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V neděli 6. ledna si připomeneme svátek 
„Tři králové“. Kašpar, Melichar a Baltazar 
budou v ulicích města pořádat sbírku.

Před 23 lety dne 27. ledna zemřela Olga 
Havlová. U této příležitosti bude v KD Vltava 
zahájena výstava fotografií Olgy Havlové.

Sokolovna v Jodlově ulici byla rozšířena, 
přístavba je hotová a sokolové se 
těší na cvičení v nové tělocvičně.

J e pro nás důležité, aby lidé, kteří si je-
dou na náměstí něco vyřídit, měli kde 

zaparkovat,“ uvádí kralupský místostarosta 
Libor Lesák.

Přestože o přesném umístění parkovací-
ho domu ještě nebylo zdaleka rozhodnuto, 
je zřejmé, že by mohl stát v prostorách bý-
valých jatek, resp. na pozemcích, které před 
lety patřily společnosti Aero Vodochody. 
„Parkování je v Kralupech permanentní 
problém, zvláště pak u vlakového nádraží. 
Podali jsme tedy projektovou žádost v rám-
ci dotačního titulu ITI Praha a okolí. Zde 
nám byla žádost vyhodnocena jako správ-
ná. Nicméně pro přidělení dotace potře-
bujeme mít vyhotovený alespoň projekt, 
přičemž nesmí chybět ani podepsaný do-
kument o stavebním povolení. Nyní jsme 
ale už ve fázi, kdy se tohle všechno nepoda-
ří stihnout, neboť veškeré nezbytnosti by-
chom potřebovali mít k dispozici do konce 
února,“ říká Libor Lesák. 

Pokračování na str. 3

Vyroste v Kralupech parkovací dům?
■  Kralupští radní schválili na sklonku minulého roku záměr o výstavbě parkovacího domu. Chtějí tak reagovat 
na neutěšený stav parkoviště před budovou nádraží, které je dlouhodobě nevyhovující především z hlediska ka-
pacity. „Současný stav je takový, že nám stojí auta všude možně po sídlištích a přilehlých ulicích. Přitom se ale 
jedná o vozidla, kterými se do Kralup dostávají lidé z okolí. Tyto řidiče bychom chtěli přimět k využívání parkova-
cího domu, čímž by se nám mohlo uvolnit především centrum.
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u Rada města schválila výsledky zadávacího řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Svoz separova-
ného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2019“ 
s dodavatelem FCC Regios, a.s., Úholičky, za cel-
kovou cenu 3 964 832 Kč s DPH na období od 1. 2. 
2019 do 31. 1. 2020.
u Počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ 
Kralupy nad Vltavou pro rok 2019 byl stanoven na 
125 zaměstnanců (118 pracovních tabulkových 
míst, 7 zaměstnanců je na MD a RD).
u Odbor RIaSM objedná u Ing. Pavla Kubíska vy-
pracování projektové dokumentace k územnímu 
řízení (umístění stavby) na akci: „Veřejné osvětle-
ní v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ (v úse-
ku od ulice Česká po ulici Ke Studánce, v dél-
ce cca 350 m). Cena dokumentace: 67 100 Kč 
bez DPH. 
u Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Projektová dokumen-
tace Cyklostezka Kralupy - Zákolany“.
u Základní škola Václava Havla získala účelově 
neurčený finanční dar ve výši 50 000 Kč od firmy 
Montako, s.r.o., Kralupy nad Vltavou.
u Svatební obřady na volební období 2018-2022 
byly stanoveny na každý pátek v měsíci od 10:00 do 
13:00 a poslední víkend v měsíci na sobotu místo 
pátku. Oddávat mohou: Jan Špaček, Petr Holeček 
a Tomáš Pekárek.

u Z finanční rezervy na havárie byla převedena 
částka 133 081,85 Kč na položku opravy a udr-
žování, a bude použita na úhradu opravy poruše-
ného dvanácti žilového doprovodného kabelu pro 
dálkové bezpečnostní odstavení VN trafostanice 
zimního stadionu.
u Výsadbu zeleně v ulici Hybešova v pásu mezi ko-
munikací a novým chodníkem bude provádět spo-
lečnost Ing. Milana Jandy.
u TJ Kralupy, z.s. – oddíl šachy, získal individuální 
dotaci ve výši 4 000 Kč na pořízení cen do šacho-
vého turnaje „O pohár starosty města Kralupy nad 
Vltavou“.
u Od 1. 1. 2019 došlo ke změnám cen fakulta-
tivních služeb poskytovaných klientům příspěvko-
vé orgranizace Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou a to: přeprava po městě - 45 Kč; přeprava 
mimo město - 10 Kč/km.
u Radní schválili zadávací dokumentaci (aktualiza-
ci ke dni 17. 12. 2018) k podlimitní veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s ná-
zvem „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba 
nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy 
nad Vltavou“.
u Společnost Dentální klinika s.r.o. zažádala o dvě 
placená parkovací místa v ulici Nerudova pro své 
potřeby, parkovací stání budou označena doprav-
ní značkou.

příjem inzerce do 15. 1. 2019,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 21. 1. 2019, 12 hodin
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střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Kalendář akcí najdete na  
www.kralupskyzpravodaj.cz

Vážení a milí čtenáři!

Z dravím vás v novém roce, v roce 2019! Než 
se začtete do článků, pozvánek a zajímavostí 

v tomto čísle Zpravodaje, dovolte mi, abych vám 
poděkovala za vše, co loňský rok přinesl. Za spo-
lupráci, za podněty, za zájem, přízeň, podporu, 
důvěru i kritiku. Vše potřebuji, a nejen já, ale ur-
čitě každý z nás. Bez toho bychom se nemohli 
posouvat dál. 

A protože je tu nový rok – nový začátek – mů-
žeme pomyslně v lecčems začít od znova, za loň-
ským rokem udělat tlustou čáru a pokračovat ji-
nak, lépe, inovativně. Anebo jen plout dál na vl-
nách života tak, jak jsme byli zvyklí. Nic nemě-
nit. Nový rok pro spoustu z nás nový start nezna-
mená.

Jediné, z čeho bychom se snad mohli poučit, 
je zkusit zvládat předvánoční nápor jinak, lépe. 
Když si vybavím uštvané tváře, které jsem po-
tkávala ve městě před Vánoci, bylo mi až někte-
rých žen opravdu líto. Nešlo neslyšet, jak si jedna 
druhé stěžuje, že už nestíhá… Vím, že v nás je 
stále zakořeněna doba minulá, kdy v obchodech 
nebylo zboží, na banány se stály fronty a teď, když 
je všeho všude nadbytek, nedokážeme přijmout 
fakt, že se na nás opravdu dostane, že vždy kou-
píme vše, co chceme. A nedokážeme si rozplá-
novat čas tak, abychom si vše užili. Včetně po-
vinností a zábavy. Ne nadarmo se spousta kul-
tury kumuluje v předvánočním čase, organizá-
toři nám tím říkají – zpomalte, rozjímejte, vnímejte 
a odpočívejte…

N e j v ět š í m úko le m 
v dnešní době je přijmout fakt, že není 
nutné mít pod stromečkem tuny dárků a už vůbec 
není dobře, shánět je na poslední chvíli. Jedna 
moudrost říká, a s tím se ztotožňuji, že nejdražší 
dárky nejsou šperky, mobil nebo auto, ale láska, 
čas a pozornost! Kéž by se nám všem povedlo 
tyto dary rozdávat denně.

Přeji vám do nového roku hromadu zdraví, 
lásky, pohody, štěstí, klidu, úsměvů, nápadů, zá-
žitků, talentu, úspěchů, zábavy, peněz a spoustu 
splněných snů a přání. Zpravodaji přeji stále spo-
kojené čtenáře, aktivní dopisovatele a inzerenty, 
stránky plné zajímavých a poučných informací 
a všem, zejména kolegyním a spolupracovní-
kům ještě jednou děkuji za to, jak vysokou má 
náš Zpravodaj úroveň a prestiž.

Těším se na spolupráci v tomto roce, na další 
nové nápady, změny, výzvy a úkoly.

Mějte se krásně!
RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem� 
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Dokončení ze str. 1
Jak ale záhy podotýká, šance na získání do-
tace by měla být aktuální i v dalším období: 
„Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR má-
me příslib, že by se v průběhu tohoto roku 
měla objevit další obdobná výzva. Kdyby 
tomu tak skutečně bylo, určitě bychom vše 
podstatné stihli.“ 

Určitou zajímavostí zůstává i skutečnost 
spojená s původním záměrem, jež počítal 
s realizací „pouhého“ parkoviště. Nápad 
s výstavbou parkovacího domu se zrodil 
až po detailním vyměření území a již nyní 
se ukazuje jako logický. „Bylo nám líto sta-
vět parkoviště s pevnou plochou, která by 

zabrala spoustu místa. Parkovací 
dům se nám pro tuto destinaci je-
ví jako ideální řešení, samozřejmě 
i s přihlédnutím k eventuální do-
taci. Velkou výhodou by bylo i to, 
že by se zastavěná plocha zmenšila 
cca o polovinu a zbytek by se dal využít na 
cokoli jiného.“ 

A jaké budou v této věci nejbližší kro-
ky? „Nyní jsme zahájili výběrové řízení na 
projektanta stavby. Ten má v první fázi na-
vrhnout, kterak by mělo být území řešeno 
a v jakých konkrétních místech by se měl 
parkovací dům postavit. Až tohle budeme 
mít, rozhodneme se, jak postupovat dál. 

Nicméně už teď mohu prozradit, 
že by se nejednalo o nikterak slo-
žitou stavbu. Dům by primárně 
sloužil k celodennímu stání, při-
čemž poplatek za užívání bychom 
chtěli zachovat hodně při zemi. 

Jednalo by se jen o to, aby se z vybraných 
peněz zaplatila údržba nemovitosti. Můj 
odhad činí tak maximálně deset korun na 
den,“ uzavřel Libor Lesák. 

Pokud se městu ve spolupráci s ostatními 
subjekty podaří splnit veškeré náležitosti, 
bylo by možné zahájit stavbu parkovacího 
domu na jaře roku 2020. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Vyroste v Kralupech parkovací dům?

Jde především o každodenní svoz ko-
munálního odpadu od občanů města 

a soukromých subjektů, úklid města, dá-
le pak údržbu veřejného osvětlení, mon-
táž a demontáž vánoční výzdoby, provoz 
a údržbu hřbitovů v Kralupech, Minicích, 
Zeměchách, údržbu části městské zeleně, 
provoz odtahové služby, zámečnické prá-
ce pro město v rámci údržby městského 
mobiliáře, údržbu městských komunikací 
a mnoho dalšího, co je právě třeba. 

V rámci údržby městských komunikací 
je spravováno vodorovné a svislé dopravní 
značení, výtluky v chodnících a vozovkách, 
městské mosty, mostky, lávky, zábradlí, 
které jsou součástí městských komunikací. 

Nejvýznamnější stavební akcí uplynu-
lého roku bylo provedení oprav chodníků 
v sídlišti Zátiší, kde bylo zrekonstruováno 
cca 700 m2 ploch před vstupy do jednotli-
vých bytových domů. Dále pak byla pro-
vedena oprava lávky na straně u sídliště 
Cukrovar a v neposlední řadě bylo prove-
deno mnoho menších zásahů, které měst-
ské komunikace nezbytně potřebují, aby 
mohly co nejlépe sloužit našim občanům. 

V tomto roce se opravy komunikací plá-
nují převážně přesunout do městské čás-
ti Lobeček, kde bychom provedli opravy 
chodníků formou výměny za zámkovou 
dlažbu v lokalitě mezi ulicemi Štefániko-
va, Masarykova, Dr. E. Beneše, tak aby 
lokalita, kde probíhaly rekonstrukce v mi-
nulých letech, dostala jednotný kabát. Na 
ostatní části města se samozřejmě také 
dostane, ale v menším rozsahu. 

Na zimu jsou TSM také připraveny, v zá-
sobě máme cca 200 tun soli, cca 9 ks stroj-
ní techniky a v každodenní pohotovosti 
je od listopadu do března připraveno osm 
lidí, kteří jsou schopni nastoupit 24 hodin 
denně v případech, kdy si to situace vyža-
duje. V mimořádných situacích je možné 
zimní údržbu posílit i o další lidské zdroje.

Na rekonstrukcích se podílí i zaměstnanci TSM
■  Minulý rok byl pro Technické služby města Kralup nad Vltavou stejný, 
jako roky předchozí, nesl se ve znamení provádění služeb především pro 
město a jeho občany. Je nutné se zmínit i o službách, které občané berou 
jako standardní, ale život ve městě bychom si bez nich dokázali jen těžko 
představit.

V těchto měsících jsme již tradičně při-
praveni pro svoz nadměrného množství 
odpadu. Upozorňujeme občany, že odpad 
patří do kontejnerů, ten, který se tam ne-
vejde, je možné odvést zdarma do sběr-
ného dvora technických služeb na adrese 
Libušina 123 v Kralupech nad Vltavou. 
Vánoční stromky jsou jedinou výjimkou 
a je možné je odkládat u kontejnerových 
stání. Během měsíce ledna budou sváže-
ny pracovníky technických služeb a dále 
ekologicky likvidovány. 

LUBOŠ NĚMEC,

ŘEDITEL TSM KRALUP NAD VLTAVOU
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V podzimních komunálních volbách ODS 
výrazně zabodovala. Přikládáte tento 
úspěch především činnosti místních členů?
Ano, také si dovolím tvrdit, že ODS v míst-
ních volbách uspěla. Dostali jsme o devade-
sát procent hlasů více, což je nepochybně 
úspěch. Jinak samozřejmě výsledky komu-
nálních voleb jsou i do jisté míry o tom, jak 
se té či oné straně vede celorepublikově. 
Jsou roky, kdy značka přinese straně pluso-
vé body, a to zejména od lidí, kteří se míst-
ní politikou příliš nezaobírají. Na druhou 
stranu, pokud má strana špatné období, 
topí se v problémech, je zřejmé, že se jí lidi 
budou snažit spíše vyhnout. Zároveň si ale 
myslím, že mnoho místních občanů ve vol-
bách reálně vyhodnotila to, co se ve městě 
za ty čtyři roky událo. Řekl bych, že i tyto 
okolnosti nám přinesly další hlasy k dobru. 
Celkově se tedy domnívám, že ten úspěch je 
dán souběhem obou těchto vlivů.

Co byste v rámci nově složené koalice 
rádi prosadili? 
My jsme měli volební program, se kterým 
jsme občany postupně seznamovali. Záro-
veň jsme jim i slíbili, že se budeme snažit 
o prosazení našeho programu v rámci ko-
alice – to je ale spíše taková tradiční poli-
tická řeč. Lidé si jistě povšimli, že většina 
politických subjektů slibovala v podstatě 
obdobné věci. Proto se i domnívám, že zá-
kladem dobré koaliční spolupráce by měly 
být korektní dohody, ze kterých bude pro-
fitovat samotný občan. Myslím si, že nově 
vzniklá koalice by mohla dobře fungovat, 
zatím jsem nezaznamenal, že by někdo 
chtěl vysloveně zbořit to, co už bylo vytvo-
řeno v předchozím volebním období. To by 
rozhodně nebylo dobře. Myslím, že jsme 
blízko k tomu, aby za další čtyři roky vy-
padaly Kralupy ještě mnohem lépe. Jinak 
za ODS máme strategické principy nastave-
ny obdobně: držet stabilní rozpočet, neza-
dlužovat město a „co nejvíce dávat lidem“. 
Pokud bychom tuto strategii chtěli měnit, 
bylo by to jenom horší.

