
Kralupan Martin Štěpán působí jako 
viceprezident Svazu lyžařů ČR.  
V rozhovoru na straně 24 se dočtete, 
co vše tato funkce obnáší.

Novoroční ohňostroj se bude konat ve středu 1. 1. 
2020 v 00:30. Z důvodu instalace pyrotechniky bu-
de 31. 12. 2019 od 22:00 uzavřena lávka. V přípa-
dě nepřízně počasí proběhne ohňostroj v 19:00.

O historii Palackého náměstí a jeho 
proměnách jsme si povídali s Janem Rackem, 
ředitelem Městského muzea v Kralupech nad 
Vltavou, více na straně 6.
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str. 11str. 6

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

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

1 2 2 0 1 9
MĚSÍC ROK

www.mestokralupy.cz

ZPRAVODAJ
KralupsKý

�
str. 24

Zdlouhavé vyhledávání končí, 
nastupují interaktivní úřední desky
■  Na nové radnici města Kralupy nad Vltavou fungují  již od roku 2013 elektronické úřední 
desky, které zcela nahradily nepřehledné vývěsky s papírovými dokumenty. Elektronické 
úřední desky jsou navíc interaktivní a město Kralupy nad Vltavou se rozhodlo zajistit tuto 
službu svým spádovým obcím. Místním i okolním občanům se tak otevře nový způsob 
vyhledávání aktuálních dokumentů i mezi obcemi navzájem - snadněji, rychleji a efektivněji.

Anaida Nersisjanová
Přemyslova 20, Kralupy nad Vltavou
tel.: 602 852 120

Otevírací doba: 
Po - Pá: 9:00 -16:00 hod.

PROVÁDÍME VEŠKERÉ OPRAVY 
OBUVI, TAŠEK, BATOHŮ, 
KABELEK, KUFRŮ A OPASKŮ.

OP
RAVNA OBUVI

KRALUPY

Působíme v Kralupech nad Vltavou již od roku 1994.

Město Kralupy nad Vltavou 
patří k jednomu z prvních 

měst ve Středočeském kraji 
i republice, které pořizuje pro 
své spádové obce interaktiv-
ní úřední desky, jež přinášejí 
výhody pro občany i obce sa-
motné. Obce mohou mezi se-
bou sdílet vyvěšené dokumen-
ty a občané do nich mohou 
nahlédnout z jakékoliv úřední 
desky, a to dokonce i v noci, ne-
boť desky jsou přístupné 24 ho-
din denně.  Jedním z důvodů, 

který vedl vedení města Kralu-
py nad Vltavou k realizaci této 
akce, je pomoc malým obcím  
s nedostatkem místa na vyvě-
šování dokumentů.

Princip ovládání desek by 
měl být velice intuitivní. Po-
mocí jednoduchého rozcestní-
ku si budou moci občané pře-
pínat mezi úředními deskami 
jednotlivých obcí. Všechny 
dokumenty v plném rozsahu 
budou rozčleněny podle ob-
lastí a kategorií. Občanům by 

tedy interaktivní úřední des-
ka měla především usnadnit 
vyhledávání potřebných in-
formací. 

„Naše řešení má velkou vý-
hodu v tom, že funguje i v re-
žimu, kdy není v místě mo-
mentálně dostupné datové 

připojení, neboť veškeré doku-
menty si každá deska nahraje 
do vlastní paměti ze serveru 
v době, kdy připojení dostup-
né je. To má samozřejmě také 
velký vliv na rychlost ve vyhle-
dávání dokumentů.  

Pokračování na str. 4
INZERCE
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LEDEN

u  ZM schválilo poskytnutí individuální dotace 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy na letní soustře-
dění dětí pro TJ KRALUPY, z. s. – oddíl Judo ve výši 
34 000 Kč. 
u ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 4/2019 o místních poplatcích, a to s účinností 
od 1. 1. 2020.
u Rada města schválila dodatek ke smlouvě na 
akci „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchy-
ně v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, je-
hož předmětem je navýšení ceny díla o 73 810 Kč 
vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do  
16. 12. 2019. Důvodem jsou vícepráce spočívající 
v rozšíření předmětu díla o další prostory tak, aby 
bylo možné splnit veškeré hygienické a provozní pod-
mínky. Finanční náklady budou hrazeny z rezervy na 
investice na rok 2019.
u RM schválila dodatek ke smlouvě na akci „Veřejné 
osvětlení v ulici Poděbradova s firmou RAISA, spol. 
s.r.o., Kolín, jehož předmětem budou méněpráce 
v celkovém finančním objemu 8 693,85 Kč vč. DPH.
u RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě  se 
zhotovitelem stavby spol. Gardenline Litoměřice 
na vzniklé vícepráce v rámci stavby: „Cyklostezka
Kralupy – Zákolany – úsek A“, za celkovou cenu 691 
661,22 Kč vč. DPH.
u RM vzala na vědomí informaci o stavu projekto-
vých dokumentací na akci: „PD-Okružní křižovatka 

silnice III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměs-
tím v Kralupech nad Vltavou“ a „PD-Okružní křižo-
vatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Tře-
bízského v Kralupech nad Vltavou“.
u  RM schválila výsledky výběrového řízení  
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání na 
Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“ s do-
davatelem - STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., a to 
za celkovou cenu 1 610 918,10 Kč s DPH.
u RM schválila mimořádné proplacení Programu 
dlouhodobé primární prevence rizikového chování 
Semiramis, z. ú. Nymburk za 1. pololetí školního roku 
2019/2020 dle žádostí základních škol (pro ZŠ Gen. 
Klapálka ve výši 49 000 Kč, pro ZŠ Václava Havla 21 
000 Kč, pro ZŠ Jodlova 15 000 Kč).
u RM schválila poskytnutí dotace TJ KRALUPY, z. s.  
– oddíl šachy, a to ve výši 2 500 Kč jako příspěvek na 
pořízení cen do šachového turnaje „O pohár starosty 
města Kralupy nad Vltavou“.
u RM vzala na vědomí informaci o uzavření mateř-
ských škol v Kralupech nad Vltavou v době vánoč-
ních školních prázdnin, a to následovně:
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523  
od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše  
od 23. 12. 2019 do 01. 01. 2020
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka  
od 23. 12. 2019 do 02. 01. 2020

příjem inzerce do 16. 12. 2019  
do 12:00; zasílání článků a pozvánek  

do 19. 12. 2019 do 12:00.
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PONDĚLÍ 16. PROSINCE V 17:00
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Milí čtenáři, 
a opět po roce, jsou tu Vánoce! Láskyplné ob-
dobí, ve kterém se snažíme zahodit za hlavu veš-
keré starosti a těšíme se, že si jej v klidu uži-
jeme s těmi, jež máme rádi. Asi se shodneme 
na tom, že přesně o těchto prožit-
cích by vánoční svátky měly být, že? 

Ovšem,  přesně takto nám Vánoce ilu-
strují i obklopující média ve snaze pro-
dat, ovlivnit a zaujmout. A  to s velkým 
předstihem, abychom měli dostatek 
času pořídit vše, co na svátky potřebu-
jeme. Z jedné strany jsem přehlcená in-
formacemi o slevách všeho druhu,  
nezbytnostech, bez kterých se ani letos na Vánoce 
neobejdeme,  a již od listopadu si připomínáme 
melodie, které nám budou v hlavě znít až do Štěd-
rého večera.  Na stranu druhou si vlastně říkám 
a proč ne? Proč se svátečně nenaladit již před  
adventem, před jehož zahájením bych ráda stihla 
mít vyzdobený byt vánočními dekoracemi, neshá-
něla svíčky až o první adventní neděli a dárky měla 
připravené i zabalené dříve,  než začneme stro-
jit vánoční stromek. Ony  ty ježíškovské reklamy 
mají přeci  jen něco do sebe. A když se oprostím 
od všeho, co se mi na nich nelíbí, a přijmu sku-
tečnost, že jsou jednoduše součástí dnešní doby, 
jsem vlastně svátečně naladěna a připravena 
si s rodinou užít tento opravdu výjimečný čas. 

Atmosféra adventního období a Vánoc se ne- 
vyhnula ani prosincovému číslu. Ve Vánočním  

speciálu vám přinášíme drobné rady a tipy týkající 
se tradic a zvyklostí. Ve dvanáctém čísle se proje-
vuje i nálada téměř uplynulého roku 2019, který 
přinesl nejednu změnu. Například vtiskl našemu 

městu novou tvář – Kralupy  nad Vltavou 
mají své náměstí. Jeho vzhled se v čase 
měnil, především podle potřeb dané 
doby. Současná potřeba proměny ná-
městí vyplynula, jak já cítím, především 
z přání našich občanů mít se kde za-
stavit a možná se i trochu pyšnit tím, že 
v našem industriálním městě se nachází 
centrum, prostorné, krásné a užitečné. 

Ani tentokrát nechybí aktuality z radnice 
nebo například rozhovory se zajímavými osob-
nostmi  našeho města z novinářské i sportovní 
branže. Po celý rok jste se prostřednictvím Kra-
lupského Zpravodaje seznamovali se zajíma-
vými, schopnými a aktivními lidmi. Možná vám 
byl kdekdo inspirací, naší inspirací jste právě vy. 
Chtěla bych vám proto poděkovat za přízeň, za to, 
že se s námi podílíte na obsahu, a za to, že mů-
žeme Zpravodaj prodávat v krásném nákladu při-
bližně 3 000  ks, který bychom společně mohli 
v tom příštím roce třeba i o něco navýšit ;). 

Na závěr vám posílám přání, krátké , ale 
upřímné, neboť toho bylo o Vánocích ře-
čeno již dost.  Šťastné a veselé! A ať je rok 
2020 takový, jaký si ho přejete mít.

S LÁSKOU A ÚCTOU KARMELA

slovo úvodem� 
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V období první světové války žilo na Kra-
lupsku přibližně 60 slovinských rodin, 

které válka a bezprostřední nebezpečí 
v blízkosti Itálie vyhnaly daleko ze svých 
domovů. 

Tehdejší pomoc v nouzi od mnoha českých 
rodin zůstala v paměti slovinských občanů 
a jejich dětí, vnoučat i pravnoučat. Dodnes 
se cítí zavázáni a vděčni za poskytnutí azylu, 
a to v některých případech i na několik let.

V roce 2016 navštívili přímí potomci teh-
dejších dočasných emigrantů ze Slovinska 
naše město. Zajímalo je, kde přesně jejich 
prarodiče žili, přičemž je při té příležitosti 
uvítal i bývalý starosta města Kralup nad 
Vltavou Petr Holeček. 

Pevné základy položené v historii staré 
sto let byly dobrým důvodem k počátku 
přátelství a nyní i partnerství slovinského 
a českého města.

Miren-Kostanjevica, slovinská obec 
s několika přidruženými vesnicemi, se tak 
v roce 2019 oficiálně stala partnerským  
městem Kralup nad Vltavou.

