzumním zbožím, dovolenými 
na jihu a stále novými auty -  začínají nemít 
chuť pro spravedlnost a pro pravdu. Je jim dost 
jedno, že jim někdo lže, nepátrají po pravdě, 
opakují jen to, co se jim nabídne ve sdělovacích  
prostředcích. A tak mé přání republice a jejím 
občanům je, aby si uchovali zdravý rozum, aby 
se k sobě chovali slušně a pomáhali i těm méně 
šťastným, méně zdravým a dříve narozeným.

A protože jsem od narození Kralupák a těch 
třicet let jsem nepřetržitě i kralupským zastupi-
telem, přeji speciálně všem svým spoluobčanům, 
kamarádům a známým alespoň stejně krásných, 
bohatých a pohodových 30 let, jaká jsme ve svo-
bodě a demokracii v Kralupech prožili.

Zvítězila pravda a láska   za posledních 30 let?
ROZHOVOR s... Petrem Holečkem, starostou Kralup nad Vltavou v letech 2006-2018
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Jak jste si po pádu totalitního režimu 
představoval svobodnou republiku?
O svobodné republice jsem neměl moc před-
stav a znalostí, protože do roku 1989 jsem ji 
nezažil. Zásadní pro mne bylo ukončení dikta-
tury komunistů, konec přetvářek a oficiálních 
lží. Stále jsem měl velké obavy, protože jsem 
měl množství negativních zkušeností z roku 
1968. Bál jsem se, že „východní velký bratr“ 
znovu poskytne „internacionální pomoc“. Dí-
ky prezidentovi USA Reganovi, který tehdejší 
SSSR „uzbrojil“, však rozpadající se SSSR již 
neměl síly zasahovat. Krveprolití u nás i v okol-
ních zemích naštěstí nepřišlo, většina lidí se  
přestala bát. Příkladem místního „hrdinství“ 
je skutečnost, že kralupští milicionáři z teh-
dejšího národního podniku Kaučuk odmítli 
jet v listopadových dnech „na pomoc Praze“.

Naplnila se po revoluci Vaše očekávání?
Lidé u nás měli o svobodě a demokracii různé 
představy. Nejrychleji se u nás zorientovali 
čelní představitelé KSČ a STB. Rychle odhodili 
své rudé knížky a průkazy a začali si zabez-
pečovat své postavení ve společnosti a hlavně 
majetek. Podařilo se jim získat množství ma-
jetku „za babku“ v rámci privatizací. Já jsem 
většinu své energie po listopadu 1989 a v roce 
1990 věnoval místnímu a okresnímu školství, 
pracoval jsem jako mluvčí koordinační rady 
OF škol okresu Mělník. Mezi prvními v celé ČR 
se nám podařilo uskutečnit konkurzy na místa 
ředitelů ŽŠ a tím realizovat zbavení vedoucí 
úlohy KSČ ve státě. Dne 10. 12. 1990 jsem byl 
zvolen starostou města Kralupy nad Vltavou. 
Moje očekávání porevolučních změn naráželo 
na pomalé změny legislativy a hlavně myšlení 
spoluobčanů. Většina čekala, že se všechno 
změní hned, „mávnutím kouzelného proutku“.

Jaké zásadní změny nastaly po revoluci 
v Kralupech nad Vltavou? A co zásadního 

se za těch 30 let ve městě změnilo?
Jsem kralupský rodák, narozený v  dubnu 
1943. Poválečné proměny Kralup urychlilo 
umístění národního podniku Kaučuk v na-
šem městě, výstavbu bytů a další vybavenosti 
města pro tehdejších cca 4000 zaměstnan-
ců tohoto podniku. Po roce 1989 jsme tedy 
mohli jen renovovat některé objekty (KaSS, 
plavecký bazén, sportovní hala, zimní sta-
dion) a s minimem finančních prostředků in-
vestovat do rozvoje města. Mimo výstavby 
i rekonstrukce bytových domů, plynofikace 
celého města, nových komunikací včetně cyk-
listických stezek, nových ploch veřejné zeleně 
a sportovišť, parkovacích míst, považuji za 
největší přínos rekonstrukci škol, výstavbu 
dvou penzionů a v roce 1996 výstavbu láv-
ky pro pěší a cyklisty. (Postavili jsme ji za cca  
25 000 000 bez dotací, z vlastních prostřed-
ků.) Hlavní zaměstnavatel n. p. Kaučuk, dnes 
Synthos, je v polských rukou s minimem za-
městnanců, vznikly nové podniky a provozov-
ny. Aut v ulicích stále přibývá, dopravu trápí 
zatimní neexistence obchvatu města. Ceny 
nemovitostí v našem městě však stoupají, blíz-
kost Prahy i dobré spojení dělají z Kralup nad  
Vltavou „dobrou adresu“. Velkým plusem měs-
ta je dobré vybavení škol a školek, zajištění 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže a velké 
množství sportovních oddílů. 

Vnímáte jako nutnost připomínat mladší 
generaci období totalitního režimu 
i události spojené s převratem? 
Když bych řekl současných mladým lidem, že 
si jdu stoupnout do fronty na maso, banány či 
pomeranče, ledničku, pračku či automobil, de-
vizový příslib pro cestu do ciziny, ťukali by si 
na čelo. Vše dnes považují již za samozřejmost. 
Že by nemohli jít studovat kvůli „původu“ ro-
dičů, negativního posudku uličního výboru či 
proto, že strýček emigroval do Rakouska, to 
také těžko pochopí. Mladší generaci je nutné 
pravdivě přiblížit celé poválečné období naší 
republiky od roku 1945, zdůraznit rok 1948, 
počátek „vlády jedné strany“, znárodňování 
a vyvlastňování, věznění i popravy. Rok 1968 
jako konec snu o socialismu s lidskou tváří 
a současné pozůstatky „vlád jedné strany“, 
které ještě existují (Severní Korea, Kuba, Čí-
na). Svoboda a demokracie v každé zemi není 
samozřejmostí. Měli by se zajímat o politické 
dění proto, aby žádná „diktatura“ neměla šan-
ci ovlivnit jejich životy. 

Co byste naší republice popřál do dalších 
let?  
Co byste naší republice popřál do dalších let?
Naší republice bych v prvé řadě popřál mož-
nost demokratického a  mírového vývoje 
v rámci EU a společenství NATO. Všem obča-
nům bych přál fungující a nepopulistické vlády 
s čestnými a inteligentními politiky. Každému 
přeji osobní spokojenost a zdraví, dobrou ži-
votní úroveň, fungující zdravotnictví a sociál-
ní služby. Republice tak život bez přírodních 
kalamit a katastrof, ať republiku netrápí su-
cho, povodně, kůrovec apod. Ať má republika 
dostatek pitné vody, elektrické energie, po-
honných hmot, ale hlavně dostatek vzděla-
ných, pracovitých a šikovných občanů ve všech 
povoláních. Ať se také naplní odkaz Václava 
Havla: „Pravda a láska zvítězí!“

ROZHOVOR s...

ROZHOVOR s...

Pavlem Ryntem, starostou Kralup nad Vltavou v letech 1990-2006

Josefem Ptáčkem, bývalým kralupským farářem

Totalitní režim ovlivnil i církev. Na dobu 
před rokem 1989 a po pádu vlády jedné 

strany vzpomíná farář Josef Ptáček.

Jak fungovala církev za totalitního režimu?
Církev byla za totality církví řady mučedníků 
- mnoho lidí bylo vyhozeno v návaznosti na 
svou víru z práce, ze školy, skončilo ve vězení 
pro své přesvědčení. Současně však ve skrytos-
ti probíhala řada skvělých věcí - vzpomínám 
s láskou a vděčností např. na ty, kteří statečně 
vedli utajené skautské tábory či různé duchov-
ní akce pro dospělé. Velmi silně byla přítom-

ná vzájemná solidarita. Veřejná služba církve 
byla velice omezená.

Nastaly po revoluci v církvi nějaké změny? 
Konkrétně, co se změnilo v Kralupech n. Vlt.?
Po roce 1989 postupně probíhá obnova života 
církve a vznikají církevní školy, nemocnice, hos-
pice, obnovuje se klášterní život, vzniká řada 
duchovních a kulturních programů. Pro Kralupy 
nad Vltavou to znamená získání fary, která se 
rychle stala středem života zdejší farnosti a mís-
tem řady zajímavých akcí. Farnost Kralupy nad 
Vltavou však nyní zahrnuje celkem 18 dalších 

obcí v okolí. Mimořádnou roli v Kralupech nad 
Vltavou hraje Farní charita, která má nyní již 
několik objektů a věnuje se dětem, mládeži, li-
dem v nouzi, osamělým matkám s dětmi apod.

Změnil se ve společnosti postoj k víře?
Ano, vnímám, že mnoho lidí si stále více uvě-
domuje význam duchovního světa, který nás 
přesahuje. Ale neradi o své víře mluví. Typické 
je, že mi pozůstalí před pohřbem řeknou své 
přání, aby byl pohřeb krátký, a tvrdí o sobě, že 
jsou ateisté. Potom se na pohřbu tito „ateisté“ 
vroucné modlí a zpívají křesťanské písně :-)

Jak se obnovil život církve?
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Jak nahlíží studentka kralupského gymná-
zia a zároveň 1. místopředsedkyně Čes-

ké středoškolské unii na revoluci, demokracii 
a současný život v Čechách i našem městě.

Co vše Vás jako první napadne, když se 
řekne listopad 1989?
Sametová revoluce. A také čas, v němž měl 
hlas studentů svou významnou váhu.

Jak si představujete revoluci a co by 
podle Vás mělo po revoluci následovat?
Jestliže někdo volá po revoluci, není s něčím 
spokojený a chce změnu. Po revoluci by tedy 
měl nastat takový radikální obrat k lepšímu. 
Ale takový obrat revoluce sama o sobě neudělá, 
do té změny musí opět investovat energii lidé.

V čem vidíte přednosti demokracie?
Líbí se mi, že vzhledem k tomu, že se všichni 
občané přímo či nepřímo podílejí na fungová-
ní státu, nesou s tím i odpovědnost za to, co 
se kolem nás děje. 

Jak vnímáte současné dění v politice 
a ovlivňuje toto dění Váš osobní život?

Informací je příliš a dokázat je všechny zpraco-
vat a rozhodnout se, čemu věřit a čemu ne, se mi 
zdá prakticky nereálné. A zda to ovlivňuje můj 
osobní život, možná. Někteří lidé mají v politi-
cích vzor, a ačkoliv je chování politiků často ne-
přípustné, setkávám se s lidmi, kteří s naprostou 
samozřejmostí jejich vzorce chování přejímají 
a začínají se chovat stejně nepřípustně.

Jaký je Váš vztah k městu a dokážete 
si představit i nadále žít a pracovat 
v Kralupech nad Vltavou? 
Žiji v Kralupech ráda a ráda bych tady žila i v bu-
doucnu. Vidím ve městě mnoho příležitostí, ale 
zároveň mnoho věcí, které je potřeba změnit. 
Z místních lidí mám pocit, že jsou dost pasivní. 
Není zde motivace investovat kamkoliv energii 
navíc, na menší kulturní akce téměř nikdo necho-
dí. S tím by snad mohli něco udělat mladí lidé jako 
já nebo moji vrstevníci, protože na to máme v so-
bě ještě dost idealismu a energie. Práci v Kralu-
pech nad Vltavou  bych si tak dokázala představit. 

Jste spokojená se životem v naší republice?
Jsem. Jistě by se našel prostor pro zlepšení, 
ale jsem přesvědčená, že máme dostatečné 
podmínky pro to, aby se nám zde žilo dobře.

Co byste popřála republice do dalších let?
Aby se měla do budoucna alespoň tak dobře, 
jak se má dobře teď. Potěšilo by mě, kdyby dál 
rostla, lidé v ní dbali na větší udržitelnost a še-
trnost a kdyby se výrazně proměnila podoba 
českého školství. A věřím, že zda se to podaří, 
nebo ne, stojí jen na nás.

Jaký posun ve vzdělávání i společnosti vidí 
za 30 let svobody ředitel Dvořákova gym-

názia v Kralupech nad Vltavou?

Trpělo nějakým způsobem školství za 
totalitního režimu?
Trpělo nedostatkem empatie nejen vůči žákům, 
velkou polaritou mezi žákem a učitelem. Na dru-
hou stranu školství a způsob vzdělávání se za 
posledních 30 let změnilo ve všech zemích. Na-
še školství samozřejmě trpělo ideologií, o ně-
kterých věcech se nehovořilo, dějepis vynechá-
val mnohá fakta, některá naopak zdůrazňoval 
nebo překrucoval. V literatuře byla vynechána 
řada kvalitních autorů. Mnohé věci se musely. 
Například se muselo jezdit na chmelové brigády 
(i když třeba na ně vzpomínám rád, ať už v roli 
studenta nebo učitele), školy byly nuceny produ-
kovat zájemce o vojenské školy, garantovat účast 
žáku v prvomájovém průvodu, nadaný student 
se nemusel dostat na studium, které ho zajíma-
lo, protože jeho rodiče měli politický škraloup.