Je podle Vašeho názoru správné, že 
se v rámci komunální politiky příliš 

„nehraje“ na to klasické pravolevé dělení 
politických subjektů? 
Komunální politika by se zcela určitě ne-
měla tolik zabývat těmi konkrétními po-
litickými názory. Bylo to vidět v celé řa-
dě měst, paradoxně ne u nás v Kralupech, 
neboť jsme tu měli pouze šest kandidátek. 
Nicméně tím spíše nepolitickým hnutím se 
ukázala být pouze Nová VLna. Myslím si, 
že různé občanské iniciativy, které slavily 
v mnoha městech úspěch, nejsou od věci. 
Na druhou stranu ti konkrétní lidé, kteří se 
rozhodli do politiky vstoupit, by měli ale-
spoň částečně znát své město a fungování 
samosprávy obecně. Takové subjekty, je-
jichž smyslem je spíše účelovost, nejsou pro 
dané město dlouhodobě přínosné. Osobně 
jsem velmi rád, že v místním zastupitelstvu 
není příliš vidět rozdíl mezi opozicí a koali-
cí. Pokud někdo přijde s dobrým nápadem, 
nemá cenu ho blokovat jen kvůli odlišnému 
celospolečenskému postoji. 

Jak by v ideálním případě měla podle 
Vašeho názoru vypadat podpora 
podnikatelských subjektů? 
Drobní podnikatelé jsou podle mého názo-
ru hodně biti, mají hodně povinností a má-
lo práv. A jak jim přímo pomoci? Například 
tím, že budeme zlepšovat stav komunikací, 
chodníků a prostranství kolem provozo-
ven – to je taková spíše pomoc nepřímá. 
Dále je možné neúčtovat zábory pozemků 
při rekonstrukcích objektů, těch obdob-
ných možností je celá řada. Nicméně tou 
nejzásadnější výzvou je pro nás vytvoření 
jakéhosi podnikatelského fóra, prostřed-
nictvím kterého bychom chtěli podnikate-
le informovat o tom, co se má v budoucnu 
v Kralupech dít. To z toho důvodu, aby měli 
možnost přihlásit se do výběrových řízení, 
případně se podílet i na dalších věcech. Rá-
di bychom takto podporovali místní firmy, 
neboť spoustu zakázek nám tady dělají sub-
jekty z jiných regionů. Z tohoto úhlu pohle-
du je škoda, že finanční prostředky, které 
město vynaloží, putují jinam.  

Jak vnímáte současný stav spojený 
s nedostatkem parkovacích míst? 

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, prvním místostarostou Kralup nad Vltavou

O vývoji našeho města 
rozhodujeme společně
■  V zastupitelstvu našeho města působí Libor Lesák od roku 2002 a le-
tos již desátý rok ve funkci místostarosty. Pan Lesák je současně místo-
předsedou oblastního sdružení ODS a krajským zastupitelem. 

Rýsují se v tomto ohledu nějaká nová 
řešení?  
Parkovacích míst je stále nedostatek, přes-
tože mnoho pozitivního se již podařilo. Tím 
největším úspěchem je rozhodně výstavba 
parkoviště v Dobrovského ulici. I lidé, kteří 
byli dříve skeptičtí, musí nyní uznat, že toto 
parkoviště v dané oblasti smysl má. Co se 
týče budoucnosti, tak velmi nadějně vypadá 
možnost spojená s výstavbou parkovacího 
domu v blízkosti vlakového nádraží. (Pozn. 
redakce: Více informací v samostatném 
článku na straně 1.) Kdyby naše záměry do-
padly podle všech předpokladů, občané by se 
ho mohli dočkat někdy na konci roku 2020. 
Další velkou výzvu pro nás představuje mož-
nost odkoupení pozemků SŽDC, a to v místě 
posledního nástupiště ve směru k Minicím. 
Zde bychom v budoucnu rádi postavili od-
stavné parkoviště. To by znamenalo, že by 
lidé z tohoto směru vůbec nemuseli zajíždět 
do centra a pohodlně by si zaparkovali v blíz-
kosti dráhy. Myslím si, že vstup na nádraží 
prostřednictvím protaženého podchodu, by 
byl naprosto ideální alternativou. Bohužel, 
jednání obdobného charakteru jsou nesmír-
ně zdlouhavá. Na získání těchto pozemků 
budeme odhadem potřebovat pět let, takže 
je možné, že se touto otázkou bude dále za-
bývat až to další zastupitelstvo.

Jaké další velké výzvy před Vámi stojí? 
Čeho byste chtěl během následujících 
čtyř let dosáhnout? 
Výzvy se stále objevují nové a nové… Za tu 
dobu, co ve vedení města působím, jsem se 
vždycky snažil o to, aby byl majetek města 
v co nejlepším stavu. S tímto je i spojena 
výstavba náměstí. Kdyby bylo za čtyři ro-
ky hotové, budu absolutně spokojen. Mys-
lím, že v tu chvíli bych mohl v klidu odejít. 
Jsem opravdu moc rád, že valná většina lidí 
přestavbu centra chválí a že se jim náměs-
tí líbí. Až se podaří dokončit projekt tak, 
jak je zakreslen, začnou Kralupy skutečně 
žít! A další výzvy? Udržení města bez dlu-
hů a v dobrém chodu. Dalšími kroky jsou 
pak investice spojené s údržbou majetku, 
jako je tomu v případě školních budov či 
KD Vltava. Všechny tyto typy investičních 
akcí nejsou příliš vidět, ale zároveň jsou 
neuvěřitelně nákladné.    

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 
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Zkuste ve zkratce popsat, kterak se za 
poslední týdny změnil Váš život? Čím si 
nejvíce vysvětlujete úspěch Vašeho hnutí 
ve volbách?
Můj život se v poslední době změnil vý-
razně, zejména z hlediska organizace ča-
su. V současné chvíli musely jít některé mé 
záliby stranou, přesto mi nezbývá mnoho 
volného času. Za základ úspěchu ve volbách 
považuji to, že jsme naše uskupení zača-
li v užším týmu formovat s dostatečným 
předstihem a oslovili jsme zajímavé a pra-
covité kandidáty. Zároveň se nám podařilo 
vést kvalitní a dobře zacílenou propagaci, 
na které se podílela výrazná většina na-
šich členů.

Je nějaká věc, která Vás s ohledem 
na fungování městského úřadu 
vysloveně překvapila?
Na kralupském úřadu jsem se pravi-
delně pohyboval i v uplynulém voleb-
ním období jako člen kontrolního vý-
boru a předseda ekologické komise, 
kde jsem se se základem fungování 
postupně seznámil. Nenapadá mne 
momentálně žádná věc, která by mě 
nějak zásadně překvapila.

Jaké kompetence a úkoly nyní 
spadají pod Vaše portfolio? 
Pokud nebudu zmiňovat úkoly, které ply-
nou ze zákona o obcích, tak do mého port-
folia spadá životní prostředí, správa majet-
ku a bytová problematika. Mám na starosti 
příspěvkové organizace, obchodní společ-
nost a organizační složky v oblasti provoz-
ních potřeb. Dále jsem gestorem Kralupské 
sportovní, spol. s r.o., Městského bytového 
podniku, Sociálních služeb, KaSSu a Měst-
ské knihovny. 

Berete Novou VLnu jako dostatečnou 
alternativu vůči ostatním politickým 
uskupením? V čem jste například odlišní 
od ostatních zavedených stran? 
Můj názor je takový, že v komunálních vol-
bách a konkrétně ve městech o velikosti 
Kralup není od věci, aby alternativní usku-
pení jako je Kralupy Nová VLna vznikala. 
V těchto obcích stále vnímám, že převažuje 
povědomí o volených kandidátech oproti 

volbě politických subjektů jako celku. Zá-
sadní rozdíl je, že jsme měli odlišnou vý-
chozí pozici oproti zavedeným stranám 
v tom smyslu, že jsme založili úplně nový 
subjekt, který není spojen s žádnou velkou 
stranou, a v podstatě jsme naše uskupení 
a jeho značku tvořili od naprostého začát-
ku. V tomto ohledu pevně věřím, že se nám 
podařilo vytvořit dostatečnou alternativu 
vůči ostatním stranám.

Kralupy Nová VLna nepatří do skupiny 
tradičních politických stran. Je podle Vás 
určitá kategorizace potřebná i v rámci 
komunální politiky? 

Jak jsem popsal v předchozí odpovědi, my-
slím, že komunální úroveň v místních pod-
mínkách je převážně o jednotlivcích. Ani 
v rámci Nové VLny jsme na toto téma nikdy 
nediskutovali, protože na této úrovni je nej-
podstatnější, aby volební strany měly vůli 
pozitivně pracovat pro naše město. 

Vaše hnutí klade ve svém předvolebním 
programu důraz na podporu sportu. Jak 
si Vy osobně představujete ideální stav 
tohoto odvětví ve městě? Pokládáte 
současný systém přerozdělování 
finančních prostředků sportovním 
oddílům za vyhovující? 
Obecně klademe důraz především na akti-
vity ve městě. Jsem rád, že sportovní kluby 
se rozrůstají a je zde velké spektrum spor-
tovních možností. Aktuální stav tedy není 
z mého pohledu špatný, ale rádi bychom jej 
nadále podpořili vznikem nových sporto-
višť, kvalitní údržbou těch stávajících. Pře-

ROZHOVOR s... Ing. Vojtěchem Pohlem, druhým místostarostou Kralup nad Vltavou

Nová tvář na radnici
■  V říjnových komunálních volbách kandidovalo nové politické uskupení Kralupy 
Nová VLna. Toto sdružení získalo důvěru voličů a s celkově 18,8 % hlasů obsadilo 
v Kralupech třetí místo. To vyneslo čtyři mandáty v zastupitelstvu města a logicky 
i post místostarosty.

rozdělování finančních prostředků je velice 
komplikovaná otázka, neboť v této proble-
matice porovnáváme nesrovnatelné. Každý 
sport má svá specifika, finanční a energe-
tické náročnosti, různorodá sportoviště, 
a proto je velmi složité nastavit spravedlivý 
systém, aby byly spokojeny všechny oddíly. 
Z mého pohledu udělala bývalá sportov-
ní komise velký kus práce, ale na systému 
přerozdělování je třeba pracovat a stále jej 
aktualizovat dle aktuálních potřeb. V tom-
to ohledu jsem rád, že členové Nové VLny, 
kteří jsou nestranní vůči oddílům a zároveň 
sportovnímu odvětví rozumí, mají zájem 
o členství v nové komisi. 

Ve volebním programu máte 
dokonce uvedeno, že byste rádi 
realizovali výstavbu nové sportovní 
haly. Je tento záměr v současné 
době prosaditelný? 
Výstavba sportovní haly je prakticky 
jediný velký investiční záměr našeho 
programu. V současnosti je v Kralu-
pech jediná velká hala V Luhu, kte-
rá je kapacitně vyčerpána a svými 
rozměry je na hranici pravidel ně-
kterých sportů. Záměr výstavby je 
potřeba pečlivě připravit, aby nová 
hala mohla sloužit pro hodiny těles-

né výchovy a zároveň, aby byla víceúčelová 
a pojala širší spektrum sportovních oddílů 
a aktivit, pak tento záměr bude smysluplný. 
Prosazení této vize je třeba prodiskutovat 
s koaličními partnery a to považuji za zá-
sadní krok.

S jakými plány vstupujete do nového 
roku? Zkuste prozradit něco málo 
z Vašich krátkodobých cílů.
Mé krátkodobé cíle jednoduše vycháze-
jí z koaliční dohody. Mezi první cíle patří 
revize a ustanovení komisí města. Výběr 
investičních akcí pro nadcházející období 
podle aktuálních priorit a potřeb. Zaměření 
se na chod a efektivitu příspěvkových or-
ganizací, organizačních složek a obchodní 
společnosti. Tyto záměry bych rád realizo-
val tak, aby byly postupně naplňovány body 
volebního programu Nové VLny. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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■  Na sklonku minulého roku se stylové rekonstrukce dočkal také 
pomník v Lobečku, který dlouhá léta patřil spíše k těm méně výrazným 
památkám. Vedení města ovšem nakonec zareagovalo na postupné 
chátrání tohoto objektu a rozhodlo se pro obnovu.

O prava spočívala zejména ve vyčištění 
kamenného zdiva, doplnění v umělém 

kameni a celkové obnově betonového scho-
diště. „Posléze došlo k položení kamenného 
koberce a omítnutí bočních oblých částí. 
Zároveň bylo nezbytné odstranit popraska-
nou mramorovou dlažbu a opravit přístu-
pový chodník,“ uvedla Jana Bendová, která 
má na odboru RIaSM na starosti památ-
kovou péči. 

Pomník věnovaný padlým obětem  
ve 2. světové válce, který byl slavnostně od-

halen v květnu 1965, se dříve pyšnil také 
podstavcem, na němž stálo sovětské dělo. 
Po roce 1989 však došlo k jeho odstranění, 
a přestože se objevily názory, že by rekon-
strukce mohla něco obdobného nabídnout, 
nestalo se tak. Naopak byla využita spíše 
decentní stylistika, což ostatně potvrzují 
slova Jany Bendové: „V průběhu minulého 
roku bylo zvažováno doplnění ‚něčeho‘ na 
místo děla. Hovořilo se o ztvárnění různých 
symbolů války, ovšem ve finále se nejvhod-
nějším řešením ukázalo být odstranění 

Město poskytuje dotace na zájmové aktivity
Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo 
dotační řízení na podporu zájmových 
aktivit na rok 2019. Stejně jako 
v letech předchozích mohou zájemci 
žádat na: 

} podporu volného času a prevence kriminality 
    mládeže 

} činnost s mládeží v období školních prázdnin  
     v daném roce

} kulturní akce a výročí v daném roce

} občané třetího věku

} zdravý život občanů

} podporu činnosti kralupských organizací

a) 
ke stažení na webových stránkách města  
(www.mestokralupy.cz) pod záložkou dotace – programové dotace – zájmová aktivita

b)
 v informačním centru města, které je vlevo  
u vstupu do budovy městského úřadu, na adrese Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou

c) 
na vyžádání budou zaslány na adresu/e-mail žadatele nebo předány při osobní návštěvě po domluvě 
s Lenkou Moravcovou, tel.: 315 739 888, lenka.moravcova@mestokralupy.cz

Celkový objem finančních 
prostředků pro rok 2019:

1 500 000 Kč

Maximální výše dotace činí: 100 000 Kč

Závazná minimální výše 
spoluúčasti:

15 % celkových výdajů

Lhůta pro podání žádosti:
28. 1. 2019 – 8. 2. 2019 (do 14:00) Žádosti došlé po stanoveném termínu 
nebudou posuzovány. Pro posouzení včasnosti podání žádosti je rozhodující 
datum uvedené na otisku podacího razítka podatelny MěÚ – nikoli pošty.

Všechny dokumenty jsou k dispozici:

Pomník v Lobečku byl opraven
podstavce a snížení celkové výšky pomní-
ku. Do střední části byl zasazen nápis OBĚ-
TEM – OSVOBODITELŮM – ODBOJI. Ne-
zapomnělo se ani na vyčištění bronzových 
desek včetně té původní.“ 

Autorsky se na rekonstrukci pomníku 
podíleli pánové Tomáš Cinádr a David Pro-
cházka, přičemž druhý jmenovaný se zhos-
til vyhotovení zmíněného motta. 

