
V čem spočívají dlouhodobé úspěchy místních 
volejbalistek? Dozvíte se v rozhovoru s Jitkou 
Kubištovou, bývalou hráčkou a dlouholetou 
trenérkou mládeže.

Také v letošním roce se novoroční ohňostroj 
uskuteční v první lednový den večer. Začátek  
je naplánován na 19:00.

V komentářích jednotlivých politických lídrů 
jsme se vrátili k veřejné besedě s občany, 
která se týkala tří rozvojových lokalit ve městě 
(území za nádražím, Minice a Lobeč).

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
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C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
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Černá = Black
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

■ Autobusový terminál o měsíc později. Výstavba parkovacího domu, jež je realizována  
na místě bývalých jatek, v blízkosti ulic Havlíčkova a Libušina, se blíží ke svému konci.
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Budova se zelenou střechou nabízí  
353 míst pro automobily a 120 míst pro 

jízdní kola. Počítáno je rovněž s nabíjecími 
stanicemi pro elektromobily. Ještě do konce 
letošního roku je plánována žádost o kolau-
daci, přičemž s dopravní obsluhou by se mělo 
řádně začít už v prvním čtvrtletí roku 2022.

„Uvnitř budovy probíhají dokončovací 
práce, totéž se týká i nejbližšího prostran-
ství parkovacího domu. Je tedy velmi prav-
děpodobné, že nám bude stavba do konce 
roku předána. Zároveň musím upozornit 
na stále probíhající výstavbu chodníku 
mezi parkovacím domem a autobusovým 
terminálem,“ uvedla Marcela Horčičková, 
vedoucí odboru realizace investic a správy 
majetku MěÚ s tím, že provoz parkovacího 
domu by mohl být za určitých okolností za-
hájen už mezi svátky. Ještě před tím však 
dojde k uveřejnění informací týkajících 
se pravidel obslužnosti, nejprve na měst-
ském webu a sociálních sítích, následně pak 
v lednovém čísle Kralupského Zpravodaje.

Pokračování na str. 3.

Parkovací dům bude 
dokončen do konce roku

Pohled na parkovací dům 
s příjezdovou cestou
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Milí čtenáři,
měsíc prosinec vnímám jako ob-
dobí světel, hudby a především 
radosti. Skutečně neznám kolem 
sebe nikoho, kdo by se v tento 
čas nechtěl trochu zastavit, od-
počinout si a v neposlední řadě 
také udělat radost druhým. 
Město Kralupy ve spolupráci 
s dalšími subjekty připravilo pro-
jekt Splněná přání, díky němuž 
se dědečkové a babičky z kralup-
ské LDN dočkají dárků, o něž si 
napsali Ježíškovi. Nepochybně 
záslužnou akcí je i iniciativa „Daruj hračku“ zaměřu-
jící se na děti z kralupského dětského domova. V ne-
poslední řadě nemohu zapomenout na již 10. ročník 
sbírky pro děti z kralupské charity, na které se podílí 
také zámek Veltrusy a RC Havránek.
A nyní ještě k adventním slavnostem. 
Bohatý program prvních adventních slavností byl bo-
hužel tak trochu očekávaně (z důvodu hygienických 
opatření) zeštíhlen, přičemž rozsvícení všech tří vá-
nočních stromů proběhlo pouze za doprovodu hudby 
a vůně svařáku.
Jelikož jsme však teprve na začátku oslav, nabí-
zíme vám prostřednictvím tohoto čísla ještě jednou  

souhrn všech prosincových akcí, 
jak byly původně naplánovány. 
Doufejme, že alespoň část pro-
gramu bude možné v prosin-
cových dnech realizovat. Proto 
sledujte webové portály města 
a sociální sítě, kde budeme po-
stupně uveřejňovat nejnovější 
informace. Také weby a profily 
všech organizátorů na portálu 
Facebook, jistě o případných 
změnách programu budou jimi 
informovat. 

Dobrým tipem, jak se pobavit, je novinka letošního 
adventu – možnost přijít si zabruslit přímo do centra 
města. Šanci máte do začátku ledna, to znamená do 
doby, kdy se už pomalu začneme loučit s rokem 2021.
A jaký byl rok 2021? Obecně by se dalo říci, že přinesl 
mnohé, avšak mnohé toho s určitostí i vzal. Ač byl však 
jakýkoli, věřme, že ten příští bude ještě lepší. Buďme 
pozitivní, usmívejme se na lidi kolem a v klidu si užijme 
nadcházejících svátečních okamžiků.
Za celou redakci vám všem přeji krásné prožití vá-
nočních svátků, klid a pohodu, do nového roku pak  
vykročení „pravou“ nohou.

LENKA CÍSLEROVÁ

slovo úvodem�

u Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na 
vypracování statického posouzení nosné ocelové 
konstrukce v hale zimního stadionu v Kralupech nad 
Vltavou, a to dodavatelem Ing. Vácha s.r.o., Praha, 
ve výši 184 600 Kč bez DPH (223 366 Kč vč. DPH).
u Rada města schválila provedení nutných pra-
cí v rámci IT připojení objektu parkovacího domu, 
zhotovitelem KnVnet services s.r.o., Kralupy nad 
Vltavou, za celkovou cenu 81 769 Kč bez DPH 
(98 940,49 Kč vč. DPH). 
u Rada města schválila pro následný provoz par-
kovacího domu uzavřít smlouvu na dodávku konek-
tivity – internet Real Fiber 500/500 + veřejná IP 
adresa – cena 649 Kč vč. DPH/měsíc. Poskytova-
telem bude společnost KnVnet services s.r.o., Kra-
lupy nad Vltavou.
u Rada města vzala na vědomí odstranění ha-
várie vodovodu v MŠ Generála Klapálka, Kralupy 
nad Vltavou, vzniklé prasklou přívodní hadičkou 
od roháčku k nádržce WC, dodavatelem Tomášem  
Cinádrem – zednické práce, Kralupy nad Vltavou, ve 
výši 438 159 Kč bez DPH (530 172,40 Kč vč. DPH).
u Rada města uložila energetickému manažero-
vi města zahájit jednání k možnosti získání dotace 
z Národního plánu obnovy (výzvy č. 1/2022 rekon-
strukce veřejného osvětlení). O výsledcích jednání 
bude rada města následně informována tak, aby 
měla dostatek informací k rozhodnutí, zda se o tuto 
dotaci v příštím roce ucházet.
u Rada města vzala na vědomí úplný programový 
koncept slavností „ADVENTNÍ ČAS V KRALUPECH 
NAD VLTAVOU 2021“ od 27. 11. do 24. 12. 2021, 
dle předloženého programu.

u Rada města schválila se společností TRAFIN OIL, 
a.s., sběr a likvidaci odpadu a zároveň schvaluje 
umístění sběrných nádob dle předloženého návrhu.
u Rada města uložila starostovi města jednat se 
zástupci soukromého developera o možnosti finanč-
ní participace na uvedených přeložkách plynáren-
ského zařízení v rámci investiční akce „Rekonstruk-
ce komunikace, a to včetně inženýrských sítí v ulici  
Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky zadávané v otevřeném řízení na služby s názvem 
„Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad  
Vltavou – projektová dokumentace“. 
u Rada města schválila zadávací dokumentaci 
a smlouvu o dílo k veřejné zakázce zadávané v ote-
vřeném řízení na služby s názvem „Výstavba nové 
sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – projektová 
dokumentace“.
u Rada města vzala na vědomí informaci o po-
škození rovné střechy nad velkým sálem na objek-
tu KaSS Kralupy nad Vltavou způsobené vichřicí.  
Dále pak rada schválila objednání opravy střechy 
firmou DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice, a to za částku  
254 052,04 Kč bez DPH (307 402,97 vč. DPH).
u Rada města schválila provedení rekonstrukce 
venkovního hřiště v areálu Kralupská sportovní, 
s.r.o., jež spočívá ve výměně železné konstrukce 
oplocení, a to ve výši 145 456 Kč. 
u Rada města schválila dodatek ke smlouvě na 
akci „Zhotovení lezecké stěny na sportovní hale  
U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovite-
lem Makak walls, s.r.o., Jablonec nad Nisou ve výši  
16 400 Kč bez DPH (19 844 Kč vč. DPH).

PONDĚLÍ 20. PROSINCE V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

�
veřejné jednání
zastupitelstva města
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Dokončení ze str. 1.

Co už nyní víme o parkování 
v parkovacím domě?
 Parkovací dům bude fungovat na princi-
pu P+R („park and ride“, česky „zaparkuj  
a jeď“), čímž je tedy řečeno, že parkování by 
mělo sloužit zejména osobám pokračujícím 
v další cestě autobusem nebo vlakem, pří-
padně návštěvníkům centra města;
 cena za parkování bude s největší prav-
děpodobností 20 Kč/den (určitě ne více);
 automobil by zde neměl být zaparkován 
déle než čtyřiadvacet hodin. Pokud se tak 
stane, majiteli vozidla bude k základní-
mu parkovnému připočtena částka ve výši  
200 Kč;
 parkovací dům bude otevřen nepřetrži-
tě (zavírán bude jen v případě provozních 
úprav, a to na velmi krátkou dobu).

„Parkovací dům cílí zejména na osoby, 
jež zde zaparkují a dále pokračují v cestě 
vlakem či autobusem. Abychom tuto sku-
pinu přespolních řidičů dostali z ulic, cen-
tra města či obytných zón, jsme nuceni  
ve vybraných lokalitách ceny za parkovné 
navýšit. Naopak cena za využití parkovací-
ho domu by měla být pro návštěvníky na-
šeho města dostatečným motivem. Jejich 
vozidla budou po celý den v suchu a v nepo-
slední řadě i pod kamerovým dozorem,“ říká  
místostarosta Libor Lesák.

Projekt „Parkovací dům v Kralupech nad Vltavou“ 
zahrnuje výstavbu velkokapacitního objektu, jehož 
realizační cena činí 102 838 034 Kč (90 % uznatel-
ných nákladů představuje dotační částka z Integro-
vaného regionálního operačního programu).

Do nového roku s moderním 
terminálem pro autobusy
Výstavbou autobusového terminálu učinilo 
město první výrazný krok ve věci kultivace 
přednádražních ploch. Kromě přehledných 
zastávek, jež jsou účelně situovány do pro-
storu, je rovněž počítáno s elektronickou 
tabulí příjezdů a odjezdů (nejen autobusů, 
ale i vlaků). Patřičný komfort zároveň do-
plní i veřejné toalety, které budou cestují-
cím k dispozici hned od začátku zahájení 
provozu. Podle Marcely Horčičkové jsou 
okolnosti spojené s dokončovacími prace-
mi následující: „V polovině ledna bychom 
měli mít výstavbu autobusového terminálu 
dokončenou. Určitě bude ale několik dní 
trvat sladění a zavedení systémů tak, aby 

byly stoprocentně funkční. Mám na mysli 
zejména chod všech elektronických tabulí. 
Bohužel nyní nedokážu odhadnout, kolik 
času budeme na toto potřebovat.“

Kromě vybudování již zmíněného chod-
níku mezi terminálem a parkovacím do-
mem, byla před uzávěrkou tohoto čísla 
dokončena výstavba protihlukové stěny, 
jež odděluje tyto prostory od sousedící zá-
stavby domů. V souvislosti s těmito dílčími 
kroky je rovněž realizována poslední eta-
pa rekonstrukce Nádražní ulice, jejíž první 
část je už zhruba měsíc k dispozici chodcům 
i motoristům.

„Rekonstrukce Nádražní ulice je součástí 
výstavby autobusového terminálu, její úpl-
né otevření se termínově váže k polovině 
ledna příštího roku. Důvodem je určitá pro-
pojenost s prostranstvím v blízkosti termi-
nálu, kde byla mimo jiné zahájena výsadba 
zeleně,“ podotýká Marcela Horčičková.

Projekt „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ 
je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), přičemž dotační část-
ka činí 45 791 785 Kč. Výstavbu provádí olomouc-
ká stavební firma GEMO, a.s. Společník: SWIE- 
TELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 
stavby STŘED za 78 547 794 Kč.

Demolice bývalé výpravní budovy
Ke kultivaci destinace u nádraží nepochyb-
ně přispěje i demolice staré výpravní bu-

dovy. Ta se nachází v zadní části Nádražní 
ulice, ve směru z ulice Žižkova. Aby ovšem 
mohlo k této akci vůbec dojít, museli v ro-
ce 2019 zastupitelé schválit koupi pozem-
ků, na nichž tento dlouhodobě nevzhledný 
objekt stojí. Další krok poté spočíval v pro-
vedení projektové dokumentace na demo-
lici a stavbu nové opěrné zdi, jejímž cílem 
bude oddělit daný prostor od nejbližšího 
nástupiště.

„Před faktickou demolicí objektu bylo 
třeba vyklidit veškerý komunální odpad. 
V další fázi pak přejdeme k odstraňování 
budovy. Předpokládám, že v první polovině 
prosince už objekt stát nebude,“ prozradila 
Marcela Horčičková plány vycházející z har-
monogramu bouracích prací. Hned poté by 
měla následovat kultivace daného místa a 
již zmíněná výstavba ochranné zdi. Volný 
prostor bude posléze využit jako odstav-
ná plocha pro autobusy, ovšem s největší 
pravděpodobností pouze na přechodnou 
dobu, což ostatně dokládají slova kralup-
ského místostarosty Libora Lesáka: „Pokud 
se v lokalitě u nádraží uskuteční výstavba 
společností Finep, uvažuje se nad tím, že 
by na tomto místě mohl vzniknout další 
parkovací dům, na němž by se podílel i 
tento investor. Také se hovoří i o možném 
vzniku obchodu, jenž by byl součástí této 
nové budovy.“

Pokud představitelé města odsouhla-
sí výstavbu bytových domů v lokalitě za 
nádražím, měla by vést i snadnější cesta  
k rekonstrukci zbylé části Nádražní ulice.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Parkovací dům bude dokončen  
do konce roku

Nádražní ulice

Stará výpravní budova 
je určena k demolici
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MAREK CZECHMANN 
(STAN)

Od besedy s ob-
čany jsem neo-
čekával žádnou 
velkou chválu na 
naši adresu. By-
lo evidentní, že 
mnozí nepřišli 
diskutovat, ale 
spíše klást poža-
davky. Nám však 
záleží na městě jakožto celku, díváme se 
na něj z široké perspektivy, nikoli z okna 
svého domu. Chápu, že se některým obča-
nům nelíbí záměr nové výstavby v blízkosti 
vlastního obydlí, vždyť každý by chtěl žít 
v co možná nejklidnější destinaci, to samo-

zřejmě. Na druhé straně ovšem stojí rozvoj 
města, poptávka po novém bydlení, s čímž 
souvisí nutnost výstavby, která již dlouhou 
dobu v podstatě neprobíhá.

Developerské projekty, jež byly na bese-
dě představeny, nejsou pochopitelně bez 
chyb, stále je zde mnoho otazníků, kterými 
je třeba se zabývat, případně je konzultovat 
s experty. Bohužel někteří jedinci, i kdyby 
jim bylo prostřednictvím developerů před-
staveno a slíbeno nemožné, od svého pů-
vodního stanoviska nikdy neustoupí. Je to, 
myslím si, velká škoda, neboť zastupitelé 
se během několika let snažili na developery 
klást nemálo požadavků, o dalších se dá-
le můžeme bavit. Je mi líto, že na setkání 
nedorazilo více „nestranných“ obyvatel.  
Paradoxně oblast za nádražím, jejíž kultiva-

ce by se měla dotknout zdaleka největšího 
počtu lidí, nebyla nikterak negativně přijata. 
V tomto případě bych očekával spíše opak.

Zastavit se však ještě musím u proble-
matiky dopravy, jež byla v rámci besedy 
mnohými občany prezentována jako fak-
tor, kvůli němuž není rozvoj možný v žádné  
ze zmíněných lokalit. Ano, doprava je vel-
kým problémem města Kralupy nad Vlta-
vou, ovšem domnívat se, že se nadále nebu-
de navyšovat počet projíždějících vozidel, 
je velký omyl. Všude kolem Kralup se staví 
a mnozí přespolní občané už nyní ve měs-
tě působí, využívají nejen služeb našeho 
města, ale i toho jediného „mostního“ tran-
zitu. Z těchto, v mnoha případě mladých 
lidí, však město nemá žádný přínos. Tato 
skupina osob zde nemá trvalé bydliště, což 

■ V polovině měsíce října se v kralupském kině Vltava uskutečnila beseda s občany, 
jejímž cílem bylo představení tří rozvojových lokalit – minické terasy, území za nádražím 
a Lobeč. Už v minulém čísle Kralupského Zpravodaje jsme se tomuto tématu věnovali 
v úvodním článku, ale protože v oné době bylo těšně před uzávěrkou, nedostalo se na 
komentáře představitelů jednotlivých politických stran. Ucelený materiál, a to včetně 
televizní reportáže, fotogalerie a dalších bonusových příloh, si můžete prohlédnout na 
webové stránce www.kralupskyzpravodaj.cz.