Jaké nové možnosti se Vám po revoluci ve 
školství otevřely? 
Zmizelo to, o čem jsem se zmínil. Svoboda 
přinesla do škol mnohé alternativní způsoby 
výuky, studenti začali poznávat svět, mohli 

získávat zahraniční zkušenosti, což je asi ten 
nejcennější a nejdůležitější způsob rozšiřování 
obzorů mladého člověka. 

Jak se změnilo/nezměnilo školství 
a systém vzdělávání za uplynulých 30 let? 

Hodně a zároveň málo. Některé školy se změ-
nily velmi podstatně. Jsou mnohem demokra-
tičtější, přátelštější, rozvíjí se v nich partner-
ský vztah mezi učitelem a žákem. Vznikla řada 
soukromých škol, ve kterých můžeme najít 
spoustu zajímavých inovací a inspirací, ale 
i špatných ve kterých spíš vítězí podnikatelský 
princip. Objevilo se mnoho pohledů na vzdě-
lání a vzdělávání. Zatímco dříve se odborníci 
přeli o to, jaké učivo zařadit do výuky, v sou-
časné době je diskuze o vzdělávání mnohem 
košatější. Způsobů výuky je mnoho, daleko 
více se v moderní pedagogice akcentuje schop-
nost spolupráce, schopnost si poradit, ovládat 
technologie, umět se dohodnout. 

Málo se změnilo proto, že školství obecně ne-
stíhá sledovat změny ve světě. To to je evidentní 
a známá skutečnost. U nás stále máme výuku 
organizovanou podobně, jako tomu bylo dříve 
– vyučovací hodiny, přestávky, žáci v klasicky 
uspořádaných třídách, známky jako odměnu i bič. 

Změnilo se během těch dlouhých 30 let 
také chování studentů a v čem?
Jistě, chování studentů se mění. Mají zásluhou 
technologií mnoho věcí hned a okamžitě, a to 
samozřejmě má vliv na rychlost života a zřejmě 
i kvalitu života.  Pokračování na str. 10

Stále je mnoho věcí, které je potřeba změnit

Zažíváme rozkvět školství? 

ROZHOVOR s...

ROZHOVOR s...

Veronikou Elznicovou, studentkou oktávy kralupského gymnázia

Andrejem Plecháčkem, ředitelem DG Kralupy nad Vltavou

VERONIKA ELZNICOVÁ
19 let, 1. místopředsedkyně České středoškolské 
unie, působí v parlamentu DG Kralupy, zajímá se 
o literaturu a divadlo, působí jako vedoucí turistic-
ko-přírodovědného oddílu v Libčicích nad Vltavou

ANDREJ PLECHÁČEK
Absolvent MFF UK, učí fyziku a matematiku,  v roce 
2002 se stal ředitelem Dvořákova gymnázia a SO-
ŠE, pracoval ve společnosti Scio a vedl korespon-
denční matematický seminář Pikomat a stejno-
jmenné letní tábory pro děti, byl v letech 1997-98 
členem cyklistické expedice Turn around the Globe, 
která objela svět na kolech. Má pět dětí. 
Zájmy: sport, cestování, kultura, zejména knížky, 
hudba, filmy
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Dokončení ze str. 9
Na druhou stranu si myslím, že lidé všech ge-
nerací jsou v podstatě stále stejní. Jako celek 
se – snad poučeni historií – trochu vylepšují. 
Jsem zřejmě optimista. 

A to i přesto, co se v poslední době ve světě 
děje. Mezi studenty jsou lidé skvělí, aktivní, pod-
nikaví, přátelští, obětaví, ochotní pomáhat, plní 

entusiasmu i takoví, kterým tyto vlastnosti chy-
bí. Buď z části, nebo úplně. Stejně to bylo i v ge-
neraci naší. Mají samozřejmě více možností, mají 
technologie, které ovládají v průměru mnohem 
lépe než starší generace, a je v chování formuje 
trochu jinak, než atributy naší doby formovaly 
nás. Některé starší lidi to rozčiluje více, některé 
méně. Já patřím mezi ty druhé. Jsou tady takové 

maličkosti, že například když dneska jede třída 
na výlet, tak má většina studentů sluchátka na 
uších a „drtí“ telefony, zatímco my jsme spíš spo-
lečně zpívali a hráli na kytaru. Pro většinu z nich 
je možná problém spát v přírodě pod širákem, 
zatímco pro nás to byla většinou nezapomenu-
telná a krásná součást mládí. Jsou to ale, jak 
jsem řekl, maličkosti.

Manželé Rudolf a Marie Brázdilovi se 
s námi podílejí o jejich osobní zkuše-

nosti z doby před rokem 1989 i po něm. Zá-
roveň zdůrazňují význam divadla jako komu-
nikačního prostředku. 

V čem jste za totalitního režimu nejvíce 
strádali?
Nejvíc nás před r. 1989 trápilo to, že man-
žel nesměl vykonávat povolání učitele, které  
vystudoval na PF UK v Praze.

V r. 1968 jsme se angažovali na učňovské ško-
le v Mělníku v událostech tzv. Pražského jara, 
podepsali jsme 2000 slov a další rezoluce a po 
srpnové okupaci jsme na protest proti srpno-
vým událostem a na podporu Dubčekova vedení 
vstoupili do KSČ. Domnívali jsme se, že bude-
me moci svým členstvím pomoci demokratic-
kým změnám ve společnosti a udržení myšlenek 
„pražského jara“. Když přišlo nařízení OV KSČ, 
že se rezoluce proti vstupu vojsk musí odvolat, 
manžel byl jediný, kdo ji na UŠ odvolat odmítl.

Na jaře r. 1969 jsme v souboru Scéna insce-
novali hru W+V Caesar. Byla velmi aktuální 
k současné situaci, režisér Standa Tatar (učitel 
na ZŠ Komenského nám v Kralupech) ji navíc 
přizdobil velice ostrým a kritickým pohledem 
na tehdejší situaci. Hra se velmi líbila, měla 
úspěch u diváků, ale našel se jeden velice při-
činlivý soudruh, který napsal kritický článek 
do mělnických okresních novin, ve kterém vy-
jádřil své rozhořčení nad tím, že režisérem to-
hoto představení je „učitel“. Podivoval se nad 
tím, že takový člověk může vychovávat mlá-
dež. Hra byla po třetím představení zakázá-
na a Standa Tatar dostal výpověď ze školství.

V r. 1970 při prověrkách v KSČ se kromě 
jiného účast na tomto představení promítla 
v protokolu o vyloučení manžela z KSČ. Já 

jsem byla pouze vyškrtnuta. Manžel musel 
odejít ze školy v Mělníku a podmínečně byl 
přeložen na učiliště do Neratovic. V r. 1974 
mu bylo oznámeno, že jako vyloučený z KSČ 
nemůže dále setrvat ve školských službách. Až 
do r. 1990 pracoval jako dělník na Kaučuku. 
V roce 1975 mu na určitou dobu byla zakázána 
i činnost v ochotnickém divadle.

Jaké možnosti se Vám po roce 1989 ve 
Vašem povolání a v divadelnictví otevřely?
Manžel se mohl vrátit ke svému povolání, byl 
rehabilitován na SKNV a nastoupil znovu na 

školu v Mělníku. To pro nás osobně bylo nej-
důležitější – to povolání měl rád a nejvíc trpěl 
tím, že ho nesměl vykonávat. Byli jsme šťast-
ní, že můžeme opět učit spolu na jedné škole.

I v práci souboru přišlo samozřejmě uvol-
nění, nemuseli jsme oslavovat žádná výročí 
a plnit tak požadavky zřizovatele a jeho nad-
řízených složek.
Jaká jste měli po revoluci očekávání, 
a naplnila se během uplynulých 30 let?
Byli jsme nadšeni atmosférou sametové re-
voluce, naivně jsme se domnívali, že nálada 
a vztahy mezi lidmi vydrží i nadále. Netou-
žili jsme ani po kariéře ani po penězích, po-
cházíme oba ze skromných poměrů, nesnažili 
jsme se dostat se k nějakému podnikání nebo 
majetku.

Naše očekávání se z  větší části splnila, 
mohli jsme v rámci svých možností cestovat  
a nejsme za své názory postihováni.

Nelíbí se nám ale současná politická situa- 
ce a atmosféra, která panuje ve společnosti.

Jak lidé dnes podle Vás vnímají postavení 
učitele a význam divadla?
Vzhledem k tomu, že už jsme 17 let v penzi, 
sledujeme situaci v současném školství pouze 
ze sdělovacích prostředků a podle informací 
bývalých kolegů. I tak se nám zdá, že vážnost 
učitelského povolání ztrácí na svém významu 
a prestiži. Jak žáci, tak rodiče se k učitelům 
nechovají s dostatečným respektem. Někdy si 
říkáme, že jsme rádi, že už tam nejsme.

Význam divadla je důležitý pro každou spo-
lečnost v jakékoliv době, odráží situace a po-
měry mezi lidmi, přináší pohodu i důvody 
k zamyšlení. V souboru Scéna je velké věkové 
rozpětí členů, přesto se tam vytvořila úžasná 
parta, která spolu vlastně žije.

Za své názory již nejsme postihováni
ROZHOVOR s... s manžely Brázdilovými, pedagogy a amaterskými divadelníky

RUDOLF BRÁZDIL
narodil se v roce 1940 v Prostějově, vystudoval PF 
UK v Praze.

MARIE BRÁZDILOVÁ
narodila se 1944 v Kralupech n.Vlt., studovala 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a dál-
kově učitelství češtiny

55 let manželé, kromě herectví se oba věnovali 
také recitaci

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVKY!
Všechny rozhovory v plné verzi naleznete také na www.kralupskyzpravodaj.cz

S V/Wolákem o porevolučních proměnách
Starostové nedalekých Veltrus a Velvar nemají společné pouze to, že stojí ve ve-
dení obcí. Jsou především dlouholetými a blízkými přáteli, a to již od školky. Jejich 
téměř až bratrský vztah zpečetilo vyrůstání ve stejném domě, navštěvování skaut-
ského oddílu, studium na kralupském gymnáziu, kde také oba později vyučovali. 

Po tomto výčtu společných životních křižovatek není ani překvapivé, že se ve 
stejném roce (2014) stali starosty obcí, ve kterých žijí. Zdálo by se, že je odlišuje 
pouze jediné. První písmeno v jejich příjmení, i kvůli kterému si je lidé neustále 
pletou. Veltruský starosta Filip Volák a starosta Velvar Radim Wolák vyprávějí  
o změnách, které revoluce přinesla.  Celý rozhovor k přečtení v online 
verzi Kralupského Zpravodaje.
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Dne 23. 9. 2019 proběhlo na veřejném 
zasedání Zastupitelstva města Kralup 

nad Vltavou odsouhlasení vzniku nového 
náměstí ve městě s názvem „náměstí G. Kar-
se“. Toto nově vzniklé náměstí se nachází 
v centru města mezi budovou Technopar-
ku a nově dokončovaným bytovým domem. 

A proč zrovna náměstí G. Karse? Tento 
nový prostor vzniká na místě bývalých kra-
lupských mlýnů, které byly od roku 1875 
až do roku 1933 v majetku rodiny Karpe-
lesů, později přejmenovaných na Karsovi. 
Zde se také v květnu roku 1880 jako prv-
ní ze tří dětí narodil Jiří, v cizině známý 
jako Georges Kars, významný a ve světě 
uznávaný malíř, který v Kralupech prožil 
i část svého mládí. Po ukončení malířské 
akademie v Mnichově, jako většina naděj-
ných malířů té doby, vyráží na zkušenou do 
světa, aby nakonec zakotvil v uměleckém 
světě Paříže, která ho nejvíce učaruje. Zde 
také získává mezi ostatními umělci značné 
renomé a mnoho přátel. Ve Francii i v Ně-
mecku se stávají Karsovy obrazy už za jeho 
života vyhledávanými a ceněnými a dnes 
se nacházejí v mnoha muzeích, galeriích  
a soukromých sbírkách po celém světě. 

Přestože umělecká veřejnost v Čechách 

Karse vnímala spíš jako cizince, který 
není na domácí scéně příliš vítán, on na 
Čechy nikdy nezapomněl. Pravidelně zde 
navštěvoval rodiče i svoje rodné Kralu-
py. V Praze měl neustále k dispozici byt 
s ateliérem, kam se v roce 1938 uchýlil po 
návratu z Francie. Začínající druhá světo-
vá válka však překazila veškeré jeho další 
plány a jako malíř židovského původu na 
poslední uprchl z Čech před německými 
okupanty opět do Paříže a následně pak do 
neutrálního Švýcarska Zde, uštván zprá-
vami o masovém vyvražďování židů, pod-
lehl svým depresím a na počátku února ro-
ku 1945 ukončil svůj život skokem z okna 
hotelového bytu. 