Změn doznalo také prostranství kolem 
pomníku, jež bylo osazeno trávou, výsad-
bou okrasných šeříků a cibulovin (pod 
záštitou odboru životního prostředí). 
Technické služby města v poslední fázi 
odstranily pozůstatky po původní dlažbě.  

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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A ž do roku 1919 stál v čele kralupské sa-
mosprávy starosta JUDr. Ladislav Pav-

lousek. Byl starostou Kralup od roku 1906, 
a byl tak posledním rakouským starostou. 
Prorakousky se však neprojevoval. Byl čin-
ný téměř ve všech kralupských vlastenec-
kých spolcích a mohl po skončení první svě-
tové války být starostou nadále. Když mu 
však bylo nabídnuto místo rady Nejvyššího 
správního soudu v Praze, odešel z Kralup 
do Prahy a místo kralupského starosty se 
uvolnilo.

Z obecního úřadu musel odejít policejní 
revizor Karel Hron z Leuchtenbergu, ne 
snad pro svůj šlechtický predikát, ale zřej-
mě pro prorakouské smýšlení a odešel i dal-
ší baron Viktor Kfeller ze Sachsengrünu, 
který byl městským tajemníkem. Ten ode-
jít z úřadu nemusel, byl dobrým Čechem, 
ale ve svých 64 letech se rozhodl odejít do 
důchodu. Jeho potomci žijí dnes v Němec-
ku. Mluvil jsem s nimi při jejich návštěvě 
Kralup a ukázal jim místa, kde jejich pře-
dek žil a úřadoval. 

Na změnu politických poměrů dopla-
til i soudce kralupského okresního soudu 
JUDr. František Procházka. Byl pro svou 
loajalitu vůči Rakousku u kralupských oby-
vatel značně neoblíbený a musel svůj úřad 
opustit. Rozhořčený nad svým osudem na-
psal o poměrech v poválečných Kralupech 
knihu s názvem „Pěna převratu“. Je to zají-
mavé čtení, ale bohužel je k dostání pouze 
ve Státní vědecké knihovně v Olomouci.

Jméno nového starosty Kralup pak vze-
šlo až z voleb a vítězná strana pak mohla 
navrhnout některého svého člena na mís-
to starosty. Vítězem voleb se stala Sociál-
ně demokratická strana, rakouskou vládou 
trpěná i utlačovaná. Na místo starosty na-
vrhla svého dlouholetého člena, prokuristu 
Josefa Vaníčka, který byl členem městské 
rady a měl bohaté organizační zkušenos-
ti. Byla to dobrá volba, jak ukázalo dalších 
dvacet let, kdy stál v čele obce. 

Kralupy měly v roce 1919 sice již statut 
okresního města a okresní soud, ale připo-
mínaly spíše větší vesnici. Ulice a chodníky 
nebyly vydlážděné, město nemělo zavedený 
elektrický proud ani kanalizaci a obecní 
lampář rozsvěcel petrolejové lampy na ro-
zích ulic, ale když svítil měsíc, tak nemusel, 
aby se ušetřilo na petroleji.

Co všechno dokázal Vaníček během dva-
ceti let svého starostování, jsem mnohokrát 

popsal ve Zpravodaji v minulých letech. 
Hned v prvním roce to byla elektrifikace 
města, pak stavba mostu T. G. Masaryka, 
stavba moderní budovy reálného gymnázia 
a nová budova pošty v Nerudově ulici. Ne-
chal vybudovat silnici z Kralup do Mikovic. 
Byla celá vydlážděná žulovými kostkami 
s chodníky po obou stranách. Ještě za ži-
vota Vaníčka dostala název „Třída Josefa 
Vaníčka“. 

V roce německé okupace na jaře 1939 na-
hradil kralupského starostu německý vlád-
ní komisař Karel Benesch. Nenáviděl Čechy 
a dodnes, nevím proč, i starostu Vaníčka. 
Třída Josefa Vaníčka byla přejmenována 
na „Neue Straße“. Když se Benesch dově-
děl, že městští úředníci tak jako každý rok 
poslali v listopadu 1941 Vaníčkovi blaho-
přání k narozeninám, všechny je udal na 
kladenském gestapu. Vaníček po návratu 
z výslechu vzkázal komisaři Beneschovi, 
že největší německý básník Goethe napsal: 
„Der gröste Lump in ganzen Land ist und 
bleibt der Denunziant.“ Prošlo mu to jen 
proto, že Benesch byl odvolán na frontu.

V roce 1945 skončila druhá světová válka 
a opět došlo k přejmenovávání ulic. Očeká-
val jsem, že ulici bude vrácen původní ná-
zev, ale nestalo se tak. Moc převzala komu-
nistická strana a z „Třídy Josefa Vaníčka“ 
se stala na dalších čtyřicet let „Kloučkova 
ulice“, podle komunistického funkcionáře 
J. Kloučka z Dolan. Při vší úctě k tomuto 
funkcionáři Němci popraveného, pro Kra-
lupy nic neudělal. Po tzv. sametové revoluci 
byla v roce 1991 řada kralupských ulic s ná-
zvy připomínajícími komunistickou minu-
lost přejmenována, Vaníčkova ulice tedy již 
počtvrté. K mému zklamání se na původní 
název zapomnělo a současný název je „ulice 
Gen. Klapálka“.

Pro názvy ulic se nejčastěji volí jména 
význačných osobností celostátního nebo 
místního významu. Do druhé skupiny patří 

Kralupská samospráva v roce 1919
■  Právě před sto lety v roce 1919 se začal psát první rok nové 
Československé republiky. V předcházejícím roce byla vymazána mapa 
staré Evropy a pro nově vzniklé státy rozpadlého Rakousko-Uherska 
začínal nový život. Ten v Kralupech začal volbou nové samosprávy.

například ulice nazvaná po malíři Josefu 
Holubovi nebo knihovníku Janu Rysovi či 
profesoru Jodlovi. Vaníček patří bezesporu 
do této skupiny. Vaníček nebyl rodák kra-
lupský, narodil se v obci Vyskeř nedaleko 
Turnova, a když jsem starostu Vyskeře Ja-
na Kozáka upozornil, jaký význam měl je-
jich rodák pro naše město, nebyl překva-
pen a sdělil mi, že vše o působení Vaníčka 
v Kralupech mají v místní kronice pečli-
vě zapsáno. A když jsem v roce 2016 pa-
nu Kozákovi zaslal Kralupský Zpravodaj 
s mým příspěvkem „Z Vyskeře do Kralup“, 
ve kterém jsem opět vylíčil zásluhy Vaníčka 
o rozvoj našeho města, byl Josef Vaníček 
jmenován čestným občanem obce Vyskeř.

Čestným občanem Kralup byl Vaníček 
jmenován již v roce 1946. Je tedy čestným 
občanem obce, ve které se narodil, i obce, 
které věnoval tolik svých sil a kde zemřel 
a je i pochován. Snad by si proto zasloužil, 
aby po něm byla pojmenována nově vzni-
kající ulice v centru města mezi kostelem 
a Žižkovou ulicí. V minulém čísle Zpravoda-
je byla Vaníčkovi věnována řada příspěvků 
a návrh podpořil i zastupitel města a člen 
Redakční rady Kralupského Zpravodaje 
Mgr. Jindřich Kohm.

JOSEF STUPKA,

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

VANÍČKOVA
KRALUPY NAD VLTAVOU

Pozn. redakce:
Na veřejném jednání 
zastupitelstva, které  
se konalo v pondělí  
17. prosince 2018, 
byl návrh přijat. 
Nově vznikající 
ulice ponese název 
Vaníčkova. 
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Počasí první adventní neděle nebylo ryze zimní, den byl deš-
tivý a tmavý. I přesto se na Palackého náměstí sešlo mnoho 

návštěvníků, aby společně oslavili počátek adventu. Malí i velcí si 
zazpívali vánoční koledy, vyzkoušeli vánoční lidové zvyky a ochut-
nali letošní pečený čaj či svařák. Všem zářily oči při pohledu na 
funkční parní stroj, který poháněl stařičký flašinet. Atmosféru 
blížících se vánočních svátků dotvářelo nové osvětlení stromů 

a lamp a nádherný vánoční strom. Po jeho rozsvícení následoval 
v kostele koncert krásné hudby, který posluchače přenesl do kra-
jin zázraků a radosti. 

Děkujeme všem, kteří se na oslavách adventu podíleli za spo-
lupráci. Všem lidem dobré vůle přejeme mnoho lásky, radosti, 
svobodu a samé šťastné náhody. JITKA KOŠŤÁLOVÁ, 

PRODUKČNÍ KD VLTAVA

J sem velice rád, že se před šesti lety poda-
řilo založit dnes již tradiční akci rozsví-

cení vánočního stromu v Minicích. Každo-
ročně přichází na první adventní neděli do 
Minic mnoho spoluobčanů a dětí, ale také 
plno lidí z okolních obcí. 

I přes velkou nepřízeň počasí se akce po-
vedla. Sice jsme museli z technických důvo-
dů zrušit poslední kapelu v doprovodném 
programu, ale vánoční strom a minický 
betlém se rozsvítit podařilo.

Doufám, že i v příštím roce Město Kralu-
py tuto akci podpoří, a že v této tradici bu-
deme pokračovat i nadále. Dovolte mi ještě 
všem Kralupákům popřát krásné svátky vá-
noční a jen to nejlepší v roce následujícím.
 MAREK ŠKABRADA, 

STAROSTA SDH MINICE

Ohlédnutí za první adventní nedělí 
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■  Předpověď počasí na první adventní neděli sledovali s velkým očekáváním všichni, zejména organizátoři dvou 
hlavních akcí - rozsvícení vánočních stromů s doprovodným programem, tedy produkční a zaměstnanci KD Vltava  
a dobrovolní hasiči z Minic. Vánoční stromy se 2. 12. rozsvítily v Kralupech u kostela Nanebevzetí panny Marie  
a sv. Václava a v Minicích u kostela sv. Jakuba Většího. I v dešti si tuto tradici nenechaly stovky občanů ujít.

Advent v Minicích
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střípky z linky 156 � 
u 20. 11. v 10:54 na l. 156 oznámila ostraha 
OD Penny Market, že na prodejně zadrželi zloděje. 
Hlídka MP Kralupy na místě zjistila, že se jedná 
o pana M., který odcizil dva kusy pomerančů. 
Hlídkou MP Kralupy byl muž za přestupek proti 
majetku řešen na místě příkazovou pokutou.

u 20. 11. v 19:38 na l. 156 oznámila ostraha 
Kochmatrans, s.r.o., že vidí muže, který tvoří 
graffiti na zeď a vrata areálu v ulici Trojanova. 
Hlídka MP na místě zjistila muže, který po příjezdu 
hlídky na místo držel v ruce štětec a na zemi vedle 
sebe měl položenou plechovku s šedou barvou. 
Hlídkou MP bylo zjištěno, že se jedná o pana 
D., který uvedl, že se snažil překreslit nápisy na 
hnědých vratech, které tam byly již před jeho 
příchodem. Pro podezření ze spáchání trestného 
činu poškození cizí věci byla DS MP Kralupy na 
místo přivolána OO PČR Kralupy, která si celou 
věc převzala k dalšímu šetření. 

u 20. 11. v 22:46 na l. 156 oznámil pan R. 
tekoucí vodu z mostu T.G.M., u cyklostezky ze 
strany nábřeží J. Rysa. Hlídka MP na místě zjistila, 
že se jedná o odvodňovací kanál mostu T.G.M., 
ze kterého odtékala voda z mostu, jelikož toho 
času pršelo. 

u 27. 11. v 13:07 na l. 156 přijato oznámení 
od pana Ř., že z bytu v domě č. p. 1051 v ulici 
Přemyslova se ozývá chrčení, ale nikdo neotvírá. 
DS MP Kralupy na místo vyslala hlídku MP, dále 
byl informován HZS, RZS a PČR. Hlídka MP se 
dostavila na místo za použití VRZ. Oznamovatel 
strážníkům označil byt, jehož nájemnicí je starší 
žena. Po otevření HZS byla v bytě nalezena žena 
sedící na podlaze. Ta uvedla, že upadla a nemohla 
se zvednout. Jelikož se žena necítila dobře, 
převzala si ji do péče RZS a převezla následně 
do nemocnice. 

u 28. 11. v 06:30 se na služebnu MP v ulici 
Hálkova dostavil zmatený muž, který se dožadoval 
asistence hlídky. Uvedl, že byl bezdůvodně 
napaden neznámým mužem, a to u svého vozidla 
na sídlišti v Lobči. Muž DS nesdělil nic bližšího. 
Hlídka MP provedla kontrolu sídliště Lobeč, 

s výsledkem negativním. Muž byl bez viditelného 
zranění, lékařské ošetření nepožadoval a nechtěl 
nic oznamovat. Strážníci poučili muže o dalším 
postupu.

u 29. 11. v 15:35 na l. 156 oznámil pan N., 
vedoucí staveniště na Palackého nám., že si někdo 
uzamknul jízdní kolo k oplocení okolo stavby. Pan 
N. musí oplocení demontovat a odvézt. Hlídka MP 
Kralupy jízdní kolo předala na MěÚ Kralupy.

u 3. 12. v 21:03 na l. 156 oznámil pan O., že 
v ulici Přemyslova leží na zemi muž, který je zřejmě 
opilý. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná 
o pana V., který byl pod vlivem alkoholu. Pan V. 
měl viditelné krvavé zranění v oblasti hlavy. DS MP 
Kralupy byla na místo přivolána RZS, jež pana V. 
ošetřila a odvezla do nemocnice Slaný.

u 4. 12. v 15:59 na l. 156 přijat dotaz pana Z. na 
nejbližší zdravotní pohotovost v okolí Kralup nad 
Vltavou z důvodu špatného zdravotního stavu. 
Na dotaz DS MP Kralupy, zda potřebuje pan Z. 
přivolat RZS, odpověděl, že nikoli, že se jedná 
pouze o teplotu. Pan Z. byl DS MP Kralupy poučen 
a informován o zdravotních pohotovostech v okolí.

u 4. 12. v 17:21 na l. 156 oznámila paní N., že 
na silnici směrem na Prahu, na křižovatce u obce 
Radovič se nachází na vozovce rozsypaná řepa, 
v úseku cca 100 metrů. DS MP Kralupy zjištěno, 
že se jedná o silnici první třídy 1/16, která spadá 
pod ŘSD ČR. Informace byla dále předána na 
AVE Kladno, která měla již nahlášenou totožnou 
událost od hlídky DN PČR.

u 4. 12. v 19:16 na l. 156 nahlásila ostraha 
OD Penny Market, že na prodejně zachytili muže, 
který se pokusil odcizit 34 ks másla v celkové 
částce 2036,60 Kč. Hlídka po příjezdu na místo 
zjistila totožnost muže. Jednalo se o pana S., který 
měl dle lustrace na PČR na svědomí již několik 
krádeží. Z tohoto důvodu byl hlídkou MP Kralupy 
předveden na OO PČR Kralupy, kde si jej PČR 
převzala k dalšímu šetření.

u 8. 12. v 7:43 na l. 156 oznámila paní S., že 
na sídlišti U Cukrovaru ve vchodu č. p. 1070 se 

nachází cizí muž, zřejmě bezdomovec. Hlídka MP 
Kralupy na místě zjistila, že se jedná o pana L., 
který se v uvedeném vchodě pouze schoval před 
nepříznivým počasím. Hlídkou MP Kralupy byl muž 
poučen a z místa odešel.

u  9. 12. v 20:55 bylo na služební telefon 
přijato oznámení, že na sídlišti V Zátiší, v č. p. 
1003, protéká z bytu v pátém patře voda do 
bytu ve čtvrtém patře. Hlídkou MP Kralupy na 
místě zjištěno, že majitelé bytu, z něhož voda 
protéká, zemřeli a byt je nyní neobývaný. Na 
místo se dostavil HZS a žena, která měla od bytu 
klíče. Důvodem tekoucí vody byla ztrouchnivělá 
hadice pračky, která praskla a vytekla z ní voda. 
Oznamovatel nechtěl uplatňovat žádnou škodu. 
Hadice byla následně zajištěna proti dalšímu 
úniku vody.

u 11. 12. v 13:41 bylo na služební telefon 
přijato oznámení, že na vlakovém nádraží ČD, 
v ulici Nádražní spadl z třetího nástupiště muž 
do kolejiště. Po příjezdu hlídky MP Kralupy se již 
na místě nacházela RZS, která muže ošetřila. 
V muži byl hlídkou MP zjištěn pan R., u kterého 
byla provedena orientační dechová zkouška na 
přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem přes 
jedna promile. Z důvodu jeho agresivity a nutnosti 
převést jej RZS do nemocnice, byla DS MP Kralupy 
na místo přivolána OO PČR, jenž zajistila RZS 
asistenci při převozu do nemocnice. 