Veřejnost diskutovala o třech 
rozvojových lokalitách
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VÝCELÝ ZÁZNAM Z VEŘEJNÉ BESEDY Z 18. 10. 2021 LZE SLEDOVAT NA YOUTUBE 
– KRALUPY TV – BUDOUCNOST ROZVOJOVÝCH LOKALIT VE MĚSTĚ. 
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pro nás znamená, že se nám peníze v roz-
počtovém určení daní nikterak nezveda-
jí. Naopak nás toto všechno bude víc a víc 
zatěžovat, jako město bychom mohli začít 
v mnoha oblastech stagnovat.

Pokud tedy chceme přivést do Kralup 
mladé lidi, využívat jejich potenciálu, 
musíme přistoupit zodpovědně i k politice  
bydlení. Pevně věřím, že s tímto půjde ru-
ku v ruce i tlak na neodkladnost výstavby 
silničního obchvatu.

LIBOR LESÁK 
(ODS)

Na besedu dora-
zili lidé, jichž se 
zmíněné téma 
bezprostředně 
týká. Je to sa-
mozřejmě přiro-
zené a napros-
to legit imní. 
Z ostatních částí 
města tam ale bylo pouze několik jedinců, 
řekněme těch, kteří se o město dlouhodobě 
zajímají a pravidelně se s námi potkáva-
jí na veřejných zasedáních zastupitelstva. 
Osobně jsem předpokládal, že by mohlo 
být kino plné, ale nestalo se tak. Přestože 
beseda byla v některých chvílích dosti emo-
tivní, neshledal jsem na ní nic negativního.  
Lidé přišli, ptali se developerů, ptali se nás, 
snažili se diskutovat.

Myslím si, že většina dotazů byla zod-
povězena, přestože ne zdaleka všichni byli 
s našimi reakcemi, potažmo s reakcemi 
developerů, spokojeni. Je to však logic-
ké. Mnoho návštěvníků přišlo hájit pou-
ze vlastní zájmy a svá práva. Ti občané 
s tímto už přišli a nedají se přesvědčit ni-
kým a ničím. Své námitky však bezesporu 
mohou delegovat na orgány státní správy 
a my následně uvidíme, jak tyto orgány 
rozhodnou.

Je však třeba zdůraznit, že všechny zmí-
něné pozemky jsou soukromé, aktivity 
vlastníků a jejich developerů se odehrá-
vají v naprosté shodě s územním plánem, 
schváleným v průběhu devadesátých let. 
Další postupné změny byly následně od-
hlasovány při veřejných zasedáních zastu-
pitelstva, přičemž i ty poslední, týkající se 
lokality Minice, byly odsouhlaseny valnou 
většinou všech zastupitelů.

To, co se nyní chystá v Kralupech, je na-
prosto přirozený vývoj, na nějž se Město 
dopředu připravovalo a v žádném případě 
nic nezanedbalo. Zcela zodpovědně se řídí-
me programem sociálněekonomického roz-
voje, akčním plánem města a v neposlední 
řadě také plánem strategickým. Na všech 
těchto materiálech se podíleli nejen samot-

ní občané, ale i představitelé tzv. akčních 
skupin (podnikatelé, lékaři, zástupci spor-
tovních oddílů, učitelé atp.). Všichni do-
hromady vnášeli do těchto materiálů svoje 
potřeby či postřehy a my nyní podle těchto 
principů postupujeme. Za poslední roky 
jsme investovali do rozvoje města spoustu 
peněz, ovšem bytová výstavba byla proza-
tím upozaďována. I v tomto je však třeba se 
postupnými kroky posouvat. Náš plán nyní 
zahrnuje postupný proces výstavby, při-
čemž k jeho finálnímu dokončení by mohlo 
dojít nejdříve za deset let. Na developery 
zároveň klademe velké nároky s ohledem 
na vybudování patřičné infrastruktury, ze 
které budou bezpochyby profitovat i stáva-
jící obyvatelé.

VOJTĚCH POHL
(Kralupy Nová VLna)

Hlavním mo-
tivem veřejné 
besedy bylo se-
známit občany 
se stavem a bu-
doucím vývojem 
třech hlavních 
rozvojových lo-
kalit v Kralu-
pech nad Vltavou. Ke každé z nich byly 
zpracovány územní studie, které byly tím-
to projednáním představeny veřejnosti. Na 
debatu byli pozváni zástupci státní správy, 
vedení města i zástupci jednotlivých deve-
loperů. Z řad veřejnosti se zúčastnil uchá-
zející počet občanů a ti se aktivně zapojili 
do diskuze. Dotazy, jež vzešly z publika, by-
ly korektní a relevantní, a proto si myslím, 
že diskuze proběhla na velmi slušné úrov-
ni, přestože v sále občas vzplanuly emoce.

Osobně nejsem proti rozvoji města a v zá-
sadě respektuji územní plán, v němž jsou 
zmíněné lokality označeny jako rozvojové 
k zastavění již mnoho let.  Momentálně se 
ovšem nacházíme v situaci, kdy se všechny 
tři významné lokality začínají rozpracovávat 
ve stejném čase. Obecně je třeba město na 
jakýkoli rozvoj připravit z hlediska dopravní 
infrastruktury, vodohospodářské infrastruk-
tury, kapacitou občanské vybavenosti – ma-
teřských škol, základních škol, sportovišť a 
kulturních zařízení. Všechny zmíněné body 
s sebou nesou potřebu vynaložení nemalých 
finančních prostředků. Moje obava, kterou 
jsem zmínil také na veřejné diskuzi, spočí-
vá zejména v dopravě přes město pomocí je-
diného mostu, přičemž křižovatky na jeho 
obou koncích nebude do budoucna možné 
více zkapacitnit. Jediným reálným řešením 
dle mého názoru zůstává výstavba obchvatu 
města, který je však řešen na krajské úrovni.

Rozvoj města s rozumem je mým cílem, 

na němž se shodujeme i s dalšími zastupiteli 
Nové Vlny. Často se společně nad budoucí 
výstavbou v Kralupech nad Vltavou zamýšlí-
me a jsme spíše pro postupnou etapizaci, aby 
nedocházelo ke skokovému nárůstu obyva-
tel, ale bylo možné se na vše kontinuálně 
připravovat.

Dále bych se rád zaměřil na každou kon-
krétní lokalitu tak, aby v každé z nich bylo my-
šleno na logické napojení na stávající infra- 
strukturu a aby v každé z nich vznikala ale-
spoň částečně nová občanská vybavenost 
v podobě veřejných i soukromých služeb, 
jako jsou školky, obchody, restaurace a or-
dinace. Dle výše uvedeného se budu řídit ve 
svém dalším rozhodování o vývoji Kralup, 
tak aby se naše město rozvíjelo, ale postup-
ně a rozumně.

MARTIN LUKSÍK 
(ANO)

Moderní město, 
a to se jistě všich-
ni shodneme na 
tom, že chceme, 
aby Kralupy byly, 
musí růst, musí 
se rozvíjet a mu-
sí nabízet svým 
současným i po-
tenciálně budoucím obyvatelům možnos-
ti bydlení, rozvoj infrastruktury, nabídku 
služeb, příležitosti pro využití volného ča-
su. Dnes se tady bavíme o možném využití 
tří lokalit.

V prostoru před vlakovým nádražím, 
který je dnes ostudou našeho města, mů-
že vyrůst moderní městská část s byty, pří-
jemným bulvárem, občanskou vybavenos-
tí, volnočasovými možnostmi, dostatkem 
parkovacích míst. Nedílnou součástí jsou 
zelené plochy pro odpočinek, plochy pro 
sport a prostory pro pořádání kulturních 
akcí pod širým nebem.

V Minicích je plánována zástavba, která 
přináší možnosti hezkého bydlení v příjem-
né lokalitě na kraji města, využívá svažitý 
pozemek, do kterého je podle mého názoru 
velmi nenásilně a přirozeně včleněna, a na-
bízí bydlení v širokém pásmu finančních 
možností budoucích rezidentů.

V Lobči plánovaná výstavba nabízí asi 
finančně nejdostupnější možnost výběru, 
zohledňuje stávající stav při řešení problé-
mů s dopravou a parkováním a také počítá 
s možností sportovních a volnočasových 
aktivit.

Kombinace různých možností bydlení 
(nájemní, družstevní, v osobním vlastnic-
tví) přináší spolu s průběžným dokončo-
váním těchto akcí v průběhu příštích 10–
15 let možnost nenásilného a přirozeného  
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Diskuze se zúčastnili 
developeři jednotlivých 
lokalit

přírůstku nových obyvatel do našeho města 
a jejich průběžného začleňování do živo-
ta Kralup nad Vltavou.

STANISLAV HEJDUK
IVAN OTTIS
(KSČM)

Uv ítali jsme 
možnost se set- 
kat s našimi spo-
luobčany a slyšet 
v živé diskuzi je-
jich názory na 
stavební projek-
ty, které jsou už 
několik měsíců 
diskutovány na 
úrovni Města 
a vyvolaly ne-
souhlasné reak- 
ce dotčených 
občanů. Oceni-
li jsme svolání 
tohoto setkání 
vedením Města, 
neboť trvale pro-
sazujeme možnost občanů se veřejně vyjá-
dřit k důležitým problémům města.

Naposledy jsme se takto setkali v roce 
2016, kde jsme na stejném místě diskuto-
vali osud hotelu Praha v podobné situaci.

Rádi konstatujeme, že úroveň diskuze 
převyšovala tu historickou o několik řádů. 

Vystupující vystupovali přesvědčivě, velmi 
profesionálně, argumentačně i rétoricky při-
praveni, bez emocí a s respektem k ostatním.

S velkou většinou vznesených připo-
mínek jsme překvapivě souhlasili a sou-
hlasíme. Domníváme se jako opozice, že 
jde o setrvalý trochu demokratický deficit  
ve městě. Kralupská veřejnost není úpl-
ně informována o názorech a stanoviscích 
jednotlivých zastupitelů. Probíhají někdy 
i ostré diskuze na pracovních i veřejných 
ZM, schůzí komisí a výborů, mimořádných 
jednáních. Protože se ale prakticky neu-
platňuje právo účastníka na zaprotokolová-
ní odlišného názoru, na veřejnosti vzniká 
dojem přijímání rozhodnutí s většinovou 
jednoznačnou podporou, což není zdaleka 
tak časté, jak to vypadá.

Zdá se nám, že v zásadní otázce, zda měs-
to rozvíjet co nejrychleji nebo naopak re-
gulovaně, existují ve městě dvě vyrovnané 
skupiny, což se okamžitě projeví při diskuzi 
nad jakýmkoli projektem a bez zřejmého 
vítěze, protože obě strany mají své argu-
menty. Asi nejlepší by bylo hodnotit případ 
od případu.

V 60. až 80. letech zažily Kralupy inten-
zivní bytovou výstavbu. Souvisela se stav-
bou Kaučuku a rekonstrukcí a modernizací 
žel. uzlu a centra města. Potřeba takové vý-
stavby pro město už ale nikdy nenastane, 
neměli bychom proto uvažovat o žádných 
dalších sídlištích, protože jejich doplnění 
infrastrukturou je za dnešních podmínek 

prakticky nemožné. A určitě by prospělo 
i rozhodnutí Města v individuálních přípa-
dech o omezení rozměrů bytových domů, 
jež jsou co do dopadů nejproblémovější.

Změna životního stylu i růst životní úrov-
ně po roce 1989 městu zkomplikovaly pro-
blémy jak s dopravou, tak s parkováním. 
I když Město problém trvale řeší, situace 
se přirozeným způsobem objektivně zhor-
šuje i bez nových bytů. Chceme se omluvit 
spoluobčanům z Lobče, že nám uniklo, že 
nový projekt nepomohl stávajícím obyva-
telům, ale naopak jim situaci zhoršil. To se 
rozhodně nemělo stát.

Plně podporujeme požadování příspěv-
ku developerů na vyvolané náklady v roz-
počtu Města v souvislosti s navrhovanými 
projekty. Považujeme to za spravedlivé vůči 
občanům, kteří už ve městě bydlí.

A musíme potvrdit další vznesený názor 
v diskuzi, že Město v jednání o záměrech 
developerů tahá většinou za kratší konec. 
Mimo zmíněnou účast developerů při vy-
pracování klíčových ÚS (pozn. redakce: 
územních studií) máme hlavně na mysli 
nekonečné a nepříliš úspěšné diskuze o ko-
nečné podobě projektů, např. počet domů, 
bytů a parkovacích míst u projektu „Za 
nádražím“, počet pater u bytových domů 
v projektu Lobeč atd. A také bychom před-
pokládali, že o pozitivním přínosu projektů 
budou na podobných setkáních přesvědčo-
vat veřejnost představitelé Města, nikoli jen 
investoři. Bylo by to přesvědčivější.
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ÚŘEDNÍ HODINY

ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

Městský úřad
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

12:00 – 15:00

Infocentrum, podatelna 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00  08:00 – 14:00

Občanské průkazy, pasy
08:00 – 12:00 
12:45 – 18:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Odbor dopravy
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Pokladna
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 –15:00

Centrální spisovna (archiv)
08:00 – 12:00   
13:00 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Garáže pondělí–pátek vjezd do garáže od 7:45 hod.

pondělí–čtvrtek vjezd do 17:30, výjezd do 18:00

pátek vjezd do 13:30, výjezd do 14:00

PROVOZ PARKOVIŠTĚ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU

N a letošní zimu jsou technické služby 
připraveny tak, jako v předchozích 

letech. Máme naskladněno cca 200 t soli, 
 cca 50 t směsi posypového písku smícha-
ného se solí a cca 50 t samostatného pís-
ku. Toto množství posypových materiálů 
vychází ze zkušeností z předchozích let  
a prozatím se jeví jako dostatečné. Posypové  
materiály jsou v 90 % aplikovány při kaž-
dém výjezdu ihned po zametení či shrnutí 
sněhu. Napomáhají tak k roztání zbytko-
vých vrstev sněhu, které ulpívají na chod-
nících po jejich mechanickém odstranění. 
Případně přispívají ke zdrsnění pochozích 
a pojezdových komunikací. O tom, jaký 
druh posypu bude v daný den aplikován, 
rozhoduje vedoucí čety, a to v závislosti 
na aktuálních a předpokládaných budou-
cích klimatických podmínkách. Pokud je 
předpoklad menších mrazů, je aplikována 
pouze sůl, naopak při větších mrazech pod  
-5 stupňů Celsia je aplikována sůl s pískem, 
jelikož sůl při nižších teplotách ztrácí na své 
účinnosti. Písek tak zajistí při zamrznutí 
soli se sněhem zvýšení adheze při pojez-
du či chůzi na pozemních komunikacích. 
Pro četu zimní pohotovosti je k dispozici 

9 ks techniky. K použití všech strojů však 
dochází až při větších či déletrvajících spa-
dech sněhu, ke kterým v našem městě ne-
dochází tak často. Ke standardnímu výjez-
du je tak používáno 5 ks techniky. Jedná 
se o dva chodníkové zametače menších 
rozměrů, dvě vozidla typu multicar, jež 
zajišťují zametání širších chodníků, po-
syp zastávek apod. a v poslední řadě sil-
niční sypač, který ošetřuje místní komu-
nikace našeho města. Ve městě se nalézá  
cca 80 km vozovek a 80 km chodníků. Zá-
sah zimní údržby plně podléhá operační-
mu plánu zimní údržby schválenému ra-
dou města. Ten mimo jiné rozděluje zásah 
do několika skupin dle důležitosti, kdy se 
začíná od těch nejfrekventovanějších a nej- 
osídlenějších míst až po ty nejméně obyd-
lené okrajové části města. Ve městě se na-
lézají i místa, jež ke své malé významnosti 
nejsou zařazena do zimní údržby, zde údrž-
ba není prováděna. Tato místa jsou rovněž 
každoročně schvalována radou města. Na-
příklad  při průměrné rychlosti chodní-
kového zametače cca 3 km/h je zcela jas-
né, že nemůže být vše ošetřené okamžitě.  
Na některá místa se pak dostaneme až v řá-

du několika hodin, navíc nám často údržbu 
znesnadňují či dokonce znemožňují např. 
vozidla, která ve velké míře parkují na mís-
tech, jež jim zákon zakazuje. To pak  zby-
tečně prodlužuje dobu zásahu. K zásahu 
do zimní údržby jsou připraveny dvě čety 
střídající se v týdenních intervalech. Kaž-
dá z čet je tak připravena 24 hodin 7 dní  
v týdnu k zásahu, přičemž podmínky, kdy 
vyjet, se často liší. Uvedu takový zvláštní 
příklad: je vyhlášeno varování před ledov-
kou – v takovém případě se vyjíždí i několik 
hodin dopředu a solí se místní komunika-
ce například i během pěkného slunečného 
dne. Lidé nám mezitím volají, proč plýtvá-
me solí, personálem a penězi. Ale pak uhodí 
ledovka a během hodiny může klouzat celé 
město. Když bychom vyjeli až v čase vzniku 
ledovky, některá místa by byla i několik ho-
din kluzká a nebezpečná. Někdy nám lidé 
volají, byl tu sypač, ale jen projel a nesypal. 
Ano, i to je možné, jel si doplnit posypové 
materiály :-). Je třeba zmínit, že ne všech-
ny vozovky udržují městské technické služ-
by, značná část vozovek, „silnic dle zákona  
o pozemních komunikacích“, spadá do 
Správy a údržby silnic Středočeského kra-
je. Výčet je poměrně rozsáhlý a je možno 
ho nalézt ve schváleném operačním plá-
nu zimní údržby našeho města. Také bych 
chtěl občany ubezpečit, že když sněží ne-
bo to klouže, už jsme jistě dlouho v terénu  
a intenzivně pracujeme na zmírnění závad 
ve schůdnosti a sjízdnosti vzniklými pově-
trnostními podmínkami a jejich důsledky. 
Závěrem bych chtěl občany našeho města 
vyzvat, ať především parkují v souladu se 
zákonem, urychlí a zjednoduší to naši prá-
ci. Děkujeme.