Po skončení druhé světové války se do 
Čech vrací alespoň jeho žena, Nora Karso-
vá, aby zde naplnila manželovo celoživotní 
přání být pohřben ve své vlasti a z pozůsta-
losti v jeho rodném městě vytvořit umělec-
kou galerii. Uložení ostatků Gergese Karse, 
rytíře čestné legie, do rodinné hrobky na 
olšanském hřbitově se paní Noře Karsové 
ještě podaří, vytvoření umělecké galerie 
v Kralupech nad Vltavou po nástupu ko-
munismu už nedokáže splnit a vrací se zpět 
do Francie. 

Myslím, že Kralupy nad Vltavou nemají 
mnoho světově uznávaných osobností, se 
kterými bychom se mohli v našem městě 
pochlubit. Právě proto vznikla myšlenka 
uctít tohoto umělce v místech, kde se na-
rodil a nově vzniklé prostranství v bývalém 
areálu Karsových mlýnů pojmenovat jeho 
jménem. Těmito kroky chce naše město  
naplnit poslední přání tohoto významného 
malíře a zároveň získat na prestiži v umě-
leckých kruzích u nás i v zahraničí.

PETR ZÁVODSKÝ, 

KRALUPSKÝ ZASTUPITEL

Nové náměstí G. Karse
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střípky z linky 156 � 
u 3. 9. v 16:38 hod. na l. 156 přijato oznámení 
zaměstnankyně nemocnice v ul. Mostní, že se 
v budově ve druhém patře u neurologické ambulance 
pohybuje muž, který se chová agresivně a obtěžuje 
ostatní pacienty. Hlídka MP na místě zajistila muže, 
který pokřikoval a působil zmateně. Muž se po chvíli 
uklidnil a hlídka jej následně ztotožnila. Jednalo se 
o pana M., který uvedl, že mu nějaká cizí osoba 
nejspíš podala drogy. Prostřednictvím DS MP na 
místo přivolána PČR a RZS. Lékař RZS následně 
rozhodl o převozu muže do léčebny.

u 6. 9. v 15:04 hod. na sl. mobil přijato oznámení od 
pracovnice čerpací stanice, že okolo druhé hodiny 
odpolední došlo řidičem vozidla k natankování 
PHM a ve chvíli, kdy mělo dojít k placení, zjistil, že 
u sebe nemá doklady ani peníze k úhradě. Proto 
sdělil pracovnici čerpací stanice, že si je vyzvedne 
a poté přijede zaplatit. Muž ale již nepřijel. DS MP 
byla žena poučena, jak dále postupovat. 

u 10. 9. v 8:26 hod. APK MP zjištěn nepořádek v ul. 
Čechova a Jana Palacha v blízkosti areálu bývalé MŠ. 
Jednalo se o několik kusů pohovky umístěné pod 
plachtou, která byla připevněná k oplocení areálu. 
DS MP zjištěno z MKDS, že předešlého dne před 
desátou hodinou večerní byl v místě zaznamenán 
muž, který tyto věci na místo přinášel. Hlídka MP 
z místní znalosti muže rozpoznala a následujícího 
dne jej kontaktovala. Muž se hlídce MP k založení 
černé skládky přiznal a přislíbil její odklizení. Jelikož 
se jednalo o podezření z přestupku založení černé 
skládky, byla celá věc i se záznamem z MKDS 
postoupena na MěÚ k dalšímu opatření. 

u 19. 9. v 13:49 hod. na l. 156 přijato oznámení, že 
v areálu nemocnice se pohybuje liška. DS MP bylo 
vyrozuměno myslivecké sdružení a Odbor životního 
prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou. Hlídka MP spolu 
s myslivcem pomocí odchytové tyče lišku zajistila 
a umístila do přepravní klece. Následně byla 
liška převezena na služebnu MP, kde se dostavila 
pracovnice útulku Lesan, která pomocí čtečky čipů 
zjistila, že liška žádný čip nemá. Poté byla liška 
předána zaměstnankyni stanice pro odchyt zvířat. 

u 30. 9. v 00:13 hod. DS MP byl prostřednictvím 
MKDS v ul. Nádražní zaznamenán muž, který odcizil 
jízdní kolo ze stojanu na kola umístěného v blízkosti 
zastávky MHD. Tento muž přijel do ul. Nádražní na 
jízdním kole, poté přistavil u kola umístěného ve 
stojanu a odmontováním přední části jej odcizil. 
Následně, s odcizeným kolem v ruce, nasedl na 
své kolo a odjel směrem do ul. Trojanova. DS MP 
ihned předáno hlídce, která se v tu dobu nacházela 
v ul. Třebízského. Hlídka provedla kontrolu místa 
a přilehlého okolí s výsledkem negativním. 
Informace s popisem pachatele a jízdního kola 
byla dále předány na OO PČR. DS MP dále 
prováděla monitoring města prostřednictvím MKDS 
s výsledkem negativním. 

u 4.10. v 17:23 hod. na l. 156 oznámila paní K., 
že v ul. Jiráskova potkala starší ženu, která vypadá 
zmateně a na dotaz, kde bydlí a jak se jmenuje, 
nedokázala odpovědět. Hlídka se v místě spojila 
s oznamovatelkou a s uvedenou ženou. Hlídce se 
podařilo ženu ztotožnit. Ta následně hlídce uvedla, 
že přijela do Kralup n. Vlt. vlakem z Prahy, aby se 
podívala na dům, ve kterém vyrostla. Tento dům 
však nenašla a tak se vydala zpět na nádraží. DS MP 
prostřednictvím OO PČR zjistila telefonní kontakt 
na rodinné příslušníky ženy. DS MP se podařilo 
zkontaktovat dceru ženy, která uvedla, že matka je 
zcela zdravotně v pořádku a je schopná sama odjet 
vlakem z Kralup n. Vlt. zpět do Prahy, kde na ní bude 
na Masarykově nádr. čekat. Hlídka MP doprovodila 
ženu do vlaku a ten následně odjel. Dcera poté 
informovala MP, že její maminka v pořádku dorazila. 

DS MP – dozorčí služba městské policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – rychlá záchranná služba
MěÚ Kpy – městský úřad Kralupy nad Vltavou
APK – asistent prevence kriminality
MHD – městská hromadná doprava
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
ČD – České dráhy

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY,

MĚP KRALUPY N. VLT.

Z důvodu potřeby zvýšení bezpečnosti a ochrany osob 
i majetku byla v měsíci září 2019 realizována další 

etapa na rozšíření stávajícího městského kamerového 
dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) v Kralupech 
nad Vltavou. Projekt rozšíření o dva nové kamerové  
body byl realizován díky poskytnuté dotaci od Mi- 
nisterstva vnitra ČR. Při určování monitorovaných lokalit 
vycházela městská policie z analýzy bezpečnostní situa-
ce ve městě a spolupracovala přitom také s Policií ČR. 

První kamerový bod byl umístěn na severní roh pa-
nelového domu čísla popisného 656 v ulici Štefániko-
va, aby umožnil monitorování lokality nízkoprahového 
denního centra Paprsek, spravovaného Charitou Kra-
lupy, prostor garáží umístěnými mezi ulicí U Transfor-
mátoru a Středním odborným učilištěm, dětské hřiště 
Družstevní a jeho okolí, parkoviště před zimním stadio-
nem a okolí zimního stadionu, parkoviště před obchod-
ním domem Penny a čerpací stanicí Benzina. Druhý 
kamerový bod byl umístěn na sloup veřejného osvětlení 
naproti nádražní hale a umožňuje detailní monitorová-
ní okolí nádražní haly a parkoviště P+R v ulici Nádražní. 

Základní charakteristikou provozování a využívání 
MDKS je jeho preventivní funkce, to je vytváření bezpeč-
ných zón v exponovaných lokalitách města. Sledováním 
vybraných částí města přispívá MKDS k zajištění bezpeč-
ných zón pro pohyb občanů, místních záležitostí veřejného 
pořádku a ke sledování dalších sociálně patologických 
jevů narušujících občanské soužití. Díky bezprostřednímu 
získání informací o bezpečnostní a pořádkové situaci ve 
sledovaných oblastech je tak možné efektivní nasazení 
složek integrovaného záchranného systému. 

Původní zařízení MKDS bylo v Kralupech nad Vltavou 
instalováno již v roce 1997 a od té doby pomohlo od-
halit bezpočet pachatelů přestupků a trestných činů. 
V současnosti je na území města v rámci MKDS rozmís-
těno již 20 kamerových bodů, přičemž se počítá s jeho 
postupným rozšiřováním i v příštích letech. Systém je 
pod nepřetržitým dohledem Městské policie Kralupy 
nad Vltavou a Policie ČR. Je vybaven záznamovým zaří-
zením, které pořizuje nepřetržitý 24 hodinový záznam 
z provozu všech kamer. Záznam je poté archivován jako 
důkazní prostředek k prokazování přestupků a trest-
ných činů. Jen za poslední rok bylo strážníky, sloužícími 
na dozorčím stanovišti městské policie, na MKDS  
zaznamenáno 281 případů protiprávního jednání, ke 
kterým byla následně vyslána hlídka. V dalších desít-
kách případů byl kamerový záznam využit Policií ČR ja-
ko důkazní prostředek při prokazování trestné činnosti.

„Š
TĚ

S
TÍ

 P
ŘEJE PŘIPRAVE

N
ÝM

“

N ová rubrika odstartovala v říjnu tématem bezpeč-
nost na silnicích. Tento měsíc se věnujeme nebez-

pečným klimatickým jevům. 
Na 30. září 2019 vydal Český hydrometeorolo-

gický ústav výstrahu na silný vítr s vysokým stupněm 
nebezpečí. Výstraha se opravdu naplnila, od brzkých 
ranních hodin se Českou republikou proháněla větr-
ná bouře, která dostala název Mortimer. V tento den 
středočeští profesionální i dobrovolní hasiči vyjížděli 
ke 266 událostem, které přímo souvisely s neobvykle 
silným větrem. Nejčastěji docházelo k pádům stromů 
na komunikace či kolejiště. Tím docházelo ke kom-
plikacím v silniční i železniční dopravě. Dalším prob- 
lémem, ke kterému často dochází při silném větru, je 
pád větví a stromů na elektrické vedení a následně 
k přerušení dodávek elektřiny. 

A co dělat v případě silného větru? 
} Omezit pohyb venku,
} v blízkosti domů (na zahradě, balkóně) uschovejte 
nebo upevněte volně položené předměty (květináče, 
sušáky s prádlem apod.),
} v případě, že jste venku, nezdržujte se v blízkosti stro-
mů a dávejte pozor na pády drátů elektrického vedení 
na zem,
} pokud jste zrovna v automobilu, buďte velmi  
obezřetní a jeďte pomalu, 
} svá vozidla neparkujte pod stromy a pod dráty  
elektrického vedení.

Co se týče výpadku elektřiny, volejte na bezplatnou 
poruchovou linku ČEZ distribuce - 800 850 860, kde 
vám pracovníci sdělí, zda se již pracuje na obnově 

vedení či si výpadek zazname-
nají a zajistí opravu. Berte však 
na zřetel, že v případě mnohočetných 
poruch jsou všichni pracovníci vytížení a dělají, 
co mohou. 

Pracovnice Hasičského záchranného sboru, Kraj-
ského ředitelství Policie a Zdravotnické záchranné 
služby Jihomoravského kraje zpracovaly v rámci pro-
jektu „Vaše cesty k bezpečí“ rady a tipy jak se chovat 
v mimořádných událostech. Tyto rady jsou pod výstiž-
ným názvem, který každého zaujme, a to „CHYTRÉ 
BLONDÝNKY RADÍ“ (http://krizport.firebrno.cz/na-
vody/chytre-blondynky-radi). 

Ve zmíněném dokumentu se můžete dočíst, jak se 
chovat v případě Blackaoutu, což jsou právě informa-
ce k rozsáhlému výpadku elektřiny. 

Co dělat v případě silného větru

VE MĚSTĚ PŘIBYLY KAMERY
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Ženská na vrcholu
Česko, romantický, 2019, 105 min.

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka bio-
kavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své te-
ty Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mi-
kulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému 
citovému problému. Tam potkává dva muže, ač o žádné 
seznamování opravdu nestojí…

Bitva u Midway
USA, válečný, 2019, titulky, 12+ 138 min.
Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Em-
mericha (Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh 
příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě 
u Midway, která znamenala zlom na pacifickém bojišti 
druhé světové války.

Ledové království 2
USA, animovaný muzikál, dabing, 2019, 106 min.
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůd-
ně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Spo-
lečně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna 
Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. 

Vlastníci
Česko, komedie, 2019
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Ko-
tek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachrá-
nili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se 
s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) 
pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvá-
tová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. 
Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku. 
Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem 
(Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek…

Le mans 66
USA, životopisný, titulky, 2019, 152 min.
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby 
(Matt Damon) a britský jezdec Ken Miles (Christian Bale) 
postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto, aby 
mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le Mans 
ve Francii roku 1966.

Na nože
USA, krimi komedie, 2019, titulky, 130 min.
Satirická krimi komedie Na nože zábavným způsobem 
ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného 
úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou 
všichni v jeho blízkosti podezřelí.