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY 

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

DS MP Kralupy – Dozorčí služba 
Městské policie Kralupy nad Vltavou
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
HZS – Hasičský záchranný sbor
RZS – Rychlá záchranná služba
VRZ – Zvláštní výstražné zvukové 
a světelné zařízení
ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR
DN PČR – Dopravní nehody Policie ČR

ZVEME NA PŘEDNÁŠKU
Oblast na sever a východ od Prahy přitahovala 
ve středověku jako magnet. Své tvrze si zde 
stavěli i kupovali drobní šlechtici, církevní 
instituce, ale také bohatí pražští měšťané. 
Síť tvrzí zde byla tak hustá, že bychom v Če-
chách jen těžko hledali srovnání. Prakticky 
v každé druhé vesnici nějaká stála (někdy 
i dvě). Je škoda, že převážná většina z nich je 
dnes v rozvalinách či z nich nezbylo vůbec nic. 
U některých tvrzí dokonce neznáme ani přesné 
umístění. 
S tématikou vzniku těchto unikátních staveb 
a života jejich obyvatel se můžete seznámit  
16. ledna 2019 na přednášce historika Marti-
na Hůrky od 18:00 v přednáškové síni horního 
zámku v Panenských Břežanech.
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Zbytek tvrze  
v Královicích
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Tříkrálový 
koncert
3. ledna 2019 - 17:30

Ve čtvrtek 3. ledna 2019 se od 17:30 koná Tříkrálový 
koncert, který pořádá Farní charita Kralupy nad Vltavou 

ve spolupráci se ZUŠ Kralupy nad Vltavou v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Během 

koncertu bude požehnáno koledníkům Tříkrálové sbírky. 
Účinkují učitelé a žáci ZUŠ a Kralupští žesťoví sólisté.

Jako každý rok i letos vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. 
Tento rok hlavně ve dnech 5. až 8. ledna 2019. 
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předá-
vajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blíz-
kým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do po-
moci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky 
v celé ČR je Charita Česká republika ve spolupráci s diecézními a farními chari-
tami. Jedná se o největší veřejnou sbírku v naší zemi. Probíhá od roku 2001. 

V Kralupech a přilehlých obcích se do sbírky zapojuje cca 40 koledníků z řad 
dětí a okolo patnácti dospělých.

Část vybraných příspěvků do kasičky pomůže v Kralupech při rekonstrukci 
Azylového domu sv. Máří Magdaleny. 

Pokud byste rádi, aby vás koledníci navštívili u vás doma, stačí nás kontak-
tovat na tel. č. 724 170 796 nebo na e-mailu: centrum@nasefarnost.cz.

Za veškeré příspěvky a pomoc předem děkuje  
tým Farní charity Kralupy nad Vltavou

Lednový
Nové kurzy:

Kurzy pro děti:

Dílničky:

JÓGA S POMŮCKAMI neděle od 19:00

Alida Šimonová, 60 min, cena 110 Kč

více info a přihlášky na alida@seznam.cz

Angličtina s Dájou
pondělí a středa 10:15-10:45 
(kurz se navštěvuje 2x týdně)
pro děti od 2,5 let
Drahomíra Vachalcová
cena: zimní cyklus - 14 lekcí celkem 840 Kč
přihlášky na kamila@krokkralupy.cz

Keramika s Pájou 
úterý 10:00-11:30; pro děti od 2,5 let 
Pavlína Doležel
cena: zimní cyklus - 7 lekcí celkem 1 190 Kč
přihlášky na kamila@krokkralupy.cz

Kroužek pro kluky s Pájou
úterý 16:45-17:45; pro kluky 8-15 let
(katapult, vypalování do dřeva a další 
zajímavé věci)
Pavlína Doležel
cena: zimní cyklus - 7 lekcí celkem 700 Kč 
přihlášky na vladimira@krokkralupy.cz 

Muzicírování
středa 11:00-11:45; pro děti od 0-3 let
Kamila Tatarová
cena: zimní cyklus - 7 lekcí celkem 630 Kč
přihlášky na kamila@krokkralupy.cz

Kralupská občanská komunita z.s., Nerudova 801, 1. p. (budova bývalého Telecomu), 
info@krokkralupy.cz, 774 277 314, FB /krokkralupy

10. 1. 2019 17:00-20:00; Háčkování - dětská čepička
Renata Komárková, cena 200 Kč (případně + příze 75 Kč)
přihlášky na klara@krokkralupy.cz
14. 1. 2019 15:30-17:30; Výroba kožených náramků
Jan Kotrč, JK Leathercraft, cena 200 Kč
přihlášky na klara@krokkralupy.cz

1. 2. 
2019  
kino Vltava

Dovolujeme si pozvat všechny dámy, ženy a dívky na Dámskou jízdu do kina 
Vltava, tentokrát k novému českému filmu Ženy v běhu. 
Těšit se můžete na vína z Vinotéky na Františku, dobroty z Čokoládové pralinky 
Veltrusy nebo soutěž o hodnotnou cenu. 
Vrcholem doprovodného programu bude stand-up vystoupení komičky Lucie 
Macháčkové, kterou můžete sledovat v populární televizní show Comedy Club! 
Akce proběhne 1. února v 19:00 a MUŽŮM JE VSTUP ZAKÁZÁN. Více na 
stránkách www.kasskralupy.cz nebo na facebooku kina Vltava.

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

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

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

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

B ez elektrické energie bychom se dnes 
obešli velmi těžko. Zvykli jsme si na 

to, že jí máme dostatek a je nám k dispo-
zici neustále. Získávání surovin pro výro-
bu energie, její samotná výroba i transport 
i následná přeměna na teplo však mají ne-
malý vliv na životní prostředí i krajinu. 
Proto bychom měli spotřebovávat energii 
uvážlivě, jen pokud jí nutně potřebujeme, 
a snažit se jí neplýtvat. Úsporami energie 
v domácnostech šetříme nejen přírodu, ale 
i své zdraví a své peníze.

V českých domácnostech spotřebujeme 
až 70 % energie na vytápění. Toto množství 
energie můžeme snížit kvalitním zateple-
ním svého domu nebo bytu. Na izolaci se 
nemá šetřit, za dobu své životnosti se nám 
nejen zaplatí, ale navíc ušetří desítky až 
stovky tisíc korun. Kromě zateplení stěn, 
střechy a podlahy, věnujte také pozornost 
oknům a dveřím. Starým oknem může 
unikat více energie než celou nezateple-
nou stěnou. Důležité je také větrání, při 
němž nám uniká přibližně čtvrtina ener-
gie na vytápění. Větráme tedy krátce a in-
tenzivně, při vypnutém topení. Rozhodně 
v topné sezóně nevětráme ventilačkou, kdy 
dochází k velkému plýtvání energie. Ztráty 
spojené s větráním dokáže minimalizovat 
rekuperační jednotka se zpětným získává-
ním tepla z odpadního vzduchu. 

Větší úspory vyžadují někdy větší sta-
vební úpravy. V tom případě zvažte podání 
žádosti o dotaci z programu Nová zelená 
úsporám. 

Teplota v místnostech
Velkou úsporu nákladů bez jakýchkoliv vý-
dajů dosáhnete snížením teploty v místnos-
tech. Snížení pokojové teploty o 1 °C ušet-
ří totiž až 6 % energie na vytápění. Pokud 
jste za vytápění bytu platili například 20 
tisíc korun, ušetříte snížením teploty o je-
den stupeň 1 200 korun. Optimální teplotu 
vnímáme každý jinak, ale zdravé a zároveň 
příjemné prostředí pro průměrného Stře-
doevropana je v obývacím pokoji 19-20 °C, 

v kuchyni 17-18 °C, v ložnici 17-18 °C a na 
chodbách 15 °C.

Pozor na zakryté radiátory. Topná tělesa 
nikdy nezakrývejte závěsy, záclonami, ob-
lečením, nábytkem ani ničím jiným. Uvol-
něním radiátoru od všeho, co ho zakrývá, 
můžete ušetřit až 20 % nákladů. Dobrou 
službu udělá také reflexní fólie, která odrazí 
zpět do místnosti až 90 % tepelného záře-
ní. Když slunce zasvítí do oken, roztáhněte 
žaluzie i záclony a využijte tohoto zdroje 
tepla, který máte zadarmo. 

Pozor na stand-by režim
Domácí elektronika, jako je televizor, vi-
deopřehrávače, počítač atd. spotřebová-
vají i v pohotovostním režimu (stand-by) 
značné množství elektřiny. Když zapojíte 
několik spotřebičů do prodlužovacího ka-
belu s vypínačem, který budete na noc vy-
pínat, ušetříte peníze i životní prostředí. 
Dejte přednost notebookům, které mají 
při stejném výkonu až 3x menší spotře-
bu než stolní počítače. Chceme-li ušetřit 
za osvětlení, volíme úsporné kompaktní 
zářivky. 

Raději bez baterie
Pokud to jde, vyhýbáme se spotřebičům na 
baterie. Přístroje s přímým síťovým zapo-
jením spotřebují podstatně méně energie 
než spotřebiče na baterky. Když už pou-

žíváme baterie, tak samozřejmě dobíjecí. 
I nabíječka, ke které není připojen telefon, 
obvykle dále spotřebovává elektřinu a pře-
měňuje ji na teplo (zkuste si na ni sáhnout). 
Podobně se chovají také napájecí kabely 
notebooků, které po vypnutí přístroje ne-
odpojíte ze zásuvky. Můžete tak promrhat 
až desetinásobek energie skutečně potřeb-
né k nabíjení.

Chlazení a mražení potravin
Zvažte především nutnost mražení a veli-
kost chladničky, ta by měla být naplněna 
alespoň ze 70 %. Chladničku pravidelně 
odmrazujte, protože námraza silnější než 
5 mm zvyšuje spotřebu elektřiny až o 30 %. 
Zásadně do chladničky nevkládejte teplé 
potraviny, všechny nechejte nejprve vy-
chladnout. Chladničku otevírejte co nejmé-
ně a zkontrolujte funkčnost těsnění dvířek.

Praní a žehlení
Pračka a myčka nádobí mají být zcela napl-
něné, aby nedocházelo k plýtvání energií. 
Pokud nevyužíváte celou jejich kapacitu, 
zvyšujete provozní energetickou nároč-
nost. Místo předpírky prádlo namáčejte, 
perte při nižších teplotách. Místo sušičky je 
lepší usušit prádlo na sluníčku. Při žehlení 
dbáme na správnou vlhkost prádla a na to, 
abychom zbytečně nežehlili oděvy, které to 
nevyžadují. Mnohé materiály se dnes žeh-
lit nemusí. 

Výroba vlastní elektřiny
Kdo chce ušetřit ještě více, může si vyrá-
bět elektřinu a teplo svépomocí. Možnos-
tí je celá řada: solární ohřev teplé užitko-
vé vody, kotel na dřevo, tepelné čerpadlo, 
vlastní výroba elektřiny ze slunce, větru či 
biomasy. Ve všech uvedených případech by 
se vám měly investované peníze nejen vrá-
tit, ale i výhodně zúročit. Optimální výběr 
pro vaši domácnost nicméně doporučujeme 
konzultovat s odborníky.

JANA KRÁTKÁ,

EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY NAD VLTAVOU

Jak uspořit energii v domácnosti?
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Do soboty 12. 1. 2019 trvá výstava 
ROK 1918 A KRALUPY                   

Sobota 12. 1. 2019 – 15:00
POSLEDNÍ komentovaná prohlídka výstavy 
ROK 1918 A KRALUPY, výstavou provede 
ředitel muzea Jan Racek, vstupné 30 Kč

Čtvrtek 24. 1. 2019 – 17:00 
Vernisáž výstavy OTAKAR ČEMUS – 
Ohlédnutí (obrazy, ilustrace), výstava je 
uspořádána k autorovu životnímu jubileu

V muzeu je možné v řádných otevíracích 
dnech a hodinách zakoupit knihu věnovanou 

legiím s názvem PŘÍBĚH RUSKÝCH 
LEGIÍ, Jan Racek, 330 Kč a dotisk brožury 
ZÁMEK MIKOVICE, Jan Racek, 80 Kč. 

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR: 

7. 2. - Toník Yetti Jelínek 
zpívá a hovoří o Šumavě

Městské MUZEUM LEDEN 2019
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

S klonkem února minulého roku jsme si 
připomněli životní jubileum 90 let zná-

mého výtvarníka žijícího v našem regionu, 
akademického malíře Otakara Čemuse. Vý-
stavu k tomuto jubileu však překazily mis-
trovy zdravotní problémy. Proto se po roce 
pokoušíme o reparát s nadějí a přáním, že 
tentokrát vše dobře dopadne.

Jeho cesta ke studiu krajinomalby na 
pražské výtvarné akademii nebyla jed-
noduchá, úspěchy při studiu samém v le-
tech 1952-59 (včetně čestného roku navíc) 
však potvrdily výrazný talent mladého 
umělce.

Po absolutoriu zvolil zajištěnou existen-
ci výtvarníka v časopise Květy. Jeho pero-
kresby doprovázely tento časopis po něko-
lik desetiletí a uplatňovaly se i v knižních 
titulech. Jeho nesporný kreslířský talent 
se uplatnil i při tvorbě pohlednic s vánoč-
ní nebo velikonoční tematikou a ve tvorbě 
leporel a obrazových skládaček pro děti. 
Svými obrázky úspěšně doprovází i české 
národní pohádky.

Volné tvorbě dominují tři tematické 
okruhy. Tím hlavním je žena a krása jejího 
těla a ducha. Tento motiv se uplatňuje buď 
v samostatném, nebo skupinovém aktu, ve 

společnosti, při odpočinku a sportu. Dru-
hým okruhem je krajina, a to ať už reálná 
(Středomoří) nebo ta stvořená v umělco-
vě fantazii. Imaginární krajiny se od těch 
reálných odlišují jednak plasticitou mal-
by a jednak barevným laděním do odstí-
nů modré. Třetím tematickým okruhem 
jsou kytice a zátiší, přičemž zátiší svou te-
matikou evokují návrat do starých časů. 
Všechna tato témata malíř zvládá realizo-
vat jak v technice olejomalby, tak v kresbě 
a pastelu.