Z jedné z vesnic – Opatje Selo – pochá-
zela v té době většina Slovinců žijících na 
Kralupsku. 

Pozvání do Slovinska přijali letos na pod-
zim představitelé města Kralup nad Vlta-
vou. Seznámili se téměř se všemi obyva-
teli vesnice Opatje Selo, která leží jen pár 
kilometrů od hranic s Itálií. V obci byla na 
jejich počest uspořádána vřelá a dojemná 
oslava, při níž slovinské děti zpívaly české 
písně a recitovaly české básně, jež znaly od 
svých babiček a prababiček. Připravena by-
la i výstava fotografií z doby první světové 
války v České republice. 

V průběhu návštěvy podepsali starosta 
Kralup n. Vlt. Marek Czechmann a starosta 
(slovinsky župan) Miren Kostanjevica Mau-
ricij Humar smlouvu o partnerství, obdob-

ně jako v červnu v Kralupech nad Vltavou. 
Slované. Vzdáleně podobný jazyk (který 

se však v detailech velice liší a může tak do-
cházet i k vtipným nedorozuměním), blízká 
kultura, obdobný životní styl. Také obdob-
né nátury lidí, smysl pro humor nebo názor 
na svět a život. Možná proto se u nás tehdy 
mohli cítit Slovinci jako doma a stejně tak 

se cítíme i my dnes při návštěvě Slovinska, 
které má sice jen dva miliony obyvatel, ale 
současně také krásné hory, kousek moře, 
jezera, obrovské jeskyně a divoké řeky. 

HANA BOZDĚCHOVÁ 

Kralupy stvrdily přátelství se 
slovinským Miren-Kostanjevica

INFOCENTRUM MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU NABÍZÍ NOVÉ UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY:

Hrníček s logem 
Kralupy n. Vlt. 

90 Kč

Hrníček s logem Kralupy 
n. Vlt. a ručně malovanými 
tulipány 100 Kč

Nástěnný kalendář s fotkami 
kralupských zákoutí 170 Kč

Obyvatelé obce Opatje Selo

Slovinka Stana Jelen Gec 
s fotografií svého otce, 
který byl v době války 
malým chlapcem a žil 
v Kralupech nad Vltavou 
s českou rodinou. 

Během krátkého pobytu  
ve Slovinsku byla domluvena 

spolupráce mezi základní 
školou v Mirenu a kralupskou 

školou spočívající např.  
ve výměnných pobytech žáků 

a vzájemné inspiraci. 
3X
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rozpis svozu 
mobilního odpadu

� 

Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
  Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
  Cukrovar (hala). ....................... 15:20 - 16:00
  Hostibejk ................................. 15:20 - 16:00
  Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:05 - 16:40

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

Čt: Lidové nám. ............................. 14:00 - 14:50 
 Mlýnská ul. .............................. 15:00 - 15:50

Pá: Minice - požární zbrojnice ......... 14:00 - 14:50
 Zeměchy .................................. 15:00 - 15:50

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
09. 12. - 13. 12. ... bioodpad
  (pouze za příznivého počasí)

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

Dokončení ze str. 1

S oučasně je zajištěna uživatelsky pří-
větivá obsluha, jež umožňuje zejmé-

na bezproblémové užití pro tělesně po-
stižené (vozíčkáře) pomocí dotykového 
ovládacího kříže umístěného ve vhod-
né výšce pod obrazovkou,“ upozorňu-
je na přednosti elektronických desek 
projektový manažer firmy BSS Praha  
s. r. o. Jiří Mach.

Systém interaktivních úředních desek 
funguje tak,  že automaticky přebírá veš-
keré dokumenty ze spisové služby úřadu 
a formátuje je do struktury úřední desky 
(formáty dokumentů PDF, MS Word, TIF). 
Velmi snadno tak dochází k předání staže-
ných dokumentů na jednotlivá místa obsa-
žených v systému bez jakýchkoliv dalších 
úkonů. Úřední desky třinácti spádových 
obcí budou napojeny na stávající server, 
který je již realizační firmou BSS Praha  
s. r. o. instalován v datacentru Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou. 

Obce budou mít elektronické úřední desky 
umístěné na fasádě budovy obecního úřadu,  

případně jako samostatně stojící před bu-
dovou. Vyvstává otázka, zdali nedojde k je-
jich zničení. Proti vandalům jsou tyto desky 
opatřeny tzv. antivandal provedením a jsou 
odolné vůči povětrnostním vlivům. 

Pořízení interaktivních úředních desek 
bude spolufinancováno z Evropského soci-
álního fondu, z Operačního programu Za-
městnanost. Předpokládaná výše dotace 
činí zhruba 2 900 000 Kč, přičemž celková 
cena je stanovena téměř na 3 200 000 Kč 
s DPH. Elektronické desky města Kralu-

py nad Vltavou se nacházejí vedle vstupu 
do městského úřadu, u Turistického cen-
tra iCafé na předmostí a před Kulturním  
a společenským střediskem Vltava.

Město Kralupy nad Vltavou bude poři-
zovat celkem 13 úředních desek pro tyto 
obce: Dolany, Dřínov, Hostín u Vojkovic, 
Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Nová Ves, 
Postřižín, Olovnice, Úžice, Veltrusy, Voj-
kovice, Zlončice.

Úřední desky by měly být nainstalovány 
nejpozději do poloviny dubna roku 2020.

Zdlouhavé vyhledávání končí, 
nastupují interaktivní úřední desky

Š estisté výročí obce Mokrosuky se ode-
hrálo za hojné účasti Kralupanů, kteří 

jsou spojeni s touto šumavskou obcí metafo-
rickou pupeční šňůrou vzájemné spolupráce 
již téměř dvacet let. Odhalení originálního 
pomníku předního českého neurologa Prof. 
MUDr. Václava Vojty, rekonstruované stély 
v upomínku vojákům padlých v první svě-
tové válce a výsadby dubu přátelství se zú-
častnili starosta Kralup nad Vltavou Marek 
Czechmann, senátor Petr Holeček, ředitelka 
DDM Kateřina Viktorová i další Kralupané. 
Starosta obce Zdeněk Němec v rámci oslav 
konstatoval: „Jsem spokojen s úrovní spolu-
práce, která byla započata minulými staros-
ty Petrem Holečkem a Václavem Matějkou 
a doufám, že bude pokračovat i do budouc-
na. Pro nás je velkým přínosem využívání 
hřiště pro sportovní a kulturní účely, které 
nám město Kralupy nad Vltavou umožňuje 
používat a na oplátku se snažíme i my vyjít 
vstříc zaměstnancům a návštěvníkům školy 
v přírodě při jejich pobytu v Mokrosukách. 
Pozitivně hodnotím i to, jakým způsobem 
se město Kralupy nad Vltavou stará o areál 
školy v přírodě, investuje do oprav a udr-
žuje ho v takovém stavu, že do Mokrosuk 
na rekreaci, soustředění a jiné pobyty jezdí 
stále velký počet návštěvníků, kterým se 

Mokrosuky dostávají do povědomí." Ředi-
telka DDM v Kralupech nad Vltavou Kate-
řina Viktorová doplňuje, že areál využíva-
jí v průběhu celého roku kralupské rodiny 
s dětmi pro individuální rekreace a některé 
kralupské školy, volné termíny jsou využí-
vány i pro školy v přírodě nekralupských 
dětí. „V letošním roce jsme vyvezli na tá-
bory a soustředění 220 kralupských dětí 
a na individuální rekreace a školy v příro-
dě dorazilo dalších 246 kralupských dětí  
a dospělých,“ uvádí statistický výčet ředi-
telka Domu dětí a mládeže. Bylo dojemné 
sledovat bohatý kulturní program, který 
oslavy doprovázel a jehož se zúčastnila vel-
ká část obyvatel obce i vzácných hostů včet-
ně početné kralupské delegace.

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Kralupané součástí šumavských oslav
Pieta k úmrtí Prokopa Jindřicha 
Masnera (27. 12. 1919) proběhne dne 
19. 12. 2019 od 10:00 na kralupském 
hřbitově.

UPOZORNĚNÍ NA PIETU: 

Volně stojící elektronické  
úřední desky před Kulturním a společenským 

střediskem Kralupy nad Vltavou. 
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Od ledna 2020 zdraží Vodárny 
Kladno-Mělník (dále jen VKM) 

vodné a stočné na 105 Kč včetně DPH 
za 1 metr kubický vody. Běžnému od-
běrateli se tím zvýší náklady v prů-
měru o jednu korunu denně. Díky 
tomuto kroku budou moci VKM in-
vestovat do obnovy infrastruktu-
ry a především zajistit dostatečné 
množství pitné vody pro všechny ob-
čany v regionu těchto vodáren (sever-
ní část Středočeského kraje).

Od roku 2015 až do nynějška platilo cel-
kem 260 tisíc spotřebitelů v regionu VKM 
za vodné a stočné 93 Kč. Navýšením té-
to částky získají VKM navíc nutné inves-
tice ve výši 90 milionů Kč ročně. Důvo-
dem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že 
vedení VKM musí řešit nedostatek pitné 
vody a havarijní stav na několika mís-
tech vodovodní soustavy. „Pokud bychom  
okamžitě nezačali investovat, mohlo by 
se brzy stát, že na řadě míst lidem z ko-
houtků voda nepoteče,“ vysvětluje před-
seda představenstva VKM Radek Větrovec.  
Hlavním důvodem stárnutí infrastruktury 
VKM je to, že potřebné prostředky na její 
obnovu nebyly doposud v dostatečné mí-

ře zahrnuty do ceny vodného a stočného. 
„Řešení není možné dále odkládat. Cena 
vodného a stočného se nezvyšovala od ro-
ku 2015, což bohužel brzdilo financování 
obnovy kriticky ohrožených částí vodá-
renské soustavy,“ dodává předseda VKM. 
Nárůst investic do obnovy infrastruktury 
VKM bude probíhat v průběhu roku 2020.

Primárním úkolem společnosti je zajistit 
dostatečné množství pitné vody. Vývoj po-
sledních let ukazuje, že zejména v letních 
měsících spotřeba převyšuje kapacitu stá-
vajících vodních zdrojů. Proto VKM v letoš-
ním roce nakoupily  více než 5 milionů litrů 
vody denně z pražské vodárenské soustavy. 
Pro zajištění dodávek vody z Prahy je ale 
zapotřebí rekonstruovat dříve téměř nevy-
užívaný přivaděč z pražského vodojemu Ko-
panina, čerpací stanici v Hostouni i vlastní 
vodojem Kopanina. Technický stav těchto 
objektů totiž neumožňuje trvalý odběr vo-
dy. „Náklady na tyto rekonstrukce se sice 
budou pohybovat ve stamilionech korun, 
ale VKM nemají jiné řešení. Variantou by 
sice bylo čerpání podzemní vody z nových 
pramenišť v okresech Mělník a Mladá Bo-
leslav, to však komplikuje platná legislativa 
– zajištění veškerých povolení a následnou 

stavební realizaci nelze zvládnout dříve než 
za osm až dvanáct let,“ říká Radek Větrovec.