Pro zájemce o bližší informace k operač-
nímu plánu a nařízení Města ohledně sjízd-
nosti a schůdnosti v zimním období

https://www.mestokralupy.cz/mestsky-
-urad/uredni-deska/9971.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM

Zimní údržba komunikací

FO
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VÝ

Seifertovo nám.  
v roce 2020
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T aké letos, celkově již počtvrté v řa-
dě, se zástupci města rozhodli potěšit  

vánočními dárky seniory, jež žijí v místních 
pečovatelských domech. Pro každého dě-
dečka či babičku byl pracovnicemi odboru 
realizace investic připraven balíček se za-
jímavými produkty, díky nimž budou mít  
i oni vánoční svátky zase o něco příjemnější.

„Tímto dáváme najevo, že o seniorech ví-
me a že se o ně rádi postaráme. Je to tako-

vá pozornost, prostřednictvím které chce-
me obyvatelům nejkrásnější svátky v roce 
zpříjemnit,“ říká kralupský místostarosta 
Libor Lesák, jenž by se v budoucnu nebrá-
nil ani k návratu předvánočních večírků 
v areálu DPS.

V minulých letech bylo pro seniory vždy 
zajišťováno posezení s hudbou, přičemž zá-
stupci města měli vždy jedinečnou příleži-
tost klienty osobně pozdravit a popřát jim 

hezké Vánoce. V loňském roce však popr-
vé tuto chvályhodnou tradici narušil co-
vid a bohužel ani letošní předvánoční čas 
se v této věci neukázal jako zcela ideální. 
„Pokud bude v příštím roce situace přízni-
vá, je možné, že se k původnímu modelu 
znovu vrátíme. Věřím však, že i dárky udě-
lají kralupským seniorům radost,“ uzavřel 
kralupský místostarosta.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

U klizený a nazdobený byt, svítící stro-
meček, tóny koled a také syčení ole-

je a vůně smaženého kapra a dalších tra-
dičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, 
kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku  
s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravé-
ho stravování. Pokud olej už dávno třídíte, 
není co vysvětlovat. Ale jestli jste se ješ-
tě neodhodlali, je přesně tohle ta správná  
doba s tím začít.

Určitě nechcete, abyste uprostřed vánoč-
ních svátků museli náhle řešit ucpaný od-
pad v kuchyni či na toaletě nebo havárii 
odpadního potrubí v celém domě. A věřte, 
že ani příroda není zvědavá na ty spousty 
oleje ze všech domácností, které by se na 
ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu 
všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít 
doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý 
olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.

Kralupští radní schválili smlouvu s TRA-
FIN OIL, a.s., o sběru a likvidaci upotře-
bených jedlých olejů a tuků z domácností. 
V průběhu prosince tedy dojde k instala-

ci pětatřiceti kusů sběrných nádob černé 
barvy s fialovým víkem o objemu 240 l na 
ukládání tohoto odpadu. K vyprazdňování 
nádob bude docházet v intervalu jednou za 
tři měsíce.

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všech-
ny ty filety z kapra nebo hory křupavých 
řízečků, až vám z vánočních vinných klo-
bás zbyde jen mastný pekáč potažený vrst-

vou sádla a šťávy z masa nebo až o Silves-
tru naaranžujete do mističek všechny ty 
dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kap-
ce a uvidíte, že po svátcích máte PET la-
hev plnou. A přidat můžete i zapomenutý 
kus pevného tuku, který se najde v ledni-
ci zastrčený někde vzadu ještě od pečení 
cukroví.

K nové tradici vánočního slévání použi-
tého oleje tak můžete přidat i tradici pová-
noční procházky k olejové popelnici s napl-
něnou PETkou a pozorovat, kolik sousedů 
se do třídění pustilo s vámi. My vám slibu-
jeme, že se postaráme o to, aby naše popel-
nice ani o svátcích, ani v novém roce nikdy 
nepřetekly.

Umístění sběrných nádob na sběr jedlých 
olejů a tuků (QR kód a výčet stanovišť se 
čtenářům KZ rozbalí):  https://www.mes-
tokralupy.eu/files/news/2021/11/15/3135/
umisteni-nadob-na-sber-jedlych-oleju-a-
-tuku-gps.xlsx.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ

Veselé vánoční slití oleje

Vánoční dárky pro kralupské seniory
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VÝPracovnice MěÚ 

připravují dárky 
pro seniory DPS
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O bchodů se v Kralupech nad Vltavou 
nachází jako šafránu. Ve městě fungují 

převážně potravinové řetězce, tři v Lobeč-
ku a pouze jeden na druhé straně řeky, je-
hož kapacita je pro tuto velikou lokalitu ne-
dostatečná. Obchody s oblečením či obuví 
lze rovněž spočítat na prstech jedné ruky. 
Tuto situaci by mohl změnit záměr soukro-
mého investora Logistic areal Kralupy Re-
tail, s.r.o., jenž projevil zájem vybudovat 
obchodní zónu na části městského pozem-
ku v Lobečku p. č. 83/1 (v sousedství společ-
nosti MERO ČR, a.s.). Většina zastupitelů 
však s prodejem tohoto pozemku nesou-
hlasí. (Pozn. red.: na jednání zastupitelstva 
4. 10. 2021 bylo pro záměr odprodat měst-
ský pozemek 5 zastupitelů, 12 bylo proti,  
1 se zdržel a 3 nebyli přítomni.)

Plocha v městské části Lobeček je dle 
územně plánovací dokumentace určena 
k výstavbě obchodní zóny, její vybudování 
také doporučila komise výstavby a rozvoje 
města. Využití této plochy je však podmíně-
no zpracováním územní studie. Společnost 
Logistic Areal Kralupy Retail, s.r.o., Městu 
již nabídla projekt, který obsahuje výstavbu 
retailového parku, hypermaketu Kaufland, 
zónu s rychlým občerstvením a automyč-
ku. Podobný záměr zastupitelé posuzovali 
již v roce 2019, a to včetně potravinářské-
ho řetězce, ani tehdy zastupitelstvo prodej 
pozemku neschválilo.

Zatíženost městské 
části Lobeček?
„Lobeček je už dost zahlcený, je tady Lidl, 
Tesco a Penny Market. Tím nechci upírat 
občanům možnost nákupu, ale tato lokalita 
se mi zdá již hodně zatížená. Je zde i otáz-
ka dopravy. Ti, co bydlí za mostem, tak mu-
sí přejíždět. Kéž by se podařilo takovouto  

akci realizovat na druhé straně řeky, to 
bych podpořil všemi deseti,“ uvedl pro Kra-
lupy TV zastupitel Jan Špaček. S jeho názo-
rem se shoduje také opoziční zastupitelka  
Jana Homolová: „Sama bydlím v Lobeč-
ku, je tady několik obchodních domů, kte-
ré prodávají potraviny, nemám pocit, že 
bych potřebovala další obchod, kde si mo-
hu koupit potraviny, a myslím si, že v Kra-
lupech 1 a v Mikovicích je větší potřeba 
právě těch nákupních ploch. V budoucnu 
může dojít k tomu, že budeme potřebovat 
úplně jiný sortiment a takový pozemek je 
velice cenný, protože je veliký a lze tam 
postavit cokoli. Stavět tam Kaufland, je 
něco, co řada našich obyvatel nyní nepo-
třebuje.“

Starosta města, Marek Czechmann, ale 
argumentuje tím, že v Kralupech nad Vl-
tavou obchodní prostory chybí. A nejde 
přitom pouze o obchody s potravinami. 
„Pokud nechcete nakupovat u Vietnamců, 
tak si v Kralupech na sebe nic nekoupíte. 
Myslím si, že je špatně, abychom všechny 
občany tlačili k tomu jezdit nakupovat do 
Prahy. Navíc opakovaně slýcháváme spous-
tu připomínek, že se má město rozvíjet, že 
tady chybí občanská vybavenost. Její roz-
voj chceme právě tímto krokem podpořit,“ 
míní kralupský starosta. Koaliční zastupi-
tel Petr Listík je podobného názoru: „Dal-
ší obchodní nabídky pro obyvatele našeho 
města zoufale chybí. V nedávné minulosti 
při záměru výstavby obchodního centra 
u nádraží bylo kritizováno zejména doprav-
ní zatížení v centru. Výše uvedená lokali-
ta v Lobečku je umístěna na kraji města, 
přímo u kapacitní komunikace, tudíž z do-
pravního hlediska už lepší umístění být ne-
může. Proto jsem byl pro schválení záměru 
na prodej pozemku.“

Potenciální plocha  
pro obchodní zónu v Mikovicích
Lobeček není jedinou lokalitou, kde by moh-
la obchodní zóna vzniknout. Velký potenciál 
má také plocha nad železniční stanicí v Mi-
kovicích, která je územním plánem označe-
na jako ÚS 06 a je určena pro průmysl. Tato 
lokalita však vzbuzuje zájem developerů spí-
še o výstavbu bydlení. Komise pro výstav-
bu a rozvoj města ale nedoporučuje změnu 
územního plánu se zařazením do využití 
daného území na účel hromadného a indivi-
duálního bydlení a trvá na svém původním 
stanovisku ze dne 24. 10. 2019. Důvodem je 
zejména nevhodnost předmětné lokality pro 
bydlení, základní školu nebo zdravotnické 
zařízení nacházející se v blízkosti frekvento-
vaných komunikací a železniční dráhy.

„Jsem přesvědčen o tom, že je lokalita 
u mikovického nádraží naopak vhodná pro 
situování obchodních prostor a tato výstav-
ba je v tomto území i žádaná. Také územní 
plán obchodní využití umožňuje. V minu-
losti ale větší obchodníci do tohoto území 
nechtěli vstoupit. V současnosti se situace 
mění a již se o toto území někteří investoři 
zajímají,“ uvádí zastupitel a předseda komi-
se pro výstavbu a rozvoj města Petr Listík.

Drobné krámky vzniknou 
v centru města
Nové obchody, ovšem menších rozměrů, 
než je zmiňovaný projekt, by měly vznik-
nout v nebytových prostorech při dostavbě 
bloku domů v ulici Vaníčkova a Palacké-
ho náměstí společností Rezidence Kralu-
py, s.r.o. „Celé přízemí směrem do ulic bu-
de obchodní, směrem do dvora ale budou 
prostory určené k bydlení. A nově vznik-
lé prostory pro obchůdky nebudou nijak  
veliké,“ dodává starosta Marek Czechmann.

KARMELA SPEJCHALOVÁ

Zájem investorů na vybudování 
obchodní zóny směřuje do Lobečku

Myslíte si, že je v Kralupech nad Vltavou dostatek 
obchodů?

ANO NE

Pokud si myslíte, že zde obchody chybí, jaké to po-
dle Vás jsou?

Potraviny

Oděvy a obuv

Elektro a domácí potřeby

Drogerie a jiné drogistické zboží

Sportovní oděvy a sportovní potřeby

Jiné

Ve kterých částech města Vám obchody chybí, kde 
byste si přáli, aby vznikla nová obchodní zóna?

Centrum

Lobeček

Lobeč

Minice

Mikovice

Zeměchy

Hlasovat můžete do 31. 1. 2022
na www.kralupskyzpravodaj.cz anebo pomocí 
hlasovacích lístků na RECEPCI Městského úřadu, 
Palackého nám.

ANKETA Situace území 
Lobeček – ul. 
Veltruská, 
předložená 
společností 
Logistic  
Areal Kralupy  
Retail, s.r.o.
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J e tomu více než dvanáct let, kdy se tři-
náct obcí a měst našeho regionu zavá-

zalo podpisem na Memorandu odporovat 
výstavbě veřejného mezinárodního letiš-
tě ve Vodochodech. Tak vznikla iniciativa 
Stop letišti Vodochody hájící všemi sila-
mi právo na klid a zdravý život „našich“  
obyvatel v „našem“ regionu.

V červnu roku 2009, při prvních jednáních 
zástupců zúčastněných obcí a měst, všichni 
věřili a doufali, že souboj se silným protiv-
níkem jednou vyhraje ten, který hájí právo 
veřejnosti. Prostě proto, že projekt meziná-
rodního letiště na stávajícím továrním letišti 
Aera Vodochody nebyl nikdy zájmem veřej-
ným, ale komerčním soukromého investora.

Ten svůj projekt prosazoval s pocitem 
vlastní neporazitelnosti, někdy až s aro-

gancí, všemi možnými prostředky. Bájil 
o možném i nemožném, snažil se uplatit 
slibováním přímých i nepřímých pracov-
ních míst na „novém“ letišti, nabízel kom-
penzaci za zhoršení životních podmínek, 
ale neuspěl. Občané v referendech roz-
hodli a obce pak bojovaly! Vytrvale, silou 
pravdy, selským rozumem a s právníky po 
boku. Praly se mezi paragrafy za své ob-
čany důsledně, silně a rovnocenně, až na-
konec investor po dlouhých letech hodil 
ručník do ringu a továrnu i s letištěm pro-
dal. Novým a většinovým vlastníkem Aera 
Vodochody je majitel z Maďarska. A jestli 
se tomuto majiteli podaří obnovit leteckou 
výrobu, zaměstnat další naše spoluobča-
ny a ve světě vývozem jejich díla obnovit 
slávu „chytrých českých hlaviček a zlatých 

ručiček“, bude důvod k oslavě. Ten druhý 
k oslavě pak (snad) bude, pokud budou do-
drženy dosavadní přísliby zástupce inves-
tora o tom, že projekt mezinárodního le-
tiště novou majitelskou sestavu nezajímá 
a bude ukončen. Letiště bude zase jen pro 
továrnu a pro malá soukromá letadla, jak 
už nějaký čas můžeme na obloze sledovat. 
S tím by se dalo žít.

Na konkrétní kroky k tomu ale ještě če-
káme. První z nich je např. stažení žádosti 
o prodloužení EIA (posuzování vlivů na ži-
votní prostředí), kvůli které šly obce k sou-
du až do Štrasburku. O dalších zárukách 
slíbené budoucnosti letiště je třeba ještě 
jednat. Jsme připraveni!