Otakar Čemus uskutečnil studijní ces-
ty do většiny evropských zemí. Účastnil 
se zahraničních výstav v Německu, Itálii, 
Rusku, Polsku a na Slovensku. Jeho práce 
jsou zastoupeny ve státních i soukromých 
sbírkách doma i v cizině, včetně tohoto 
muzea.

Výstava v Městském muzeu v Kralupech 
nad Vltavou se uskuteční ve dnech 24. 1. – 
3. 3. 2019.

  JAN RACEK,

ŘEDITEL MUZEA

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 
v malém sále KD Vltava 17. ledna v 17:00  
za účasti MUDr. Mileny Černé, předsedkyně 
správní rady Výboru dobré vůle.
Vernisáž obohatí vystoupení žáků ZUŠ Kralupy.

Archivní fotografie zachycují setkání paní Olgy se 
spřízněnými osobnostmi, s princeznou Dianou, 
hercem Alainem Delonem, či španělskou 
princeznou Kristýnou, s dětmi a dospělými se 
zdravotním postižením, i z prostředí ústavů 
sociální péče a psychiatrických léčeben, které si 
přála změnit k lepšímu.
Výstava potrvá do března a je přístupná v pracovní 
době kanceláře KD Vltava a při akcích kulturního 
domu.

Životní jubileum známého výtvarníka 
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KaSS v Kralupech n. Vl. a Výbor dobré vůle
pořádají výstavu fotografií OLGY HAVLOVÉ

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

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

LEDEN 2019

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 16. 1. 2019 od 16:30 pohádku 
„O HVĚZDIČCE“, režie I. Slabá. Vstupenky 
koupíte na místě před představením.

Rolnička� 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ CHLAP NA ZABITÍ JE PŘESUNUTO NA 18. 5. 2019

16. 1.   19:00 

TANČÍME  
Hrají a zpívají Markéta Wagnerová a Tomáš Vejvoda.
 Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

20. 1.  19:00

Andrea Tögel Kalivodová, Jakub Pustina

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
SVĚTOVÉ PÍSNĚ 

Mezzosopranistka Andrea Kalivodová a tenor Jakub 
Pustina za klavírního doprovodu Marty Vaškové uve-
dou nejkrásnější světové melodie – O sole mio, Santa 
Lucia, Granada, Oči černé, Con Te Partiró, Funiculi, 
Funicula, Kalinka, Zpívání v dešti, Volare a další.

Vstupné: 290 Kč / 260 Kč senior, student

21. 1.   19:30 

Sedmá divadelní, Petr Kolečko: 

KLEOPATRA  
Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

22. 1.  17:30

RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ 
ZUŠ KRALUPY
23. 1.   16:30

ČAJ O PÁTÉ 
Novoroční posezení s Kozelkovou trojkou. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

24. 1.   17:00

Divadlo MALÉhRY

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
Na motivy pohádky H. Ch. Andersena. Příběh Gerdy 
a Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Využí-
vají všech prostředků z vlastních zdrojů (kýble, had-
ry, smetáky) a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci 
zanechali na jevišti. Poetická pohádka je tak oživena 
o nápady „obyčejných“ uklízeček.

Vstupné: 130 Kč

28. 1.  19:00

LENKA FILIPOVÁ S HOSTY
Vstupné: 390 Kč VÝSTAVU LETECKÝCH FOTOGRAFIÍ 

MĚLNICKO Z NEBE ZHLÉDLO  
PŘES 2.000 NÁVŠTĚVNÍKŮ.
Mnohé z těchto snímků  budete mít možnost 
si prohlédnout v připravované knize Mělnicko 
z nebe. Více informací na tel. č. 723 803 993 
nebo e-mailu: klepacek@cbs-cesko.cz.

Dvojkoncert skupiny Knezaplacení a výborného 
klavíristy a zpěváka Petra Vondráčka je 
netradičním spojením folku a rock´n´rollu. 
Petr Vondráček je známým milovníkem 
rock´n´rollu, to uplatňuje i ve skupině 
Lokomotiva. Skupina Knezaplacení je 
seskupení pěti muzikantů, kteří hrají převážně 
folk a svoji vlastní tvorbu.

Stolkové sezení bez zasedacího pořádku.  
Koncert je s přestávkou.

21. 2. 2019
od 19:00 

Vstupné: 220 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
5. 2. Divadlo Kalich – Moje hra

6. 2. Čaj o páté

8. 2. Totální nasazení

9. 2. 
Se sluníčkem za 
dobrodružstvím, DS Scéna 
Kralupy - Kdo hledá, najde...

12. 2. 
ZUŠ Kralupy – Taneční 
galavečer

14. 2. Tančírna 

17. 2. Kralupský masopust

18. 2. Zdeněk Izer – Na plný coole

19. 2. A cappella LET´S GO!

21. 2. Petr Vondráček a Knezaplacení

Zápis do základních kurzů tance  
a společenské výchovy pro mládež 

bude zahájen ve středu 13. 2. 2019 
v 8:00 v kanceláři KD Vltava.

Taneční kurzy v lednu: 13. a 27. 1. 2019

16:00 
Pokračovací taneční 
kurzy pro mládež

18:00 
Základní taneční kurzy 
pro dospělé

19:10 
Pokračovací taneční kurzy pro do-
spělé – mírně a středně pokročilí

20:20 
Pokračovací taneční kurzy pro 
dospělé – super pokročilí
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kino

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LEDEN 2019Facebook  
Kino Vltava

CENA ZA ŠTĚSTÍ
ČESKO, DRAMA/KOMEDIE, 2019, 92 MIN.

Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet 
naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše 
chyby. Film začíná odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, 
aby se jejich cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec 
složit dohromady jeden velký příběh života. Film natočila Olga 
Drabowská, scénáristka legendárních Samotářů.
Hrají: I. Chýlková, V. Hybnerová, T. Hanák, P. Řezníček, J. Plesl  
a další.

NARUŠITEL
ČESKO, DRAMA, 2019, 90 MIN.

Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží 
v socialistické armádě Československa již dvacet let. Pak se ale 
po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při 
pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko, 
než se ho pokusit napodobit. V hl. rolích J. Dvořák a P. Neškudla.

PSÍ DOMOV
USA, DOBRODRUŽNÝ, 2019, DABING, 92 MIN.

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby 
se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne 
se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však 
silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit domů.

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
USA, ANIMOVANÝ, 2018, DABING, 112 MIN.

Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová 
kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu 
po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny 
videohry s názvem Cukrkáry. 

ROBIN HOOD 
USA, AKČNÍ, 2018, TITULKY, 12+, 117 MIN.

Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, 
aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem 
povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující 
akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie 
i nadčasové romantiky.

SCHINDLERŮV SEZNAM
USA, HISTORICKÝ, 1993, TITULKY, 15+, 195 MIN.

Obnovená premiéra slavného filmu Stevena Spielberga.

 2.  ST 20:00  VE SPÁRECH ĎÁBLA 130 Kč

 3.  ČT 20:00  AQUAMAN   2D/D 130 Kč

 4.  PÁ 17:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

   20:00  ZRODILA SE HVĚZDA 130 Kč

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

    17:00  MARY POPPINS SE VRACÍ   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BUMBLEBEE   2D/D 130 Kč

 6.  NE  14:30  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU 
      2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BEAUTIFUL BOY 130 Kč

 8.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ČERTÍ BRKO sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH 130 Kč 

 9.  ST 20:00  BUMBLEBEE   /D 150 Kč 

 10.  ČT  20:00  ROBIN HOOD  2D/T 130 Kč

 11.  PÁ 17:00  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 12.  SO 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  ROBIN HOOD  2D/T 130 Kč

    20:00  CENA ZA ŠTĚSTÍ 130 Kč

 13.  NE  14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 15.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – DOKTOR MARTIN:  
    ZÁHADA V BESKYDECH sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  CENA ZA ŠTĚSTÍ 130 Kč

 16.  ST 20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 17.  ČT 20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

 18.  PÁ 17:00  HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN   2D/D  
     děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  CENA ZA ŠTĚSTÍ 130 Kč

 19.  SO 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ROBIN HOOD  2D/T 130 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

 20.  NE 14:30  LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT   2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN     /D 
     děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 26.  SO 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

SKLENĚNÝ
USA, THRILLER, 2019, TITULKY, 12+, 129 MIN. 

Z filmu Vyvolený se vracejí Bruce Willis v roli Davida Dunna 
a Samuel L. Jackson jako Eliah Price, známý pod pseudonymem 
Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje James McAvoy, 
který ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné 
identity, jež v sobě ukrývá. A právě narušeného Crumba se svými 
24 osobnostmi sleduje v novém fantasy thrilleru David Dunn, 
který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti.

ÚNIKOVÁ HRA
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 15+, 100 MIN.

Snímek vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se 
únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… 
a začíná boj o přežití.

VE SPÁRECH ĎÁBLA
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+, 89 MIN.

Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si 
život mladé ženy. O několik měsíců později má Megan Reedová 
službu v noci v pitevně, kam přivezou znetvořené mrtvé tělo. 
Megan začne mít strašlivé vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo 
je posedlé nemilosrdnou démonickou sílou.

ŽENY V BĚHU
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 93 MIN.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá 
splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si 
trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako 
rodinná štafeta přesto, že žádná z nich nikdy neběhala. 

V hlavních rolích: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika 
Kubařová, Jenovéfa Boková a Ondřej Vetchý.

    17:00  PSÍ DOMOV   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
    20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

 27.  NE  14:30  OVEČKY A VLCI   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN   2D/D  
     děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FAVORITKA 130 Kč

 29.  ÚT 20:00  NARUŠITEL 130 Kč

 30.  ST 20:00  SCHINDLERŮV SEZNAM 100 Kč

 31.  ČT 20:00  ÚNIKOVÁ HRA 130 Kč

 1.  PÁ 19:00  DÁMSKÁ JÍZDA – ŽENY V BĚHU 200 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  SO 14:30  LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT   2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PSÍ DOMOV  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč 

 3.  NE 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

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

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE  TYTO DNY:
1., 7., 14., 21.-25. A 28. 1. 2019

1. 2. 
kino Vltava

STAND-UP Lucie MACHÁČKOVÉ
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kino

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LEDEN 2019Facebook  
Kino Vltava

CENA ZA ŠTĚSTÍ
ČESKO, DRAMA/KOMEDIE, 2019, 92 MIN.

Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet 
naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše 
chyby. Film začíná odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, 
aby se jejich cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec 
složit dohromady jeden velký příběh života. Film natočila Olga 
Drabowská, scénáristka legendárních Samotářů.
Hrají: I. Chýlková, V. Hybnerová, T. Hanák, P. Řezníček, J. Plesl  
a další.

NARUŠITEL
ČESKO, DRAMA, 2019, 90 MIN.

Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží 
v socialistické armádě Československa již dvacet let. Pak se ale 
po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při 
pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko, 
než se ho pokusit napodobit. V hl. rolích J. Dvořák a P. Neškudla.

PSÍ DOMOV
USA, DOBRODRUŽNÝ, 2019, DABING, 92 MIN.

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby 
se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne 
se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však 
silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit domů.

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
USA, ANIMOVANÝ, 2018, DABING, 112 MIN.

Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová 
kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu 
po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny 
videohry s názvem Cukrkáry. 

ROBIN HOOD 
USA, AKČNÍ, 2018, TITULKY, 12+, 117 MIN.

Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, 
aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem 
povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující 
akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie 
i nadčasové romantiky.

SCHINDLERŮV SEZNAM
USA, HISTORICKÝ, 1993, TITULKY, 15+, 195 MIN.

Obnovená premiéra slavného filmu Stevena Spielberga.

 2.  ST 20:00  VE SPÁRECH ĎÁBLA 130 Kč

 3.  ČT 20:00  AQUAMAN   2D/D 130 Kč

 4.  PÁ 17:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

   20:00  ZRODILA SE HVĚZDA 130 Kč

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

    17:00  MARY POPPINS SE VRACÍ   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BUMBLEBEE   2D/D 130 Kč

 6.  NE  14:30  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU 
      2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BEAUTIFUL BOY 130 Kč

 8.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ČERTÍ BRKO sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH 130 Kč 

 9.  ST 20:00  BUMBLEBEE   /D 150 Kč 

 10.  ČT  20:00  ROBIN HOOD  2D/T 130 Kč

 11.  PÁ 17:00  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 12.  SO 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  ROBIN HOOD  2D/T 130 Kč

    20:00  CENA ZA ŠTĚSTÍ 130 Kč

 13.  NE  14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 15.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – DOKTOR MARTIN:  
    ZÁHADA V BESKYDECH sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  CENA ZA ŠTĚSTÍ 130 Kč

 16.  ST 20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 17.  ČT 20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

 18.  PÁ 17:00  HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN   2D/D  
     děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  CENA ZA ŠTĚSTÍ 130 Kč

 19.  SO 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ROBIN HOOD  2D/T 130 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

 20.  NE 14:30  LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT   2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN     /D 
     děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 26.  SO 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

SKLENĚNÝ
USA, THRILLER, 2019, TITULKY, 12+, 129 MIN. 

Z filmu Vyvolený se vracejí Bruce Willis v roli Davida Dunna 
a Samuel L. Jackson jako Eliah Price, známý pod pseudonymem 
Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje James McAvoy, 
který ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné 
identity, jež v sobě ukrývá. A právě narušeného Crumba se svými 
24 osobnostmi sleduje v novém fantasy thrilleru David Dunn, 
který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti.

ÚNIKOVÁ HRA
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 15+, 100 MIN.

Snímek vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se 
únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… 
a začíná boj o přežití.

VE SPÁRECH ĎÁBLA
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+, 89 MIN.

Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si 
život mladé ženy. O několik měsíců později má Megan Reedová 
službu v noci v pitevně, kam přivezou znetvořené mrtvé tělo. 
Megan začne mít strašlivé vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo 
je posedlé nemilosrdnou démonickou sílou.

ŽENY V BĚHU
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 93 MIN.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá 
splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si 
trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako 
rodinná štafeta přesto, že žádná z nich nikdy neběhala. 

V hlavních rolích: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika 
Kubařová, Jenovéfa Boková a Ondřej Vetchý.

    17:00  PSÍ DOMOV   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
    20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

 27.  NE  14:30  OVEČKY A VLCI   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN   2D/D  
     děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FAVORITKA 130 Kč

 29.  ÚT 20:00  NARUŠITEL 130 Kč

 30.  ST 20:00  SCHINDLERŮV SEZNAM 100 Kč

 31.  ČT 20:00  ÚNIKOVÁ HRA 130 Kč

 1.  PÁ 19:00  DÁMSKÁ JÍZDA – ŽENY V BĚHU 200 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  SO 14:30  LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT   2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PSÍ DOMOV  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč 

 3.  NE 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

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

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE  TYTO DNY:
1., 7., 14., 21.-25. A 28. 1. 2019

1. 2. 
kino Vltava

STAND-UP Lucie MACHÁČKOVÉ
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jubilanti� 
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří slaví

v lednu 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

blahopřání� 

80 let

Náhlovský Jaroslav

Csomor Benjamin

Ing. Havlíček Václav

Kasalová Věra

Slabá Marie

Bartoníčková Marcela

Vápeníková Libuše

Soukup Zdeněk

85 let
Bubeníček Václav

Němcová Blažena

91 let Lahoda Zdeněk

95 let
Jelínková Marie

Král Václav

101 let Laváček Karel

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

43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na zahájení 43. sezóny do sálu Domu 
s pečovatelskou službou na sídlišti U Cukrovaru
Kdy? Ve středu 30. ledna 2019 od 17 hodin

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

PROGRAM:
} Zahájení } Kulturní vystoupení } Zpráva o činnosti v roce 2018 } Pokladní zpráva } Volba člena 

kontrolní komise } Plán akcí pro rok 2019 } Různé, diskuse.