Druhým zásadním úkolem VKM vedle 
zajištění vody je obnova vodárenské sou-
stavy. Ředitel Josef Živnůstek upozorňuje 
na nutnost bezodkladné obnovy vybraných 
přivaděčů a vodárenských objektů, zejmé-
na zařízení u Obříství, které přivádí vodu 
z Mělnické Vrutice pro celou oblast Kladen-
ska, ale i Kralup nad Vltavou, Odolenou Vodu 
a desítky dalších obcí. „Za současné situace 
bychom nebyli schopni vyřešit hrozící ha-
várii a zajistit adekvátní zásobování obyva-
tel. Nemůžeme riskovat situaci, kdy v ob-
cích a městech nepoteče týdny voda. Jen toto 
jediné místo představuje investici více než 
100 miliónů korun,“ dodává Josef Živnůstek.

Obnova přivaděčů a vodárenských ob-
jektů uvedených výše by neměla mít vliv na 
plynulé zásobování vodou města Kralupy 
nad Vltavou a jeho občany - spotřebitele. 
„Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o ob-
jekty nacházející se mimo území města, ne-
dojde k omezení ani stavební činností. Shora 
uvedené se samozřejmě netýká případných 
havárií na vodovodním potrubí na území 
města,“ vyjadřuje se k situaci starosta měs-
ta Kralupy nad Vltavou Marek Czechmann. 

Unipetrol v listopadu usku-
tečnil ve svém areálu kra-

lupské rafinérie pravidelné ha-
varijní cvičení, v rámci kterého 
byl prověřen nastavený hava-
rijní plán a činnost zásahových 
jednotek. Tématem cvičení byla 
simulace úniku nebezpečných 
látek, který způsobil bezvědomí 
dvou zaměstnanců. Byl svolán 
havarijní štáb, na místě zasa-
hovali hasiči a byla evakuována 
část areálu rafinérie. Havárie 
byla také ohlášena na příslušné 
úřady a instituce. „V rámci to-
hoto cvičení jsme úspěšně pro-
věřili funkčnost havarijního 
plánu a návazných interních do-
kumentů a zejména naši připra-
venost a schopnost podle tohoto 
plánu rychle a účinně reagovat 
na nenadálou mimořádnou 
událost,“ řekl Jaroslav Hacko, 
provozní ředitel rafinérie v Kra-
lupech nad Vltavou společnosti 
Unipetrol. 

INZERCE

V kralupské rafinérii nacvičovali postup při úniku 
sirovodíku včetně záchrany dvou zaměstnanců

Vodné a stočné se zdraží o 12 Kč
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P alackého náměstím jsou 
dnes myšleny veškeré no-

vě vydlážděné plochy i pěší zó-
ny včetně ulice Palackého, část 
nové ulice Vaníčkovy (vybudo-
vané ve 2. etapě rekonstrukce 
centra), která propojuje Palac-
kého náměstí s ulicí Žižkovou, 
i přilehlých ulic Jungmannovy 
a Husovy. Během tří etap re-
konstrukce centra prošly re-
vitalizací nejprve plochy mezi 
novou radnicí a kostelem, kde 
stavební práce odkryly původ-
ní mozaikovou dlažbu, která 
byla následně zrestaurována. 
Dále byla obnovena historická 
studna, postavena nová fon-
tána, bylo změněno osvětlení 
a upravené parkovací prostory 
byly doplněny o nové stromky. 

S ředitelem Městského muzea 
v Kralupech nad Vltavou Janem 
Rackem jsme si ve stručnosti 
povídali o historii Palackého 
náměstí. Připomeneme si, ja-
ké zajímavé osobnosti zde ži-
ly, jaká se provozovala výroba 
a živnosti, a zavzpomínáme i na 
méně příjemné události, které 
ovlivnily podobu náměstí a jeho 
život v něm. 

K jakému datu se váže vznik 
Palackého náměstí?
Historie kralupského náměstí 
je poměrně mladá, jeho počát-
ky spadají maximálně nějakých 
150 let do minulosti. Ještě v po-
lovině 19. století byly Kralupy 
nevýznamnou vesnicí s 21 do-
my a necelými 200 obyvateli. 
Teprve zprovoznění železnice 
z Prahy na sever v roce 1850 se 
stalo impulsem pro rozvoj této 
lokality. Postupem čtyřiceti let 
zde vznikla důležitá železnič-
ní křižovatka, která sem přilá-
kala průmysl a živnosti všeho 
druhu. Spolu s tím rostl i po-

čet obyvatel, na počátku 20. sto-
letí zde žilo již přes 5 000 lidí 
a dřívější vesnice se postupně 
měnila v město. V té souvis-
losti vznikala potřeba náměstí  
jako centrálního prostoru města. 

Městští představitelé roz-
hodli, že náměstí se bude bu-
dovat v jiném místě, než  byla 
původní náves. Ta se nachá-
zela v celkem nevýrazném  
prostoru, a to v dnešní Jodlově 
ulici v místě před vchodem do  
městské knihovny. Prostor 
byl navíc ze dvou stran uza-
vřen budovami hospodářských 
usedlostí a neskýtal příliš vel-
ké rozvojové možnosti. V roce 
1880 proto město zakoupilo od 
místního sedláka Václava Jod-
la pozemek pro budoucí ná-
městí, který se z toho důvodu 
neměl ničím zastavovat. Je to 
část prostoru dnešního Palac-
kého náměstí. Rozhodnutí při-
šlo v pravý čas, protože v 80. 
letech i v těchto místech zača-
la růst souvislá zástavba měst-
ských patrových domů. Předtím 
toto místo vypadalo tak, že po 
pravé straně, při pohledu od 
trati ke kostelu, se v jedné řadě 
rozkládalo sedm usedlostí nej-
větších místních sedláků, počí-
naje místem nároží spořitelny 
a pozemkem bývalého mlýna 
konče. Zarovnanou řadu štítů 
jednotlivých stavení narušo-
vala usedlost sedláka Berana, 
která byla vysunutá (poté mís-
to hotelu Praha). Protější strana  
prostranství nebyla zastavě-
ná a byla, stejně jako budoucí 
náměstí, využívána jako louky 
a zahrady. Kostel tehdy, samo-
zřejmě, nestál (byly zde rov-
něž zahrady, spíše však sady) 
a v místě dnešního městského 
úřadu se rozkládaly další dvě 
zemědělské usedlosti. Středem 

Proměny kralupského náměstí
■  Tak, jak šel čas, měnila se i podoba a velikost 
Palackého náměstí.  V první polovině listopadu byla 
ukončena  3. etapa přestavby centra, ve které byly 
rekonstruovány povrchy v blízkosti spořitelny a přilehlé 
Palackého ulice.  Nová podoba kralupského náměstí 
poprvé ve své historii působí svým vzhledem jako 
náměstí hodné města, namísto asfaltového parkoviště 
a opuštěných chátrajících budov.

1863  Tehdejší náves vyobrazená malířem Josefem Holubem 
podle vyprávění starých pamětníků. V selské usedlosti se stodolou 
tehdy bydlel první kralupský starosta František Beran, po němž 
se usedlosti lidově říkalo „Beranovna“.  Nad mlýnským potokem 
vedl můstek s kamennou zdí, který spojoval dnešní Husovu ulici 
s Jungmannovou.  V roce 1881 nechal František Josef I. povýšit 
Kralupy na městys a následně byl potok v celé jeho délce zakryt. 
Potok ale pod náměstím proudil dále k tehdejšímu vodnímu mlýnu. 
Obrázek zachycuje i první kralupskou školu (dům s věžičkou v pozadí 
vpravo) a parní mlýn, kde se narodil malíř Jiří Kars.

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ MEZNÍKY 
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

1872  Otevření pivovaru, jehož umístění právě do této lokality na 
144 let podstatně ovlivnilo podobu náměstí (obrázek z roku 1910).

1895  vysvěcení kostela

1913  vybudování budovy lékárny, pozdější spořitelna

1934  stavba hotelu a kavárny Praha
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celého území navíc protékal po-
tůček sloužící jako náhon vody 
ke staršímu mlýnu ležícímu 
v místě dnešní Rybovy ulice. Ve 
stejné trase je náhon pod dlaž-
bou silnic a prostranství zacho-
ván dodnes. 

Jaké první obchodní živnosti 
a provozy vznikaly na 
Palackého náměstí?
První stavbou městského cha-
rakteru v prostoru náměstí 
byl pivovar, dokončený v roce 
1872 na parcele statku č. 3. Dal-
ší stavbou podobného charak-
teru byl parní mlýn na parcele  
č. 7 z roku 1876. Ve stejné době 
už začaly vznikat i první občan-
ské stavby, především fronta 

šesti domů po levé straně ná-
městí, které jsou vidět na da-
tovaném snímku z roku 1890.  
O pět let později přibyla domi-
nanta tohoto prostoru, kostel. 
Výstavné domy vznikaly soli-
terně již dříve v ulicích k budou-
címu náměstí přiléhajících. Tak 
již v roce 1855 vznikl dům, poz-
ději známý jako Hájkův, stojící 
na rohu ulice Husovy a opticky 
příslušející do území náměstí. 
Před rokem 1870 vznikl dům 
rodiny Masnerovy patřící do 
Jungmannovy ulice, ovšem vi-
zuálně oddělující náměstí od 
železniční trati. Teprve v roce 
1913 vznikla rohová dvoupatro-
vá budova pozdější spořitelny, 
tehdy lékárny.

Prostor náměstí nejprve 
dlouhodobě sloužil k pořádání 
„stánkových“ trhů, především 
s potravinami a zemědělskými 
výpěstky, ovšem i s menšími 
domácími zvířaty a s dobyt-
kem. Trhy byly pořádány dva-
krát týdně, ve středu a v sobotu.  
Všechny zde postupně postave-
né soukromé domy v sobě ob-
sahovaly jednu či více obchod-
ních prostor. Byl zde honosný 
dvoupatrový obchodní dům 

s látkami a oděvy, později byl 
dům známý jako „U Martin-
ců“. V jeho sousedství byl ma-
lý hostinec a řeznictví, z druhé 
strany k němu přiléhala lékár-
na, později (od r. 1913) droge-
rie Jana Vaňka, dále další řez-
nictví, klempířství, krejčovství, 
obchod s košíkářským zbožím, 
vinárna. Skladba jednotlivých 
živností byla dobově dosti pro-
měnlivá.

Jací zajímaví lidé kdy na 
Palackého náměstí žili?
Z hlediska města jako celku by-
la z obyvatel této lokality nej-
důležitější rodina Masnerova 
- obchodníci, majitelé cihelen. 
V 19. století z této rodiny vzešel 

místní dvojnásobný 
starosta Prokop Jin-
dřich Masner. Jeho 
syn Prokop Filip byl 
ve 20. a 30. letech 
minulého století 
velkým mecenášem 
kralupského muzea 
a byl autorem dosud 
ceněných místopis-

ných článků s historickou te-
matikou. 