Doktor spánek od Stephena Kinga
USA, horor, 2019, titulky, 12+
Film navazuje na kultovní film Osvícení. Nyní dospělý Dan 
(Ewan McGregor) se usilovně snaží vyrovnat se svým hrůz-
ným zážitkem z hotelu. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se 
setká s Abrou, dívkou obdařenou mimořádnými schop-
nostmi označovanými jako „osvícení“

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz; předprodej: 315 726 101 Kino Vltava

PROGRAM KINA LISTOPAD
Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00, o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první 
projekce. Vstupenky v prodeji i online na kasskralupy.cz.

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

1. pá
17:00 Joker 2D/D 130Kč

20:00 Abstinent 130Kč

2. so

14:30 Addamsova rodina 2D/D děti 110Kč / 130Kč

17:00 Poslední aristokratka 130Kč

20:00 Terminátor: Temný osud 130Kč

3. ne

14:30 Addamsova rodina 3D/D děti 130Kč / 150Kč

17:00 Terminátor: Temný osud 130Kč 

20:00 Zombieland: Rána jistoty 130Kč

5. út 19:00 Nabarvené ptáče 130Kč

6. st 19:00 Poslední aristokratka 130Kč 

7. čt 19:00 Ženská na vrcholu 130Kč

8. pá 18:00 Jirka Kolbaba – Sedm divů Islandu 190Kč

9. so

14:30 Sněžný kluk 2D/D děti 110Kč / 130Kč 

17:00 Bitva u Midway 130Kč

20:00 Ženská na vrcholu 130Kč

10. ne

14:30 Addamsova rodina 2D/D děti 110Kč / 130Kč

17:00 Zombieland: Rána jistoty 130Kč

20:00 Joker 130Kč

12. út
15:00 KINO SENIOR – Román pro pokročilé senioři 60Kč / 130Kč

19:00 Poslední aristokratka 130Kč

13. st 19:00 Abstinent 130Kč

14. čt 19:00 Hra 130Kč

15. pá
17:00 Zloba: Královna všeho zlého 130Kč

20:00 Le Mans ´66 130Kč

16. so

14:30 Angry Birds ve filmu 2 2D/D děti 110Kč / 130Kč

17:00 Ženská na vrcholu 130Kč 

20:00 Doktor spánek od Staphena Kinga 130Kč

17. ne
15:00 Addamsova rodina 2D/D děti 110Kč / 130Kč 

19:00 Amnestie ZDARMA

19. út 19:00 Doktor Spánek od Staphena Kinga 130Kč

20. st 19:00 Le Mans ´66 130Kč

21. čt 19:00 Vlastníci 130kč

22. pá
17:00 Ledové Království 2 2D/D děti 110Kč / 130Kč 

20:00 Doktor spánek od Staphena Kinga 130Kč 

23. so

14:30 Ledové království 2 3D/D děti 130Kč / 150Kč

17:00 Zloba: Královna všeho zlého 130Kč

20:00 Vlastníci 130Kč

24.  ne

14:30 Ledové království 2 2D/D děti 110Kč / 130Kč 

17:00 Bitva u Midway 130Kč 

20:00 Vlastníci 130Kč

26. út
15:00  Kino senior – Poslední aristokratka senioři 60Kč / 130Kč

19:00 Ženská na vrcholu 130Kč

27. st 19:00 Le Mans ´66 130Kč

28. čt 19:00 Na nože 130Kč

29.  pá
17:00 Ledové království 2 3D/D děti 130Kč / 150Kč

20:00 Last Christmas 130Kč

30. so

14:30 Ledové království 2 2D/D děti 110Kč / 130Kč

17:00 Valhalla 2D/D 130Kč

20:00 Vlastníci 130Kč KINO NEHRAJE: 4., 11., 18. a 25. 11.



14 KZ   LISTOPAD 2019  PROGRAM KD VLTAVA www.kralupskyzpravodaj.cz

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00. O víkendu 
a svátcích hodinu před začátkem první projekce v kině.  
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. Vstupenky i na kasskralupy.cz.

LISTOPAD

pondělí 4. listopadu 19:00

HANA ZAGOROVÁ 
A PETR REZEK
Úterý 5. listopadu  17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
,,V KRALUPSKÝCH 
OBLACÍCH“ 
Výstava fotografií zachycujících sportovní letiště 
v Kralupech.
Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií kralupského 
občana pana Oldřicha Měrky, věnovanou jeho nedoži-
tým stým narozeninám. Vernisáž se uskuteční 5. 11. 
od 17 hodin v malém sále KD Vltava. Výstava potrvá 
do konce listopadu a je přístupná v pracovní době 
kanceláře KD Vltava a při akcích kulturního domu.

Vstup zdarma.

čtvrtek 7. listopadu   19:30

TANČÍRNA
Příjemný večer s tanečním mistrem Janem Kvasničkou.

Vstupné: 70,- 120,- pár

neděle 10. listopadu 

2. PRODLOUŽENÁ 
ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ
16:15 - 19:00 odpolední kurz
19:30 - 22:15 večerní kurz Vstupné: 100,-

úterý 12. listopadu  19:00

DOPISY OLZE 
Projekt s názvem Dopisy Olze vznikl za účelem uctění 
30. výročí sametové revoluce. V rámci tohoto jedi-
nečného programu zazní skladby světových i českých 
autorů, které přednesou Kateřina Englichová - harfa 
a Eva Garajová – mezzosoprán. Hudba bude proklá-
dána čtenou korespondencí Václava Havla v podání 
herečky Valérie Zawadské.

Vstupné: 180,- /150,- senior, student 

středa 13. listopadu  16:30

Divadlo Andělská hora 

TRAMPOTY ČERTÍKA 
CULÍNKA ANEB ČERTOVSKY 
VESELÝ MUZIKÁLEK 
Rozverná pohádka plná písniček.
 Vstupné: 80,- Kč

sobota 16. listopadu   16:30

SAMETOVÉ DÍLNIČKY
Doprovodný program koncertu Tlustej chlapeček se 
včelou v kalhotách. Malí i velcí si mohou vyrobit plac-
ku, sametové srdíčko s trikolorou, vybarvit omalo-
vánky nebo sestavit koláž. Tvořit budeme v malém 
sále kulturního domu. Dílničky jsou v ceně vstupenky.

sobota 16. listopadu 17:30

TLUSTEJ CHLAPEČEK  
SE VČELOU V KALHOTÁCH  
Dětský projekt kapely Sto zvířat
Zvířecí tlupa vydala báječnou desku pro otrkaná dítka 
(i dospělé!), která si při veselých písničkách s lahůd-
kovými texty nejen báječně zakřepčí, ale dozví se, že 
„vole“ není sprosté slovo, po čem se místo pšouků tiše 
zvoní nebo jak se stát opravdovým mlžem.
Vstupné předprodej: 150,- dítě, 200,- dospělý
Vstupné v den akce: 190,- dítě, 240,- dospělý (vč. 
dříve provedených rezervací)

sobota 16. listopadu  20:30

STO ZVÍŘAT 
DEVĚTADVACETOUR ANEB UŽ JEN SEDMDESÁT 
JEDNA DO STA!
Pražská ska úderka STO ZVÍŘAT chce svou devětadva-
cátou sezónu věnovat nejen přípravám na nové album, 
ale zároveň si parádně užít deseti koncerty atmosféru 
čekání na 30. narozeniny v roce 2020. Na podzim to-
hoto roku proto absolvuje kapela DEVĚTADVACETOUR 
ANEB UŽ JEN SEDMDESÁT JEDNA DO STA!, což je pro-
gram sestavený z devětadvaceti písniček. 

Vstupné předprodej: 290,-
Vstupné v den akce: 320,-  

(vč. dříve provedených rezervací)
Možnost koupě vstupenky na celodenní pro-
gram (v sekci ,,Celodenní hudební radost!“):

Tlustej chlapeček + Sto zvířat + dopro-
vodný program  - dětské dílničky 

Celodenní vstupné v předprodeji: 
300,- dítě, 450,- dospělý

Celodenní vstupné v den akce: 
380,- dítě, 530,- dospělý

úterý 19. listopadu  19:30

THE PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE 
ZŠ Václava Havla ve spolupráci s KaSS Vltava Vás 
srdečně zve na koncert k 50. výročí otevření školy.
Přijďte si poslechnout legendární undergroundovou 
kapelu, která svým příběhem měnila dějiny. Hostem 
PPU je rocková skupina Blaženka, která působí nejen 
na pražské na hudební scéně od roku 1989.

Koncert je pořádaný na podporu dobré věci. Celý výtě-
žek  z akce bude v jejím průběhu  předán paní Monice 
Granja - ředitelce VDV - Nadace Olgy Havlové.

Vstupné: 200,-

středa 20. listopadu  19:00

TANČÍME
Podzimní taneční večer plný krásných rytmů.

Vstupné: 70,- 120,- pár

čtvrtek 21. listopadu  17:00

NOC VENKU 
Více informací na plakátku, viz strana 

pondělí 25. listopadu  19:00

Agentura Harlekýn, Ingmar Bergman 

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO 
ŽIVOTA 
Režie: Vladimír Strnisko  
Překlad: Zbyněk Černík  
Hudba: Ota Balage  
Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Barbara 
Lukešová, Kamil Halbich / Vasil Fridrich
Adaptace slavného filmu Ingmara Bergmana. 

Vstupné: 440,-/410,- 

úterý 26. listopadu  16:30

ČAJ O PÁTÉ 
středa 27. listopadu  16:30

Divadlo Tondy Novotného 

O TOM, JAK KVAK 
A ŽBLUŇK SLAVILI VÁNOCE 
Co zažívají Kvak a Žbluňk v zimě? Dozvěděli se o Váno-
cích, nevědí, co to je, ale moc se na to těší.
Loutková pohádka je určená pro děti 3-10 let.

Vstupné: 80,-

sobota 30. listopadu  16:00

OCHUTNÁVKA VÍN  
S CIMBÁLOVKOU 
Přijďte se pobavit s přáteli, poslechnout si krásné pís-
ničky v podání cimbálové kapely a okoštovat mnoho 
vzorků vín z Moravy a Čech. Vstupné: 60,-

Taneční - listopad: 3. 11., 17. 11., 24. 11.

VYPRODÁNO

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

23. 11. Ples TSK Mls

29. 11. Městský ples

PLESY V LISTOPADU:
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KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou
vás zve na koncert

47. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

v úterý 5. listopadu 2019 v 19:30 hodin

vokálně instrumentální soubor
LINHA SINGERS

Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves. 
Jednotné vstupné 150 Kč.

Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden 
před koncertem u Ing. Hronkové (tajemnice KPH, tel.: 725 837 912, e-mail: 
hronkovai@seznam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to 
kapacita sálu umožní. Odjezd autobusu na koncert v 18:50  ze zastávky autobu-
su MHD Na Jízku a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.

Ing. Petra Očenášková
předsedkyně KPH Kralupy nad Vltavou
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Zábavné odpoledne  
pro malé i velké

V rámci Dne pro dětskou 
knihu vám Jiří Šebes-

ta představí novou gene-
raci deskových her. Jeho 
deskové hry jsou založe-
ny na zcela odlišné vizu-
ální stránce oproti hrám 
klasickým. Zvláštností je ne-
typický materiál: dřevo, ka-
mení, paroží, kov, bavlna. Už 
jako kluk začal s kopií známé 
hry Dostihy a sázky. Tvorbě 
her ale úplně propadl zhruba 
před třemi lety. Deskové hry 
dělá ručně, nepoužívá kartón, 
papír ani plast. Každá hra Ji-

řího Šebesty je originální. Jed-
nu vyhotovil v pěti kusech, ale 
všechny ostatní jsou vytvořeny 
vždy v jediném exempláři. Ve 
své nabídce má již přes deset 
společenských deskových her.  
Přijďte poznat a zahrát si ručně 
vyráběné deskové hry a strávit 
nevšední odpoledne! 

Městská KNIHOVNA LISTOPAD
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

Tajuplný svět podivuhodných 
her Jiřího Šebesty

Pondělí 2. prosince 14:00 do 16:30

Noc venku
KRALUPY NAD VLTAVOU
ČTVRTEK 21.11.2019 OD 17:00 HODIN
LEVÝ BŘEH VLTAVY U INFOCENTRA
Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži na jednu jedinou noc přespat pod mostem jako 
bezdomovec.
} Doprovodný kulturní program 
} Love–ička - představení nonverbálního divadla s videomapingem
} Ohňová show
} Přednáška bezdomovce, průvodce organizace Pragulic
} dílničky pro děti i dospělé

} Modlitba za všechny lidi v nouzi
} táborák s možností opéct si špekáček, káva a čaj s něčím dobrým na zub, stan 
s příběhy kralupských bezdomovců, promítání tematických dokumentů.
} Záleží na vás, jestli zůstanete celou noc a stanete se ,,SPÁČEM NOCI VENKU 
2019“. Pokud ano, přineste si spacák a karimatku nebo kartonové krabice.