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

Děkujeme MěÚ v Kralupech nad Vltavou a představitelům města za finanční podporu naší činnosti. 
Všem čtenářům Kralupského Zpravodaje přejeme pohodový rok 2019.

V neděli 20. ledna 2019 
oslaví pan BENJAMIN 
CSOMOR své  
80. narozeniny.
Mnoho zdraví, elánu 
a spoustu fyzických sil, ja-
ko doposud, přeje manžel-
ka Šarlota a dcery Magda 
a Edita s rodinami.

Č as, ten nemá slitování, ale ani s jedním 
z nás. Čas je proto, dámy, páni, aby se 

tu nepropás! To jsou slova z naší nové zněl-
ky „Píseň o čase“. Určitě vyjadřují životní 
krédo všech aktivních seniorů. 

Seniorů celosvětově přibývá a díky úspě-
chům moderní medicíny v budoucnu stále 
výrazně poroste jejich počet. V České re-
publice se stát, kraje i obce snaží v oblasti 
sociální politiky zlepšovat život seniorů, ale 
například v oblasti kultury a společenského 
života by se dalo dělat více. 

Toto však neplatí pro naše město. Díky 
kralupské samosprávě a její grantové pod-
poře činnosti seniorů z programu „Občané 
třetího věku“ může náš sbor již 11 let pra-
covat a rozdávat radost druhým.

V roce 2018 jsme uskutečnili 11 veřej-
ných vystoupení. Nejvíce si vážíme účas-

ti na prvním setkání seniorských sborů 
ČR v pražském Hlaholu, historickém sídle 
sborového zpěvu, založeném Bedřichem 
Smetanou, kde jsme úspěšně reprezen-
tovali naše město (viz listopadový Zpra-
vodaj).

Na co se mohou naši příznivci a po-
sluchači těšit v roce 2019? K 140. výročí 
narození Karla Hašlera připravíme pás-
mo z jeho nejoblíbenějších písní. Protože 
v Kralupech žije hodně lidí z Moravy, tak 
nezapomeneme připravit „Velkou kytici“ 
moravských lidových písní. 

Děkujeme kralupské samosprávě za trva-
lou podporu a našemu sbormistrovi, Mgr. 
Pavlu Ryntovi, za trpělivost a stále nové 
muzikantské nápady.

VLASTA BRIXOVÁ,

JEDNATELKA SBORU

Uplynulo 11 let činnosti Senior minichóru

FO
TO

: U
Č

P
S

Vystoupení v Hlaholu, zleva: Pavel Rynt, 
Jiří Zymák, Anna Váňová, Olga Ryntová, 

Hedvika Tubová, Alena Švejdová,  
Vlasta Brixová, Radka Fortelná.

Předpoklady:  
vyučen/a v oboru, praxe vítána

V případě Vašeho zájmu zasílejte 
své žádosti na email ředitelky školy 

bavorova@email.cz. Ostatní kontakty 
a více o škole najdete na webových 

stránkách zsnelahozeves.cz

přijme  
od 1. března

2019 

KUCHAŘE/KU ŠKOLNÍ JÍDELNY
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poděkování� 

� 

opustili nás� 

29. 11.
Ludmila LEVÁ 65 let

Jarmila ŠALANSKÁ 72 let

30. 11. Ladislav KLICMAN 81 let

9. 12. Zdeněk HORÁK 70 let

10. 12.
Jaroslav VOJTÍŠEK 87 let

Rudolf POŠTULKA 85 let Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka 
 se souhlasem pozůstalých.

Touto cestou děkujeme celému ošetřujícímu 
personálu LDN2 kralupské nemocnice 
a ošetřujícímu lékaři MUDr. Líbalovi, za 
příkladnou, lidskou a velmi náročnou péči 
o naši maminku, paní JIŘINU ŠLOSEROVOU, 
která tam prožila zbytek svého života. 

RODINA ŠLOSEROVÝCH

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

vzpomínky
Dne 1. 1. 2019 tomu byly dva roky, 
co nás po krátké a těžké nemoci 
ve věku 60 let opustila milovaná 
manželka, maminka a babička paní 
VLADIMÍRA MATTESOVÁ. S láskou 
a úctou vzpomíná manžel Zděnek 

a dcery Kateřina a Markéta s rodinami.

Dne 8. 1. 2019 by se dožil 90 let 
náš tatínek JAROSLAV LOUŽECKÝ. 
Děkujeme všem, kdo ho znali, za 
tichou vzpomínku. Dcery Jarka, Míla 
a Petra s rodinami.

Dne 9. 1. 2019 uplynou tři roky od 
úmrtí našeho milovaného tatínka 
a dědečka, pana STANISLAVA 
NOVÁKA. S láskou v srdci vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 16. 1. 2019 uplyne rok, kdy nás 
navždy opustila milovaná manželka, 
maminka a babička paní ANNA 
KOMÁRKOVÁ. Všichni, kdo jste ji 
znali, vzpomeňte, prosím, s námi. 
S úctou děkujeme. Rodina

Dne 15. ledna 2019 to bude 10 let, 
co nás opustil náš milovaný tatínek, 
bratr a dědeček pan JAROSLAV 
HRUBEŠ. S láskou vzpomíná dcera 
s rodinou.

14. 12.
Ing. Jan LÁNSKÝ  87 let

Ing. Miroslav KONFRŠT 60 let

16. 12. Jaroslava SKRBKOVÁ 91 let

18. 12. Josef KLESA 80 let

Václav TRNKA 64 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Přes všechny zásahy, které vnesla mo-
derní doba do Vánoc, zůstávají tyto dny 

svátky pokoje a klidu. Lidé měli v tuto do-
bu k sobě blíž, chtěli být spolu a prožívat 
společně sváteční okamžiky. Vánoce patří 
k tradici, která napomáhá i v moderní době 
obnovovat estetickou stránku života a dát 
životu poezii. Vánoce, to je čas neobyčej-
ného kouzla, vzpomínek na dětství, hlu-
bokých prožitků, zapsaných do naší mysli 
natrvalo.

A nový rok 2019? Jako každý začátek 
roku je vždy dobou předsevzetí, plánů 
a bilancí roku předchozího a hlavně přá-
ní „stálého zdraví“. A pokud by se zada-
řilo, měli bychom před námi spokojený 
rok 2019.

V lednu budou „Rodáci“ připravovat Vý-
roční členskou schůzi a v únoru 14. 2. 2019 
ve 14:00 svoji činnost v jídelně DPS hodno-
tit. Jste všichni srdečně zváni!

VÝBOR SDRUŽENÍ

R ok 2018 je opět už za námi a my může-
me vzpomínat, co jsme ve spolku celý 

rok dělali pro naše zdraví a dobrou těles-
nou kondici.

Pravidelně se scházíme 1x týdně při cvi-
čení v bazénu pod vedením paní Luksíkové. 
Největší událostí je pro nás týdenní rekon-
dice, kde prožijeme čas pohody, procházek, 
cvičení a výletů. Zde získáváme i informa-
ce, jak žít s diabetem. Poslední rekondi-
ce se konala v Sezimově Ústí a opravdu se 
vydařila. Užili jsme si aktivitami nabitý 
program.

Na jaře jsme podnikli celodenní výlet na 
zámek Dobříš a Mníšek pod Brdy, což jsou 
významné kulturní památky. Poslední ak-
cí našich členů DIA byl listopadový pochod 
proti diabetu. Po jeho ukončení jsme se se-
šli na krátké schůzi, kterou jsme zakonči-
li loňský rok. Pozvali jsme také zástupkyni 

městské policie Mgr. Horákovou, která nás 
zajímavým způsobem informovala o tom, jak 
se chovat při nenadálých situacích, jak se do-
volat pomoci policie a o všem, co nás zajímá. 

Za to, že se nám podařilo podnikat tyto 
akce, děkujeme Městskému úřadu za gran-
tové finanční přispění.

Doufáme, že i tento rok bude pro 
náš kolektiv časem zajímavých ak-
cí, při kterých se scházíme v plné po-
hodě a i tím si upevňujeme své zdraví. 
Před Vánocemi, ve středu 12. prosince, 
jsme naposledy cvičili v krytém bazénu 
a opět se zde sejdeme 12. ledna a také na 
výroční členské schůzi 23. ledna 2019. 

Všem členům DIA, jejich příznivcům, ale 
i všem čtenářům Kralupského Zpravodaje 
přejeme hlavně zdraví, štěstí a úspěšné vy-
kročení do nového roku 2019.

VÝBOR DIA KRALUPY N. VLT.

Spolek diabetiků

Rodáci ještě nebilancují, ale...

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC

Nejlehčí způsob, jak získat 
nové přátele, je být sám 
přítelem…

Dříve, než se zítřek stane 
včerejškem, lidé často 
přehlédnou šance, které jim 
přináší dnešek…

I cesta tisíc mil dlouhá začíná 
prvním krokem…
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M anželé Řebcovi z Kralup odešli 
za prací do Francie. Dne 9. ledna 

1939 se jim tam narodil syn, který dostal 
jméno Vlastimil. Když se rodiče rozhodli 
v Paříži s prací skončit, vrátili se do Kra-
lup nad Vltavou, ale Vlastík si vyprosil, 
že půjde do lepšího prostředí ke svým 
příbuzným do Vlkova nedaleko Koko-
řínského údolí. Navštěvoval jedenácti-
letku v Doksech u Starých Splavů, kde 
také maturoval. 

Protože nebyl z politických důvodů přijat 
na vysokou školu, odchází za svými rodi-
či do Kralup a přihlásil se zde do dýhárny 
jako pomocný dělník. Tehdejší ředitel to-
várny Lánský byl s jeho výkony velice spo-
kojen a udělil Vlastimilovi mnoho pochval 
a odměn. 

Toto období, které je možno nazvat brigá-
dou, trvalo devět let (1957-66) a Vlastimilo-

vi již nikdo nebránil, aby začal studovat Pe-
dagogickou fakultu. Protože to bylo dálkové 
studium, měl možnost začít již s učitelskou 
službou. Nejprve vyučoval v Jesenici a poz-
ději v Lubenci.

Dálkové studium zdárně ukončil v roce 
1971. Po dvacetileté praxi byl jmenován ve-
doucím školní inspekce v Lounech a se ško-
lou se rozloučil ve funkci středoškolského 
učitele v Žatci.

Pro všechny kolegy byl příkladem činoro-
dosti, úžasné píle a pracovitosti. Jeho kré-
dem bylo: Hlavně neobrůstat mechem spo-
kojenosti a průměru. Přiznával, že životem 
letěl, vzpínal se a vznášel. Měl úžasný dar 
sklízet a rozdávat to krásné z košatého stro-
mu naší mateřštiny. Sám o sobě tvrdil, že 
není básníkem – viz jeho NEBÁSNĚ – ale 
posuďte sami, ještě než odešel, stačil nám 
sdělit následující:

Jen…
Jen ne slzy Jen to ne
ta parketa mi nesedne
Řebec jen Řebcem zůstane
Bylo to prima Bylo to fajn
Jen zřídka jsem kráčel sám
Za to vás v nebi jednou zulíbám

Ve čtvrtek dne 12. ledna 2012 se sjelo do 
Rakovníka přes tisíc jeho přátel, známých, 
ctitelů a obdivovatelů, aby ho vyprovodili 
na jeho poslední cestě a vzdali hold jeho 
životní pouti. Přijelo rovněž mnoho obča-
nů z Kralup.

VLASTIMIL ŘADA,

KRALUPSKÝ RODÁK, PROFESOR

Uplyne 80 let od narození básníka Řebce

1) Co je to Boží hod vánoční a kdy se slaví? 
a) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 
25. 12.  

2) Kdy se do českých domácností dostal vánoční 
stromeček?
c) ve 40. letech 19. století 

3) Proč je ryba tradičním českým pokrmem štědrove-
černí večeře? 
a) ryba je postní jídlo a zároveň symbol křesťanství  

4) Proč si dáváme pod talíř při štědrovečerní večeři 
kapří šupinu? 
b) přinese nám dostatek peněz  

5) Co to znamená, když při pouštění lodiček  
(plovoucích svíček) zůstává lodička při okraji lavoru? 
b) majitel lodičky se bude příští rok držet doma  

6) Jakou úlohu má v české domácnosti na Vánoce 
jmelí? 
b) čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese 
lásky 

7) Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k jeslič-
kám?
b) myrhu, zlato a kadidlo 

8) Kdo vymyslel elektrické žárovičky na stromek? 
a) Thomas Alva Edison 

9) Kdy vznikla tradice velkých vánočních stromů na 
městských náměstích a kdo ji vymyslel?
b) v Brně v roce 1924 a vymyslel to novinář Rudolf Těs-
nohlídek 

10) Jak zemřel autor naší nejslavnější vánoční mše 
Jakub Jan Ryba?
c) v roce 1815 spáchal sebevraždu 

11) Z čeho se dělá vánoční františek?
a) z mletého dřevěného uhlí a kadidla 

12) Kolik figurek má náš nejznámější Třebechovický 
betlém?
b) 351, z toho přes 200 pohyblivých 

ŘEŠENÍ VÁNOČNÍHO KVÍZU
V prosincovém vydání Zpravodaje jste si mohli otestovat své znalosti o vánočních zvycích, tradicích a podobně. V pondělí 17. prosince byli na Čaji o páté  
v KD Vltava vylosování dva výherci, kteří získali medový balíček z Kozomína – www.kozominskymed.cz.
Zda jste odpovídali správně, si můžete ověřit nyní ověřit i vy, kdo jste se obávali soutěžní kupon odeslat.

VLASTIMIL ŘEBEC
 9. 1. 1939 Paříž    6. 1. 2012 Rakovník

Vlastimilové  
Řada a Řebec  

v kralupském muzeu
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Splňte si svůj sen
Dobrodružná plavba kolem světa Kralupana Josefa Fričla pokračuje. Vyplul v létě loňského roku a jeho 
zážitky můžete sdílet s ním. Pátý díl je uveřejněn v online verzi Zpravodaje, včetně několika fotografií. 
Necháte-li se inspirovat a podniknete cokoli podobného, s čím byste rádi seznámili čtenáře, kontaktujte, 
prosím, redakci Zpravodaje. I Váš příběh se zde může objevit.

Když něco chcete, musíte tomu věřit
D ostávám se do španělských teritoriál-

ních vod a tak měním vlajky. Italská 
jde dolů a španělská nahoru. Připlouvám 
do Mahonského zálivu a kotvím přímo 
pod pevností Mola. Je to veliká pevnost 
z 19. století, která nikdy nesloužila k obra-
ně města a přístavu Mahon. Než Španělé 
stačili pevnost dostavět, tak zbraně byly 
na takové technické úrovni, že by pevnost 
pozbyla účinku. Přesto je to unikátní dílo 
se spoustou podzemních chodeb, které 
opravdu stojí za návštěvu. 

Ráno pluju do hlavního města Menorcy 
do Mahonu. Potřebuji doplnit nádrž. Je 
nevlídné počasí. Doplňuji naftu a vyrá-
žím na Mallorcu.