DIMITRIJ HÁLKOV,

SLV-KOORDINACE 

u 15. 10. ve 20:20 byla hlídka MP u železničního 
přejezdu v ul. Na Hrázi oslovena mužem, jehož 
vozidlo zůstalo zaklíněno na jedné z vlakových 
kolejí tratě Kralupy Předměstí – Velvary. Muž uvedl, 
že byl při projetí vlakového přejezdu oslněn světly 
protijedoucího vozidla, v důsledku čehož ztratil 
orientaci a sjel ze silnice. Ihned byl telefonicky 
vyrozuměn výpravčí ČD, který následně zastavil 
na uvedené trati provoz. Provedená orientační 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu 
byla negativní. Na místo se dostavila hlídka OO 
PČR a HZS, který vozidlo z kolejiště odstranil. 
Na místo se dále dostavil HZS ČD, jenž provedl 
kontrolu kolejiště. Na kolejišti ani na vozidle 
nedošlo k žádné škodě. Proto byl po domluvě 
s výpravčím ČD následně provoz obnoven.

u 21. 10. v 19:50 bylo na l. 156 přijato oznámení 
ženy, jež sdělila, že její soused je nejspíše pod 
vlivem omamných látek a dělá hrozný hluk. Na 
místo se hlídka MP dostavila zároveň s hlídkou OO 
PČR. Lustrací bylo zjištěno, že se jedná o zájmovou 
osobu. Z tohoto důvodu si hlídka OO PČR celou 
věc na místě převzala a muže následně převezla 
na služebnu PČR.

u 23. 10. ve 13:25 byl prostřednictvím MKDS 
zaznamenán v ul. Šafaříkova muž, který ke 
kontejnerům na směsný odpad odložil rám postele 
a poté odešel do přilehlého domu. Hlídkou byl 
následně v místě zjištěn muž odpovídající popisu, 
jenž se k přestupku přiznal. Následně přislíbil 
odvezení rámu do sběrného dvora TSM. Odkládáním 

odpadu mimo místa tomu určená dochází ke 
spáchání přestupku, za který podle zákona o 
odpadech hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

u  24. 10. byla v 11:28 přijata žádost OO 
PČR o součinnost při prověření oznámení, kdy 
oznamovatel na l. 158 uvedl, že v ul. V Olších nalezl 
motocykl a má obavu, zda není kradený. Lustrací 
registrační značky bylo zjištěno, že majitel nahlásil 
odcizení motocyklu ze své garáže v tentýž den. Na 
místo se následně dostavil společně s hlídkou 
OO PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

u  24. 10. v 11:34 bylo na l. 156 přijato 
oznámení, že v obci Zeměchy u zastávky MHD sedí 
kroužkovaný dravec a oznamovatel má obavu, jestli 
někomu neuletěl. DS se spojila se strážníkem (t. č. 
mimo službu), jež se ve svém volném čase věnuje 
sokolnictví. Ten se dostavil na místo a několik 
dní zbloudilého a hladového dravce nalákal na 
potravu, kterou měl připravenou v rukavici. Jednalo 
se o raroha velkého. Majitel, jenž byl zjištěn podle 
čísla na kroužku, si dravce v pořádku převzal. 
Následně uvedl, že vichr poškodil střechu voliéry 
a dravec z tohoto důvodu uletěl. Podle informací 
tyto případy v 80 % končí smrtí dravce.

u 31. 10. bylo ve 3:50 na l. 156 přijato oznámení 
ženy, která DS sdělila, že má slovní rozepři se 
svým rodinným příslušníkem. Ten ji měl polít 
polévkou a být agresivní. Oznamovatelka dále 
uvedla, že z důvodu obavy o své zdraví jej zavřela 
na balkóně. Zpět do bytu byl vpuštěn až po příjezdu 
hlídky MP. Ve slovní rozepři pak pokračovali i za 

přítomnosti strážníků. Žena pak strážníkům sdělila, 
že tento rodinný příslušník ve sklepních prostorech 
pěstuje pár rostlin konopí. Po vstupu do uvedené 
místnosti bylo patrné, že se jedná o menší pěstírnu. 
Následně dotyčný uvedl, že si pěstuje cca 49 ks 
rostlin konopí za účelem výroby mastí. Na místo 
byla přivolána hlídka OO PČR, která si celou věc 
na místě převzala k dalšímu řešení.
u 1. 11. v 16:01 bylo na l. 156 přijato oznámení, že 
v ul. Štefánikova běhají po střechách garáží nějaké 
děti. Hlídka se v místě spojila s oznamovatelem, 
který měl vedle sebe tři mladistvé. Tito se přiznali, 
že se na střechách garáží pohybovali. Dále 
oznamovatel uvedl, že vyrozumí ostatní vlastníky, 
aby si garáže zkontrolovali, zda jim nevznikla 
nějaká škoda, neboť slyšel praskání některých 
konstrukcí. Děti byly strážníky upozorněny, že 
svým jednáním si zejména mohly způsobit vážná 
zranění. Vzhledem k jejich věku byli na místo 
přivolaní zákonní zástupci a o celé věci byla 
vyrozuměna pracovnice OSPOD MěÚ. 

ČD – České dráhy
MP – Městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
HZS – Hasičský záchranný sbor
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
MHD – Městská hromadná doprava
OSPOD MěÚ – odbor sociálně-právní ochrany dětí 
Městského úřadu

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 � INFORMACE O MP A JEJÍ VEŠKERÉ AKTIVITY NALEZNETE NA WWW.BEZPECNEKRALUPY.CZ

Letiště 
Vodochody?  
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S taré, ve skalním masivu vybudované, 
protiletecké úkryty z doby 2. světové 

války byly před deseti lety zmapovány a 
prověřeny po stavební stránce. Tyto pod-
zemní prostory na území města měly v mi-
nulosti v případě mimořádné situace sloužit 
k ukrytí obyvatel.

Str. 224, odkaz na rok 1944, Velká kronika 
kralupská, autor: Josef Stupka.

„Komise označila domy se sklepy vhodnými jako 
protiletecké kryty. Jediné kryty, které mohly odolat 
bombardování, byly vytesány do masivu Hostibejku. 
Ty byly ale od centra města příliš vzdáleny.“

A právě ty jsme navštívili. Jsou přístup-
né přes soukromý dům z Přemyslovy ulice. 
Zhruba patnáctimetrová strašidelná pís-
kovcová chodba je ukončena zdí z červe-
ných cihel. Za zdí pokračuje dále v podobné 
šíři a délce, jen na pozemku sousedů.

Podobné podzemní tunely vytesané do pís-
kovce se nacházejí i na východním úpatí vr-
chu Hostibejku, od ulice Dobrovského. V nich 
v roce 2011 proběhlo zmíněné zmapování, 
vstup je z bezpečnostních důvodů zazděný.

Tyto štoly by v případě mimořádné udá-
losti mohly sloužit jako úkryt proti kon-
venčním zbraním, tzn. takovým, které  
neobsahují chemické, toxické složky a ne-
patří mezi jaderné zbraně.

Jiří Mácha, bývalý pracovník 
krizového řízení MěÚ:

„Před deseti lety jsme dělali také průzkum obrov-
ského viničního sklepa v Mikovicích pod Jánem.  
O těchto prostorech víme, kdyby došlo k nějaké vá-
lečné události, tak by se tam lidé schovávat mohli. 
Nemají však žádnou odolnost proti chemickým  
látkám ani tlakovou odolnost.“

Jinou kapitolou jsou zděné kryty odolné 
proti jaderným zbraním, které jsou rozmís-

těny po městě, většinou pod průmyslovými 
objekty a obytnými domy.

Celkem jich je v Kralupech nad Vltavou 
evidováno 32.

Ve skrytu duše doufám a věřím, že ne-
nastane situace, v níž bychom tyto kryty 
byli nuceni použít. A podzemní pískovcové 
chodby si raději necháme jen na pěstování 
hub nebo na bojovou hru pro děti.

HANA BOZDĚCHOVÁ

Kralupy mají své katakomby 
■ Bez baterky se v dlouhé podzemní chodbě pod skalním masivem Hostibejku neobejdete. 
Těsně obklopeni pískovcem ze všech stran, tato procházka není nic pro klaustrofobiky. 
V nedávné minulosti prostor sloužil např. k pěstování žampionů, těm se ve vlhkém prostředí 
pravděpodobně dařilo.

Viniční sklep
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Dějiny místní komunistické strany 
v Kralupech souvisí stejně jako jinde 

s historií dělnického hnutí. Na příchod té-
to nové společenské vrstvy, nejprve v po-
době horníků, do okolí našeho města měl 
hlavní vliv počátek těžby uhlí, jež byla na 
Kralupsku zahájena nejpozději koncem 18. 
století. Stavba trati z Prahy do Podmokel 
v roce 1851 a následný vznik průmyslových 
závodů znamenaly příliv dalších dělníků, 
kteří se záhy začali sdružovat ve spolcích, 
z nichž mezi nejstarší patřily Mravenec 
a Rovnost. Vzestup hnutí přinesla 90. lé-
ta, kdy se 1. května 1890 v Kralupech, po 
vzoru Prahy, uskutečnil první prvomájo-
vý průvod. Záhy vznikají další spolky a též 
dělnický konzum Svépomoc, v jehož čele  
stanul pozdější starosta Josef Vaníček.

Vznik ČSR přinesl euforii, 
bídu však nevyřešil
Vyhlášení Velké války znamenalo omezení 
politického života a konec rozvoje hnutí, 
neboť většina jeho členů musela narukovat. 
Teprve v její druhé polovině v souvislosti 
s drahotou a bídou docházelo k živelným 
demonstracím. Kralupskem zároveň sil-
ně otřásla poprava dělníka Josefa Kudrny 
z Postřižína, který byl odsouzen k smrti za 
to, že odmítl návrat do první linie.

28. říjen 1918 sice přinesl pád monarchie, 
nicméně v českých městech vládla i nadále 
bída znásobená ještě epidemií španělské 
chřipky a návratem vysloužilců z fronty, 
takže docházelo k dalším protestům a ani 
Kralupy nebyly výjimkou. Do čela demon-
strací, podnícených nepokoji v Neuměři-
cích, se postavil Jaroslav Süsmilich, jeden 
ze zakládajících členů KSČ v Kralupech, 
jenž je odůvodňoval snahou pomoci po-
třebným: „Jak by člověk nepobuřoval, když 
jsem měl v obci místní chudé, kteří spali 
v pastoušce, na hliněné podlaze, na shnilé 
slámě  a jíst chodili „po šnůře“, to znamená 
po sedlácích, kteří je vítali se slovy: „Tak 
kdy už babo, dědku chcípneš? Jak dlouho 
nás budeš ještě vožírat?“ Za veřejné proje-
vy byl popotahován, což byl nejspíš důvod, 
proč se z bývalého ouholického starosty stal 
hlavní agitátor protestů.

V době, kdy situace na Kralupsku vřela, 
se do varu dostala i sociální demokracie, 
jejíž levé křídlo začalo prosazovat ideje ko-
munismu. Došlo k pádu Tusarovy vlády, 

sjezdu strany a poté i k obsazení Lidového 
domu sociálnědemokratickou levicí, které 
9. prosince ukončil zásah policie. Následo-
vala generální stávka, jež se ale nesetkala 
s úspěchem, a proto byla odvolána.

Jako první odnesl hněv 
lidu poslanec Biňovec
Poté, co byl Lidový dům obsazen policií, 
vypukla stávka i v Kralupech, kde podni-
ky zastavily práci. Obětním beránkem se 
stal poslanec František Biňovec, který do-
hlížel na vyklízení sídla sociální demokra-
cie, za což po návratu domů tvrdě zaplatil: 
„Ve volbách na Kralupsku v roce 1920 byl 
zvolen dělnickým poslancem. Dne 9. pro-
since 1920 se však brodil v krvi svých sou-
druhů na Liďáku v Praze. Po příjezdu do 
Kralup jej očekával velký zástup dělníků na 
nádraží a byl pořádně zfackován, byl jsem 
toho svědkem, protože jsem měl právě ve 
stanici službu,“ uvedl St. Kettner s tím, že 
Biňovec poté utekl do dopravní kanceláře, 
odkud zavolal četníky.

V následujících dnech ovládlo po vzoru 
Kladna nadšení celé Kralupy, na Palackého 

náměstí se konalo shromáždění lidu a měs-
to bylo v pohotovosti.  Dne 11. prosince se 
v hostinci U Bílého beránka sešli předáci 
dělnického hnutí a zvolili revoluční výbor, 
který v čele s Jaroslavem Süsmilichem ří-
dil celou stávku. Vedení se připravovalo na 
převzetí města, pokyny přijel udílet sám 
Bohumír Šmeral. Tentýž den odeslal kra-
lupský hejtman Herrscher do Prahy zprá-
vu o tom, že dělníci dostali pokyn zavést 
diktaturu a socializovat podniky. Zároveň 
upozorňoval na obří zásoby benzínu v rafi-
nerii, jež by mohli povstalci zneužít, a žádal 
proto o přidělení 50 četníků nebo 80–100 
vojáků. Následující noc posily dorazily, na 
což dělníci reagovali tím, že sami zajistí 
bezpečnost v ulicích, ale byli odmítnuti. 
Záhy nechal Herrscher vylepit vyhlášku  
o výjimečném stavu, což revoluční výbor 
nevzal na zřetel a svolal na 15. prosince  
tábor lidu.

Vyhlášení výjimečného 
stavu a rychlý konec
V té době však již bylo obklíčeno Kladno, 
kde byli revoluční předáci zatčeni a podob-
ný osud měl potkat také Kralupy, kde by-
la manifestace 15. prosince znemožněna 
příjezdem dalších bezpečnostních složek. 
Zároveň byla téhož dne stávka odvolána 
a většina lidí se vrátila zpět do práce. O dva 
dny později následuje zákaz distribuce 
Rudého práva pro celý kralupský okres a  
brzy na to jsou předáci revolučního výbo-
ru v čele se Süsmilichem zatčeni, čímž celá 
akce sociálnědemokratické levice končí jak 
v Kralupech, tak i v celém Československu 
nezdarem.

Život ve městě se začal pomalu vracet 
k normálu. Dne 21. prosince se na radnici 
konala schůze předáků místních politic-
kých stran. Starostou Vaníčkem byli infor-
mováni o intervenci za odvolání mimořád-
ného stavu, což ale vláda dosud neučinila. 
Došlo ke shodě, že jednotlivé frakce pone-
sou za udržení pořádku zodpovědnost. Přes 
veškerou snahu však bylo stanné právo od-
voláno až 1. ledna 1921. Jak ovšem dopad-
li vůdci povstání, jaké podmínky panova-
ly ve věznici a jak byli potrestáni? To vše 
se čtenáři dozví v jednom z dalších čísel  
Zpravodaje.

JAN BARTOŠ

Prosincové bouře v roce 1920
■ Kdo vedl hnutí sociálně demokratické levice v Kralupech a jak celá „revoluce“ v našem městě skončila? První 
republika je většinou vnímána jako demokratický a průmyslově vyspělý stát, na který mohou být občané hrdí. 
Předválečné Československo ovšem bylo též zemí s řadou sociálních problémů, jež se projevily již krátce po jeho 
vzniku. Právě poválečná bída, hlad a vliv probíhající revoluce v Rusku vedly k rozkolu v sociální demokracii, který 
se významným způsobem dotkl i Kralup a skončil roku 1921 vznikem komunistické strany.
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Jaroslav Süsmilich
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B líží se ojedinělá příležitost se jich  
zbavit.

Slyšeli jste o milostivém létu? Jde o před-
pis, který na začátku prázdnin schválila  
Poslanecká sněmovna a který lidem umož-
ní definitivně se zbavit dluhů, jež mají u 
veřejnoprávních institucí. Jak? Pokud v ob-
dobí od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 zaplatí 
jistinu a 908 korun exekutorovi za uzavře-
ní exekuce, budou jim odpuštěny veškeré 
úroky, poplatky advokátům či penále. Mi-
lostivé léto tak představuje šanci pro lidi 
vymanit se ze svých dluhů a začít znovu 
žít běžný život.

Lidé s dluhy u veřejnoprávních institucí, 
jako například na sociálním a zdravotním 
pojištění či u obcí za nájem, budou moci od 
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít jednorá-
zovou možnost zaplatit svůj dluh výrazně 
levněji. Pokud dlužník v uvedeném termí-
nu uhradí jistinu, tedy základní finanční 
částku, na jejímž základě závazek vznikl, a 
k tomu pevnou částku 908 korun jako ná-
klady, tak zbylé penále, úroky a takzvané 
příslušenství mu bude odpuštěno. Dojde  

k zastavení exekuce a dlužník bude od 
zbytku dluhu osvobozen. Podmínkou je, 
aby dluh vymáhal soudní exekutor. Na zá-
vazky, jež si instituce vymáhají samy po-

mocí daňových nebo správních exekucí, 
se toto osvobození nevztahuje! Pro tento 
postup se vžil název milostivé léto. „Je to 
unikátní příležitost. Za poslední roky si 
nepamatuji podobnou příležitost pro li-
di, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj 
dluh,“ uvedl dluhový expert Člověka v tísni 
Daniel Hůle.

Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vů-
či soukromým věřitelům, ale výhradně na 
dluh vůči státu či institucím, v nichž má 
stát majetkový podíl a dluh přešel do exe-
kuce. Jedná se tak, vedle dluhu na zdra-
votním a sociálním pojištění, rovněž o zá-
vazky u institucí jako je např. ČEZ, Český 
rozhlas, Česká televize, dopravní podni-
ky, školy, nemocnice apod. V praxi se mů-
že jednat o tisíce, možná desetitisíce lidí, 
kteří z původně malého dluhu dnes dluží 
statisíce kvůli enormnímu penále, zejména 
na zdravotním a sociálním pojištění. Tito 
dlužníci tak v důsledku schválené novely 
exekučního a občanského soudního řádu 
mají nyní jedinečnou příležitost k uhrazení 
svého dluhu bez penále a úroků.