Pro statečné spáče 22. 11. 2019 v 6:30 společná snídaně.

POZVĚTE PŘÁTELE, RODIČE, SPOLUŽÁKY…
VSTUPNÉ: trvanlivé potraviny v hodnotě 50 Kč (instantní polévky, konzervy, kávu, čaj, 
šťávu a cukr)
Součástí akce bude i sbírka hygienických potřeb (kartáček, pěna na holení, holítko, 
tekuté mýdlo, šampón) a zimního ošacení (obuv, oblečení, spodní prádlo, ponožky, 
dále karimatky, spacáky).

Cílem akce je upozornit na problematiku bezdomovectví.
Hlavním organizátorem je Charita Kralupy nad Vltavou

V letošním roce se do celostátní akce „Noc venku“ zapojí 15 měst.
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Městské MUZEUM LISTOPAD
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00, Čt do 19:00, So 13:00-17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

POZOR! POZOR! Informujeme zájemce, že 
v muzeu lze zakoupit knihu
věnovanou legiím s názvem PŘIBĚH 
RUSKÝCH LEGIÍ, Jan Racek, 330 Kč.
Dotisk brožury: ZÁMEK MIKOVICE,  
Jan Racek, 80 Kč. 
Brožurku o starostovi budovateli  
JOSEFU VANÍČKOVI, Jan Racek, zdarma. 
Knihy si můžete vybrat v řádných otevíracích 
dnech a hodinách v muzeu.

Do 16. 11. 2019 
trvá výstava: 17. 11. 1989 – 30 LET 
SVOBODY

DOPROVODNÝ PROGRAM K TÉTO VÝSTAVĚ 
V LISTOPADU:

1/ čtvrtek 7. 11. dopolední hudební 
program k sametové revoluci 
pro předem domluvené školy:
JAN VODŇANSKÝ + DANIEL DOBIÁŠ: 
PRODANÁ VELVETKA

2/ Promítání pro veřejnost – dokument 
o sametové revoluci  „Jak nás viděl svět“:

čtvrtek 14. 11. 10:00 -12:00; 13:30 -18:00; 
vstup volný

pátek 15. 11. 18:00
program pro DDM a jejich „NOCOVKU“

úterý 19. 11. 17:30 
koncert ZUŠ

čtvrtek 28. 11. 17:00
vernisáž výstavy BETLÉMY s vystoupením 
žáků 4. třídy ZŠ  Václava Havla; (trvání 
výstavy 29. 11. - 28. 12. 2019)

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
Vzpomínky na 24. ročník festivalu Poezie 
a přednesu Seifertovy Kralupy, září 2019:

DÍKY ZA KRÁSNEJ DEN. … Ondřej Pavelka

Krásné odpoledne plné poezie a hudby, 
Díky D. S. 

Děkujeme za milé zacházení!
Ať se daří! Vše dobré! (srdíčko, pozn. 
muzea)
Bára Munzarová, Josef Somr, Andrea 
Rattayová

Koncert Jaroslava Hutky 17. 10.

MUSÍME SI DEMOKRACII A SVOBODU
HLÍDAT, UŽ NÁS NEMOHOU ZAVŘÍT
JAKO VÁS, DÍKY ZA VAŠI VELKOU 
OBĚTAVOST,
KDYŽ MY JSME BYLI „ V TEPLE“,  
VY V „PEKLE“,
DĚKUJI ZA VŠE, CO DĚLÁTE. bez podpisu
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jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v LISTOPADU 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na prohlídku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
Kdy? V sobotu 9. listopdu 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Muzeum spravuje sbírky skla, porcelánu a ke-
ramiky, užité grafiky a fotografie, textilu, módy 
a designu, nábytku, hodin, dále sbírku drahých 
i obecných kovů, vzácných materiálů, šperků, 
hraček a množství písemné i obrazové dokumen-
tace. V současné době má muzeum půl milionu 
sbírkových předmětů od antiky až po současnost, 
umístěných v centrálním depozitáři (2014-2016), 
historická budova prošla rekonstrukcí a moder-
nizací v letech 2014-2017. Stálá expozice bude 
v muzeu otevřena v únoru 2020 u příležitosti  
135. výročí založení muzea. 

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42. Vystoupíme na Masarykově nádraží a pěš-
ky nebo tramvají se přesuneme k muzeu, kde se 
v 10.45 setkáme s ostatními. Na tuto vycházku 

je nutné provést rezervaci, počet míst je omezen  
(tel. 737 901 360). 

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

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

80 let

Jiřina Hlaváčková

Růžena Jeřábková

Eva Šudová

Jindřiška Swietoňová

Václav Hájek

85 let
Josef Houdek

Stanislava Hejduková 

92 let Milada Rosinková

} PRONAJMU garáž v ulici Krakovská.
Tel.: 602 805 517

}  ZKUŠENÝ UČITEL MATEMATIKY nabízí 
individuální doučování učiva matematiky ZŠ 
a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. Ověřené 
metody zaručující i u průměrných žáků úspěšnost. 
Cena: 200 Kč / 60 minut. Tel.: 723 606 667

} NABÍZÍM gramatické a jazykové korektury 
textů v českém jazyce, editaci článků a kontroly 
textů po grafické sazbě. Tel.: 606 718 756

} PRONAJMU byt 2+KK (po rekonstrukci) 
v Kralupech n. Vlt., sídl. V Zátiší. Cena 9 500 
Kč + poplatky. RK nevolat. Tel.: 773 067 809

} SOŠ A SOU KRALUPY, Cesta brigádníků 
693, nabízí kralupské veřejnosti, občanům 
i zaměstnancům firem, podniků a obchodů obědy 
za 70 Kč (polévka, hlavní jídlo, zákusek nebo 
ovoce, čaj nebo šťáva). Objednávky na adrese: 
vlckova@edukra.cz nebo na tel. č. 315 727 709.

} SOŠ A SOU KRALUPY, Cesta brigádníků 
693, nabízí celoroční ubytování (dlouhodobé 
i krátkodobé) ve své ubytovně v areálu školy. Bližší 
informace a objednávky na adrese: spirkova@
edukra.cz nebo na tel. č. 315 727 709.

soukromá inzerce� 

S taráte se o blízkého člověka, který tr-
pí poruchou paměti a myšlení? Zjistili 

jste, jak náročná je taková péče a připa-
dá vám, že toho je na vás moc? Objevily se 
problémy, s nimiž si nevíte rady? Má péče, 
kterou vykonáváte, nečekaný dopad i na 
jiné oblasti vašeho života? Prožíváte chví-
le, kdy zkrátka nevíte, jak dál? Přijďte si 
popovídat s lidmi, kteří prožívají podob-
né situace, třeba nalezneme způsob, jak se 
vzájemně podpořit.

Stejně jako v předešlých měsících zveme 

všechny zájemce na setkání pečujících, kte-
ré v Kralupech pořádá organizace Demen-
tia I.O.V., z.ú. každý druhý čtvrtek v měsíci 
(nyní tedy 14. listopadu) od 17:00. Schází-
me se v prostorách Domu s pečovatelskou 
službou Kralupy nad Vltavou, na adrese: 
U Cukrovaru 1171.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Lenka Kutinová, koordiná-
torka neformální péče, telefon: 606 888 938, 
e-mail: lenka.dementiaiov@gmail.com

Jak pečovat o pečující

blahopřání� 
Dne 5. listopadu 2019 oslaví manželé 
OLDŘICH a KVĚTA BERKOVI 70 let na 
společné cestě životem. Do dalších let jim 
přejeme hodně zdraví a lásky.  rodina
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka
se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 
20. 9. Marta Kouřilová 48 let 

23. 9. Danuše Foltánová 95 let

26. 9. Jana Soukalová 85 let

1. 10. Radoslava Fortelná 73 let

3. 10. Olga Šulcová 84 let

3. 10. Jiří Tesárek 71 let

5. 10. Zuzana Jelínková 84 let

11. 10. Jana Holinová 71 let

12. 10. Věra Čížková 82 let

vzpomínky� 
Dne 15. 11. 2019 to bude už 5 
let, co tu s námi není pan RADEK 
HELIS. Všichni, kdo jste Radovana 
znali, tak si na něj vzpomeňte. S lás-
kou Simona a Tína Helisovi

Dne 12. listopadu 2019 budeme 
vzpomínat 100. výročí narození na-
šeho tatínka Ing. JIŘÍHO JEŘÁBKA, 
dlouholetého zaměstnance VÚSK 
a Kaučuku, moudrého a laskavého 
člověka. S láskou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou 
s námi.

Dne 1. 11. 2019 by se dožil 90 let 
pan LADISLAV ROSÍK. S láskou 
vzpomíná manželka Květa, dcery 
Laďka a Ivana s rodinou.

Dne 5. listopadu by oslavil  
100. narozeniny pan JAN VANĚK. 
Stále vzpomíná dcera s vnučkami 
a pravnoučaty.

rodáci� 
Rodáci zvou členy a příznivce našeho města na 
společnou návštěvu Městského muzea v Kralu-
pech nad Vltavou na výstavu 30 let svobody dne  
14. 11. Sejdeme se ve 14:00 h. ve vstupní hale 
muzea. Na setkání se těší členky výboru Rodáků.

N ejenom ti, kteří mají potomky ve vě-
ku tanečních, si mohli všimnout, že 

Kralupy nabízí kromě kurzů pro mládež 
i kurzy pro dospělé. Některé páry projdou 
tím jedním pro začátečníky, jiné se přihlásí 
i do méně či více pokročilých. A jsou i páry, 
které do tanečních chodí tak dlouho, že si 
vyslouží označení superpokročilí. Tomu už 
se říká vášeň pro tanec. Několik párů do-
konce miluje párový pohyb na parketu tak 
moc, že se kromě dalšího tréninku mimo 
sál Vltavy dokonce založilo spolek, jehož 
posláním je podpora tance coby společné 
kulturní a vlastně i sportovní aktivity.

Spolek s názvem TSK MLS (čili taneční 
skupina Mladých seniorů) vznikl v dubnu 
2018. Je nás sedm párů, s věkovým rozpě-
tím takřka čtvrt století. Jak jsme se postupně 
osmělovali, začali jsme být činní i veřejně. 
Na samém počátku letošního roku jsme si 
troufli uspořádat svůj první reprezentační 

ples. Odehrál se ve Veltrusích v sále Na Zá-
visti a hned se stal taneční událostí sezóny. 
Využili jsme hezkých dnů na sklonku srpna 
a uspořádali ve spolupráci s Terassa Café 
bistrem dvě tančírny pod širým nebem. Na 
ploše před městským úřadem jsme si spo-
lečně zatančili v jednom týdnu při klasic-
ké taneční hudbě a druhý týden jsme mě-
li živý doprovod Kralupského kytarového 
kvarteta.

Chtěli jsme i další ples. Ve Veltrusích je 
taneční parket malý, takže si pro letošní rok 
troufneme ještě na jeden bál, a to rovnou 
ve Vltavě. Rozhodli jsme se věnovat ho tři-
cátému výročí Sametové revoluce. 

Zveme vás na náš Sametový ples, který 
se koná v sobotu 23. listopadu v KD Vltava. 
Aby si všichni opravdu pěkně zatancovali, 
je počet vstupenek omezen. Pořád se ještě 
dají získat, ale neváhejte.

U příležitosti oslav 30. výročí 17. listo-
padu 1989 vás Sociální služby města 
a Městský klub důchodců Kralupy nad 
Vltavou zvou na slavnostní koncert 
Senior minichóru Kralupy nad Vltavou 
s názvem Pocta sametu. V programu za-
zní sborové úpravy našich lidových písní, 
traditionály, evergreeny i skladby W. A. 
Mozarta, J. Brahmse a L. Van Beethove-
na. Koncert se uskuteční v  úterý 19. 11. 
2019 od 14:00 v Domě s pečovatelskou 
službou U Cukrovaru 1701.

Senior minichór 
zve na slavnostní koncert

D ěkujeme Libušce Menčlové za skvělou 
reprezentaci klubu VETAS team Kralupy  

nad Vltavou i kralupské cyklistiky. Její stále 
se lepšící forma jí letos dvakrát dostala na 
stupně vítězů. Doufám, že se k nám přidají 

další takové posily, a to především z řad dětí 
a mládeže. 

Více o klubu již v prosincovém čísle.
TOMÁŠ HRADIL,

PŘEDSEDA KLUBU VETAS TEAM KRALUPY

poděkování� 
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU LISTOPAD

e-mail: info@ddmkralupy.cz  ■  www.ddmkralupy.cz  ■  tel.: 315 722 430

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

VÍKENDOVÝ WORKSHOP 
V MOKROSUKÁCH  
NA ŠUMAVĚ
Ve dnech 12. až 13. října 2019 v ŠVP Mok-
rosuky proběhl závěrečný workshop v rámci 
projektu Společně proti kriminalitě, který re-
alizoval MěÚ Kralupy nad Vltavou a DDM za 
podpory Ministerstva vnitra. V rámci trojice 
workshopů se účastníci z řad ředitelů, me-
todiků prevence a pedagogů seznámili s no-
vinkami a praktickými informacemi z oblasti 
požární ochrany, první pomoci, či bezpečné-
ho provozu jejich mobilních telefonů. Zpes-
třením byla cvičná evakuace objektu spoje-
ná se zásahem sboru dobrovolných hasičů 
Mokrosuky. Nedělní ráno a východ slunce 
si většina účastníků vychutnala snídani na 
zřícenině hradu Kašovice. Z celého projektu 
vznikne praktická brožura, o termínu jejího 
slavnostního křestu vás budeme informovat.