V dnešní době se stal velmi 
známou osobností zdejší dro-
gista Jan Vaněk, známý z Haš-
kova románu Osudy dobrého 
vojáka Švejka jako „rechnungs-
feldvébl Vaněk“. 

V rohovém domě u kostela 
jeden čas žila rodina Antoní-
na Boruty, dědečka Jaroslava 
Seiferta, který sem na návštěvy 
často zajížděl. Lékárník Jaro-
slav Pacovský spolu s Antoní-
nem Planičkou vyráběli kolem 
roku 1920 velké skříňové domá-
cí orloje.

Jak se celkově náměstí 
proměnilo a co se z toho 
původního zachovalo?
Náměstí se z pohledu jeho roz-
lohy v minulosti neměnilo, za-
to architektonicky se proměni-
lo zcela. Do první světové války 
zmizely zemědělské usedlosti 
na jedné jeho straně a vznik-
la řada měšťanských domů na 
straně druhé. Plochu budoucího 
náměstí jednoznačně vytyčilo 
těleso železnice. S jistou nad-
sázkou lze říci, že stavební vý-
voj náměstí se ubírá po křivce 

70. léta  stavba obchodního domu Máj

Zleva vidíme dům Veselých, hostinec U Kanonu a malé řeznictví, 
dům Martinců, drogerie Vaňků, řeznictví Šmídů a dům Jiterských. 
Mezi kostelem a hotelem Praha stojí hospodářské budovy Durasů, 
které byly později zdemolovány, na jejich místě poté vznikl park, 
který v 60. letech sloužil jako shromaždiště prvomájových průvodů. 
Dnes na tomto místě stojí budova obecního úřadu.

1935  přestavba a modernizace budovy spořitelny

1945  nálet, poškození většiny domů, z nichž 3 nebyly obnoveny 
                (vč. Karbanova statku)



8 KZ   PROSINEC 2019  HISTORIE A SOUČASNOST PALACKÉHO NÁM. www.kralupskyzpravodaj.cz

1980  asanace domů v Husově a Jungmannově ulici

2021   
plán výstavby  
4. etapy počítá  
s ulicí Husova  
a Jungmannova  
a vstupem  
do podchodu

2013  přestavba obchodního domu Máj na městský úřad

2016  demolice hotelu 
Praha a částí pivovaru 
(spilka), začátek budování 
nové podoby náměstí

2017  1. etapa rekonstrukce centra, která zahrnovala prostor 
od ulice Jodlovy podél úřadu a pak doprava podél kostela, včetně 
historické dlažby okolo kostela a plochy okolo památníku

2019   3. etapa rekonstrukce obsahovala plochu náměstí včetně 
Palackého ulice

2018  2. etapa 
se soustředila 
na vybudování 
nové ulice 
Vaníčkova včetně 
obou vodních 
prvků a dělící 
stěny u staré 
trafostanice

2014  otevření Technoparku Kralupy pro VŠCHT

2015  zrekonstruován dům čp. 6 se sídlem pracovního úřadu

směřující od téměř nulové za-
stavěnosti (polovina 19. stole-
tí) k zastavěnosti maximální 
(sklonek třicátých let 20. sto-
letí) a vedoucí k opětovnému 
uvolnění jeho stavební zátě-
že (kompenzované rozšířením 
jeho plochy) v době současné. 
Z fotografií poznáme především 
to, co zcela zmizelo: Karbanův 
statek vedle spořitelny, ho-
tel Praha, dva domy na nároží 
Jungmannovy ulice a všechny 

domy v ulicích Jungmannově 
a Husově přiléhající k tělesu že-
leznice. Všechny další, zachova-
né stavby, prošly různými fáze-
mi oprav a modernizací, takže 
lze říci, že stopy historie se zde 
hledají jen velmi obtížně. 

Věřím, že současné úpra-
vy tohoto prostoru budou mít 
alespoň takové trvání, jaké má 
dlouholetá stálice této plochy, 
budova chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého Václava. 

12. 11. 2019 otevření náměstí v nově upravené podobě
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Odstavená chátrající vozidla překážejí 
v ulicích každého většího českého měs-

ta včetně Kralup nad Vltavou. Hromady 
šrotu se zrezivělými karoseriemi, rozbitými 
okénky a vypuštěnými pneumatikami ne-
jenže hyzdí vzhled města, především ale za-
bírají parkovací místa, která potom, zvláště 
na sídlištích, žalostně chybí a lidé tak každý 
den obtížně hledají místo k zaparkování 
svého standardně užívaného vozidla.

Mapování výskytu autovraků zajišťu-
je městská policie, která rovněž provádí 
úkony směřující ke zjištění majitelů těch-
to vozidel a v případě, že zjistí, že se jed-
ná o protiprávní jednání, předává událost 
k dořešení příslušnému správnímu orgánu. 
Nejjednodušším způsobem je přímé dohle-
dání majitele vozu (např. šetřením v oko-

lí, lustrací dle RZ, VIN kódu apod.). Je-li 
na vozidle umístěna RZ, je vozidlo rovněž 
prověřeno v databázi odcizených vozidel. 
Protiprávním jednáním může být kromě  
přestupků spojených s parkováním napří-
klad zábor veřejného prostranství s pokutou 
až 50 000 Kč, je-li vozidlo zaparkováno mi-
mo pozemní komunikaci, nezaplacené po-
vinné ručení s pokutou v rozmezí od 5 000 
Kč do 40 000 Kč či propadlá STK s pokutou 
až 50 000 Kč. V případě zjištění vlastníka 
vraku je posléze vlastník strážníky vyzván 
k jeho odstranění. Za poslední dva roky bylo 
v Kralupech nad Vltavou řešeno městskou 
policií celkově 60 autovraků, z nichž 38 si 
jejich vlastníci odstranili sami na vlastní ná-
klady, 16 bylo odstraněno TSM (náklady jsou 
vymáhány od posledního vlastníka vozidla 

uvedeného v registru motorových vozidel) 
a u dalších šesti nyní probíhá řízení.

Majitelé takových vozidel přitom riskují 
všechny výše uvedené postihy zcela zby-
tečně. Zbavit se autovraku je dnes celkem 
jednoduché, stačí ho odvést na vrakoviště 
či do kovošrotu, kde ho přijmou zadarmo, 
nebo za něj i nějaké peníze vyplatí. Výše 
odměny závisí na konkrétním vozidle, je-
ho stavu, roku výroby, využitelnosti ná-
hradních dílů a také je podstatné to, zda je 
o díly z daného vozu ještě zájem. Některá 
vrakoviště zajišťují i odtah vozidel zdarma. 
Tyto podmínky jsou umožněny díky stát-
ním dotacím pro vrakoviště za ekologické 
zpracování vyřazených vozidel.

LADISLAV VOVES, 

ŘEDITEL MP KRALUPY N. VLT.

střípky z linky 156 � 
u 10. 10. v 8:05 na l. 156 přijat dotaz ženy, zda 
někdo nehledá zhruba půlroční kotě s šedými flíčky. 
Kotě se má nacházet u cukrárny v Lobečku. Dále 
uvedla, že kotě není zraněné. DS MP byla žena 
poučena.

u 13. 10. v 15:20 na l. 156 přijato oznámení od 
pana L., že do jeho domu vlétávají včely. Hlídka MP 
na místě zjistila, že v blízkosti elektrorozvaděče 
poblíž domu se vyskytuje roj včel. Prostřednictvím 
DS MP byla kontaktována firma, jež má tyto věci 
na starosti. Zodpovědná osoba firmy uvedla, že 
zbloudilá včelstva v tomto období již nesmí sbírat. 
Dále DS MP kontaktovala HZS, který se dostavil na 
místo a roj odstranil. 

u 15. 10. v 11:17 na l. 156 oznámil pan D., že 
jeho přítelkyni pokousal sousedův pes, a to na 
adrese Cesta brigádníků. DS MP dotazován, 
zda je potřeba poskytnutí lékařského ošetření, 
na což uvedl, že nikoliv. Dále oznamovatel sdělil, 
že jméno souseda, kterému pes patří, nezná. 
Hlídka v místě zjistila majitelku psa. Jednalo se 
o paní C., která následně doložila očkovací průkaz 
psa. Poškozená měla pouze drobné povrchové 
poranění na pravém zápěstí. Obě strany byly na 
místě poučeny o dalším postupu. Paní C., byla 
hlídkou MP za přestupek řešena příkazovou 
pokutou na místě zaplacenou.

u 15. 10. v 19:06 na sl. telefon přijata žádost 
OO PČR o prověření oznámení, kdy na sídl. Hůrka 
č. p. 1061 má docházet k slovní rozepři manželů. 
Hlídka na místě zjistila, že důvodem slovní 
rozepře bylo, že se jejich pes vykálel na chodbě 
a manželka poté místo nechtěla uklidit. Manžel 
jí začal nadávat a ona poté zavolala na PČR. Za 
přítomnosti hlídky se situace uklidnila a místo 
bylo uklizeno. 

u 17. 10. v 16:35 na l. 156 přijata žádost o pomoc 
od pana D., který se nacházel na záchodě ve 
zdravotním středisku v ul. Nerudova, kde jej 

omylem zamkla uklízečka. DS se pokusila o kontakt 
personálu zdravotního střediska s výsledkem 
negativním. Po několika minutách přijata od 
pana D. informace, že uklízečka odemkla, on se již 
nachází venku a je v pořádku.

u 28. 10. v 16:38 na l. 156 přijato oznámení 
o vzniku dopravní nehody na křižovatce ul. Mostní, 
Masarykova a B. Němcové. Dle oznamovatele 
vozidla tvoří překážku silničního provozu. 
Hlídka se na místě spojila s účastníky nehody. 
Prostřednictvím DS MP na místo přivolána RZS 
ženě, která v době nehody seděla na místě 
spolujezdce v jednom z vozidel a při střetu jí 
airbag zasáhl do obličeje. Ostatní účastníci 
nehody neměli viditelné známky zranění a lékařské 
ošetření nevyžadovali. Dále prostřednictvím DS 
MP informována dopravní policie. Hlídkou MP byla 
u řidičů provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem 
negativním. Na místo se následně dostavila PČR, 
která si celou věc převzala k dalšímu šetření. DS 
MP byla provedena zpětná kontrola MKDS, kde 
bylo zjištěno, že nehoda byla MKDS zaznamenána. 
DS provedla zálohu záznamu, který byl následně 
předán dopravní policii. 