Jak je již u mě pravidlem, pluju proti 
větru a musím neustále křižovat. Navíc 
se žene bouřka. Vítr se zvedl na 37 uz-
lů a déšť, dá-li se to nazvat deštěm, prší 
vodorovně. Naštěstí po půl hodině je po 
všem. Ve tři hodiny ráno spouštím kotvu 
v zátoce Puerto de Pollenca. Padám una-
vený do postele a jsem rád, že už jsem na 
kotvě. 

Ráno mě vzbudil velký rachot. Kotvím 
kousek od hangáru hydroplánu, létají mi 
přímo nad stěžněm. Trénují hašení požá-
ru. Přesouvám se blíž k pobřeží. Spouš-
tím člun na vodu, chci se podívat do měs-
ta. Motor na člunu začal stávkovat a vždy 
po pár metrech zhasne. Vracím se na loď 
a poměrně rychle objevuji závadu. Voda 
v benzínu. Musím rozebrat motor a vyčis-
tit karburátor. Je jasné, že dnes se do měs-
ta nepodívám. Motor se povedlo vyčistit 
a druhý den ráno jsem ve městě. Pollenca 
je krásné místo a obzvláště pak po ránu. 
Obchodníci otevírají své krámky a tak vše 
je takové zpomalené, město se probouzí 
a začínají se objevovat hosté v kavárnách. 
Rád pozoruji, jak se probouzí den. Prošel 
jsem uličkami bez turistů a vychutnával 
ten klid.

Mallorca je krásná, zejména pak její 

severní část. Nádherné skalní útesy vy-
stupují z moře. Skalní útvary s vodopády. 
No prostě nádhera, kterou můžete vidět 
jenom z moře nebo ze vzduchu. 

Obeplul jsem ostrov a zamířil přímo na 
Ibizu. Ibiza? Tak ta mě přímo uchvátila. 
Je to ostrov, který žije mládím, hudbou 
a tancem.

Pluju do Punta Arabí. Je tu Hippies osa-
da a Hippies market. Je to tak trochu mé 
mladí a rád poslouchám jejich hudbu. Za-
kotvil jsem v zátoce Cala Gat hned proti 
campu. Jen dopadla kotva na dno, tak asi 
sto metrů ode mě se převrátilo šlapadlo se 
skluzavkou. Parta kluků a holek na něm 
dělali blbosti. Nastal problém. Volali o po-
moc. Bylo jich šest a jedna dívka neuměla 
plavat. Hodil jsem člun na vodu a jel na 
pomoc. Vítr a vlny odnášely šlapadlo na 
moře k blízkému útesu. Zapřáhl jsem šla-
padlo a i s posádkou odtáhl k lodi. Tam 
jsem chtěl pomocí lodního jeřábu šlapadlo 
převrátit zpět na plováky. Mezitím připlu-
li plavčíci na kajaku. Odvezli trosečníky, 
poděkovali, a že šlapadlo odtáhnou sami. 
To asi měli strach, abych nechtěl náhradu 

za záchranu. (Záchrana života je zdarma, 
ale záchrana plavidla se platí až do výše 
ceny plavidla. Tolik námořní zákon.) Za-
přáhli šlapadlo za kajak a netrvalo dlouho 
a skončili na útesu. Znovu jedu s člunem 
na pomoc. To už vlny mlátí se šlapadlem 
o útes. Na útesu jsme ve třech konečně 
šlapadlo převrátili. Poděkovali a pozvali 
mě na pláž do baru. Na lodi koukám, že je 
paluba od krve. Kde se to bere? Prohlížím 
se, mám chodidla rozřezaná z útesu. Bylo 
to tak ostré, že jsem to ani necítil. Až na 
palubě začala sůl účinkovat.

Druhý den jsem se vydal prozkou-
mat okolí. Piniovými háji vedou hezky 
upravené stezky. Všichni kolemjdoucí se 
zdraví a usmívají. Už z dálky mě zaujal 
jeden pár, dodal jsem si odvahy a dal se 
s nimi do řeči. Tak trochu nezdvořile se 
ptám na věk a hned prozrazuji svůj. Pán 
se dal do smíchu a prý 62 let - to jste ještě 
batole, mi povídá. Jemu je 89 a manžel-
ce 82 let. Jsou z Anglie a přijeli se jenom 
tak podívat. Rozloučili jsme se a já se 
za nimi ohlížel. Jak byli veselí a vitální. 
Sílu a nadšení by mohli rozdávat. Tak-
že Ibiza není jen mladí... Ibiza je mladí 
v každém věku.

Vracím se na loď, zvedám kotvu a vy-
plouvám. V myšlenkách se vracím ke sta-
řečkům a v duchu si neskromně přeju, 
abych i já se dožil takového věku a zdraví.

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN

6. díl Sedmý díl najdete již nyní v online verzi Kralupského Zpravodaje
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU LEDEN 2019
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

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

PORTUGALSKO, ANEB 
CESTA NA KONEC SVĚTA
První letošní cestovatelský večer nás 
přenese na nejzazší západní cíp Evro-
py. Vydejte se s námi do míst, kde končil 
svět. Ve středu 9. ledna od 18:00. Před-
nášet bude náš nový pedagog Mgr. Jan 
Fišar.

KARNEVÁLEK PRO NEJMENŠÍ
DDM Kralupy zve všechny malé taneč-
níky a jejich rodiče na Karneválek pro 
nejmenší. Vaše ratolesti se mohou těšit 
na soutěže, skočnou hudbu a spoustu ka-
marádů. Vyrobte svým dětem pěknou 
masku a hurrrrá do karnevalového re-
je. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. led-
na od 16:00 v DDM. Prosíme, přezůvky 
s sebou.

19. REPREZENTAČNÍ PLES DDM
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
pořádá v pátek 25. ledna 2019 v hotelu 
Sport svůj již 19. Reprezentační ples. Tě-
šit se můžete na skvělou taneční hudbu 
v podání skupiny Karyna band. Nebude 
chybět bohatá tombola. Večer mj. zpří-
jemní vystoupení muzikálového herce 
a zpěváka Tadeáše Horehledě. Zveme 
všechny příznivce DDM a širokou kra-
lupskou veřejnost. Přijďte si s námi za-
plesat a užít pohodový večer.

NOVÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Od ledna na vaše děti čekají také dva no-
vé zájmové útvary. Geocaching a Spole-
čenské tance pro nejmenší. Podrobnosti 
k oběma kroužkům naleznete na našem 
webu.
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ZŠ KOMENSKÉHO
Jak byste zhodnotila uplynulé měsíce?
Pro některé žáky to byly měsíce naplně-
né prací a snahou o co nejlepší známky. 
Jak moc bude jejich snaha odměněna 
úspěchem, ukáží lednové výsledky práce 
a školní a okresní kola olympiád. Ale bo-
hužel máme za sebou také spoustu nepří-
jemných jednání, která bývají výsledkem 
nevhodného chování některých našich žá-
ků a také jejich nedostatečným prospě-
chem, většinou zapříčiněným neochotou 
a nechutí pracovat. Máme za sebou také 
úspěšný sobotní den otevřených dveří, 
na jehož zdárném průběhu se podíleli za-
městnanci školy a někteří žáci, a spous-
tu akcí v rámci adventu. Všem za to patří 
obrovský dík. 

Škola získala grant na 
přístavbu odborných učeben. 
Mohla byste nám prozradit 
podrobnosti?
Ano, škola získala dotaci v částce 36 mili-
onů korun na přístavbu a vybavení odbor-
ných učeben fyziky, chemie a laboratoří. 
Přístavba vyroste nad jídelnou a celková 
částka za realizaci bude ještě podstatně 
vyšší. Další miliony do přístavby nainves-
tuje náš zřizovatel – tedy Město Kralupy. 
Současně s přístavbou učeben je ve hře ta-
ké celková rekonstrukce kuchyně a jídelny. 
Protože se jedná o další mnohamilionovou 
částku, musí schválení projít zastupitel-
stvem města. Pokud částka bude schvále-
na, mohou se naši žáci těšit nejen na nové 
učebny, rozšířenou výuku fyziky, chemie, 
matematiky a přírodopisu, ale také na zcela 

ROZHOVOR s... Mgr. Jiřinou Hereinovou, ředitelkou ZŠ Komenského

ZŠ JODLOVA

N aše škola se zapojila do projektu Obědy 
do škol ve Středočeském kraji. Cílem 

tohoto projektu je zabezpečit stravování 
dětem z mateřských a základních škol ze 
sociálně slabých rodin ve věku 3 až 15 let, 
jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi. 
Hrazeny budou z prostředků Evropské unie 
(Operační program potravinové a materiál-
ní pomoci) na základě žádosti, kterou kraj 
podá do již vyhlášené výzvy ministerstva 
školství zaměřené na bezplatné stravování.

Do projektu se přihlásily jak základní 
a mateřské školy, tak gymnázia. Zaplacení 
oběda není finanční podporou rodin, ale 
přímou podporou dětí, které dostanou ve 
škole oběd.

Žáci z naší školy, kteří budou v tomto pro-
jektu zapojeni, se budou stravovat ve školní 
jídelně při ZŠ Komenského. Bude jim zajiš-
těn oběd, který zahrnuje polévku, hlavní 
chod, nápoj a dezert.

Přesný počet podpořených žáků bude 
znám v únoru, kdy se projekt začne reali-
zovat. ANNA KUNŠTOVÁ

Škola někdy trochu tíží,
když se její zápis blíží.
S Třebíkem se nesmíš bát,
půjdeme si spolu hrát.
Přijdi se k nám podívat.

Předškoláček

                                         

Naši školu čekají stavební úpravy
■  Máme za sebou téměř polovinu školního roku, který přinesl 
hodně práce – přípravy na olympiády, exkurze, projekty, soutěže. 
Ale také novinky, které se týkají budoucích úprav školy, 
v plánu je přístavba nových tříd, rekonstrukce školní kuchyně 
a spousta dalšího.

Obědy do škol ve Středočeském kraji

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

V šechno to začalo předloni na podzim, 
kdy do naší školy přijela Máša Bořkov-

cová udělat seminář o romštině. Při něm se 
ukázalo, že máme v tehdejší 8.C, současné 
9.C, talentovaného Rudu Damu, který nejen 
že dobře mluví a píše česky, ale také mluví 
a píše romsky. 

To dosud tušil jen málokdo z jeho spolu-
žáků a z učitelů už vůbec nikdo. Teď to ale 
vědí všichni, dokonce se to ví i mimo naši 
školu a Kralupy, protože Ruda se na popud 
Máši zúčastnil literární a výtvarné soutěže 

Romano suno (Romský sen), kam na jaře 
napsal krátký text o tom, jaké to je, být Rom. 

Jeho práce zvítězila a byl pozván v úterý 
4. prosince 2018 na slavnostní vyhlášení 
do Amerického centra v Praze, kde mu ce-
ny (opravdu hodnotné - např. tablet, knihy) 
předával sám americký velvyslanec. Kromě 
1. ceny odborné poroty získal Ruda i oce-
nění udělované studenty. 

Jeho práce stojí za přečtení, najdete ji na 
webu školy pod odkazem zsgenklapalka.
cz/o-skole/aktuality-skola/item/1165-vi-
tezstvi-v-celostatni-soutezi-romano-suno.

MARTINA HANTYCHOVÁ

novou kuchyni a jídelnu. Celá reali-
zace stavby by měla trvat zhruba 

rok. Zahájení stavby je plánová-
no na jaro roku 2019.

Jak se promění stávající 
odborné učebny? Počítá se 

s úpravou i tam?
Stávající odborné učebny, tedy hlavně 

fyzika a chemie, se stanou běžnými třídami. 
Bohužel budou muset na svou rekonstrukci 
ještě počkat, protože se nejedná jen o vy-
bavení nábytkem, ale také o rekonstrukci 
podlah a na to již opravdu peníze nezbývají.

Začnou tedy žáci příští školní rok již 
v novém? Bude navýšena kapacita školy?
Kapacita školy se rozhodně nenavýší. Ten-
to grant je prioritně určen na podporu po-
lytechnického vzdělávání a není určen na 
navyšování kapacity školy. Příští školní rok 
bude stavba probíhat a čekají nás různá 
omezení se stavbou spojená.

BARBORA ČERNÁ,

UČITELKA ZŠ KOMENSKÉHO

Vítězství v celostátní soutěži Romano suno
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ZŠ a MŠ Třebízského

Všem rodičům a přátelům školy přejeme  
hodně zdraví a pohody v novém roce 2019.

12. 2. 
2019



22 KZ   LEDEN 2019  ŠKOLY www.kralupskyzpravodaj.cz

DG A SOŠE

Od příštího školního roku 
chystáme v naší škole řa-

du zásadních změn. Ta největší 
spočívá v tom, že již nebudeme 
přijímat žáky do prvního roč-
níku obchodní akademie a ote-
vřeme naopak dvě třídy čtyřle-
tého gymnázia. 

Studentům se tak od školního 
roku 2019/2020 nabízí možnost 
vzdělávat se v jedné třídě osmi-
letého gymnázia a ve dvou tří-
dách čtyřletého gymnázia. 

Další inovací bude i to, že 
každá z těchto dvou tříd bude 
mít své zaměření: jedna bude 
přírodovědně-technická a dru-
há společenskovědní. Mezi no-
vé předměty, které se v těchto 
třídách budou vyučovat, patří 
například mediální výchova, 
komunikativní dovednosti, ro-
botika či multimediální tvorba. 

Chceme co nejvíce vyhovět 
individuálním potřebám kaž-
dého studenta, proto mu během 

studia nabídneme i mnoho vo-
litelných předmětů. 

Důraz budeme klást na menší 
počet studentů ve třídě, exkur-
ze, besedy, individuální kon-
zultace, výuku cizích jazyků, 
přírodovědné a společensko-
vědní výjezdy, sportovní kurzy 
a hlavně pak i na kvalitní pří-
pravu na vysokoškolská studia. 

Více informací se dozvíte na 
www.dgkralupy.cz, na Face-
booku @DGaSOSE a rádi vás 
přivítáme na Dni otevřených 
dveří 6. února 2019. 

ANDREJ PLECHÁČEK, 

ŘEDITEL ŠKOLY

Program 9. ledna:

} komentovaná prohlídka školy

} besedy s vedením školy

} přijímačky nanečisto

} ukázkové hodiny IT  
   předmětů, elektropředmětů 
   a chemie potravin a výživy

} chemické pokusy  
   v laboratoři i před školou

9. LEDNA 2019 ........................................................8:00-17:00
26. LEDNA 2019 ......................................................8:00-12:00

SRDEČNĚ ZVEME UCHAZEČE A JEJICH RODIČE, 
ABSOLVENTY, BÝVALÉ KOLEGY, SOCIÁLNÍ 

PARTNERY I OSTATNÍ KRALUPSKOU VEŘEJNOST

NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, 
Cesta brigádníků 693, 

přijme od 3/2019 
HLAVNÍHO EKONOMA/KU ŠKOLY. 

Podmínkou je SŠ vzdělání. Praxe v oboru a zkušenost 
s účetnictvím příspěvkové organizace vítána. 

Kontakt: 315 727 709, 602 220 029, e-mail sekreteriat@edukra.cz. 