KURZ VÝROBY ADVENTNÍCH 
VĚNCŮ

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 vás zveme na 
kurz výroby adventních věnců. Seznámíte se 
s novými technikami a vyrobíte si věnec, kte-
rým si zpříjemníte adventní období.

LISTOPADOVÉ ZVONĚNÍ  
A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 17:00 ho-
din vás zveme do DDM na vzpomínkovou akci 
spojenou s 30. výročím sametové revoluce. 

Na děti čekají dílničky s listopadovou temati-
kou. Následně se vydáme na večerní lampio-
nový průvod.

NOCOVKA – CESTA  
DO KRALUPSKÉ MINULOSTI

Nocovka se koná z pátku 15. 11. na sobo-
tu 16. 11. 2019. V pátek začínáme v DDM, 
kde se sejdeme v 18:00 hodin. A co na děti 
čeká? Nejprve to bude návštěva Městského 
muzea v Kralupech se zajímavým programem 
z historie Kralup nad Vltavou. Po návratu do 

DDM nás čeká večeře a následně zábavné 
hry a soutěže. Samozřejmě nebude chybět 
tradiční noční procházka spojená s překvape-
ním. Závazné přihlášky si můžete vyzvednout 
v kanceláři DDM. Cena 300 Kč. 

PŘIPRAVUJEME:
} Víkendový kurz vitráží Tiffany 23. 11. 2019
} Mikulášská nadílka pro nejmenší 
 v hotelu Sport 5. 12. 2019
} Vánoční podvečer s DDM 19. 12. 2019
} Tradiční Štědrodenní běh 
 s René Kujanem 24. 12. 2019
} Autobusový zájezd do předvánočního 
 Regensburgu – sobota 7. 12. 2019
} Varhanní koncert v Kralupském kostele 
 (termín bude upřesněn)
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P rojekt Paprsek již několik let podává 
pomocnou ruku dětem ze sociálně 

znevýhodněných rodin. Paprsek je jed-
ním z hlavních projektů Programu pre-
vence kriminality města Kralupy nad  
Vltavou a téměř každý rok se nám daří 
na jeho realizaci získat dotaci. V letošním 
roce byl projekt podpořen z dotačního ti-
tulu Prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR částkou 62 800 Kč. Týdenního 
pobytu na Šumavě v Mokrosukách u Su-
šice se v červnu zúčastnilo 16 dětí ve věku 

7-14 let z ORP Kralupy. Děti byly rozdě-
leny do dvou družstev a soutěžily spolu 
v různých aktivitách v celotáborové hře. 
Ze sportovních aktivit nejčastěji hrály 
fotbal a koupaly se v bazéně (neplav-
ci se učili plavat). Dále lektoři pro děti  
připravili Mokrosucký šestiboj (šest ne-
tradičních disciplín), vodní olympiádu, 
půldenní program s Policií ČR Kralupy 
nad Vltavou, hledání pokladu u zříceni-
ny hradu Kašovice, celodenní výlet do 
Sušice s návštěvou lanového centra, tá-

boráky a noční bojovou hru, výrobu kr-
melců pro lesní zvěř a řadu dalších akti-
vit. Pro nás lektory Paprsku byl červnový 
týden v Mokrosukách velmi náročný, ale 
udělali jsme všechno pro to, aby se dě-
tem na Šumavě líbilo, naučily se spoustu 
nových věcí a přivezly si domů krásné 
vzpomínky.
 

STANISLAVA VALTEROVÁ

KOORDINÁTORKA PREVENCE KRIMINALITY 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRALUPY NAD VLTAVOU

O víkendu 12. - 13. 10. 2019 se v Mokro-
sukách u Sušice konal pro pedagogy 

škol z Kralupska a širší veřejnost dvou-
denní workshop se zaměřením na bezpeč-
nost a prevenci. Tato akce byla součástí 
celoročního projektu města Kralupy nad 
Vltavou „Společně proti kriminalitě“, na 
který Město získalo dotaci z Ministerstva 
vnitra ČR ve výši 103 800 Kč. 

Na Šumavu vyjelo celkem 21 odváž-
livců, na které čekal velmi nabitý a pes-
trý program. Postupně absolvovali Kurz 
první pomoci s lektorem Michalem Ta-
schem, DiS. - ředitelem Oblastního spol-

ku Českého červeného kříže Kolín, před-
nášku (Ne)bezpečný mobil s lektorem 
Jiřím Průšou - projektovým koordiná-
torem CZ.NIC, z. s. p. o. a školení Po-
žární bezpečnosti s  lektorem Bc. Tomá-
šem Motyčkou – preventistou I. stupně, 
HZS Kralupy nad Vltavou. Jako překva-
pení si organizátoři akce pro účastníky  
připravili, ve spolupráci s jednotkou Sbo-
ru dobrovolných hasičů Mokrosuky, si-
mulovaný požár a následnou evakuaci bu-
dovy se záchranou dvou zraněných osob. 

 Za organizátory bych chtěla poděko-
vat Domu dětí a mládeže Kralupy nad 

Vltavou, který s námi projekt „Společ-
ně proti kriminalitě“ realizuje a na ten-
to preventivní víkend nám poskytl zá-
zemí ve svém objektu školy v přírodě 
v Mokrosukách. Dále starostovi obce 
Mokrosuky panu Zdeňku Němcovi, díky 
kterému bylo možné realizovat výcvik 
evakuace a především všem účastní-
kům za to, že s námi víkend absolvovali 
a věnovali svůj volný čas dalšímu vzdě-
lávání v oblasti prevence.

STANISLAVA VALTEROVÁ

KOORDINÁTORKA PREVENCE KRIMINALITY 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRALUPY NAD VLTAVOU

Bezpečnost a prevence kriminality

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

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

E kologické centrum v Kralupech nad  
Vltavou uspořádalo ve spolupráci se  

ZŠ Jodlova v letošním roce už druhou úkli-
dovou akci. Úklid proběhl v rámci projektu 
Kralupy – čisté město, do něhož je škola 
zapojena již od roku 2011.

 Školáci shromáždění na zahradě školy 
obdrželi rukavice a pytle, které ekocent-
rum získalo díky zapojení akce do celoná-
rodní kampaně „Ukliďme Česko“. Poté se 
všichni vydali se svými učitelkami do ulic 
města. Úklid začal v Jodlově ulici, pak děti 
pokračovaly s pedagogickým dozorem na 
Komenského náměstí a do parku k řece pod 
infocentrum. Tento park má ZŠ Jodlova 
pod patronátem v rámci projektu Kralupy 
– čisté město. 

Děti nacházely při úklidu ponejvíce oba-
ly od potravin, jak papírové, tak i plastové, 
hliníkové plechovky, skleněné lahve i PET 
lahve, ale také staré oblečení, matraci, 

zbytky koberců, lina apod. Chlapci dokon-
ce našli v křoví staré jízdní kolo. 

Pytle s nasbíranými odpadky mohla ne-
chat každá uklízecí četa na trase úklidu 
díky Technickým službám města Kralup 
nad Vltavou, které zajistily jejich odvoz  
a následnou likvidaci. Děti nasbíraly  
16 pytlů drobného odpadu a také nadměrný 
odpad, který se do pytlů nevešel. 

Skupinka chlapců a dívek se při sbírání 
odpadků zaměřila také na sběr nedopalků 
z cigaret. Tento druh odpadu ve městech je 
velmi nepříjemný nejen z estetického hle-
diska, ale také proto, že se velmi pomalu 
rozkládá. Odhozené nedopalky obsahují 
materiály na bázi plastu, takže dlouho vy-
drží a rozloží se až po cca 15 letech. 

Děti se do úklidové akce nadšeně zapoji-
ly, bylo vidět, že akce má smysl, zúčastnilo 
se jí přibližně 40 školáků a 10 dospělých.

Za svoji snahu při úklidu dostaly děti od-

měnu ve formě drobných dárků. Díky tomu, 
že akci finančně podpořilo Město Kralupy 
nad Vltavou, rozdaly lektorky ekocentra dě-
tem magnetky se záznamníkem. Paní uči-
telka Mgr. Kočí převzala za školu certifikát 
dobrého patrona, který udělilo ekocentrum 
celé škole za prospěšné aktivity, pořáda-
né v rámci projektu Kralupy – čisté město. 

JANA KRÁTKÁ

EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY NAD VLTAVOU

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ A.S., MOST

Děti pomáhají přírodě úklidem odpadků
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DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM

K aždý máme jistě svou oblíbenou kni-
hu. A možná vás, stejně jako mě, často 

napadlo, jaké by to bylo ocitnout se přímo 
v jejím ději. Šermovat s Athosem 
proti kardinálově gardě, nebo si 
jen tak poklábosit na plovárně 
s Antonínem Důrou. Právě to 
umožňuje nový vynález, okolo 
kterého se točí divadelní hra, již 
připravují pro kralupské publi-
kum studenti Dvořákova gym-
názia.

 Hra se jmenuje „Ještě jednou, 
profesore“ a jejím autorem je 
známý plzeňský herec a drama-
tik Antonín Procházka. Ocitáme 
se v domácnosti vysokoškolského 
učitele, který se právě s pomocí 
výše uvedeného vynálezu poku-
sí řešit svoji krizi středního vě-
ku flirtem se svou nejoblíbenější literární  
postavou. Vzhledem k tomu, že se tak ocitne 
nejen v jiné zemi, ale i v jiném století s jiný-
mi zvyky, je o humorné situace postaráno. 
A když k tomu přidáme žárlivou manželku, 
svůdné studentky, počítačového maniaka 

nebo pomstychtivou služku jeho literární 
milé, je zřejmé, že se divák nebude nudit.

 Hru připravuje jedenáct studentů sexty, 
septimy a 3.A Dvořákova gymnázia pod ve-
dením učitele DG Iva Honického. „Musím 

především ocenit zápal pro divadlo. Někte-
ří členové souboru chodí do dramatického 
kroužku ZUŠ a jsou tak oporou pro ty mé-
ně zkušené. Je potěšitelné vidět, jak se ale 
všichni sžívají, postupně dostávají do rolí 
a vymýšlejí vlastní gagy. A stejně jako v mi-

nulých letech i teď je pro mě hřejivé zjiště-
ní, že ve volném čase, po vyučování nebo 
o víkendu, jsou dnešní mladí lidé ochotni 
nesedět před počítači, ale sejít se v dobré 
partě s Thálií a připravovat pro budoucí 

diváky hezký umělecký zážitek,“ 
říká režisér hry.

Možná si ještě vzpomínáte na 
krásné představení „Dalskabáty, 
hříšná ves“, které studenti Dvo-
řákova gymnázia hráli zhruba 
před třemi lety. Tehdy vidělo cel-
kem sedm představení v Kralu-
pech, Neratovicích, Otvovicích 
a jinde v okolí asi 1500 diváků.

Doufáme, že nové studentské 
přestavení tuto hranici překoná. 
Můžete se o tom přesvědčit na 
premiéře v úterý 10. prosince od 
19:00 ve velkém sále KD Vltava.

Vezměte tedy své přátele a zná-
mé a přijďte s celou rodinou! Vě-

říme, že se při hře opravdu upřímně zasmě-
jete. Dobrovolným vstupným pak můžete 
ocenit nejen snahu studentských herců, ale 
i přispět na zakoupení knih do odborných 
kabinetů.
 TĚŠÍME SE NA VÁS!

Nové divadelní představení studentů DG!