Dvořákovo gymnázium oslavilo české 
Dušičky, americký Halloween a me-

xický Den mrtvých. / Na kole kolem do-
kola Kodaně: Po téměř dvou letech čekání 
se studentům třetích a čtvrtých ročníků 
poštěstilo navštívit dánské hlavní město. / 
Dobré ráno, je tam někdo? V nové ročence 
DG zavzpomínalo na distanční vzdělávání 
v době lockdownu. / Jdeme na to: Gymná-
zium spustilo přípravné kurzy na přijímací 
zkoušky na čtyřleté studium na středních 
školách pro školní rok 2022/2023. / Me-
dailové žně: Na 15 bronzových a stříbrných 
medailí převzali absolventi zájmového pro-
gramu Mezinárodní cena vévody z Edin-
burghu (DofE) z řad stávajících a bývalých 
studentů DG na celokrajské ceremonii v 
Kutné Hoře. / Kudy to jen mohlo téct? Se 
zákoutími a památkami Kralup se za do-
provodu lektorky Městského muzea sezna-
movala kvinta; nejvděčnějším momentem 
komentované prohlídky se stalo hledání 
bývalého koryta Zákolanského potoka na 
náměstí. / ET pod mikroskopem: Na školu 
v přírodě věnované vesmíru vyjely roční-
ky nižšího gymnázia; sestavovaly rakety, 
vydávaly noviny se zprávami o mimozem-
ských civilizacích, prozkoumávaly terén a 
navazovaly kontakty s pozemšťany. / Do 
online soutěže Bobřík informatiky se za-
pojili studenti všech věkových kategorií od  

benjaminů po seniory. / VR, AI, Metaverse a 
Blockchain: Online konference Future Port 
Youth věnované rozšířené realitě, robotice, 
budoucnosti peněz či udržitelné produkci 
jídla a módě se zúčastnili studenti napříč 
gymnáziem. / Hlavně když je zážitek silný: 
O svých zkušenostech s programem DofE 
besedovali na litoměřickém gymnáziu stu-
denti DG. / Škola on/off: Karanténa poslala 

na distanční výuku dvě třídy nižšího gym-
názia, škola se chystá na hybridní vyučová-
ní. / Nach Prag: Němčináři a francouzštiná-
ři vyjeli na zkušenou do institutu Goethe 
a Francouzského institutu. / DG přivítalo 
návštěvníky Dne otevřených dveří vánoč-
ním koncertem a trhy, následovala prohlíd-
ka školy a beseda o přijímacím řízení.

KLÁRA SIKOROVÁ, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

Vzpomínáme. Bububu! Peekaboo! ¡Bu!

Máte dluhy u veřejnoprávních institucí? 
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Letošní škola v přírodě věnovaná tématu vesmír
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna otevřena Út–Pá 15:30–20:00,  
So–Ne 13:30–20:00. 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.

PROSINEC 2021

KLOUŽEME SE  
SE SYNTHOSEM

Od první adventní neděle do 3. ledna budou mít místní 
i přespolní možnost zabruslit si na veřejném kluzišti na 
Palackého náměstí. Jeho generálním sponzorem je firma 
SYNTHOS Kralupy, a.s. 

Pátek 3. 12.  16:30

POCHOD ČERTŮ 
KRAMPUSÁKŮ

Postava Krampuse neboli čerta je dobře známá nám 
všem. Stejně jako v českém folkloru, i v tom rakous-
kém má Krampus za úkol se vypořádat se zlobivými 
dětmi. Krampus pochází z Alp, ale jeho řádění se po-
stupně rozšířilo také do zbytku Rakouska a vlastně i za 
jeho hranice. Jméno Krampus vzniklo pravděpodobně 
z rakouského Krampas, což znamená něco neživého. 
Paradoxně živý je Krampus až moc. O tom se budete 
moci přesvědčit v pátek 3. prosince, kdy do Kralup za-
vítá dvacetičlenná skupina těchto rohatých stvoření. 
Sejdeme se na Palackého náměstí, odkud bude průvod 
startovat, a přes centrum města a pěší zónu Na Fran-
tišku dojdeme do zahrady kulturního domu Vltava, kde 
bude program pokračovat soutěžemi, focením a čertov- 
ským ohňostrojem. Pro návštěvníky je připraveno ob-
čerstvení, které s láskou upekli a uvařili v Cukrárně – 
kavárně Natali.

Vstup na akci je zdarma.

Neděle 5. 12.   14:00

2. ADVENTNÍ NEDĚLE 
S VÁNOČNÍM JARMARKEM
Druhá adventní neděle letos vychází na 5. prosince, na 
den, kdy světem chodí Mikuláš se svými pomocníky – 
andělem a čertem. V tomto čase se s patronem dětí  
a jeho družinou budete moci setkat u vánočního stromu 
na Palackého náměstí. Kromě nadílky tu bude připrave-
na čertovská stezka s hrami a soutěžemi pro malé i velké 
děti.  A co vás čeká? Zvážíte zlaté prasátko, zahrajete si 
čertovský karban, budete lovit kořínky, lít olovo, hledat 
vajíčka černého kohouta a mnoho dalšího. 
Děti si vytvoří vánoční dekorace v dílničkách připravených 
kralupskou charitou a potěší se pohledem na živý betlém 
(oslík, ovečky, velbloud).
Pro všechny budou k mání dobroty všeho druhy, vánoční 
dekorace.

Děkujeme Městu Kralupy, Firmě SYNTHOS, a.s.,  
a Restauraci Na Františku za podporu tohoto adventu.

Pondělí 6. 12.  18:00

HUDEBNÍ MATINÉ 
LACA DÉCZIHO

Přeložený koncert vynikajícího trumpetisty Laca Déczi-
ho doznal malé změny. Kromě termínu uskutečnění je 
to i nový partner Laca. Zdeňka Krysu Fišera nahradí na 
prosincovém matiné mladý pianista Mikuláš Pokorný.
Po koncertě následuje beseda s oběma umělci.  
Pořadem provází Jakub Horváth.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ
Taneční lekce budou probíhat vždy v neděli od 16:45 do 17:45 v těchto termínech:
23. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. a 17. 4. 2022.
Cena kurzu je 3 200 Kč/pár.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ – VÍCE A SUPER POKROČILÍ
Taneční lekce budou probíhat vždy v neděli od 15:00 do 16:30 v těchto termínech:
23. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. a 17. 4. 2022.
Cena kurzu je 3 500 Kč/pár.
Do kurzů se můžete zapsat do 17. 1. 2022.

Vstupné: 180,- , 150,- student, senior
Akce vznikla ve spolupráci KD Vltava a ZUŠ Kralupy.

Čtvrtek 9. 12.  19:30

VÁNOČNÍ KONCERT 
MARKÉTY WAGNEROVÉ 
K adventnímu času v kulturním domě již neodmyslitelně 
patří vánoční koncert Markéty Wagnerové. V bohatém 
programu se představí kapela Mikoláše Nopa, Petr Kolář, 
Míša Břízová, Rafael Alvarez a další.
Návštěvníci koncertu budou mít možnost si ve foyer ki-
na pořídit krásný vánoční dárek pro své blízké nebo jen 
upomínku na Markétin koncert. Ke koupi budou Tiffa-
ny brože, svíčky, vánoční kouličky a vánoční CD sboru  
Markéty Wagnerové. Vstupné: 200 Kč

PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ:
Divadlo Ungelt, Housle – hledáme náhradní termín
4TET – přeloženo na 24. 2. 2022

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
15. 1. Ples TSK MLS

23. 1. Taneční kurzy pro mládež a dospělé 

29. 1. Ples firmy BIDFOOD

30. 1. Taneční kurzy pro mládež a dospělé

AKCE SE BUDOU KONAT DLE 

AKTUÁLNÍCH PLATNÝCH OPATŘENÍ
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Út 30. 11.
 17:00 
KAREL
Dokumentární • Česko • 2020 • vstupné 130 Kč

 20:00 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie/Drama • Česko • 2021 •  vstupné 130 Kč

St 1. 12.
 17:00 
ZTRACENI V RÁJI
Komedie/Road movie • Švýcarsko/Česko • 

2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
KLAN GUCCI
Životopisný/Thriller/Drama/Krimi • USA • 

2021 • titulky • vstupné 130 Kč

Čt 2. 12.
 17:00 
TADY HLÍDÁME MY PREMIÉRA
Rodinný/Komedie • Česko • 2021 •  

vstupné 140 Kč

 20:00 
HLAS LÁSKY
Drama/Životopisný/Hudební • Kanada/Fran-
cie • 2020 • titulky • vstupné 130 Kč

Pá 3. 12.
 17:00 
ENCANTO
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný/
Fantasy • USA • 2021 • dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
RESIDENT EVIL: RACOON CITY
Akční/Horor/Sci-Fi/Mysteriózní • USA/
Německo • 2021 • titulky • vstupné 130 Kč

So 4. 12.
 14:30 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/Komedie/
Fantasy • Česko/Francie/Polsko/Slovensko • 

2021 • dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
TADY HLÍDÁME MY
Rodinný/Komedie • Česko • 2021 •  

vstupné 140 Kč

 20:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

Ne 5. 12.
 14:30 
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ 
POHÁDKY
Animovaný/Pohádka/Loutkový/Povídkový • 

Česko • 2021 • vstupné 90 Kč

 17:00 
TADY HLÍDÁME MY 
Rodinný/Komedie • Česko • 2021 •  

vstupné 140 Kč

 20:00 
BENEDETTA
Drama/Historický/Romantický/Životopisný 

• Francie/Nizozemsko • 2021 • titulky • 

vstupné 140 Kč

Út 7. 12.
 15:00 
KINO SENIOR – PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 70 Kč

 17:00 
ENCANTO
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný/
Fantasy • USA • 2021 • dabing • vstupné 
130 Kč

 20:00 
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ 
ŠAMPIÓNEK
Drama/Životopisný/Sportovní • USA • 2021 •
 titulky • vstupné 130 Kč

St 8. 12.
 17:00 
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ 
POHÁDKY
Animovaný/Pohádka/Loutkový/Povídkový • 

Česko • 2021 • vstupné 90 Kč

 20:00 
ETERNALS
Akční/Fantasy/Sci-Fi/Drama • USA • 2021 • 

dabing • vstupné 130 Kč

Čt 9. 12.
 19:30 
VÁNOČNÍ KONCERT MARKÉTY 
WAGNEROVÉ
Ve čtvrtek 9. prosince vás Markéta Wagnerová 
znovu pozve do svého obýváku, který se stane 
místem příjemného setkání jejího sboru, hostů 
a vás, diváků.
Pozvání na akci přijali Petr Kolář a Michala 
Břízová. Vstupné 200 Kč.

Pá 10. 12.
 17:00 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
PREMIÉRA
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY 
BIZARRE PREMIÉRA
Dokumentární/Hudební • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

So 11. 12.
 14:30 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 17:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

 20:00 
TADY HLÍDÁME MY
Rodinný/Komedie•Česko•2021•vstupné 140 Kč

Ne 12. 12.
 10:30 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 17:00 
TADY HLÍDÁME MY
Rodinný/Komedie • Česko • 2021 •  

vstupné 140 Kč

 20:00 
WEST SIDE STORY
Muzikál/Drama/Romantický/Krimi • USA • 

2021 • titulky • vstupné 140 Kč

Út 14. 12.
 17:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

 20:00 
TADY HLÍDÁME MY
Rodinný/Komedie • Česko • 2021 

vstupné 140 Kč

St 15. 12.
 17:00 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
WEST SIDE STORY
Muzikál/Drama/Romantický/Krimi • USA • 

2021 • titulky • vstupné 140 Kč

Čt 16. 12.
 17:00 
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 
PREMIÉRA
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi • USA • 2021 • 

dabing • vstupné 140 Kč

 20:00 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ PREMIÉRA
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 140 Kč

Pá 17. 12.
 17:00 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 140 Kč

So 18. 12.
 14:30 
DRAČÍ PRINCEZNA
Rodinný/Pohádka • Norsko • 2020 • dabing •  

vstupné 130 Kč

 17:00 
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi • USA • 2021 • 

dabing • vstupné 140 Kč

So 18. 12.
 20:00 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 140 Kč

Ne 19. 12.
 14:30 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 17:00 
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi • USA • 2021 • 

dabing • vstupné 140 Kč

 20:00 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 140 Kč

Út 21. 12.
 17:00 
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi • USA • 2021 • 

dabing • vstupné 140 Kč

 20:00 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 140 Kč

St 22. 12.
 17:00 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
KINGSMAN: PRVNÍ MISE 
PREMIÉRA
Akční/Dobrodružný/Komedie/Krimi/Thriller 

• Velká Británie/USA • 2021 • titulky • 

vstupné 130 Kč

Čt 23. 12.
 17:00 
ZPÍVEJ 2 PREMIÉRA
Animovaný/Muzikál/Komedie/Rodinný • 

USA • 2021 • dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
THE MATRIX RESURRECTIONS 
PREMIÉRA
Akční/Sci-Fi • USA • 2021 • titulky •  

vstupné 140 Kč

Út 28. 12.
 17:00 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 140 Kč

St 29. 12.
 17:00 
ZPÍVEJ 2
Animovaný/Muzikál/Komedie/Rodinný • 

USA • 2021 • dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
THE MATRIX RESURRECTIONS 
Akční/Sci-Fi • USA • 2021 • titulky •  

vstupné 140 Kč

Čt 30. 12.
 17:00 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi • USA • 2021 • 

dabing • vstupné 140 Kč

KaSS si vyhrazuje právo na změnu programu.
Kino Vltava – náměstí J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827,
předprodej: 315 726 101, kasskralupy.cz

PROGRAM 
KINA 
VLTAVA
Pokladna otevřena vždy hodinu před začátkem 
první projekce. Vstupenky lze také kupovat 
online na kasskralupy.cz.

PROSINEC 2021

THE MATRIX  
RESURRECTIONS
23. a 29.11. 
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Adventní čas v Kralupech  nad VltavouAdventní čas v Kralupech  nad Vltavou
Od začátku adventu do konce roku bude pro všechny místní i přespolní otevřené       veřejné kluziště na Palackého náměstí.

III. ADVENT
pátek 10. prosince

II. ADVENT
pátek 3. prosince

2. adventní neděle s vánočním jarmarkem

3. adventní neděle s vánočním jarmarkem

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

16:30
POCHOD KRAMPUSÁKŮ – průvod čertů krampusáků přes město do zahrady  
KD Vltava, strašení, focení, čertovský večer

14:00–18:00
ČERTOVSKÁ STEZKA s hrami a soutěžními úkoly pro malé i velké děti (vážení zlatých prasátek, poznávání věcí z čertova hrnce, trefování plechovek, 
čertovský karban, věštění z čertova ocásku, hledání vajíček černého kohouta, lovení kořínků, lití olova a věštění z něj)

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

10:00–20:00 ČESKÉ  KOLEDY

15:30 VYSTOUPENÍ DĚTÍ ze zájmových útvarů DDM Kralupy v Domě s pečovatelskou službou v Kralupech

17:30 ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Kralupy, Městské muzeum

16:00–18:00 VÁNOČNÍ PODVEČER před budovou DDM Kralupy

10:00–20:00 VÁNOČNÍ  JARMARK, Palackého náměstí

10:00–17:30 JAZZOVÉ VÁNOCE

17:30 FIRE SHOW

18:00 RETRO DISCO PRO DOSPĚLÉ

10:00–18:00 ČESKÉ KOLEDY pod stromečkem

13:00–18:00 DÍLNIČKY pro děti

14:00–16:00
TANČÍRNA U VÁNOČNÍHO SVAŘÁKU, Terassa café bistro
Hudba: Tomáš Vejvoda, zpěv: Šárka Bastlová

18:00–20:00 MADE IN GARAGE (revivaly)

16:00
ADVENTNÍ KONCERT A ŽIVÝ BETLÉM, Kostel Narození svatého 
Jana Křtitele (Zeměchy) – pořádá: spolek Hudba staví chrámy  
a TPS Z. Štarkové

18:00
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Kralupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého 
Václava v Kralupech nad Vltavou

19:30 VÁNOČNÍ KONCERT MARKÉTY WAGNEROVÉ, KaSS Kralupy nad Vltavou

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

13:00–17:00 TVOŘIVÁ DÍLNA S VÁNOČNÍ TEMATIKOU, Městské muzeum

10:00–12:00 TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, sál Hotelu Sport, pořadatel: DDM Kralupy

sobota 11. prosince

neděle 12. prosince

úterý 14. prosince

čtvrtek 16. prosince

středa 8. prosince

čtvrtek 9. prosince

sobota 4. prosince
neděle 5. prosince

čtvrtek 2. prosince

Palackého náměstí

Palackého náměstí

Příchod Mikuláše, nadílka.  Živý betlém – oslík, velbloud, ovečky.  Dílničky pro děti připravené Charitou Kralupy.  Dobroty všeho druhu.  Vánoční dekorace.
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Adventní čas v Kralupech  nad VltavouAdventní čas v Kralupech  nad Vltavou
Od začátku adventu do konce roku bude pro všechny místní i přespolní otevřené       veřejné kluziště na Palackého náměstí.

IV. ADVENT
pátek 17. prosince

4. adventní neděle s vánočním jarmarkem

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

10:00–20:00 ČESKÉ KOLEDY

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

10:00–15:00 SWINGOVÉ VÁNOCE POD STROMEČKEM

15:00–20:00 ELEKTROSWING DJ.