u 29. 10. v 01:02 nahlásila  hlídka, že byla 
svědkem dopravní nehody na kruhovém objezdu 
nacházejícím se v blízkosti obchodního domu 
Lidl. Hlídka přijíždějící z ulice V Pískovně spatřila 
osobní vozidlo přijíždějící na kruhový objezd z ulice 
Mostní, jehož řidič následně jízdu na kruhovém 
objezdu nezvládl a s osobním vozidlem sjel mimo 
pozemní komunikaci do travnatého porostu, kde 
naboural. Hlídka MP při příchodu k vozidlu zjistila, 
že ve vozidle se nachází pouze jedna osoba. Jiná 
osoba ve vozidle ani v jeho blízkosti zaznamenána 
nebyla. Hlídka ihned ženě, sedící na místě řidiče, 
začala poskytovat první pomoc a současně 
byla prostřednictvím DS MP přivolána na místo 
RZS a PČR. Během poskytování první pomoci 

byla šestadvacetiletá žena při vědomí, s hlídkou 
komunikovala a stěžovala si na bolest hlavy, žádná 
jiná viditelná zranění neměla. Následně hlídce 
přiznala, že před jízdou požila alkohol. Lékař RZS 
si po příjezdu ženu převzal do péče. Hlídkou PČR 
byla u ženy provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 
pozitivním. Žena nadýchala 2,33 promile alkoholu. 
Hlídka DN PČR Mělník si následně celou věc 
převzala k dalšímu šetření.

u 30. 10. v 15:50 na l. 156 oznámil zaměstnanec 
potravin na náměstí Mládežníků záchyt zloděje. 
Hlídka se na místě spojila s oznamovatelem, který 
uvedl, že si všiml chlapce, který pod mikinu ukrývá 
zboží. Poté chlapec prošel pokladní zónou, kde jej 
následně prodejce zastavil a požádal o vyndání 
zboží, což chlapec bez problémů učinil. Jednalo 
se o popcorn v kelímku, žvýkačky, sladkou vodu ve 
spreji a lízátko, vše v celkové hodnotě 69,90 Kč. 
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o chlapce ve 
věku 11 let, proto byla na místo prostřednictvím 
DS přivolána pracovnice OSPOD MěÚ Kpy. 
V její přítomnosti se chlapec ke krádeži přiznal. 
Následně byla o celé věci informována babička 
chlapce, které byl v místě bydliště následně 
pracovnicí OSPOD v pořádku předán. O celé věci 
byl sepsán úřední záznam a postoupen na MěÚ 
k dalšímu šetření. 

DS MP – dozorčí služba Městské policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
MěÚ Kpy – Městský úřad Kralupy nad Vltavou
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
ČD – České dráhy

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY,

MĚP KRALUPY N. VLT.

Městská policie řeší desítky autovraků ročně
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Co je oním klíčovým 
momentem, že Andreu 
Procházkou dnes najdeme 
spíše než na palubovce 
s basketbalovým míčem na 
tiskové konferenci vlády 
nebo na sjezdu některé 
z parlamentních stran?
Těžká otázka. Myslím, že 
se nejednalo o jeden mo-
ment, spíše o postupný vývoj.  
Rozhodující pravděpodob-
ně byl první rok na pražských 
právech, kde jsem se přihlásila 
na seminář Petra Pitharta. Na 
hodinách jsme kromě práva 
mluvili o české i světové politi-
ce a já jsem tam zjistila, že mě 
tohle téma zajímá mnohem víc, 
než jsem si myslela. Od té do-
by jsem dělala dost věcí proto, 
abych mohla být poblíž veřejné-
ho dění, jak se říká být u toho. 
A novinařina se k tomu tak tro-
chu nachomýtla, i když to dnes 
zpětně možná působí jako logic-
ká volba. Co se týče basketbalu, 
nemůžu říct, že mě třináct let 
na palubovce nijak neovlivni-
lo, spíše naopak. A dnes to pa-
radoxně vnímám ještě víc, než 
když jsem hrála.

Tak to nám prosím vysvětli, jak 
to pozitivní ovlivnění myslíš?
Je toho hodně. Například mám 
pocit, že jsem se díky basket-
balu naučila nebrat si výtky 
směrem k mým výkonům pří-
liš osobně. Postupem času totiž 
dojdete k tomu, že obě strany 
včetně vás chtějí přece to samé 
- dobrý výsledek. Také jsem se 
nikdy nebála dělat chyby, nej-
spíš proto, že jsem jich na pa-
lubce udělala tolik, a přitom se 
svět nikdy nezbořil. Výhodou 
je i to, že basket je kolektiv-

ní sport a v týmu je vás deset 
a více, člověk se tak už od ma-
lička učí vycházet s lidmi, kte-
ří mu nejsou sympatičtí nebo 
se kterými si prostě nesedne. 
A to nejzásadnější asi je, že tre-
néři (ale i moji rodiče) mi vští-
pili, že nic není zadarmo a že 
pokud člověk něco vážně chce, 
musí pro to pracovat a také v té 
práci vytrvat. Určitě jste ně-
kdy slyšeli větu, že talent je jen  
10-20 procent úspěchu a zbytek 
je úsilí, které do toho vy vložíte. 

Pro mě je skvělé, slyšet 
toto uvědomění zformované 
prostřednictvím sportovního 
mikrosvěta. Věřím tomu, že 
výchova sportem funguje 
(proto k němu vedu své děti), 
a ztotožňuji se s myšlenkou 
Mariana Jelínka, že cílem 
sportovních aktivit by mělo 
být jejich prostřednictvím 
vychovat dobrého člověka. 
Gymnázium, basketbal, Pithart 
a touha být u toho, a vzniklo 
Názorování?  
Takhle to zní až příliš nalin-
kovaně. Měla jsem přitom spíš 
velké štěstí, na obě školy, ale 
především na lidi okolo mě. 
Názorování vzniklo na konci 
prvního ročníku na pražských 
právech a spíš z pocitu, že když 
už se s přáteli mezi sebou pra-
videlně bavíme o veřejném dě-
ní, proč to neudělat ve velkém, 
vytvořit nějakou platformu, 
kde budou naši vrstevníci de-
batovat s různými hosty. Navíc 
jsem v tu dobu měla pocit, že 
v Česku mezi sebou neumíme 
debatovat, klidně i ostře, ale 
s férovými argumenty a bez 
osobních útoků. Tak trochu to 
souviselo i s tím, že několik mě-

síců před vznikem Názorování, 
tuším v dubnu 2016, přijel do 
Prahy na návštěvu čínský pre-
zident. Policisté tehdy zabráni-
li dopředu ohlášeným demon-
strantům, aby během příjezdu 
čínského prezidenta veřejně 
protestovali proti porušování 
lidských práv v Číně, několik 
z protestujících i napadli nebo  
třeba zasahovali na univer-
zitách, které měly vyvěšené 
tibetské vlajky. Tehdy mě to 
hodně zaskočilo, byl to asi je-
den z momentů, díky kterému 
jsem oslovila pár přátel z práv 
a rozhodli jsme se uspořá-
dat sérii podzimních debat, 
o pojetí prezidenství v Čes-
ku, o vzdělávání, o umělcích 
a jejich aktivismu nebo o dez-
informacích. Vždy jsme zvali 
hlavní hosty, kteří pak polovi-
nu času odpovídali na dotazy 
moderátora (často nějakého 
studenta) a polovinu času de-
batovali s návštěvníky. Mezi 
prvními pozvanými byl třeba 
Michal Horáček, později prezi-
dentský kandidát, diplomat Pe-

tr Kolář, zpěvák Vojtěch Dyk, 
herec Jiří Mádl, zakladatel 
Scio Ondřej Šteffl, ale i různí 
novináři včetně šéfredaktora  
Respektu Erika Taberyho ne-
bo investigativního noviná-
ře Respektu Ondřeje Kundry. 
A když jsem na začátku říka-
la, že mám v životě velké štěstí 
na lidi, ukázalo se to právě ta-
dy. Do Respektu jsem se totiž 
dostala přes dvoutýdenní stáž, 
kterou mi Ondřej Kundra po 
jedné z besed nabídl. A já jeho 
nabídku přijala s tím, že ale-
spoň na chvíli nakouknu, jak 
to chodí v mém oblíbeném ča-
sopise. 
A ono se to nakouknutí ně-
jak zvrtlo... Vlastně se to dá 
říct i takto a vystihuje to, jak 
jsem se k současné práci dostala.  
Protože když jsem šla na stáž, 
vážně jsem nepočítala, a vlast-
ně mě upřímně ani nenapadlo, 
že se to takhle vyvine. Ale ze 
dvou týdnů se najednou staly 
dva měsíce, ze dvou měsíců pak 
šest a nakonec mi Erik Tabery 
nabídl pozici stálé redaktorky. 
Začínala jsem psaním hlavně 
o české politice a sněmovně, po-
stupně se k tomu přidala i práv-
ní rubrika a v poslední době ta-
ké Evropská unie. Takže přes 
tři sta článků a fakt, že v únoru 
začnu v Respektu čtvrtý rok, asi 
vážně dokazuje, že se to trochu 
zvrtlo, ale v tom nejlepším.
Ano, a to zvrtnutí, tvá práce 
a nadšení ti přinesla i prestižní 
ocenění. Symbolicky v Havlíč-
kově Brodě jsi převzala Novinář-
skou křepelku, jak toto ocenění 
vnímáš, jaké myšlenky tě prová-
zely, když jsi tam stála bezpro-
středně po gratulaci. Myslela jsi 
i na Havlíčka?

Novinářské ocenění je odpovědnost i závazek
■  Andrea Procházková je studentkou pátého ročníku Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze 
a pracuje jako novinářka v týdeníku Respekt. Pro Respekt začala pracovat v roce 2017, píše do 
rubriky Fokus, nejčastěji o české politice a právu. Vede také rubriku Respekt k právu o dění v české 
justici. Je zakladatelkou projektu Názorování, ve kterém s mladými lidmi na besedách diskutuje 
o politice, vzdělávání a aktuálním dění. V roce 2019 byla oceněna Novinářskou křepelkou, která je 
určena novinářům do 33 let. Ocenění si podle porotců zasloužila za rozhled, preciznost a schopnost 
jít k věci.  V Kralupech nad Vltavou vyrůstala, studovala, sportovala a ráda se do nich vrací. 
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ROZHOVOR s... Andreou Procházkovou, redaktorkou týdeníku Respekt
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Na Havlíčka jsem upřímně ani 
na chvíli nemyslela, spíš jsem 
se snažila v tu chvíli vzpome-
nout si na všechny, díky kte-
rým jsem tam stála, a poděko-
vat jim. Navíc mezi oceněnými, 
konkrétně cenou Opus Vitae, 
byla i skvělá Lída Rakušano-
vá, která po sovětské okupa-
ci v roce 1968 odešla do exilu 
a pracovala v Rádiu Svobod-
ná Evropa. Byl to jeden velký 
zážitek a jsem ráda, že jsem 
tam ve svých tehdy 23 letech 
mohla být. Jinak je asi dobré 
dodat, že novinářská křepel-
ka je cena určená pro mladé 
novináře do 33 let a je myš-
lena jako vyjádření podpory 
v jejich začátcích. Tak jsem 
to i chápala, že novinářská 
obec mou práci vnímá a po-
važuje ji za kvalitní. Asi tak 
týden po předávání jsem si 
až naplno uvědomila, že je to  
i určitá odpovědnost a záva-
zek do budoucna, že bych se 
měla o to víc snažit dělat svou 
práci dobře.