N astojte! Obludník jej 
pařil v čelo samostřel-

níkem! Drátenictví, bylin- 
kářství, alchymii, výrobě zbra-
ní a kočovnému divadlu se na 
projektové škole v přírodě  
zasvěcené středověku věnova-

ly tři ročníky nižšího gymná-
zia. / Holubí letka startuje: Ko-
mentovaná prohlídka, hudební 
doprovod a přípitek doprová-
zely vernisáž nově vzniklé ga-
lerie Čtverec, která od října 
vystavuje v prostorách školy 

výtvarná díla studentů DG. 
/ Hodného nepálí: Přes 250 
návštěvníků zavítalo na Noc 
vědců na DG, aby si pohráli 
s ohněm, ozkoušeli chemické 
pokusy, zhlédli světelnou show 
či postavili vlastní pohyblivou 
hračku. / To soukolí by potře-
bovalo promazat: „Potýkáme 
se s velkým problémem, jak 
vysvětlit školám, že učit ‚jinak‘ 
je pro obě strany výhodné. Ať 
už pro studenty, tak školu sa-
motnou,“ svěřil se ústřed-
ní školní inspektor Tomáš  
Zatloukal na minikonferenci 
o vzdělávání, která se konala 
na půdě DG. / Jeden zamilo-
vaný toast se sýrem, prosím: 
Dvě reálné firmy začaly od 
října nabízet občerstvení, ten-
tokrát ‚s láskou‘,  šetrně k pří-
rodě a s ohleduplností k peně-
ženkám studentů a učitelů. / 
Kde máš ten námět? Sedni si, 
za pět: Studentský parlament 
zahájil trh námětů na projek-
tový den, během něhož se celá 
škola věnuje vzdělávacím akti-
vitám, na které se za běžného 
provozu nedostává čas. K ur-

nám s nápady mají studenty 
přilákat naturalistické figuríny 
profesorů vyvedené v životní 
velikosti. / Let‘s rock and roll: 
Přes 100 studentů prvních roč-
níků, primy a kvinty se podro-
bilo testování z anglického ja-
zyka Scio SCATE, které určilo 
jejich stávající jazykovou úro-
veň. / Zemětřesení na Krétě: 
Koncertem 1. 11. se školní ka-
pely a další významná hudební 
tělesa chystají  otestovat pev-
nost zdí nově zrekonstruova-
ného sálu Na Krétě. /  Pohnuté 
osudy židovských rodin,  tra-
diční svatbu i unikátní nápisy 
a obrázky z období druhé svě-
tové války zachované na půdě 
obytného domu představili 
svým mladším spolužákům 
studenti kvinty během pro-
hlídky Terezína. / A ty jsi jako 
kdo? První ročníky se zadap-
tovaly na společném pobytu 
u Třebíče. / Brej večír, slečno, 
smím prosit? Plakáty s medvě-
dem lákají na studentský ples 
gymnázia 8.11.2019.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE
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V kralupském kulturním středisku se  
8. a 9. října uskutečnilo zábavné do-

poledne nazvané Báječný den s chemií.  
Program plný pokusů navštívilo během 
dvou dnů 840 žáků základních škol z Kra-
lup nad Vltavou a Veltrus. 

Naučně-vzdělávací akci uspořáda-
la Nadace Unipetrol ve spolupráci s obě-
ma městy a za účasti obou starostů, Mar-
ka Czechmanna a Filipa Voláka. Součástí  
programu byla i soutěž s chemickou téma-
tikou. Pro vítězné týmy byla připravena 3D 
tiskárna a mobilní chemická výuková sada.

Báječný den s chemií se poprvé uskuteč-
nil v roce 2017 a od té doby ho zhlédlo cel-
kem 4 240 dětí ve Středočeském, Ústeckém 
a Plzeňském kraji. 

INZERCE

Exkurze na výstavu  
LABOREXPO Praha
Ve středu 25. 9. navštívili žáci chemických 
oborů spolu se svými učiteli V. Polákem  
a L. Janďourkovou výstavu Laborexpo Pra-
ha, pořádanou v  Kongresovém centru Praha. 
Tato výstava byla pro naše žáky velmi inspi-
rující, protože je zaměřena na analytickou, 
měřicí a laboratorní techniku. K vidění zde 
byly nejnovější laboratorní přístroje a vyba-
vení. U každého stánku zástupci firem našim 
žákům zodpověděli jejich zvídavé otázky.

Žáky zaujaly i ukázky pokusů SPŠ che-
mické z Pardubic a Masarykovy střed-
ní školy chemické a také Matelab. Žáci  
čtvrtého ročníku se zajímali i o nabídky 
dalšího studia na VŠCHT Praha a VUT 
Brno, fakultě chemické.

Hodiny moderní chemie
S velkým zájmem se setkaly hodiny moder-
ní chemie dne 17. října na téma FORENZ-
NÍ ANALÝZA, kterou představili studenti 
VŠCHT Praha žákům 9. tříd ZŠ Komenské-
ho i našim chemikům. Interaktivní hodi-
ny byly věnovány daktyloskopii, zjišťování 
DNA, analýze stop tělních tekutin i balis-
tice.  

Veletrhy Vzdělávání 2019
v Kladně a Mělníku v říjnu představily 
střední školy našeho regionu. U stánku na-
ší školy probíhaly chemické pokusy, které 
předváděli, žáci 3. ročníku oboru analýza 
potravin, a se zájmem se setkalo předvá-
dění zvukové aparatury a dalších elektro-
nických přístrojů.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme uchazeče a jejich rodiče, absolventy, 
bývalé kolegy, sociální partnery i ostatní kralup-
skou veřejnost!
21. listopad 2019 - 8:00-17:00; 8. leden 2020 
- 8:00-17:00;  
25. leden 2020 - 8:00 -12:00 

Co vás čeká: komentované prohlídky školy, 
beseda s vedením školy – od 9:00 do 16:00 
(každou celou hodinu), besedy s úspěšnými ab-
solventy, zajímavé chemické pokusy – chemie 
zábavně, ukázky práce v IT předmětech, ukázky 
práce v elektropředmětech, možnost návštěvy 
výuky zvoleného 
předmětu, na-
hlédnutí do prá-
ce v dílnách

21. 11. 2019 
v průběhu celé-
ho dne exkurze 
v mobilním 
servisu firmy 
Toyota Material 
Handling. 

Sledujte novinky na www.edukra.cz.
V přípravných kurzech na přijímačky máme ještě 
5 volných míst. 

Hlaste se na e-mailu: mazourkova@edukra.cz. 
Začínáme 12. 11. 2019

SOŠ A SOU KRALUPY

Báječný den s chemií

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO A ZDARMA
pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ pořádáme dne 21. listopadu 2019 a 8. ledna 2020.   
V obou dnech test z matematiky od 13:00 a z ČJ od 14:15. Náhradní termín: sobota 25. leden 2020 od 8:30.

VYZKOUŠEJTE SI TESTOVÉ ÚLOHY Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY PODLE STÁTNÍHO 
ZADÁNÍ S CERTIFIKOVANÝMI ZADAVATELI!

Vaše testy opravíme a bezprostředně sdělíme vaši procentuální úspěšnost. Nejúspěšnější žáci budou bodově zvý-
hodněni při ostrém přijímacím řízení na naši školu!

Přihlášky zasílejte prosím na e-mailovou adresu: mazourkova@edukra.cz  do 15. 11. 2019.
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ZŠ PRAKTICKÁ

V rámci projektu Šablony II pro  
ZŠ Jodlova financovaného z ESF pro 

OP VVV, které jsou zaměřeny na kvalit-
nější vzdělávání dětí ohrožených škol-
ním neúspěchem, nabízíme žákům Čte- 
nářský klub, Klub zábavné logiky a des-
kových her, dvě skupiny doučování, za-
pojení odborníka z praxe do výuky, pro-
jektové dny a služby školního kariérového 
poradce. Cílem je podpořit žáky naší ško-
ly a umožnit jim rozvíjet se v oblasti čte- 
nářské a matematické gramotnosti nad 
rámec výuky a umožnit zařazení aktivit 
speciálně pedagogické péče. Odborník 
z praxe, zapojený do výuky je odborný 
asistent canisterapie. Některé aktivity 
plynule navazují na činnosti realizova-
né v předešlém projektu Šablony I, který 
probíhal v letech 2017-2019.

Čtenářský klub pravidelně navštěvo-
val městskou knihovnu, kde se seznámili 
s prostředím knihovny a mohli si vybírat 
knihy dle vlastních zájmů. Společně pak 
o knihách debatovali, četli si z nich ukáz-
ky a vyprávěli si navzájem o knihách, kte-

ré je zaujaly. Jednou z knih byla Kytice od  
K. J. Erbena. Společně nacvičili dramati-
zaci balad Polednice a Zlatý kolovrat, které 
s velikým úspěchem odehráli spolužákům 
i rodičům. 

V letošním roce dochází do klubu žáci 
v rámci provozu školní družiny. Jedná se 
o žáky 1. stupně ZŠ i ZŠ speciální a tomu 
odpovídá i náplň klubu. Žáci se seznamují 

s knihami, např. podle oblíbených Večer-
níčků a známých pohádek. Paní učitelka za-
pojuje obrázkové čtení, různé jazykové hry 
a čtenářské aktivity. Činnost klubu bude 
využívat i moderní technologie, např. inter-
aktivní knihy, které umožní dětem rozvíjet 
své čtenářské dovednosti. 

MICHAELA OBYTOVÁ HACMACOVÁ,

KOORDINÁTOR AP

ZŠ KOMENSKÉHO
20. - 27. září proběhl po celém Česku Tý-
den pro klima, který nabídl pestrou 
paletu příležitostí pro seznámení ši-
roké veřejnosti s tématem celosvěto-
vé změny klimatu.

V pátek 27. září zavítal na naši ško-
lu pan Milan Smrž, aby přiblížil žá-
kům devátého ročníku problematiku 
globálních změn klimatu. Pan Milan 
Smrž působil na katedře energetiky 
VŠCHT, je autorem a spoluautorem 
desítek odborných publikací a pa-
tentů a od roku 2003 viceprezident 
evropské asociace EUROSOLAR, 
usilující o úplnou náhradu fosil-
ních a jaderných zdrojů obnovitel-
nými. Účastnil se rozvojových pro-
jektů v Zambii. Baví ho ekologická 
výchova a práce s mládeží. Pořádá 
přednášky s diskuzí o obnovitelné 
energetice,  o její perspektivě i o zá-
sadních limitách současné civilizace.

„Dle mého názoru jsou klimatic-
ké změny závažné téma, které mu-
síme začít řešit teď. Musíme přestat 
znečišťovat ovzduší, přestat použí-
vat plasty a igelitky. Místo igelitek 

se mohou používat plátěné tašky. Občas 
potkáte člověka, který se snaží šetřit ži-
votní prostředí. Pokud se do toho zapojíme 

všichni, máme šanci vyhnout se budoucím 
problémům. Gréta se snaží o dobrou věc. 
Dává najevo, že děti myslí na budoucnost, 

jak svou, tak i ostatních. Dokázala 
ovlivnit mnoho lidí. Pokud přesta-
neme kupovat výrobky z palmové-
ho oleje, přestanou se vyrábět. Kvů-
li palmovému oleji se kácí stromy 
v deštném pralese a umírají oran-
gutani.“ Adéla Stádníková

„Přednáška mi pomohla zamyslet 
se nad věcmi, které každodenně dě-
lám. Těchto přednášek by mělo být 
víc. Je úžasné, že se to začalo řešit. 
Mladší generace, my, bude mít moc 
práce. Mají si to uvědomit. Stačí, když 
se každý zamyslí sám nad sebou. Sta-
čí, aby každý udělal maličkost. A mů-
žeme tím změnit naši budoucnost. Bu-
doucnost naší planety, budoucnost 
všeho.“ Natálie Tintěrová

„Přednáška o globálním oteplo-
vání se mi moc líbila, byla poutavě 
vyprávěna a spousta věcí mě pře-
kvapila a šokovala. Netušil jsem, jak 
moc je situace vážná a že se tak moc 
rychle zhoršuje.“ Daniel Štěpán 

MGR. JIŘINA BAUEROVÁ, 

KOORDINÁTORKA EVVO

Jaké jsou přínosy čtenářského klubu

Týden pro klima na Komendě
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA
Jsme Evropané

Z ačíná být již pěknou tradicí v září na 
ZŠ Generála Klapálka uskutečnit ne-

jen adaptační pobyt, ale i školní výměnu 
mezi partnerskými městy Kralupy nad  
Vltavou, Hennigsdorfem a Środou Wielko-
polskou. Díky podpoře Města Kralupy nad 
Vltavou můžeme říci, že 17. - 20. 9. 2019 
úspěšně proběhla návštěva v Hennigsdor-
fu. Během výměnných pobytů se všichni 
účastníci snaží spolu komunikovat a bourat 
jazykové bariéry. V květnu 2020 přijedou 
žáci z Polska a Německa do Kralup, a tak 
již začínáme pilně připravovat program. 

Přikládáme několik postřehů nových 
účastníků výměny:
„Nejdříve jsem měl obavy, ale pak jsem si 
to moc užil. Bylo by lepší, kdyby to bylo na 
celý týden nebo rovnou na dva.“ (Martin)  

„Byla jsem moc ráda, že jsem mohla jet do 
Německa a seznámit se s novými lidmi. Moc 
jsem si to v Německu užila a již se těším, až 
Německo a Polsko přijede k nám.“ (Áďa) 
„Celou výměnu jsme si moc užili. Děkujeme 
a už se těšíme, až naši noví přátelé přijedou 
k nám.“ (Jana)

Prevence – aktuální témata 
a zajímavá forma

Vměsíci září a říjnu dobíhaly aktivity 
z preventivního programu dotované 

Městem Kralupy nad Vltavou. Vzdělávání 
a výchova v oblastech prevence rizikového 
chování má na naší škole pevné místo a je 
nedílnou součástí výuky.