Vstup na základě platných hygienických opatření

8:00
 CHARITATIVNÍ BĚH S RENÉ KUJANEM, Palackého náměstí  
– pořadatel: DDM Kralupy

14:00 
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ, pásmo koled, kostel Narození svatého 
Jana Křtitele (Zeměchy) – pořádá spolek Hudba staví chrámy

18:00 RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ v podání ZUŠ Kralupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou

10:00–17:30 ČESKÉ KOLEDY 

14:00–14:10
VYSTOUPENÍ DĚTÍ z tanečního zájmového útvaru  
DDM Kralupy

17:30–18:00 DĚTSKÝ SBOR MARKÉTY APTOVÉ

18:00–20:00 VOCAL BAND MARKÉTY APTOVÉ

18:00, 18:45, 19:30 LASER SHOW

17:00
ADVENTNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ, u kapličky v Lobečku – 
pořádá Centrum volného času Palouček, z. s. 

pátek 24. prosince

středa 22. prosince

neděle 19. prosince

sobota 18. prosince

Palackého náměstí
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GENERÁLNÍ PARTNER:

PARTNEŘI AKCE: Terassa Café bistro 
Zuzana Šindelová
Městské muzeum 
Palouček z.s. ZUŠ Kralupy

22. 12. 16:00–17:00 DPS

22. 12. 17:00–18:00 před MěÚ

22. 12. 18:00 
kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava 
v Kralupech nad Vltavou, na Rybově mši vánoční

24. 12. 14:00 
v kostele Narození svatého Jana Křtitele  
v Zeměchách při „Vánočním koledování“ 

24. 12. 16:00 v kostele na dětské půlnoční mši

BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
1. 1. 2022 V 19:00

nad řekou Vltavou u mostu T. G. Masaryka.
V případě nepřízně počasí a omezujících hygienických 

opatření bude ohňostroj přesunut na jiný termín.
Více informací na www.mestokralupy.cz či FB Města Kralupy nad Vltavou.

PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN
DLE PLATNÝCH A DOPORUČENÝCH OPATŘENÍ. 

SLEDUJTE WWW.MESTOKRALUPY.CZ.
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Městská KNIHOVNA PROSINEC 2021
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

Výstava ke 120. výročí narození Jaroslava 
Seiferta s názvem „ZA TO STÁLO ŽÍT“ je 
otevřena pro veřejnost až do Silvestra 2021  
do 12:00 hod., kdy je možné si výstavu  
naposledy prohlédnout.

OD ÚTERÝ 23. LISTOPADU 
bude část výstavy „ZA TO STÁLO ŽÍT“ přemě-
něna k adventu s názvem „VÁNOCE NEJEN 
U SEIFERTŮ“.

V SOBOTU 4. PROSINCE 
13:00–17:00
proběhne adventní odpoledne v muzeu pro 
děti, rodiče i prarodiče. Při dílničkách vytvo-
říme tu správnou tajemnou pohodu v čase 
předvánočním. Připomeneme Vánoce u Sei-
fertů, lidové tradice našich prababiček a pra-
dědů, vypůjčíme si šišky z přírody a další už 
neprozradíme.
Odpoledne nám obohatí spolek Devět životů 
a Pralinkářka z Veltrus.

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti ZDARMA.

ÚTERÝ 14. 12., 17:30
Vánoční koncert ZUŠ

UPOZORŇUJEME návštěvníky muzea, že v do-
bě konání adventních rukodělných dílniček pro 
školní skupiny NEBUDE z hygienických důvodů 
umožněn jiným návštěvníkům vstup do mu-
zea. Jedná se o následující dny:  úterý 7. 12., 
čtvrtek 9. 12., středa 15. 12., čtvrtek 16. 12.  
a pátek 17. 12. v čase od 9:00 do 16:00.

ČTEME Z KNIHY NÁVŠTĚV
25. 9. – Zajímavá expozice o mladém městě 
a velkém starém básníkovi. A. V.
6. 10. – Děkuji za připomínku díla a osobnosti 
pana Seiferta. B., Kladno
3. 11. – Děkuji za zážitek, výstava o J. Sei-
fertovi je velmi podnětná, stejně jako ostatní 
expozice. Zase se vrátím. A. K., Praha

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA

Městské MUZEUM PROSINEC 2021
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

P ři svých výpravách za neodhalenými 
záhadami spisovatel, záhadolog a sce-

nárista Arnošt Vašíček navštívil již více než 
80 zemí na pěti kontinentech a také četné 
ostrovy v Tichomoří a v Indickém oceánu.

Arnošt Vašíček se také zajímá o události 
našich dějin, které se navzdory vědecké-
mu zkoumání doposud nepodařilo uspo-

kojivě vysvětlit a které nás provokují svou 
tajemností. Autor řady knih o tajemnu  
a televizních seriálů posluchače seznámí 
se záhadnými archeologickými nálezy,  
s podivnými záznamy v kronikách a ta-
ké s tajuplnými okamžiky v životě někte-
rých proslulých osobností, jež naznačují, 
že minulost je daleko vzrušivější, než si 

vůbec dovedeme představit, a vybízejí nás  
k novému pátrání.

Vážení čtenáři, přejeme vám klidné prožití 
vánočních svátků, dostatek času na rodinu 
a přátele i dobrou knihu z naší knihovny. 
V novém roce vám přejeme především hod-
ně zdraví, optimismu a spokojenosti.Vaše 
knihovna. ŠÁRKA PÁNKOVÁ, VEDOUCÍ KNIHOVNY

Fascinující tajemství české historie s Arnoštem Vašíčkem

Přejeme čtenářům i návštěvníkům muzea příjemné 
svátky vánoční a do nového roku pevné zdraví, 
optimismus, porozumění a naději.
Těšíme se na vás po celý rok 2022.

Zaměstnanci Městského muzea 
v Kralupech nad Vltavou

PF 2022

Sledujte náš web www.muzeumkralupy.cz (především složku online) a Facebook, kde pro 
vás stále připravujeme mnohé zajímavosti, videa, obrázky.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU PROSINEC 2021

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 
A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 jsme před na-
ším DDM uspořádali Svatomartinskou slav-
nost s lampionovým průvodem. Děti se bavily 
ve dvou dílničkách (výroba husích škrabošek a 
mávátek). Rodiče se mohli občerstvit trhanou 
husou s červeným zelím či svatomartinskými 
rohlíčky. Pro děti byl připraven svatomartinský 
čaj, který mohly vychutnávat při sledování kra-
lupského loutkové divadla Rolnička. To si pro 
ně připravilo příběh o svatém Martinovi. Sou-
časně děti bavili členové souboru Chůdadlo 
(sv. Martin, žebrák a anděl na chůdách).

V 17:00 hod. jsme vyrazili s lampiony a svatým 
Martinem na bílém koni za doprovodu Kralup-
ského žesťového orchestru průvodem k Domu 
s pečovatelskou službou, kde jsme pozdravili 
seniory, a pokračovali na Palackého náměs-
tí, kde jsme naši slavnost ukončili. Velmi nás 
v současné nelehké době potěšila hojná účast 
dětí a dospělých.

VÁNOČNÍ PODVEČER
Ve čtvrtek 16. prosince od 16:00 hod. do 
18:00 hod. proběhne před budovou DDM tra-
diční vánoční podvečer. Čeká vás vystoupení 
malých i velkých tanečníků, kytaristů a dalších 
zástupců našich zájmových útvarů. Přijďte 
k nám načerpat vánoční atmosféru.

ZA TAJEMSTVÍM 
KRALUPSKÝCH STRAŠIDEL
Během listopadu 2021 se za kralupskými stra-
šidly vydala řada malých a velkých účastníků. 
Trasa naší nové venkovní bezobslužné hry ve-
de z centra města přes Zátiší a Hostibejk zpět 
k budově DDM. Současně se prostřednictvím 
QR kódu můžete dozvědět zajímavé informace 
o místech, kterými trasa vede. Herní plán je ke 

stažení na našich webových stránkách (www.
ddmkralupy.cz).

KALENDÁŘ DDM KRALUPY 
NA ROK 2022
Stejně jako v loňském roce jsme i letos připravili 
jedinečný stolní kalendář DDM Kralupy. Nalez-
nete v něm fotografie z našich akcí, pobytových 
a příměstských táborů a zájmových útvarů.

POMOZTE NÁM OZDOBIT VÁ-
NOČNÍ STROMEČEK PŘED DDM
I v letošním roce umístíme před budovu DDM 
neozdobený vánoční stromeček. Kdykoli bu-
dete moci svou ozdobu (ručně vyrobenou či 
zakoupenou) umístit na náš stromeček. Pevně 
věříme, že výsledná výzdoba nám všem spo-
lečně udělá radost.
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Poděkování a přání všem rodičům žáků ZŠ a MŠ Třebízského
Kroky tiše dopadají do sněhu, stačí pár vteřin – rok se uzavírá.

Skončí čas starých křivd i lásek, starých příběhů, rodí se předsevzetí čirá.
Pamatujte, že to nejdůležitější, čím můžete obdarovat své blízké, je láska, čas, který s nimi strávíte, a pozornost,  

kterou jim budete věnovat. 
Naslouchejte proto svým blízkým nejen o Vánocích, ale také v celém následujícím roce 2022.

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

Vměsíci listopadu jsme obohatili výuku 
v rámci projektových dnů mimo školu 

realizovaných z projektu Šablony pro Tře-
bízského II, který umožnil jejich realizaci 
pro žáky bezplatně.

2. listopadu 2021 žáci devátých tříd pod 
vedením pana učitele Mgr. Marcela Ku-
bálka realizovali výuku fyziky praktic-
ky v iQLANDII v Liberci, kde pan učitel 
společně s odborníkem vedli jejich výuku.  
Seznámili se s překonanými lidskými vy-
nálezy, ukázali si pokusy, které prověří na-
še lidské smysly, poté mohli prakticky ob-

jevovat vlastní dovednosti, například na 
trenažeru řízení dopravních prostředků. 
V poslední části se pak přenesli do vesmíru, 
aby se nechali unést po proudu toku času 
do historie Země. Viděli souhvězdí, která 
na obloze viděli naši předci a dozvěděli se, 
jak se bude měnit vesmír okolo nás v prů-
běhu následujících tisíciletí.

 Další projektový den mimo školu jsme 
uskutečnili 15. 11. 2021 v Terezíně, kam se 
vypravili žáci osmých tříd společně s panem 
učitelem dějepisu Mgr. Tomášem Rampí-
rem. Společně s ním a odborníkem se sezná-
mili s historií pevnosti Terezín, povídali si o 
životě vězňů, který nebyl vůbec jednoduchý, 

byl plný utrpení, ale také vzájemné pomoci. 
Součástí výuky byla také prohlídka Malé a 
Velké pevnosti, promítání filmu o nacistické 
propagaci Terezína. Žáci také viděli, co zna-
menají peníze a jak ovlivnily životy samot-
ných vězňů. Na závěr si prohlédli muzeum 
s uměleckými pracemi dětí v ghettu a snažili 
se pochopit nacistickou propagandu.

Oba tyto projektové dny mimo školu 
velmi vhodně doplnily teoretickou výu-
ku ve škole o praktickou část, jejíž odbor-
nost vždy zajišťoval odborník, jenž působí 
v uvedených institucích, mohl tak předávat  
autentické informace. DAGMAR KUZNÍKOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

ZŠ 28. ŘÍJNA

V listopadu měla naše třída možnost ab-
solvovat v rámci projektu Abeceda pe-

něz od České spořitelny program, při kte-
rém jsme se dozvěděli, jak je důležité umět 
hospodařit s penězi. V úterý dne 9. 11. 2021 
k nám přišla paní lektorka a poučila nás i 
spolužáky z 2. třídy o termínech, jako jsou 

rozpočet, příjmy a výdaje, hospodaření se 
schodkem a podobně. Také jsme si mohli 
osahat bankovky, kterými se platí v jiných 
zemích. Program se nám moc líbil a těšíme 
se na další pokračování. 

Dalším zajímavým zážitkem tento měsíc 
byla návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka 
v Praze. Viděli jsme moc hezké představe-
ní „Hurvínkovo přání“. Po něm byl ještě 

Projektové dny mimo školu

Abeceda peněz

workshop, kde jsme se mohli dotknout lou-
tek a zahrát si zajímavou hru. Bylo to super.

A neradi bychom zapomněli na Zipyho 
kamarády. Jedná se o program primár-
ní prevence. Lektorka Gábi k nám chodí 
už čtvrtým rokem. Zipy nám jejím pro-
střednictvím radí, jak zvládat konflikty 
a jak být dobrým kamarádem.  Všechny 
akce se nám moc líbily a už teď se těšíme 
na další. 

V prosinci nás čekají vánoční dílny a Den 
otevřených dveří. Obě akce se budou konat 
dne 16. 12. 2021 u nás ve škole. Také jsme 
opět vyhlásili Mikulášskou nadílku pro 
opuštěná zvířátka z útulku Lesan.

ŽÁCI 4. TŘÍDY 

POD VEDENÍM TŘÍDNÍ UČITELKY SEINEROVÉ FO
TO
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Žáci 4. třídy před 
divadlem



21www.mestokralupy.cz   ŠKOLY PROSINEC 2021       KZ

ZŠ GENERÁLA KLAPÁLKA

N a základní škole ZŠ Generála Klapálka 
se 20. a 21. října 2021 uskutečnila akce 

s názvem „Den stromů “. Tento projekt vy-
tvořil školní parlament za účelem seznámit 
mladší spolužáky s naším přírodním oko-
lím. Významnou součástí programu byla i 

naučná stezka s tabulemi, která se nachází 
v zadní části školní zahrady.

Den stromů se slaví nejen v Čechách, ale 
i ve světě, proto jsme ho oslavili také. Spo-
jením různých věkových kategorií jsme si 
vyzkoušeli, jaké to je připravit a odprezen-
tovat program před mladšími spolužáky. 
Součástí programu bylo například pozná-

vání listů a stromů, tajenky a doplňovačky, 
hledání stromů na zahradě, ukázka nauč-
ných tabulí, hraní her a mnoho dalšího.

Za nás, členy školního parlamentu, byly 
všechny děti moc šikovné a akce se vydařila 
na výbornou, ještě jednou moc děkujeme 
všem zúčastněným. Víme, že podobné akce 
jsou na naší škole velmi oblíbené, a proto 
s jistotou plánujeme další.

ANEŽKA NOVOTNÁ, 8. D 

A jak hodnotily akci paní 
učitelky 1. stupně?
Výborný nápad, super povedená akce.  
Žáci měli vše důkladně připravené, hez-
ky s mladšími spolužáky mluvili. Opravdu  
velká pochvala, děkujeme.

A. TRNOBRANSKÁ, TŘÍDNÍ UČITELKA 4. B

Přestože šlo o první takovou spolupráci 
s malými dětmi, neměla jsem žádné při-
pomínky ani výtky, spíš naopak. Nabídla 
jsem klukům další spolupráci, pokud by 
měli zájem. Kdybych akci hodnotila znám-
kou, navrhla bych určitě 1 třikrát podtrže-
nou. Potěšilo mě setkání s chytrými a milý-
mi mladými lidmi, jsem ráda, že tu takové 
máme.  E. DVOŘÁKOVÁ, TŘÍDNÍ UČITELKA 1. B

První letošní akce školního parlamentu 
Den stromů pro žáky 1. stupně

ZŠ JODLOVA

V rámci projektu ŠABLONY II PRO 
ZŠ JODLOVA proběhly na naší škole 

projektové dny za doprovodu canistera-
peutických psů. (Canisterapie je název pro 
metodu pozitivního psychosociálního a fy-
ziorehabilitačního působení na potřebné 
osoby prostřednictvím speciálně vedeného 
a cvičeného psa.) Projekt obsahoval hned 
několik aktivit, především zdobení triček a 
tašek pomocí barev na textil a šablonek se 
psími motivy. Trička budou dále využívá-
na v hodinách canisterapie, které probíhají 
pravidelně celý školní rok. V rámci projek-
tového dopoledne si děti mohly vyzkoušet 
aktivity s pejsky, například česání, nácvik 
vodění nebo různé hry. Speciálně na tento 
projekt přišlo děti potěšit kromě dospělé 
feny i malé štěně. Děti tak mohly rozpo-
znávat rozdíly mezi dospělým a mladým 
pejskem. Všechny děti si projektový den 
velice užily a z vyrobených triček měly ra-
dost. Toto je jen jedna z ukázek projektů a 
akcí, jež pro naše děti pořádáme v tomto 
předvánočním období. Jsme velmi rádi, 

že nám to zatím epidemiologická situace 
a opatření s ní spojené umožňují. Na zá-
věr bych ráda popřála za náš kolektiv ZŠ 

Jodlova krásné a klidné vánoční svátky a 
hodně zdraví v roce 2022.