Jak čerstvě oceněná talento-
vaná novinářka vnímá třicáté 
výročí „listopadových událos-
tí“, v jaké kondici je demokra-
cie v naší zemi v roce 2019? 
Četla jsem nedávno jeden člá-
nek o střední a východní Evro-
pě. Autor v něm zmiňoval knihu 
německo-britského myslitele  
Ralfa Dahrendorfa, který v ro-
ce 1991 vydal knihu, v níž bý-
valé sovětské satelity včetně 
tehdejšího Československa 
varoval, že cesta od totali-

ty k demokracii bude trnitá 
a zpočátku se může život zdát 
paradoxně těžší než dřív. Po-
dle Dahrendorfa konec tota-
lity nejprve přinese volný trh 
a svobodu podnikání, o několik 
let později se prosadí politic-
ká svoboda v podobě ukotvení 
v demokratickém světě a dal-
ších deset a více let bude trvat, 
než se v bývalých totalitních 
zemích prosadí spravedlnost. 
Nejkomplikovanější a také nej-
delší bude vybudování občan-
ské společnosti. Myslím si, že 
česká cesta tomuhle popisu od-
povídá. Jsme součástí NATO 
a EU, ekonomicky na tom také 
nejsme špatně, pomalu, ale jis-
tě se začíná probouzet občan-
ská společnost a mladí lidé se 
nebojí ozvat, když se jim nelíbí 
správa věcí veřejných (jako tře-
ba v případě klimatické krize). 
I všechny průzkumy veřejné-
ho mínění říkají, že jsou Češi 
velmi spokojení se svým živo-
tem a polovina z nich považuje 
demokracii za nejlepší způsob 
vlády, jen malé množství je pro-
ti tomuto způsobu vládnutí. Co 
jako novinářka vnímám jako 
problém, že u části společnosti 
převažuje poměrně velký nezá-
jem o to, co se děje nejen v Po-
slanecké sněmovně, ale třeba 
i v jejich městě. Stejně tak i to, 
že si lidé mezi sebou navzájem 
nevěří, naopak se někdy vníma-
jí jako soupeři, nepřátelé. Takže 
prostor pro zlepšení tu přiroze-
ně stále je, snad budeme mít ty 
budoucí roky liberální demo-
kracie, abychom si naše chyby 
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uvědomili a snažili se s nimi 
i něco udělat.

A jak myslíš, že si stojíme 
z hlediska občanské 
společnosti a nelhostejnosti 
v městě, které je tvým 
domovem? 
To se neodvažuji takhle od stolu 
soudit, ale řeknu něco jiného. Co 
se mi na Kralupech a okolí vždy 
líbilo, byla spousta komunitních 
akcí, na kterých se lidé každo-
ročně mohou potkávat, nebo to, 
že město jednoduše žije sportem 

a sportovními kluby, od basket-
balu až po hokej. Pro mě osobně 
důležitou roli hrálo Dvořákovo 
gymnázium, kde jsem osm let 
studovala a kde jsem viděla a za-
žila, že tohle prostředí a vyučují-
cí v něm se ze studentů a studen-
tek snaží vychovat lidi, kterým 
není svět lhostejný. A jelikož se 
tam pravidelně vracím na ná-
vštěvu, vnímám, že se v tomto 
ohledu ani dnes nic nezměnilo. 
To je něco, za co jsem vážně ráda.

JINDŘICH KOHM,  

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY



K Vánocům neodmyslitelně patří zdobení vá-
nočního stromku. Prodejci nabízejí ohromné 
množství menších i větších jehličnanů, kte-
ré provoní nejedno bydlení. Bez vánočního 
stromku těžko umocníme at-
mosféru Vánoc. Jak s  ním 
ale naložit poté, co svátky 
skončí? Jakých chyb se 
při zbavování se živého 
stromku dopouštíme? 
Na tyto otázky nám 
odpověděl Stanislav 
Hejduk z  Technic-
kých služeb města. 

Nejčastější chy-
bou bývá vyhazování 
stromku oknem ven 
a  jeho ponechání na 
místě, kam dopadne. 
Druhou chybou bývá pravý opak, tedy to, že lidé 
stromek schovají tak, že není vidět. Pak se nám 
stává, že objevíme vánoční stromek třeba až na 
jaře někde u řeky nebo za garážemi atp. Kam tedy 
nejlépe s použitým vánočním stromkem? Občané 
města jej mohou položit na místo ke kontejnerům 
na komunální odpad. Od 6. ledna bude prováděn, 
dle potřeby, svoz a likvidace těchto stromků Tech-
nickými službami.

Stromek také můžete přivézt do sběrového 
dvora, který je otevřen každý den do 17: 00 hodin. 
Pokud někdo z občanů někde objeví zapomenutý 
stromek, je možno to nahlásit přes systém Hláše-
ní poruch TSM.

Možnou variantou, díky které se vyhneme 
odstraňování vánočního stromku, může být 
koupě stromku v květináči, pokud ale chce-
me, aby nám stromek dělal radost i v dalších 
letech, je v tomto případě nezbytná adekvát-
ní péče o  něj. Jak o  stromky v  kontejneru 
pečovat nám poradila Lenka Jelínková z vel-
truského zahradnictví. 

Prvním krokem je nespěchat, ale pomalu stro-
mek přesunout z chladného prostředí do teplejší 
místnosti, na vyšší teploty si musí stromek zvy-
kat pozvolna. V  praxi to znamená, že stromek 
nejdříve přemístíme do vnitřního prostoru, ve 
kterém je tepleji než venku, z  tohoto prostoru 
poté můžeme stromek umístit do místnosti s po-
kojovou teplotou. Zde by měl stromek zůstat co 

Vánoční speciál
Radosti ale i možné starosti

nejkratší dobu, neumisťujeme ho v  blízkosti te-
pelných zdrojů (krby, radiátory apod.). Samozřej-
mě nesmíme zapomínat na potřebnou zálivku. 
S opětovným přesunem ven postupujeme obdob-
ně, nikdy stromek nepřesunujeme ven, když mrz-
ne (nezapomeneme ho pořádně prolít). V kontej-
neru stromek vydrží až dva roky, záleží na jeho 
stáří, ve kterém byl pořízen. Jakmile kořeny pro-
koření květináč a rostou ven, stromek nám dává 
znamení, že musí být přesazen do většího květi-
náče nebo vysazen do zahrady.

Stejně jako si neumíme Vánoce představit 
bez vánočního stromku, štědrovečerní veče-
ře se neobejde bez českého kapříka. Někdo 
zkusí štěstí a uloví si čerstvého, většina nej-
spíš zvolí možnost koupě kapra ze sádky. Ať 
tak či onak, myslete na to, že necháte-li rybu 
plavat ve vaně, jak tomu bývá v  českých do-
mácnostech předvánočním zvykem, nikdy ji 
již nevracejte zpět do jejího 
přirozeného prostředí, 
doporučuje předseda 
organizace kralup-
ských rybářů Lubo-
mír Kačírek. Ryba 
při pobytu v  sádkách 
nemá dostatek sil 
k  přežití zimy. 
K  tomu, aby 
se opětovným 
vhozením například do řeky rozplavala, jí nepo-
mohou ani teplotní šoky, kterými ryba prochází. 
I přestože se může zdát, že kapříkovi k životu stačí 
voda, není tomu tak. V rybníku, v kádi a napuštěné 
vaně se teplota vody bude vždycky lišit. Ryba tu-
to dlouhou cestu k navrácení do volné vody nemá 
šanci  přežít. Nenechte se proto unést mírumilov-
nou atmosférou Vánoc, když už jste si rybu vylovili 
nebo zakoupili, raději si ji dopřejte přímo na talíři.

Vánoce jsou především svátky klidu, z něhož 
vás ovšem může velice rychle a snadno vytrh-
nout nějaká nehoda. Kralupský profesionální 
hasič Tomáš Motyčka upozorňuje na nebezpečí 
požáru při zdánlivě banálním zapálením svíč-
ky na adventním věnci. Přidává několik zásad, 
jak postupovat při rozsvícení věnce, a opakuje, 
jak se chovat v případě požáru. 

Každý rok vznikne během vánočního obdo-
bí přes 1300 požárů, ty si vyžádají mnoho zra-
něných osob a  způsobí velké materiální škody. 
Jedním z  nejčastějších příčin vzniku těchto vá-
nočních požárů jsou dle hasičských vyšetřovatelů 
právě adventní věnce. 

Nevhodná konstrukce, špatné umístění, nepo-
zornost, případně ponechání adventního věnce 
bez dozoru. Tyto velmi běžné prohřešky mohou 
mít fatální následky. O  vzniklý požár se mohou 
zapříčinit i domácí mazlíčci, kteří omylem převrh-
nou svíčku nebo shodí celý věnec. 

Zásady manipulace  
s adventními věnci
}	Věnec	by	neměl	být	vyroben	z	vysoce		
	 hořlavého	materiálu	(piliny,	hobliny).
}	Používejte	pouze	svíčky	určené		
	 na	adventní	věnce.
}	Vhodně	zvolte,	kam	adventní	věnec		
	 umístíte.	Mělo	by	se	jednat	o	místo	
	 v	dostatečné	vzdálenosti	od	hořlavého	
	 materiálu	(záclony,	sedačky,	textilie).	
}	Věnec	by	měl	být	vždy	umístěn	na	stabilní	
	 nehořlavou	podložku.
}	Ujistěte	se,	že	nehrozí	náhodné	převrácení	
	 svíček,	případně	celého	věnce.

Nikdy nenechávejte zapálené svíčky bez 
dozoru! Adventní věnce bez ochranných 
podložek pod svíčkami mohou sloužit jen ja-
ko dekorace a  v  žádném případě bychom je  
neměli zapalovat!

Jestliže i  přes všechna bezpečnostní opatření 
došlo ke vzniku požáru, je třeba zachovat chladnou 
hlavu. V zárodku můžete požár zlikvidovat vlast-
ními silami, v takovém případě je důležité reago-
vat rychle. K uhašení vznikajícího požáru postačí 
použití improvizovaného prostředku (kýbl vody, 
mokrý hadr, hlína z  květináče), případně hasicí-
ho přístroje. V případě, že požár již nejste schop-
ni vlastními silami hasit, na nic nečekejte, uteč-
te do bezpečí a zavolejte hasiče pomocí linky 150 
nebo 112, ti na místo dorazí do několika minut. 