V 6. ročníku se děti účastnily seminá-
ře Jsi on-line o kybernetické bezpečnosti. 
A co na to říkaly? „Seznámili jsme se lépe 
s moderními technologiemi a povídali si 
o tom, jaké nebezpečí hrozí na internetu, že 
je lepší různá videa a fotky nezveřejňovat.“

V říjnu zahájila svou práci se třídami or-
ganizace Semiramis.

V 5. a 7. ročníku proběhla formou pro-
jektového vyučování finanční gramotnost. 
Sedmáci se v dalším programu dozvěděli 
spoustu informací o dospívání, které jsou 
v tomto věku velmi potřebné.

Děvčata z devítek navštívila přednášku 
o poruchách příjmu potravy. „Dozvědě-
ly jsme se nové věci nejen o anorexii, ale 
i celkově o stravě a zdravém životním stylu.  
Myslíme si, že každý by měl o tomto problé-
mu vědět bez ohledu na to, jestli má v okolí 
někoho, kdo se s ním potýká.“ Další téma 
věkově blízké deváťákům - sexuální výcho-
vu a AIDS - již tradičně ocenili žáci i učitelé. 

Nezapomínáme ani na prevenci na I. stup-
ni, kde pravidelně probíhají programy me-
todika prevence paní Hokešové, stejně jako 
externích lektorů.

 MARTINA HANTYCHOVÁ, 

UČITELKA ZŠ GENERÁLA KLAPÁLKA

Sprechen Sie deutsch?
Ja, ja. Ano, ano. Už podruhé si pojedou naši žáci druhého stupně, 
pod vedením paní ředitelky Kuzníkové a paní učitelky Repkové, 
přivonět k adventní atmosféře Drážďan. Wirklich? Skutečně? Svou 
německou konverzaci si zdokonalí nejen při nákupech, ale také  
při prohlídce muzea  Deutsches Hygiene - Museum, kde budou 
mít možnost objevovat prostřednictvím interaktivních expozic  
nejrůznější zajímavosti ve stálých výstavách Člověk jako dobro-
družství, Muzeum o člověku a další.                                            

Toto město povstalé z popela jako bájný pták Fénix se mu po-
dobá nejen svým znovuzrozením, ale i pestrostí stavebních slohů 
(návštěva obrazárny Zwinger, Semperovy opery, Residenzschloss 
Dresden atd.), které budou dalším cílem invaze Třebízáků z Kra-
lup. Přejeme jim hlavu plnou nepřeberných dojmů, bohaté jazy-
kové zážitky a těžké nákupní tašky. EVA BALADOVÁ, TŘÍDNÍ UČITELKA

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

Nesedíme jenom v lavicích, školu prožíváme
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H istorie kralupského letiště sahá do tři-
cátých let minulého století. Aeroklub 

Kralupy nad Vtavou v novodobé historii 
funguje od roku 1967, kdy 25. 5. 1967 při-
stály na nově zbudovaném letišti v Saze-
né dva větroně Blaník L-13. Tento spolek 
má jediný cíl - sdružovat členy se zájmem 
o létání. Jejich základnou je zmíněné do-
movské letiště Sazená, kde působí zhruba 
70 létajících členů a i pár aktivních členů 
nelétajících. K vyvrcholení letecké sezony 
patří mezi letci dobře známé závody Ae-
rotour, o kterých, a nejen o nich,  jsme si 
povídali se členem Aeroklubu Kralupy nad 
Vltavou Miroslavem Vyležíkem. 

Letos v srpnu se konal již 29. ročník 
závodů Aerotour, povězte nám o nich více.
Aerotour pořádá kralupský aeroklub. Jsou 
dostupné široké letecké veřejnosti - ama-
térským letcům, kteří si chtějí dopřát a za-
žít atmosféru závodů. Závodníky nejspíš 
také přitahuje trať, která vede v prostoru 
Českého Středohoří a Máchova kraje. K po-
pisu soutěže - jedná se o závody v letecké 
navigaci dvoučlenných posádek,  v přesném 
létání a přesnosti přistání. Znamená to le-
tět po předem dané trati v přesném čase, 
proletět otočnými body a přistát co nejpřes-
něji do vymezeného pásma pro přistání. 
Dále také identifikaci předem vyfocených 
objektů na trati. To vše v co nejlepším ča-
se pro daný typ letounu, a sice motorových 
kluzáků, letounů kategorie UL a sportov-
ních letounů. Na  organizaci soutěže se po-
dílí celá řada členů aeroklubu. Náročnost 
tratě, volba, obtížnost, o to se po celá lé-
ta stará dlouholetý člen a bývalý předseda  
aeroklubu Ing. Jan Hanuš. Letošní soutě-
že se zúčastnilo celkem 15 dvoučlenných 

posádek např. z České Lípy, Rané, Kladna. 
Aerotour je mezi letci oblíbená akce,  o tom 
svědčí i skutečnost, že se příští rok bude 
konat jubilejní 30. ročník závodů na počest 
Pepy Gaspara, který tuto soutěž inicioval. 
Zajímavé je, že první ročníky soutěže by-
ly v devadesátých letech atraktivní i pro 
zahraniční piloty z Bavorska a Rakouska.

Jak dlouho se věnujete létání?
Od svých patnácti let jsem členem Aero-
klubu a věnuji se bezmotorovému létaní 
i létaní na motorových letounech kategorie 
UL. V bezmotorovém létání působím také 
jako instruktor na dvoumístném kluzáku 
a motorovém kluzáku.

Co Vás na létání učarovalo?
Zájem o letadla jsem projevil již v útlém 
mládí. Nadšení jsem zdědil po otci, který 
se tomuto koníčku v mládí věnoval a vedl 
mě k němu. A co mě na tomto sportu při-
tahuje? Těžko se to dá popsat. To vám řek-
ne asi každý, kdo létá… Užívám si volnost 
v oblacích, zdravý adrenalin a především 

partu dobrých lidí, kamarádů se stejným 
zájmem.

Prozraďte nám Vaše dosavadní letecké 
úspěchy.
Můj nejlepší úspěch je 3. místo v dřívější 
soutěži se stálým navigátorem Františkem 
Šindelářem (pilot kluzáků a motorových 
letounů). V letošní soutěži jsme se umístili 
na 9. místě. 

Je létání finančně náročný sport?
Myslím, že jako každý koníček, který se 
dělá aktivně, nemyslím profesionálně, je 
i tento poměrně finančně náročný. Ale ne 
nedostupný.

Přijímáte mezi sebe nové tváře? 
Stále vřele vítáme nové zájemce. Členem 
aeroklubu se může stát každý, kdo má chuť 
létat. A to bez ohledu na věk. Předpokla-
dy jsou především  zájem o létání,  dobrý 
zdravotní stav, začlenění se do kolektivu 
a hodnoty jako jsou čestnost a přátelskost. 
Více info o klubu na: www.akkralupy.cz.

Svátek jménem Aerotour 
aneb přelet nad krásami Čech

3. 11. 
Mladší žáci – Krajský přebor 
(Kralupy, Odolena Voda A,B, Prosek, Roztoky)

10:00

10. 11.

Starší žáci – Krajský přebor
(Kralupy A,B, Odolena Voda A,B, Kladno)

10:00

Kadetky – 1. liga
(Chodov B)

11:00, 15:00

Program domácích volejbalových  
zápasů - listopad 

Není-li uvedeno jinak a při nepřízni počasí se hraje v tělocvičnách  
ZŠ Generála Klapálka.

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.
Změny vyhrazeny

Aktuální informace najdete na www.kralupyvolejbal.cz,  
www.kralupskevolejbalistky.org/novinky

HOKEJOVÉ DERBY!!!

v sobotu 23. 11. 2019
od 18:15 h. na kralupském zimáku

Miroslav Vyležík (vpravo), 
František Šindelář

FO
TO

: J
A

N
 H

A
N

U
Š



27www.mestokralupy.cz   INZERCE  LISTOPAD 2019   KZ

P ro čtyřposchoďové panelové domy z 60. let minulého století v Lobečku, 
ve kterých původně nebyly projektované výtahy, našla výtahová firma  

VHL s.r.o. řešení pro jejich instalaci. Tato česká firma vznikla v roce 1995. 
Kariéru odstartovala získáním prestižní ceny Grand Prix For Arch na Mezi-
národním stavebním veletrhu v Praze. V tu dobu však investoři upřednost-
ňovali renomované zahraniční firmy. „Jsou to nehezké, bolestivé vzpomínky. 
Naštěstí je to už doba minulá,“ připomíná Ing. Luboš Holubička, jednatel VHL 
s.r.o. Dnes jsou již preferovány i české firmy.

Specifický požadavek na instalaci výtahu, jenž musel být projektován zven-
ku, jelikož se pro něj nenašel prostor uvnitř panelového domu, zadal již před 
více jak rokem předseda SVJ bytového domu v Masarykově 633 JUDr. Vrba. 
Deset měsíců pak trvalo vyřizování veškerých povolení a souhlasů, promě-
řování domu, hledání původních stavebních výkresů. Během té doby vzniklo 
několik technických návrhů možného řešení. Montážní práce na odsouhlase-
ném typu venkovního výtahu trvaly pak jen šest týdnů.

Výtah má nosnost 400 kg, tj. 5 osob. Je instalován do prosklené šachty 
čtyřposchoďového domu. „Začali jsme zajištěním hlavního přívodu proudu, 
instalací elektroměru. Bylo nutné vyhloubit a vybetonovat prohlubeň výtahu, 
pro instalaci šachetních dveří vyřezat ve zdech mezipodest otvory, postavit 
ocelovou konstrukci šachty, tu zasklít bezpečnostním sklem a ve finále in-
stalovat námi vyrobený výtah,“ popisuje jednotlivé kroky montáže výtahu 
jednatel VHL s.r.o. Ing. Luboš Holubička. „Náš výtah je prvním venkovním 
provedením ve městě Kralupy nad Vltavou. Prvním, chci věřit, že ne naším 
posledním,“ uzavírá jednatel české výtahové společnosti.

INZERCE

V Kralupech nad Vltavou jezdí první 
venkovní výtah v prosklené šachtě

ING. LUBOŠ HOLUBIČKA
JEDNATEL, 

SOUDNÍ ZNALEC

VHL S.R.O.  

MÁNESOVA 20

120 00 PRAHA 2

TEL.: +420 222 210 346

GSM: +420 602 390 823

E-MAIL: 

VHL@VHL.CZ. 

WWW.VHL.CZ
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Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, 
příp. středoškolské ekonomické 

nebo všeobecné vzdělání, flexibilitu, 
příjemné vystupování, zkušenosti 

s účetnictvím výhodou.

Nabízíme: práci v malém kolektivu, 
možnost osobního a odborného růstu 
v perspektivním oboru (s možností 
vykonání kvalifikačních zkoušek), 

solidní jednání i odměna.

Životopisy zasílejte mailem na
 aspekt@aspekt.hm

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku 
spolupracovníky na pozice

› FINANČNÍ ÚČETNÍ
› ASISTENT/-KA DAŇOVÉHO 
  PORADCE www.aspekt.hm

PŘIJME DO TRUHLÁRNY V KRALUPECH 
ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY.

Práce na plný, částečný úvazek  
nebo možnost brigádně. 

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

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

VÝROBA

posteleoříšek.cz

KDE: Kralupy, Velvary, Kladno, Odolena Voda
www.kamilajirikova.cz; tel.: 777 860 106; jirikova05@gmail.com

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA  
a LEKCE JÓGY KAMILA JIŘÍKOVÁ
� JÓGA PRO PÁNEVNÍ OBLAST A HSS
� DEEP IMAGERY
     -terapeutická metoda
     hlubinné imaginace -
� HATHAJÓGA
� JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA

NABÍZÍ K PRONÁJMU VOLNÉ OBCHODNÍ 
A KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

v 1. patře objektu Penny Market v Kralupech nad Vltavou.
Informace na tel.: 602 354 772

hledá do své účtárny v Kralupech nad Vltavou pracovníka   

NA POZICI SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ
Nabízíme:

dobrý pracovní kolektiv, flexibilní pracovní dobu, dobré pracovní ohodnocení

Informace na tel.: 602 354 772

obchodní a stavební 
společnost

SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt., Cesta brigádníků 693 

PŘIJME UČITELKU / 
UČITELE ODBORNÝCH 
STROJÍRENSKÝCH PŘEDMĚTŮ. 
Vysokoškolské vzdělání v oboru a doplňkové 
pedagogické studium výhodou.
Kontakt: Mgr. Binková, ředitelka školy
e-mail: binkova@edukra.cz
tel.: 602 220 029

MONTAKO s. r. o.

PŘIJME:
PRACOVNÍKA OSTRAHY OBJEKTŮ

v Kralupech nad Vltavou – Lobečku, 
Vhodné pro důchodce.

Bližší informace na tel. č. 602 664 373

VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA
Vykupujeme: zlaté šperky, 
úlomky, mince, přetrhané 

řetízky, zubní zlato, stříbrné 
příbory, technické stříbro, 

stříbrné mince, starožitnosti, 
bankovky

Garance nejvyšší ceny

tel.: 775 320 550
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