HANA MAZOCHOVÁ

Předvánoční aktivity naší školy
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Den stromů na školní 
naučné zahradě

V rámci projektu 
Canisterapie si žáci 

odnesli vlastnoručně 
vyrobená trička
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Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

17. 10. Václav MÁČEK 68 let

20. 10. Jiří PETRŽILKA 93 let

22. 10. Miroslav ŠPALDOŇ 75 let

24. 10. Růžena LACHMANOVÁ 93 let

30. 10. Ing. Jan MARŠÁLEK 77 let

2. 11. Vojtěch FIDLER 87 let

2. 11. Emila MATĚJA 89 let

4. 11. Božena FIALOVÁ 92 let

11. 11. Marie STREJČKOVÁ 73 let

rodáci�
Výbor rodáků oznamuje zrušení vánoční besíd-
ky v důsledku zhoršující se covidové situace. 
Přejeme všem členům a příznivcům klidné  
Vánoce a hlavně pevné zdraví. Členky výboru.

jubilanti�

PŘEJEME našim spoluobčanům, 
kteří oslaví V PROSINCI
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.

45. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2021
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

Pozvánka na procházku údolím Únětického potoka  
do Roztok u Prahy

Kdy? V sobotu 4. prosince 2021.

Karlův most spojuje Staré Město s Malou Stra-
nou. Je 515,76 m dlouhý a  9,40 m až 9,50 m 
široký, vozovka se nachází 13 m nad běžnou 
hladinou. Tvoří jej šestnáct oblouků. Most je tři-
krát zalomen a proti proudu nepatrně vypouklý. 
Je doplněn třemi věžemi: větší a  menší Malo-
stranskou mosteckou věží na Malé Straně a Sta-
roměstskou mosteckou věží na straně Starého 
Města. Harmonické spojení monumentální stře-
dověké architektury s výzdobou třiceti převážně 
vrcholně barokních soch a sousoší vytváří půso-
bivý celek, který reprezentuje dvě slavná období 
českého umění.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 hod. na Masarykovo nádraží v Praze. Dále 
půjdeme pěšky na Křižovnické náměstí, kde se 
v 10 hod. sejdeme u sochy Karla IV. s mimo kra-

lupskými členy a PhDr. Evou Havlovcovou. Nutný 
bude respirátor do vlaku a vnitřních prostor věží.

Tato vycházka je realizována s finanční podporou 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila Milena Vovsová.

80 let

Jaroslav Froněk

František Gross

Miloslav Konáš

Ing. Věra Hašová

Ivana Hergesellová

Petr Zloch

85 let 
Růžena Šiková

Eva Vajglová

90 let 

Marie Kovalčíková

Božena Zemanová

Blanka Matějková

91 let
Anna Spálenská

Věra Jelínková

92 let Luboš Růžička

94 let Ing. Josef Stupka
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vzpomínky�

Dne 4. prosince to bude již 18 let, co nás navždy opustil 
můj milovaný manžel, starostlivý táta a děda,  
pan JOSEF HANZLÍK.
Stále vzpomíná manželka Anuš, děti Milan, Anuš  
a David, vnuci Petr, David a Adam.
Kdo jste znali našeho tatínka, vzpomeňte. Děkuje rodina.

Moc nám chybíš maminko, babičko  
a kamarádko JARUŠKO BOHATOVÁ, 
co jsi nás náhle opustila před rokem, 
4. prosince 2020.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte 
společně se syny a vnoučaty s 
rodinami, děkujeme.

Před 100 lety, 1. prosince 1921, se 
narodil náš tatínek a dědeček  
Ing. AUGUSTIN HLAVÁČEK. 
Miloval svoji rodinu a chtěl důstojný 
život pro všechny lidi.
Vzpomínáme. Rodina

Dne 5. prosince uplynou již dva roky 
od úmrtí naší nejdražší maminky, 
manželky, babičky, paní LENKY 
VOSÁHLOVÉ. Čas velkou ránu nezahojil 
a my stále vzpomínáme na Tvé úsměvy 
a zlaté srdíčko. Moc nám chybíš. 

Manžel Lubomír a dcery Monika a Lucie s rodinami

Dne 1. prosince uplyne rok od 
chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
stále usměvavá maminka paní EVA 
ROHANOVÁ.
Stále vzpomínáme na její obětavost a 
veselou povahu.

Dcera Šárka a syn Vratislav s manželkou Denisou

Dne 22. prosince tomu bude 20 let, 
co nás opustila ve věku 56 let moje 
manželka VÁCLAVA UMLAUFOVÁ, 
maminka syna Jendy a dcery 
Vladimíry, babička  vnoučat Petrušky 
a Leničky.

S láskou na ni vzpomínají přátelé a příbuzní.

Nedožitých osmdesát let – Ing. 
BOHUSLAV VACEK.
Celoživotní zaměstnanec Kaučuku, 
funkcionář, turista, člen Kruhu přátel 
Prahy. Vzpomínáme stále.
Celá rodina

Dne 17. prosince 2012 jsme se 
s bolestí a úctou rozloučili s panem 
JANEM MERHOUTEM.
Je tomu již 9 let, ale naše spojení 
s ním je stále plné lásky, která nikdy 
neodejde. Děkujeme všem, kteří se 

k nám vzpomínkou připojí.
Manželka Lucie a syn Marek s rodinou

 KOUPÍM jakoukoli JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV.
Děkuji za nabídku. Kontakt: 723 971 027

 KOUPÍM garáž kdekoli a v jakémkoli stavu.
Kontakt: 774 989 505

 KOUPÍM garáž v Kralupech nad Vltavou.
Kontakt: 731 073 131, jaskalka@volny.cz

 KOUPÍM zahrádku v Kralupech nad Vltavou a okolí, 
s chatkou i bez. Kontakt: 722 735 982

 HLEDÁM 2–3 lidi s autem z Kralup nad Vltavou 
a okolí pro práci sanitáře ve zdravotnickém zařízení 
v Mělníku (nejde o LDN).
Jedná se o 12hod. směny 7:00–19:00 a 19:00–7:00. 
Plat 20 000 Kč + benefity.
Kontakt: 607 149 267

 PRODÁM mysliveckou uniformu a zamykatelnou 
skříňku na zbraně. Cena dohodou.
Kontakt: 607 586 645

soukromá inzerce�

DODATEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ
V říjnu 2021 oslavili 
manželé Čermákovi, 
rodáci z Kralup,  
50. výročí svatby.
Přejeme jim hodně 
zdraví a štěstí do dalších 
společných let.
Dcery Lucie a Veronika

20. prosince 2021 oslaví pan FRANTIŠEK 
GROSS své životní jubileum 80 let.
Do dalších let mu přeje hodně zdraví manžel-
ka s dcerou a přátelé.

blahopřání�

Dne 23. prosince tomu bude 25 let, kdy nás navždy 
opustila milovaná maminka a sestra JANA ŽEMLOVÁ.
Stále vzpomínají syn Vláďa s rodinou a sestra Naďa 
s rodinou.
Dne 6. ledna tomu bude 20 let, co nás opustila 
maminka a babička RŮŽENA PALLASOVÁ.
Vzpomeňte, kdo jste je znali.
S láskou v srdcích vzpomínají dcera Naďa a vnoučata 
Naďa, Vláďa a Jiří s rodinou.

MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit. 
 MGR. KAMIL HAINC, V. R., TAJEMNÍK MĚÚ

1/ ŠÉFREDAKTOR/ŠÉFREDAKTORKA KRALUPSKÉHO 
ZPRAVODAJE – PRODLOUŽENO

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

2/ REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ 
A KULTURY MĚÚ – SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ NA 
DOBU URČITOU

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

3/ REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ 
A KULTURY MĚÚ 
– náhradní rodinná péče

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

4/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY 
NAD VLTAVOU 

Nástup: dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR pro výkon 
povolání strážníka, nebo od 10. 1. 2022 v případě, že uchazeč platné osvědčení MV ČR 
pro výkon povolání strážníka nevlastní. V takovém případě absolvuje strážník–čekatel 
první dva měsíce teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP.

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:
Vážený pane Ing. Josefe STUPKO,
k Vašim krásným narozeninám, které 
v prosinci oslavíte, Vám jakožto čestné-
mu občanu, historiku města Kralupy nad 
Vltavou a dlouholetému přispěvovateli do 
Kralupského Zpravodaje přejeme mnoho 
štěstí, pohody a krásné prožití vánočních 
svátků. 
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Kolik mládežnických kategorií v současné 
době pojímá místní volejbalový klub?
U děvčat máme obsazené všechny kategorie, 
a to od první třídy základní školy až po ženy. 
U chlapců, kteří u nás začali působit teprve 
nedávno, máme nyní přípravku, žákovský 
tým a kadety. Na nedostatek dětí si tedy ne-
můžeme stěžovat. Totéž platí i o kvalitních 
trenérech. Jedinou nevýhodou je nedostatek 
vhodných prostor, kde bychom mohli tré-
novat a hrát mistrovské zápasy. Předpoklá-
dám však, že se s tímto problémem potýkají 
i ostatní kralupské kluby.

Právě jste mi tak trochu sebrala 
otázku spojenou s dostatečnými či 
nedostatečnými podmínkami pro Váš 
sport. Jak toto vnímáte?
Co se týče tréninků, tak my přibližně tři 
měsíce trénujeme venku na sokolišti, kde 
jsme v pronájmu. Přes zimu pak trénujeme 
na ZŠ Gen. Klapálka, ovšem v současné do-
bě se sem už nevejdeme. Žáci tedy nyní tré-
nují jednou týdně na ZŠ Václava Havla, při-
čemž dívčí přípravku jsme sem byli nuceni 
přesunout úplně. Dalším problémem je, že 
jeden trénink může trvat maximálně hodi-
nu, což je v našem případě málo. Bohužel, 
toto se týká i extraligových kadetek, jejichž 
tréninková jednotka trvá hodinu a půl.

Zmínila jste, že v rámci možností trénují 
dívky i kluci často na venkovních hřištích. 
Je pro ně z hráčského hlediska limitující 
i tento faktor? Přece jen předpokládám, 
že většina utkání se hraje ve sportovních 
halách.
Mládežnické krajské přebory jsou na pod-
zim a na jaře hrány převážně venku. Kromě 
velkých měst to tak má většina týmů, i co 
se týče tréninků. Kadetky, juniorky a ženy 
však trénují a hrají pouze v tělocvičně. Ven 
si jdou zahrát pouze z vlastní vůle, případ-
ně na sokolišti trénují mimo sezónu. Jinak 
trénink v tělocvičně je samozřejmě mno-
hem efektivnější. Venkovní prostory jsou 
sice fajn, ale potřebný klid tam přece jen 
schází. Nicméně problém s orientací hráček 

není spojen jen s venkovním hřištěm, ale 
i s halou, v níž hrajeme mistrovská utkání. 
Pro vyšší soutěže tělocvična ZŠ Gen. Kla-
pálka neodpovídá potřebným parametrům, 
už nyní máme výjimku, právě když přije-
deme např. do Liberce, tak nás komplika-
ce provází docela často, orientace ve velké 
hale je pro nás rozhodně problematičtější.

Jsou ligové soutěže ekonomicky hodně 
náročné?
Ligové soutěže jsou, ve srovnání s těmi 
krajskými, nepochybně mnohem nároč-
nější. Zápasy se konají po celé republice, 
dost často musíme děvčatům platit ubyto-
vání i stravování, mnohdy i s jejich vlast-
ním přispěním. Velkou měrou nám však 
pomáhají rodiče, kteří se velmi často podílí 
na zajišťování dopravy. Důležitou součástí 
je pak pomoc od města a v neposlední řa-
dě i od Národní sportovní agentury. Díky 
této podpoře a příspěvkům od sponzorů se 
náš klub nenachází ve finanční nouzi. Ano, 
za každou formu podpory budeme rádi,  
ovšem s provozní činností oddílu problé-
my nemáme.

Dlouhodobě se Vám daří ve městě držet 
vyšší soutěže, což je vskutku obdivuhodné, 
zvláště s ohledem na skromnější 
podmínky, ve kterých jste nuceni se 
pohybovat. V čem spočívá ten hlavní 
recept, že jsou především dívčí kolektivy 
takto úspěšné?
Všechno souvisí se vším. Naše kolektivy 
dlouhodobě dosahují skvělých výsledků, 
a protože se volejbalu ve městě daří, je rov-
něž velký zájem ze strany dětí u nás hrát. 
Máme tedy velkou výhodu v tom, že máme 
opravdu z čeho vybírat, můžeme dokonce 
sestavit hned několik „béčkových“ výběrů 
a přihlásit je do soutěží. Stojíme o to, aby 
všechny přihlášené děti měly možnost hrát. 
Dále se určitě projevuje kvalitní práce trené-
rů, kteří u nás působí dlouhodobě a z mého 
pohledu jsou i dostatečně zkušení. Mnozí 
se ve volejbalovém prostředí pohybují přes 
dvacet let, někteří další ještě mnohem déle, 

a velmi dobře vědí, jak nově příchozí děvčata 
zaujmout. To je totiž klíčové. Myslím si, že 
přesně toto se nám daří, dokonce si dovo-
lím tvrdit, že jsme schopni udělat volejba-
listu téměř z každého hráče, z každé hráčky. 
Všechno ostatní je už o určité dávce talentu, 
předpokladech pro hru a vlastní píli.

Jaké nároky mají kralupští trenéři na 
hráčky, jež se účastní vrcholových 
soutěží?
Jsme spíše takovým rodinným klubem, 
všichni se mezi sebou dobře známe a ani 
hráčkám se nesnažíme příliš věcí striktně 
nařizovat. Na druhé straně ovšem vnímá-
me, že bychom potřebovali trénovat daleko 
více. Např. kadetky, které hrají extraligu, 
nemají zdaleka takové možnosti, jako mají 
jejich konkurentky z týmů fungujících na 
profesionální bázi. My se toto všechno sna-
žíme dohánět spíše osobním přístupem. Do 
životosprávy hráčkám nezasahujeme, spíše 
jim dáváme určitá doporučení, aby věděly, 
čeho se raději vyvarovat atd.

Je v možnostech kralupského oddílu 
udržet nejlepší děvčata pro dospělý 
volejbal?
Náš klub nemá žádného velkého sponzora, 
nemá svou vlastní halu, ani odpovídající 
zázemí pro extraligu žen. Nejlepší hráčky, 
reprezentantky, zde nemáme šanci udržet. 
Momentálně nejvyšší soutěž hrají naše ka-
detky, juniorky působí v I. lize, ovšem dí-
ky covidové pauze hrají i II. ligu žen (třetí 
nejvyšší soutěž). Pokud tedy nyní udržíme 
extraligu kadetek a s juniorkami vybojuje-
me taktéž nejvyšší soutěž, nemusely by být 
v dohledné době odchody hráček až tolik 
výrazné. Extraligu juniorek tedy lze v Kra-
lupech hrát, ovšem extraliga žen je už nad 
naše možnosti.

V posledních několika letech se Vám 
znovu podařilo začlenit do klubu i chlapce. 
Čím si však vysvětlit, že právě volejbal se 
stal v Kralupech dominantou především 
dívek a žen?

Volejbalový zázrak 
na pokračování

ROZHOVOR s… Jitkou Kubištovou, trenérkou volejbalu

■ Kralupský volejbalový klub patří k nejúspěšnějším sportovním oddílům ve městě. Mládežnické kolektivy 
pravidelně obsazují přední příčky v celorepublikových soutěžích, kde jsou dlouhodobě postrachem i pro kluby 
s daleko většími možnostmi. V čem ponejvíc spočívají úspěchy kralupských volejbalistek? I toto téma jsem se 
snažil rozklíčovat s trenérkou Jitkou Kubištovou, bývalou hráčkou a především dlouholetou trenérkou žákovských 
kategorií.
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Hráčská základna chlapců se samozřejmě 
nedá s tou dívčí početně srovnat, ovšem rok 
od roku se situace zlepšuje. Obecně platí, 
že je mnohem jednodušší vychovat konku-
renceschopného volejbalistu než konkuren-
ceschopnou volejbalistku. I v celorepubli-
kovém měřítku je základna dívek mnohem 
širší, což se samozřejmě odráží i na kvali-
tě soutěží. Co se týče našich plánů do bu-
doucna, tak ty jsou zatím spíše skromnější. 
Zatím totiž u chlapců nemáme dostatečný 
počet trenérů, to je v současnosti asi náš 
nejpalčivější problém.

Velmi populárním sportem je plážový 
volejbal, zejména z hlediska publicity se 
mu dostává poměrně velké pozornosti. 
Je toto svým způsobem konkurenční 
sport, který Vám tu a tam sebere nějakou 
nadějnou volejbalistku?
K velkému odlivu hráček zatím nedochází, 
ovšem jeden případ už jsme zde měli. Hráč-
ce klasický volejbal příliš neseděl, a tak 
odešla hrát beach. V poslední době se ale 
nikdo další neobjevil. Ono se i v praxi jedná 
o dost odlišné sporty, přestože na oko vy-
padají podobně. Náš klub tedy nikdy nepře-
mýšlel o tom, že by se třeba rozšířil i o tuto 
variantu. My zde propagujeme volejbal jako 
sport pro všechny. Pokud u nás chtějí děti 
hrát, příliš toho nepotřebují. Beach volejbal 
však zrovna levný sport není.