Lidské zdraví je vždy cennější než majetek 
a rozhodně se nepokoušejte případný požár 
uhasit za každou cenu sami. Jako vždy dopo-
ručujeme vybavit své obydlí autonomním de-
tektorem kouře (požárním hlásičem), který 
vás o vznikajícím požáru bude včas akusticky 
informovat. „Vždy je lepší, když vás vzbudí 
hlásič než hasič“.
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Ledové Království 2 
USA, ANIMOVANÝ, 2019, DABING/TITULKY, 103 min.
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůd-
ně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Spo-
lečně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna 
Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.

Špindl 2
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 107 min.

Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept 
i na šťastný vztah. Renata je manželka známého spiso-
vatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu 
a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě jeden 
osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na 
začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah 
s přítelem – muzikantem...  

Jumanji: Další level
USA, FANTASY, 2019, DABING/TITULKY, 123 min.
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby na-
šly Spencera, který záhadně zmizel.  Zjistí však, že se 
hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem 
náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i roz-
pálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpeč-
ných nástrah.

Výjimeční
FRANCIE, KOMEDIE, 2019, TITULKY, 114 min. 
Film od režisérského dua, který natočil Nedotknutelní 
a Samba. Bruno vede spolek pro autistické děti a dospí-
vající, jejichž případy jsou tak komplikované, že je všude 
jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik učí mladistvé ze 
sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat. Bohužel 
hrozí, že bude Brunova organizace zrušena, jeho neotřelý 
přístup se totiž nelíbí každému. 

Star Wars: Vzestup Skywalkera
USA, SCI-FI, 2019, DABING/TITULKY, 155 min.
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, aby divá-
ky vzali na epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu 
Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve strhujícím závěru stě-
žejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje 
se konečný boj za svobodu galaxie.

Černé vánoce 
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 98 min.
Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ideální 
období pro vraždění vysokoškolských studentek. Jelikož 
však emancipační tendence zastavit nelze, holky nemají 
chuť spokojit se s rolemi bezbranných obětí a rozhodnou 
se vrátit úder.
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Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00, o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první 
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DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

3. út
15:00 KINO SENIOR - Ženská na vrcholu senior 60Kč / 130Kč

19:00 Vlastníci 130Kč

4. st 19:00 Ledové království 2 2D/T 130Kč

5.  čt 19:00 Špindl 2 130Kč

6. pá
17:00 Jumanji: Další Level 2D/D 130Kč

20:00 Výjimeční 130Kč

7. so
14:30 Pat a Mat: Kutilské trampoty děti 110Kč / 130Kč 

17:00 Valhalla: Říše Bohů 2D/D 130Kč

20:00 Špindl 2 130Kč

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

17:00 Jumanji: Další level 3D/D děti 130Kč / 150Kč 

20:00 Vlastníci 130Kč 

10. út 19:00 Špindl 2 130Kč

11. st 19:00 Vlastníci 130Kč

12. čt 19:00 Poslední aristokratka 130Kč

13. pá
17:00 Vlastníci 130Kč

20:00 Černé vánoce 130Kč 

14.  so 
14:30 Pat a Mat: Kutilské trampoty  děti 110Kč / 130Kč 

17:00 Jumanji: Další level 3D/D 150Kč

20:00 Špindl 2 130Kč

15. ne
14:30 Ledové Království 2 2D/D děti 110Kč / 130Kč 

17:00 Vlastníci 130Kč 

20:00 Výjimeční 130Kč 

17. út
15:00 KINO SENIOR – Poslední aristokratka senioři 60Kč / 130Kč

19:00 Ledové království 2 2D/T 130Kč

18.  st 19:00 Jumanji: Další level 2D/T 130Kč

19. čt 19:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D/T 130Kč

20. pá
17:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D/D 130Kč

20:00 Špindl 2 130Kč 

21.  so 
14:30 Jumanji: Další level 3D/D děti 130Kč / 150Kč

17:00 Vlastníci 130kč 

20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D/T 130Kč

22. ne
14:30 Pat a Mat: Kutilské trampoty  děti 110Kč / 130Kč

17:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D/D 150Kč

20:00 Jumanji: Další level 2D/T 130Kč

23. po
14:30 Ledové Království 2 2D/D děti 130Kč / 110Kč 

17:00 Špindl 2 130Kč 

20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D/T 130Kč

26. čt
14:30 Pat a Mat: Kutilské trampoty  děti 110Kč / 130Kč

17:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D/D 130Kč

20:00 Amundsen 130Kč

27. pá
14:30 Špioni v převleku 2D/D děti 110Kč / 130Kč 

17:00 Jumanji: Další level 2D/D 130Kč 

20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D/T 150Kč 

28. so
14:30 Ledové království 2 2D/D děti 110kč / 130Kč 

17:00 Star Wars: Vzestup Skywalker 3D/D 150Kč 

20:00 Špindl 2 130Kč

29. ne
14:30 Špioni v převleku 2D/D děti 110Kč / 130Kč 

17:00 Poslední aristokratka 130Kč

20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D/T 130Kč

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

17:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D/D 130kč

20:00 Šťastný nový rok 130Kč KINO NEHRAJE: 2., 9., 16., 24. a 25. 12.
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Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00. O víkendu 
a svátcích hodinu před začátkem první projekce v kině.  
Tel.: 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět 
do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. Vstupenky i na kasskralupy.cz.

PROSINEC

Úterý  3. prosince 

VÝSTAVA VÁNOČNÍ 
STROMEČEK
OTEVŘENÍ VÝSTAVY

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou  za podpory 
společnosti AVE Kralupy, s. r. o., připravilo další roč-
ník soutěže, ve které proměňujete odpadový materiál 
v dekorace a dárky.

Výstava potrvá do konce prosince.
Pomáhejte s námi! Dobrovolnou vstupenkou na 

výstavu budou konzervy, granule a pamlsky pro pej-
sky z útulku Lesan.

Středa 4. prosince 19:30

TANČÍRNA
Oblíbený taneční večer pod taktovkou tanečního mi-
stra Jana Kvasničky.

Vstupné: 70,-, 120,- pár

Čtvrtek  5. prosince 19:00

Divadlo Kalich, Claude Magnier,  
Mélanie Guillaume, Jean Franco 

LADY OSKAR
Současná verze slavné komedie
Překlad: Anežka Svobodová; Režie: Jana Paulová; 
Hudba: Milan Svoboda; Hrají: Jana Paulová, Ladislav 
Hampl, David Suchařípa, Jan Kříž, Denisa Pfausero-
vá/Leontina Hromádková, Vendula Fialová, Barbora 
Vyskočilová/Marie Křížová

Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, 
jeden ze skvostů ve filmografii Louise de Funése! Film 
byl natočen dle velmi úspěšné francouzské divadelní 
hry, která posloužila jako předloha i pro současnou 
komedii Lady Oskar, tedy modernizovanou verzi, kte-
rá tentokrát dává velkou hereckou příležitost v hlavní 
roli ženě – komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy 
nyní přichází Clara Barnier, stejně rázná podnikatelka, 
matka, šéfová i manželka, již nic na světě nezlomí... 
kromě její vlastní rodiny!

Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopí 
jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás 
Jana Paulová, pro niž se Lady Oskar stane režijním 
debutem.
Délka představení: 140 minut s přestávkou

vstupné: 440,-/410,-

sobota 7. prosince  15:00

BLUEGRASS ADVENT   
22. ročník hudebního festivalu
Vystoupí skupiny Poutníci, Modrotisk, Blueland (SK), 
Martin Žák & Stará almara, The Rustic Robots (NL/
CZ), Milkeaters, Abalone, Womacklee, Blue Night. 
Konferuje Ota Turek.
Akci pořádá Kralupské hudební sdružení díky dlouho-
leté podpoře Města Kralupy a KaSS Kralupy.

Vstupné: na místě 250,-, v předprodeji 
200,- přes bluegrass.advent@seznam.cz

V pokladně KaSS je možné zakoupit vstupenky v před-
prodeji (platba pouze hotově). Předprodej od 1. 11. 
2019. V den akce pouze u vstupu.

Neděle 8. prosince 17:00

VĚNEČEK 
základních tanečních kurzů pro mládež  
(večerní kurz) Vstupné: 150,-

Pondělí 9. prosince  19:00

VÁCLAV NECKÁŘ – 
PŘÍBĚHY, PÍSNĚ A BALADY  

Pro rok 2019 Václav Neckář s kapelou Bacily připravili 
speciální recitál postavený na základech třídeskového 
kompletu s názvem Příběhy, Písně a Balady. Na tom-
to ve své době nejrozsáhlejším nahrávacím projektu 
u nás v dramaturgii Michaela Prostějovského se nej-
větší měrou podíleli hudební skladatelé Ota Petřina 
(Dítě snů) a Honza Neckář (Jsem) a textaři Ladislav 
Kantor (Všechno je jenom jednou) a Zdeněk Rytíř (Kdo 
vchází do tvých snů, má lásko).

Recitál je ale doplněn i dalšími písněmi, bez kte-
rých si fanoušci nedovedou koncerty Václava Necká-

ře a skupiny Bacily představit. Zazní například písně 
z alb Tomu, kdo nás má rád, Planetárium, Podej mi 
ruku a projdem Václavák, My to spolu táhnem dál, 
ale i z novějších CD Oči koní, Dobrý časy a Mezi svý-
mi. Vzpomínat se bude i na úplné začátky v divadle 
Rokoko a na éru Golden Kids.
Délka programu: 120 min (vč. 20 minut přestávka)

Vstupné: 490,-

Úterý 10. prosince   19:00

Dvořákovo gymnázium v Kralupech, 
Antonín Procházka

JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE   
Nové divadelní představení studentů DG!
Hra se jmenuje „Ještě jednou, profesore“ a jejím au-
torem je známý plzeňský herec a dramatik Antonín 
Procházka. Ocitáme se v domácnosti vysokoškolské-
ho učitele, který se právě s pomocí výše uvedeného 
vynálezu pokusí řešit svoji krizi středního věku flir-
tem se svou nejoblíbenější literární postavou. Vzhle-
dem k tomu, že se tak ocitne nejen v jiné zemi, ale 
i v jiném století s jinými zvyky, je o humorné situace 
postaráno. A když k tomu přidáme žárlivou manžel-
ku, svůdné studentky, počítačového maniaka nebo 
pomstychtivou služku jeho literární milé, je zřejmé, 
že se divák nebude nudit.

Středa 11. prosince   16:30

ČAJ O PÁTÉ  
Vánoční setkání s přáteli a Kozelkovou trojkou.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,-

Čtvrtek 12. prosince  19:30

VÁNOČNÍ KONCERT 
MARKÉTY WAGNEROVÉ
Tradiční vánoční koncert Markéty Wagnerové, jejího 
sboru a hostů.

Stejně jako v loňském roce se i letos připravuje nový 
vánoční program a nejspíš se opět ocitnete u Markéty 
doma, protože opět její obývák poslouží jako jevištní 
kulisy. Hosty koncertu budou Petra Alvarez Šimková, 
Míša Břízová a Petr Kolář.