SOŠ A SOU KRALUPY
} úspěšně proběhly hodiny moderní 
chemie v režii studentů VŠCHT – zhlédla 
stovka žáků ZŠ z Kralup a Veltrus
} žáci a žákyně 3. a 4. ročníku navštívili 
Památník Lidice
} 21 žáků a žákyň 9. tříd ZŠ našeho regi-
onu si u nás vyzkoušelo státní přijímací 
testy z matematiky a češtiny
} „ajťáci“ 3. a 4. ročníku byli pozváni na 
Konferenci Digital Media
} desítka firem - našich sociálních part-
nerů se představila našim žákům i ná-
vštěvníkům v rámci dne otevřených dveří
} chemici 3. ročníku si prohlédli labo-

ratoře a jaderný reaktor v ÚJV v Řeži 
u Prahy
} proběhlo školní kolo soutěže Přírodo-
vědný klokan
} chlapci 1. ročníku učňovských oborů 
se zapojili do akce Jsem laskavec vyhlá-
šené Nadací Karla Janečka
} navštívili jsme burzu středních škol 
v ZŠ Komenského, kde Vali, Dominik, 
Petr a Lukáš upoutali pozornost žáků  
9. tříd při prezentaci oborů, jež studují
} ředitelka školy vyhodnotila vánoční 
soutěž zručnosti žáků 2. ročníku oboru 
elektromechanik

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ,

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY SOŠ A SOU

Chystáme velké změny

Kaleidoskop akcí

Sledujte www.edukra.cz
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MÍŠA GÓRALCZYKOVÁ je milá, skromná a obětavá dívka z Dolan 
nad Vltavou, která se pod vedením svého otce rozhodla věnovat 
kickboxu - sportu, který vyhledávají spíše chlapci a muži. Svými 
výkony se nominovala na zahraniční soutěže a mistrovství světa 
a přivezla několik medailí.

Úspěšní mladí 

MICHAELA GÓRALCZYKOVÁ
 15 let - studentka 1. ročníku Českoslovanské 

akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Praha 2

K ickbox v Kralupech trénuje v oddílu 
Jiu-jitsu v tělocvičně základní školy na 

Komenského náměstí. A nejen, že se připra-
vuje sama, ale pomáhá s tréninkem i jako 
asistentka hlavního trenéra.

Míšo, představ nám tvůj sport - co je 
kickbox?
Kickbox je bojový sport, který se dělí na 
plnokontaktní a polokontaktní. Já zápasím 
v disciplíně pointfighting, jedná se o polo-
kontaktní sport a bojuje se na tatami (ne 
v ringu). Říká se, že tato disciplína kick-
boxu je „nejbezpečnější“, ale na závodech 
většinou běhají lékaři více na tatami než 
do ringu. :-)

Jak ses k tomuto sportu dostala?
No... jednou jsem takhle přišla do tělocvič-
ny na trénink Jiu-jitsu a vedle trénovaly 
děti kickbox. Nějak se mi to zalíbilo a teď 
jsem najednou tam, kde jsem. :-)

Jakých největších úspěchů jsi 
s kickboxem dosáhla?
Pro mě je největší úspěch, že jsem byla loň-
ský rok na mistrovství světa WAKO, což 
je nejprestižnější organizace v kickboxu, 
a umístila jsem se na druhém místě. To 
znamená, že jsem vicemistryně světa... do 
teď si to neuvědomuji, protože je to opravdu 
dřina, dojít tak daleko.

K dalším mým úspěchům patří 8x titul 
mistryně ČR, dvojnásobná vítězka světo-

vého poháru v Maďarsku a je toho ještě 
mnohem více.

Co Ti tento sport dává? Proč by se mu 
měly děti věnovat?
Jsem ráda, že jsem si vybrala právě tento 
sport, protože jsem poznala spoustu no-
vých kamarádů, nemám čas věnovat se kra-
vinám, například pití alkoholu, drogám - 
všichni to známe. A taky mi to hodně dalo 
do života, tedy disciplínu, respekt k ostat-
ním, fyzickou zdatnost a podobně.
Vlastně vše, proč by se tomuto sportu měly 
děti věnovat, jsem řekla, v předchozích vě-
tách. Děti budou mít ve škole respekt a ni-
kdo je nebude šikanovat, a když už, tak se 
budou umět ubránit, získají si hodně ka-
marádů a pokud se tomu budou věnovat 
naplno, tak to dotáhnou daleko.

Co je na kickboxu nejtěžší?
Nejtěžší je asi překonat v hlavě to, že neje-
nom dáváte rány, ale také dostáváte. Dů-
ležité je se z toho nezhroutit a překonat to. 
Jinak vše je potom už jen dřina, protože 
jen talent nestačí.

S čím zvládáš kickbox kombinovat?
Tak na to je jednoduchá odpověď, ŠKOLA. 
Jsem teď v prvním ročníku na střední ško-
le. Zkombinovat je to těžké a musím vyne-
chat třeba nějaký trénink, ale vím, že je na 
prvním místě škola a poté kickbox. Někdy 
o víkendech jezdím na koních, ale to jen 

když nemám žádné závody nebo soustře-
dění.

Tvé příjmení není české, znáš historii 
vašeho rodu?
Tak já jsem se narodila v Praze a od naro-
zení bydlím v Dolanech nad Vltavou. Vím, 
že mám nějaké polské předky, ale nic víc 
o mém příjmení nevím.

Co pro Tebe znamenají Vánoce? 
Vánoce pro mě znamenají hlavně společně 
strávený čas s rodinou a odpočinek. Ani mi 
moc nezáleží na dárcích, ale na tom, že se 
všichni konečně sejdeme u jednoho stolu.

Dáváš si nějaká novoroční předsevzetí?
Já si většinou moc předsevzetí nedávám, 
protože mi to moc dlouho nevydrží, :-), ale 
vím, že můj cíl je nebýt druhá, ale první.

Jaká nejbližší sportovní akce Tě teď 
čeká? Budeme držet palce!
Sezóna mi začíná v lednu a první závod je 
Golden Glove v Itálii.
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V podvečer v pátek 1. 2. 2019 otevíráme 
staro-novou sokolskou tělocvičnu s mo-

derním zázemím a zveme vás k malé oslavě.
Začínáme cvičit v pondělí 4. února 2019 

podle rozvrhu, který je uveden, spolu s dal-
šími aktualitami, na webu sokol.kralupy.cz.

Při slavnostním otevření naší i vaší so-
kolovny byste neměli chybět!!

A hlavně se těšíme, že s námi budete opět 
pravidelně cvičit.

Těšíme se na vás!
VAŠE CVIČITELKY, CVIČITELÉ A TRENÉŘI

T. J. SOKOL  
KRALUPY NAD VLTAVOU

HLEDÁ SE DALŠÍ SUPER 
CVIČITEL(KA)
Stačí nám 15+, nadšení a spolehlivost.  
Zbytek Tě naučíme!
Den i hodinu cvičení si můžeš vybrat 
(například podle rozvrhu ve škole).
Skvělý kolektiv, pohodová brigáda.
Neomezená možnost chodit na ostatní 
sokolská cvičení.
Pokud máš zájem, napiš nám na náš 
facebook, nebo zavolej na 605 332 787.

Těšíme se na Tebe!

Č istě ze zvědavosti, ve chvilce volna, na-
vštívila úplně náhodou před pár lety 

Aneta Loužecká lezeckou stěnu v Kralupech 
a doslova ze dne na den si vylezla až na špič-
ku mezi českými závodnicemi a začala sbí-
rat medaile, jako by to byla samozřejmost.

Kromě titulu mistryně republiky či Spor-
tovec Kralup se pyšní i postem v reprezen-
tačním týmu České republiky. A ve svém 
úspěšném „lezení“ pokračuje dál.

„Moje letošní ledolezecká závodní sezóna 
začala koncem listopadu na MČR v Brně. 
Kromě mistrovství republiky se zároveň 
jednalo o nominační závod do české ledo-
lezecké reprezentace v kategorii juniorů 
i dospělých.  

Nominační kritéria byla letos poměrně 
přísná. Do reprezentace se nominuje pou-
ze první junior a juniorka plus první muž 
a žena. I když jsem se na první závod sezóny 
velmi těšila, byla jsem zároveň pod velkým 
tlakem, protože jsem věděla, že pokud chci 
letošní sezónu startovat na zahraničních 
závodech, nesmím si dovolit žádnou chybu. 

Nakonec jsem si v Brně dolezla pro ti-
tul mistryně České republiky a svůj post 
v reprezentaci jsem tedy s velkou radostí 
obhájila. V poměrně šibeničním termínu 
pěti dnů jsem si musela zařídit všechny 
smlouvy, abych hned následující víkend 
mohla vyrazit na první evropský pohár na 
Slovinsko. 

Hned po menším faux pas, v podobě za-

kopnutí při zahajovacím ceremoniálu, se 
mohlo jít lézt. Byla jsem hodně zvědavá, 
jak na tom budu v porovnání s loňským ro-
kem, kdy jsem s cepíny začínala a obmetala 
konce startovních listin. Nakonec jsem se 
k mému překvapení probojovala do mého 
prvního finále, takhle velkého závodu. Ve-
čer jsem si tak mohla zalézt před velkým 
publikem a dolézt si pro 7. místo. 

Po návratu do České republiky však na 
radování moc času nebylo, protože hned 
další víkend mě čekalo další kolo evropské-

ho poháru, tentokrát na Slovensku, v Žilině. 
V kvalifikaci se mi tentokrát moc nedařilo. 
Přálo mi ale štěstí a výsledek stačil na mé 
druhé finále. Finálová cesta mi hodně se-
děla. Pořádně jsem v ní zabojovala a večer 
se k překvapení všech radovala z 3. místa. 

Teď mám pár týdnů od závodů volno 
a můžu se zase plně věnovat tréninkům. 
Koncem ledna mě čekají letošní první svě-
tové poháry. Moc děkuji Městu Kralupy za 
veškerou pomoc a podporu, kterou mi po-
skytuje.“
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Aneta pokračuje v české reprezentaci

Kralupská sokolovna 
prošla přestavbou
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„Sokol v novém“ Sokolovna  
po přestavbě uvítá 

první cvičence  
4. 2. 2019.
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K tanci i poslechu bude hrát 

SKUPINA AKCE
bohatá tombola

Předprodejní místa:
hřiště FK Čechie –  
U Stadionu 945, 

 pan Jan Beránek, mob.  
739 223 698, 605 948 495,

v hotelu Sport (recepce) 
Cena vstupenky je 150 Kč

vás srdečně zve na 

PLES 
SPORTOVCŮ

8. února 2019  
od 20:00  

v hotelu Sport

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

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

5. 1. Kadetky – dvojzápas 1. ligy – Kladno 10:00, 14:00

13. 1. Juniorky – dvojzápas 1. ligy – Chodov 10:00, 14:00

19. 1. Kadetky – dvojzápas 1. ligy – Hradec Králové 10:00, 14:00

Program domácích volejbalových zápasů - leden 2019

PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM ÚSPĚŠNÝ ROK 2019 
A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA VOLEJBALOVÝCH ZÁPASECH.

Nabídka 
brigády
Hledáme brigádníky 
na pozici 

plavčík/plavčice 
na krytém plaveckém 
bazénu v Kralupech 
nad Vltavou.
Zajištění kurzu 
plavčíka. Vlastní kurz 
plavčíka výhodou. 
Životopis s aktuální fotkou 
zasílejte na:  
sportkralupybazen@
seznam.cz.
Více informací na:
Kralupská sportovní, 
spol. s r.o.
areál plavecké bazénu 
V Luhu 1089
Kralupy nad Vltavou
www.sportkralupy.cz
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Cvičení s kojenci  
od 3 měsíců v Kralupech
Mgr. Jana Uhlíková - fyzioterapeut

Podpora vývoje dítěte, edukace, poradenství
Nový kurz od 24. ledna 2019

KDY: čtvrtek dopoledne – 9:30 a 10:30 
KDE: DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168

CENA: 1 500 Kč / 10 + 2 LEKCE 
INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ: 
e-mail: uhlikova.janie@gmail.
com, tel.: +420 702 066 707

Zdravé cvičení nejen pro maminky
Mgr. Jana Uhlíková ∙ fyzioterapeut 

a instruktor pilates
Posílení ● Protažení ● Kondice ● Zdraví

Pánevní dno ● Vertebrogenní obtíže
Skupinové lekce ● Individuální přístup

Termín: čtvrtky 18:00 opět od 10. 1. 2019 
Kde: tělocvična ZŠ Mikovice

Cena: 1 200 Kč / celý kurz, nebo 90 Kč / lekce
Prosím, rezervujte si své místo předem

tel.: 702 066 707, e-mail: uhlikova.janie@gmail.com 

Inzerci objednávejte  
na e-mailu:

zpravodaj@mestokralupy.cz

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti

Město Veltrusy pořádá 

LITERÁRNÍ VEČER 
S MARKÉTOU PILÁTOVOU
čtvrtek 17. ledna 2019 - 19:00 
KLUBOVNA NAD SOKOLOVNOU VELTRUSY 

Večer bude věnován nejnovější autorčině knize: 

S Baťou v džungli
Vstupné dobrovolné 
Rezervace míst na kultura@veltrusy.cz
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POŽADUJEME: 
vysokoškolské (i absolvent) 

vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické vzdělání, 
flexibilita, příjemné 

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

NABÍZÍME:
práci v malém kolektivu, 

možnost osobního 
a odborného růstu 

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

jednání i odměna.
Životopisy zasílejte mailem na: 

martin.stepan@aspekt.hm

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku 
spolupracovníka na pozici 

FINANČNÍ ÚČETNÍ

PŘIJMEME:
	prodavačka	

	 v	zahradním	centru
	pracovník/-ce	údržby	venkovní	

	 zahrady	v	zahr.	centru
	sezónní pracovník

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

 pracovník/-ce	ve	středisku	
	 výroba	bylinek

	Pracovník/-ce	
	 velkoobchodního	prodeje

	Pracovník/-ce	
	 do	výroby	okrasných	rostlin

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

V Pískovně 2054
Kralupy nad Vltavou
GSM: 603 578 150, 
tel.: 315 328 282
e-mail: stamacar@stamacar.cz
www.stamacar.cz

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMÍNKY

Stamacar s.r.o.
Karosárna – Autolakovna – Autoservis

Přijmeme 
autolakýrníka

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

PÁNEVNÍ DNO
Zdravotní cvičení a semináře 

~ akreditovaná metoda MŠMT ~

JÓGA
Pravidelné lekce

KDE: Kralupy, Velvary, Kladno

KAMILA 
JIŘÍKOVÁ

Kominictví Wilhelm s.r.o.
Alešova 380
277 46 Veltrusy

zavolejte kominíka
revize a čištění komínů
stavba a vložkování 
kamerové průzkumy
třísložkové komíny 
centrální evidence spalinových cest
dokumentace a revizní zprávy

773 291 681
technik

účetní
777 117 258

1objednavam@seznam.cz
www.kominictvi-melnik.cz

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  

tel.: 734 621 386, e-mail: centrumd8kralupy@email.cz, rezervace: 
centrumkralupy.webooker.eu www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

První pololetí školního roku pomalu končí a nové je již za dveřmi...
Zápis do kurzů na 2. pololetí bude spuštěn 8. ledna 2019, tak neváhejte a vybírejte 
z naší nabídky!
Kurzy pro děti: Hudební škola Yamaha – Tanečky – Výtvarníček + keramika – 
Angličtina pro nejmenší – Rozvíjím se pro miminka – Rozvíjím se pro batolata – 
Znakujeme se zpěvem a hrou
Kurzy pro dospělé: Jóga – Taichi 

Začít můžete kdykoli!
Učíme i v sobotu!

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

Kurzy angličtiny pro veřejnost a firmy

skupiny, miniskupiny,
individuální - pro děti ZŠ,

studenty, dospělé

100% komunikativně
Internet, média i učebnice

Flexi rezervační systém
Studentská online zóna

Holubice, Praha-západ

www.englishhelp.cz