V kolika letech je podle Vašeho názoru 
ideální začít s volejbalem? A kdy např. 
ještě není pozdě?
Přibližně před devíti lety vznikl projekt 
s názvem „Barevný minivolejbal“, které-
ho se účastní děti od prvních tříd základní 
školy, někde dokonce začínají už se „školko-
vými“ dětmi (i když toto si upřímně příliš 
představit nedokážu). Nicméně pokud děti 

projdou všemi „barevnými“ kategoriemi, 
to znamená od první do páté třídy, určitě 
jim to hodně dá z hlediska základů. Děti, 
jež k nám přichází v pozdějším věku, jsou 
absencí těchto základů samozřejmě znevý-
hodněny a musí toho mnoho dohánět. Po-
kud jsou však sportovně nadané, přecházejí 
třeba z jiného sportu, je velmi pravděpo-
dobné, že se do toho brzy dostanou. Kluci 
mají v tomto nepochybně ještě o něco větší 
výhodu, mnoho z nich se dostalo k vrcho-
lovému volejbalu i v pozdějším věku. U ho-
lek je ideální začít přece jen dříve. Ve čtr-
nácti letech třeba nemusí být pozdě, ale na  
vrcholový volejbal už ano.

Už jste zmínila nešťastný minulý rok, kdy 
byla z důvodu covidu zrušena většina 
volejbalových soutěží, v mládežnických 
kategoriích i v těch vrcholových. Jak jste 
tuto neobvyklou situace řešili s ohledem 
na přípravu Vašich svěřenkyň?
Trenéři řešili tuto neobvyklou situaci pro-
střednictvím tréninkových plánů, které byly 
hráčkám pravidelně rozesílány. S těmi mlad-
šími jsme byli v kontaktu přes sociální sítě 
a v rámci možností dohlíželi na plnění jed-
noduchých úkolů. Tohle platilo v době jarní-
ho lockdownu. Na podzim však byla situace 
o poznání horší, neboť nás veškerý optimis-
mus na dlouho opustil. Intenzivně tak tréno-
vala pouze děvčata z ligových soutěží, u těch 
mladších dětí už to dále takto táhnout nešlo.

Jak by podle Vašeho soudu vypadal ideální 
stav volejbalu v Kralupech. Zasněte se 
trochu (smích).
Vlastní velká hala, tři hřiště pouze pro vo-
lejbal a vhodné ubytovací prostory. K to-
muto musím říci, že i kdybychom měli svoji 
halu, tak zde nemůžeme pořádat např. mis-
trovství republiky, protože týmy z ostatních 

měst nemáme kde ubytovat. Peníze navíc 
by samozřejmě nebyly špatné, ale není to 
nyní to klíčové, co nás tíží.

Jako trenérka u kralupské volejbalové 
mládeže působíte řadu let, zkušeností 
máte na rozdávání, nemluvě o řadě 
zajímavých úspěších. Máte však ještě 
nějaké ambice či cíl, jehož byste chtěla 
dosáhnout?
Jelikož mě baví trénování dětí, nemám 
v tomto ohledu žádné velké ambice. Dříve 
jsem si moc přála mít nějakou tu medaili 
z celorepublikových soutěží, neboť jsem si 
dlouho připadala jako sběračka čtvrtých 
míst. Postupem času medaile přece jen při-
šly, ale pocit nějakého zásadní uspokojení 
se až tak dalece nedostavil. Uvědomila jsem 
si, že mě nejvíce baví ta přímá hra s dětmi, 
ten dobrý pocit z toho, že k nám rády cho-
dí. To je asi to nejvíc. Jiné ambice nemám.

Jaké největší vrcholy Vaše týmy v této 
sezóně čekají?

V tuto chvíli procházíme „covidovou se-
zónou“, které se stále tak trochu bojíme. 
Soutěže totiž nebudou přerušeny jen z toho 
důvodu, že máme některé z dětí v karanté-
ně. A právě absence některých hráček by 
mohly naše smělé plány snadno nabourat. 
Pokud budeme v plné síle, máme určitě na 
to, abychom vybojovali medaili jak v Čes-
kém poháru, tak i na mistrovství republiky. 
Dalším cílem je udržet extraligu kadetek 
a postoupit s juniorkami do extraligy. Slib-
ně se vyvíjí i II. liga žen, kde zatím vedeme 
svoji skupinu a s největší pravděpodobností 
se pokusíme vybojovat postup do I. ligy. Po-
kud by se nám toto povedlo, budeme zva-
žovat účast i v této soutěži. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Starší žákyně, 
volejbal Kralupy
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LEDNÍ HOKEJ
KRAJSKÁ LIGA 

HK EasyFlyers Králův Dvůr  
– HK Kralupy nad Vltavou

5:4 po prodloužení 
(0:1, 2:1, 2:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Piovarči (Hamada), 37. Gebhart (Klimeš, Pio-
varči), 59. Veselý (Piovarči), 60. Veselý (Pánek, Piovarči), 64. Veselý 
(Petrus, Piovarči) – 15. Soukup (Příhoda, Brandejský), 27. Příhoda 
(Husarik, Brandejský), 47. Hampl (Soukup, David), 57. Hampl.

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Rytíři Vlašim

7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 22. Štibran (Řehák), 24. Chládek (Štibran),  
27. Bradáček (Příhoda), 28. Brandejský (Husarik), 39. Brandejský (Hu-
sarik, Řehák), 51. Štibran (Marek), 55. Brandejský (Verbík J., Husarik)  
– 37. Florián (Kucharčík, Kratochvíl), 60. Drahoš (Florián, Kucharčík).

BK Mladá Boleslav B – HK Kralupy 
nad Vltavou

1:6 (0:4, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Málek (Rovný, Zvolenský) – 4. Hampl,  
5. Soukup (Hampl, David), 11. Verbík J. (Verbík R., Kaprál), 16. Hampl 
(Husarik, Soukup), 30. Kaprál (Příhoda, David), 37. Brandejský 
(Štibran).

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Junior Mělník

3:4 po samostatných 
nájezdech 
(1:1, 2:2, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Hampl (Husarik, Soukup), 25. Brandejský 
(Chládek) 33. Husarik (Kučera) – 14. Vernek (Cicvárek, Kapoun),  
21. Havel, 22. Nesládek (Vernek, Stinka) s. n. Havel.

LIGA JUNIORŮ

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Zubr Přerov

0:11 (0:3, 0:5, 0:3)

Branky a nahrávky: 1. Hradil (Kolařík, Gréč), 8. Kleniar (Gréč, Hradil), 
18. Němec (Hlávka), 28. Švejda (Mašek, Buršík), 34. Billa (Kolařík, 
Kleniar), 35. Buršík (Švejda), 36. Kolařík (Hradil, Kleniar), 39. Němec 
(Hanák, Hlávka), 43. Hradil (Gréč, Kleniar), 43. Hlávka (Němec, 
Hanák), 51. Kolařík (Gréč, Hradil).

HC Zubr Přerov  
– HK Kralupy nad Vltavou

4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Hanák (Brázda, J. Němec), 29. Mašek (Kaprál, 
Billa), 38. Holík (Kolařík, Hradil), 53. Hradil (Holík, Gréč) – 31. Typolt 
(Sulík, Hanousek).

HC Chrudim  
– HK Kralupy nad Vltavou 

5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 5. Pavlík (Votava), 28. Burda (Gromadzki, Pavlík), 

39. Prýl (Gromadzki, Pazdera), 41. Pavlík (Odehnal), 42. Votava 
(Pilař) – 56. Stupka (Sulík, Hron), 60. Hron (Sulík, Stupka).

HC Kobra Praha  
– HK Kralupy nad Vltavou

5:4 (2:1, 0:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 5. Novák (Červenka, Čermák), 19. Ribarovski 
(Bauer, Černý), 41. Ribarovski (Černý, Červenka), 49. Ribarovski (Čer-
ný, Červenka), 51. Skorčík (Červenka, Bareš) – 13. Hrouda, 37. Hron 
(Typolt), 56. Šilhavý (Hamršmíd), 57. Sulík (Typolt, Hrouda).

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Slovan Ústí nad Labem 

1:2 pp  
(0:0, 1:1, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Cihelka (Hrouda) – 35. Špaček (Kincl, Polata), 
65. Polata (Špaček, Filip).

HK Kralupy nad Vltavou  
– Technika Hockey Brno

1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Sulík (Hanousek) – 37. Kubica (Pospíšil, 
Adam), 60. Čoupek (Adam, Vlach).

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Slovan Ústí nad labem 

4:5 (0:0, 2:5, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. Burger (Hamršmíd, Hanousek), 40. Nedvěd 
(Hamršmíd, Hanousek), 44. Typolt (Vorlíček), 60. Šilhavý (Kočí) – 21. 
Nedoma (Gašpar, Macek), 28. Svoboda (Tot, Filip), 33. Svoboda (Tot, 
Filip), 34. Kušej (Martínek, Hurný), 40. Svoboda (Filip).

HC RT Torax Poruba 2011  
– HK Kralupy nad Vltavou

1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 44. Urbančík (Koudelný, Lysoněk).

FOTBAL
Muži I. B třída (12. kolo)

Slavia Velký Borek  
– FK Kralupy 1901

1:3 (1:2)

Branky Kralup: Junek, Houška, Řenč.

FK Kralupy 1901  
– FK Slavoj Stará Boleslav

2:2 (1:1)

Branky Kralup: Mařík, Hemr.

Muži VI. třída (12. kolo)

SK Postřižín – FK Kralupy 1901 B 1:3 (0:1)

Branky Kralup: Tsoka, Branse, Glogas.

FK Čechie Kralupy – Sokol Uhy 6:0 (2:0)

Branky: Švéda, Vacovský, Novák, Vlk, Beránek, Kovář.

FK Kralupy 1901 B  
– FK Čechie Kralupy

 3:0 (1:0)  

Branky: Psota, Kulhavý, Novák.

RAGBY
I. LIGA

Rugby Šumava Nýrsko  
– RC Kralupy nad Vltavou

24:45

ŠACHY
Krajský přebor (2. kolo)

TJ Neratovice „C“ – TJ Kralupy „A“ 3,5:4,5

TJ Kralupy „B“  
– Klub šachistů Říčany 1925 „D“

3,5:4,5

Regionální přebor „B“ (2. kolo)

TJ Kralupy „C“ – TJ Neratovice „E“ 3,0:5,0

TJ Kralupy „D“ – ŠK Zlonice 1:4

Krajský přebor (3. kolo)

TJ Kralupy „A“ – ŠK Zdice „A“ 2:6

Regionální přebor „B“ (3. kolo)

TJ AŠ Mladá Boleslav „B“  
– TJ Kralupy „C“

1,5:6,5

VOLEJBAL
ŽENY – 2. liga

Kralupy – Domažlice
3:2 (25:27, 25:22, 25:19, 
13:25, 15:9)

Kralupy – Domažlice
3:1 (25:20, 20:25, 25:15, 
25:16)

Kralupy – Klatovy 3:0 (25:16, 26:24, 25:16)

Kralupy – Klatovy
3:2 (23:25, 18:25, 25:23, 
25:22, 15:10)

FLORBAL
Pohár Českého florbalu – osmifinále 

Kralupy Wolves  
– ACEMA Sparta Praha

2:12 (1:4, 0:7, 1:1)

Branky: 15. Suk, 41. Kozel – 8., 24. a 27. Kareš, 10. a 60. Kolstrunk, 
24. a 33. Juha, 4. Ujhélyi, 8. Čermák, 33. Hurt, 35. Pažák, 35. Košir. 
Rozhodčí: Drška – Meisner. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 205.

DIVIZE 

Kralupy Wolves – Sokol Rudná 9:6 (3:3, 2:1, 4:2)

Branky: 2. Daniel Štefl, 5. Milan Kocián, 20. Kristián Malík, 23. Adam 
Kozel, 28. Lukáš Burián, 44. Jan Suk, 45. Jan Řehák, 47. Kristián Malík, 
58. Kristián Malík – 7. Jan Karásek, 13. František Novosad, 17. Adam 
Pivoňka, 26. Jaroslav Janoušek, 59. Štěpán Hanzl, 60. Martin Špaček.

Kralupy Wolves – FbC Jazzmani Žatec 12:5 (2:0, 6:4, 4:1)

Branky: 13. Kristián Malík, 13. Tomáš Bohata, 22. Aleš Mazánek,  
24. Daniel Štefl, 25. Jan Suk, 25. Milan Kocián, 29. Lukáš Burián,  
38. Petr Husťák, 41. Milan Kocián, 43. Jakub Manek, 48. Jakub 
Manek, 52. Lukáš Carvan - 26. Viktor Milyan, 32. Ondřej Hanuš,  
33. Jan Čermák, 37. Jan Čermák, 54. Viktor Milyan.

BASKETBAL
MUŽI

BC Benešov B – BK Kralupy Junior
54:68 (19:13 24:23 
32:49)

ŠSK Slaný – BK Kralupy Junior
81:72 (19:20 44:30 
56:53)

Sportovní zpravodajství 
(od 29. 10. do 22. 11. 2021)
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NABÍZÍME VEDENÍ 
PODVOJNÉHO 

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
EVIDENCE. 

Zpracování daňového 
přiznání FO i PO. 

Zastupování na úřadech.
Kralupy n.Vlt. a blízké 

okolí. Tel. +420 774 726 815.

Inzerci objednávejte na:

Eva Bittnerová,
inzerce@mestokralupy.cz,  

tel. 702 286 625.

INFOCENTRUM MěÚ 
Kralupy nad Vltavou 
nabízí k prodeji velký 
nástěnný kalendář A3, 
za cenu 300 Kč



29www.mestokralupy.cz   INZERCE PROSINEC 2021       KZ



30 KZKZ       PROSINEC 2021 INZERCE www.kralupskyzpravodaj.cz

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

NÁPLŇ PRÁCE:
 opravy, údržba a výstavba chodníků, silnic, dopravního značení,
 účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy nad Vltavou.

NABÍZÍME:
 dlouhodobý trvalý pracovní poměr – nástup IHNED, 
 pracovní doba Po–Pá, 6:00–14:30 s možností přesčasů,
 stravenky,
 dobré pracovní zázemí,
 platové podmínky dle přísl. tabulek + 2x ročně odměny dle výkonu,
 5 týdnů dovolené.

INFORMACE O POZICI:
Místo pracoviště: Libušina 123, Kralupy nad Vltavou, 278 01.
Typ pracovního poměru: práce na plný pracovní úvazek.
Délka pracovního poměru: na dobu určitou – po zapracování možnost na dobu neurčitou.
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva.
Požadované vzdělání: odborné vyučení bez maturity.
Zadavatel: zaměstnavatel.

KONTAKT
Zaměstnavatel: Technické služby města Kralupy nad Vltava
Kontaktní osoba: Petra Hájková
Adresa: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Telefon: 315 726 589
Email: tsm.hajkova@mestokralupy.cz

Technické služby Kralupy nad Vltavou

Zedník

pro psy, kočky, papoušky, hlodavce
Po–Pá 9–17 hod. So 9–12 hod.

Žižkova 463, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 731 627 549, 604 960 989

Naše produkty:
WINNER PLUS – granule pes, kočka  BRIT CARE – granule 

pes, kočka  PAN MALINA – seno, hobliny, pelety  
 NUTRIN – pro hlodavce, papoušky  MAPES – pochoutky 
pro psy  PERRITO – sušené masíčko  TĚŠÍME SE NA VÁS.
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PRODÁM ŘADOVOU DVOUGARÁŽ
v osobním vlastnictví  (19+18 m2) 

v Kralupech nad Vltavou v komplexu garáží 
za ul. Krakovskou (Lobeček),

nová střecha, světlo + 230V v garáži, stání za sebou.
Prodám nejvyšší nabídce. 

Cenu nabídněte na e-mail: burke06@seznam.cz. 

Nabídka platí do 31. 12. 2021 do 24:00.

PŮJČOVNA
Čistič na koberce a sedačky 

KÄRCHER PUZZI 10/1 

Ceny:
Všední den ................... 399 Kč/den
Víkend  
(pátek–neděle) ............ 499 Kč

Více info na tel.: 776 146 123
Kralupy n. Vlt., Veltrusy

Revize, servis a instalace plynových spotřebičů. Kontrola a čištění 
spalinových cest. Rekonstrukce kotelen na pelety, uhlí a dřevo.
BAXI, Immergas, Junkers, Buderus, Protherm, Dakon, Viadrus, Karma,  

Mora a Protherm.

tel.: 730 610 120
www.topeni-usti.cz

www.kominictvi-usti.cz
e-mail: cerny@topeni-usti.cz

Karel Černý
servisní technik