U vchodu dostanete malý dáreček, kterým Vás 
chce potěšit.
Na Vás je pouze přijít a nasát vánoční atmosféru.

Vstupné: 180,-

Od  4. 12. 2019 do 6. 1. 2020 se můžete přihlásit do tanečních kurzů:
16:00 Pokračovací kurzy tance pro mládež ........................................................................................ 8 lekcí .......................................... 1 500 Kč /osoba ( do 22.3.)
18:00 Základní taneční kurzy pro dospělé ......................................................................................... 9 lekcí ................................................................ 3 500 Kč/pár
19:10 Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – mírně a středně pokročilí .......................................... 9 lekcí ................................................................ 3 500 Kč/pár
20:20 Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – super pokročilí ......................................................... 9 lekcí ................................................................ 3 500 Kč/pár

Taneční lekce budou probíhat vždy v neděli:
12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ BUDE ZAHÁJEN VE STŘEDU 12. 2. 2020 V 8:00 V KANCELÁŘI KD VLTAVA. 
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9. 1. Tančírna

10. 1. Maturitní ples 4.A. DG Kralupy

12. 1. Talkshow Jaromíra Hanzlíka

14. 1. ZUŠ – rodinné muzicírování

17. 1. Maturitní ples 4.B. GJP Mělník

20. 1. Yolo kvartet – Beatles ve fraku

23. 1.
O princezně, Luciášovi a ma-
kových buchtách

28. 1. Benefiční koncert

30. 1.
Divadlo A.Dvořáka Příbram- 
Jak jsem vyhrál válku

6. 12. Maturitní ples 8.G. Dvořákova gymnázia

13. 12. Maturitní ples 4.B. Dvořákova gymnázia

14. 12. Bidfood ples

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:

PLESY V PROSINCI:Neděle 15. prosince   10:00

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA   
Ať žijí pohádky!
V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka 
se svými broučky dostanou do pohádkového lesa.
Natrefí na skřítka Tik Ťaka, kterého ještě nikdo nechy-
til. Naučí Pyšnou princeznu kouzelná slůvka. Pomůžou 
Karkulce, aby jí nesežral vlk. Potkají Jeníčka a Mařen-
ku a perníkovou chaloupku. Budou si hrát na Pejska 
a Kočičku. Dokonce jim bude plnit sny Zoubková ví-
la. Budeme papat ovoce a zeleninu se supermanem 
Mňamáčkem. Nezapomenou, že jen Kamarádi drží 
všichni za jednoho a jeden za všechny. A samozřejmě 
zahrají a zazpívají svoje osvědčené hity, které brouč-
kové tak milují.
Těší se na vás Štístko a Poupěnka na představení: 
Ať žijí pohádky!
Představení se koná 15. 12. 2019 od 10h v KD Vltava
Délka představení: 60 min

Vstupné: 195,-Kč. Každá osoba (dospělý i každé 
dítě bez omezení věku) musí mít platnou vstupenku.

Vstupenky: www.ticketportal.cz

Pondělí 16. prosince 19:00

KONCERT HIROKO MATSUMOTO 
A TOMÁŠE MACHA  
Hiroko Matsumoto – Japonská klavíristka, zpěvač-
ka a skladatelka. Je známá svým aktivním bojem za 
lidská práva a svou pomocí v zemích „třetího světa“, 
zejména v Somálsku. Žije v Osace, věnuje se koncertní 
činnosti, dirigování a vyučování.
Tomáš Mach – český houslista a skladatel
Za své kompozice opakovaně oceněný v prestižní kom-
poziční soutěži ISC v Nashvillu, USA.
Pravidelně koncertuje v Japonsku, navštívil Indii, USA.

Vstupné: 180,-/150,- senior, student 

Úterý 17. prosince  18:00

LDO - divadelní představení  
Středa 18. prosince 19:00

TANČÍME  
Vánoční taneční  večer plný krásných melodií v podání 
Markéty Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70,-/120,- pár

Čtvrtek 19. prosince 19:30

29. COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND   
Hosty vánočního country salonu budou František Ned-
věd a přátelé, slovem vás večerem provede moderátor 
Country radia Milan Schmidt. Vstupné: 300,- 
V KaSS lze zakoupit vstupné na balkon.
Rezervace vstupenek do přízemí: Veronika Jedlinko-
vá, tel.: 777617498; veronika.jedlinkova@gmail.com
Mirek Čamaj, tel.: 775554034; m.camaj@seznam.cz

pátek 20. prosince 19:00

CHARITATIVNÍ MÓDNÍ SHOW
Výtěžek putuje na kliniku dětské hematologie a onko-
logie 2. LF UK Motol

Talkshow Jaromíra Hanzlíka 13. 1.
Nabízíme jedinečnou příležitost osobně se setkat 
s tímto legendárním hercem a připomenout si jeho 
padesátiletou cestu hereckým životem.

Jak jsem vyhrál válku 30. 1.
Skvělá komedie vyprávějící příběh vojáka Ernesta 
Goodbodyho, který se svérázně potýká s mašinérií 
armády. Hlavní role se s lehkostí zhostil Aleš Háma.

Karel Plíhal – recitál 5. 2.
Velice komorní vystoupení  tohoto skvělého muzikanta 
uvedeme v kině Vltava.

Věra Martinová  
Jubileum tour 2020 2. 4.
V roce 2020 chystá Věra Martinová koncertní turné 
ke svému výročí narození. K tomuto významnému ži-
votnímu jubileu si nadělí i zbrusu nové řadové CD. 
Buďte u toho! 
Vstupenky na akce zakoupíte v provozní době poklad-
ny KD Vltava. Platba kartou je možná.

Tipy na vánoční  
dárky – vstupenky  
na představení v KD Vltava

Loutkový soubor Rolnička uvede  
dne 4. 12. 2019 od 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku OKURKOVÁ POHÁDKA, režie  
I. Slabá. Vstupenky koupíte na místě před 
představením.

Rolnička� 



16 KZ   PROSINEC 2019  MĚSTSKÁ KNIHOVNA/GALERIE VK37 www.kralupskyzpravodaj.cz

Městské MUZEUM PROSINEC
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00, Čt do 19:00, So 13:00-17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

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

od čtvrtka 28. 11. do soboty 28. 12. 2019 
probíhá vánoční výstava  „BETLÉMY“ 

pondělí 9. 12. - 16.30 – 18.00
vánoční vonící dílničky pro skautky

úterý 10. 12. - 17.30
vánoční koncert ZUŠ

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
16. 1. čtvrtek - 17.00 – vernisáž výstavy 
„Martin Patřičný – Díky dřevu“. Známý 
místní dřevěný výtvarník, spisovatel 
a performer oslaví v příštím roce 
malé životní jubileum. A právě toto je 
důvodem k uměleckému zastavení… 

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
Výstava: 17. 11. 1989  
30 LET SVOBODY (12. 9. – 14. 11. 2019)

30. 10. 2019 výstava je opravdu poučná, 
nejde mi dějepis, ale teď věřím, že už jo.
 (bez podpisu)

5. 11. Myslím si, že je pro nás lepší se 
s touto důležitou událostí seznámit právě
pomocí výstavy, než klasickou 
hodinou dějepisu.
Pro nás, jakožto mladou generaci, je 
důležité vědět o chybách našich předků.

(studenti Dvořákova gymnázia) 

13. 11. 2019 Velice děkujeme 
za úžasný dotek historie. 
Nikdy bychom neměli zapomenout.
Svoboda je křehká, je nutné ji chránit, 
připomínat, co bylo, a bránit to, co máme.
 
 Žáci 5.A ZŠ V. Havla 
 a Gabriela Stachová

Výstavu k sametové revoluci s doprovodnými programy navštívilo celkem 21 školních 
skupin z kralupských škol a z okolí – tedy 525 žáků a studentů. Během jejich pro-
gramu jsme společně viděli část filmového dokumentu právě ze 17. listopadu 1989 
a z dalších událostí. Poté studenti s muzejní lektorkou procházeli výstavu originálních 
fotografií z doby od 17. 11.  do konce roku 1989. Žáky a studenty zaujaly dobové před-
měty, např. mechanický psací stroj, fotoaparáty na klasické filmy, symboly revoluce – 
státní vlajky na mnoha fotografiích, svazky klíčů, fotografie zpěváků i umělců tvořících 
v sametové době. Některé třídy měly základní znalosti, jiné přijímaly nové informace 
z přichystaného programu. Doprovodný program, vystoupení pánů Daniela Dobiáše 
a Jana Vodňanského s pořadem PRODANÁ VELVETKA bylo velice dobře přijato jak žá-
ky ZŠ V. Havla, tak studenty Dvořákova gymnázia.
Je dobře, že se tyto zásadní události připomínají žákům a studentům, vždyť jsou to prá-
vě oni, kdo tvoří úspěšnou budoucnost našeho dění v demokratickém a svobodném 
státě. A nikdo by neměl zapomínat, že získaná svoboda a demokracie právě v sametové 
revoluci r. 1989 byla a je velice křehká.
 JAN RACEK,  ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA     

VÝSTAVA 17. 11. 1989
30 LET SVOBODY a návštěva školních tříd

Ve	dnech	státních	svátků		
24.	12.,	25.	12.,	26.	12.	a	1.	1.	
BUDE	MUZEUM	UZAVŘENO
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K omorní orchestr Dvořá-
kova kraje (dále jen „KO-

DK“) zahájil v září 2019 již svoji  
44. koncertní sezónu. Je neuvě-
řitelné, že v čele orchestru je od 
jeho založení stále pan profesor 
Václav Mazáček. Pane dirigen-
te, mnohokrát děkujeme!

Jak je v posledních třech de-
kádách zvykem, zahájili jsme 
sezónu na pravidelném soustře-
dění orchestru, tentokrát opět 
v Penzionu pod Houskou, kam 
jsme se vrátili po dlouhých de-
víti letech. V rámci soustředě-
ní jsme provedli dva koncerty. 
První v sobotu 7. září na Hra-
dě Houska, byl to pro nás opět 
výjimečný zážitek. Vedle skla-
deb Henryho Purcella, Antonia 
Vivaldiho, Wolfganga Amadea 
Mozarta, Antonína Dvořáka, 
Petra Iljiče Čajkovského, Ed-
varda Hagerupa Griega, Jaro-
slava Ježka a Astora Piazzo-
lly jsme doprovodili folkového 
písničkáře Miroslava Palečka 
ve zhudebněných básních Ja-

roslava Seiferta. Pro komorní 
orchestr doprovod v těchto Pa-
lečkových písničkách upravil 
dirigent Václav Mazáček a by-
la to úprava zdařilá. Publikum 
v sále bylo z písniček nadšené 
a M. Paleček s orchestrem mu-
sel přidat rovněž svůj písnič-
kový hit Hele lidi. Jako sólisté 
vystoupily v dalších skladbách 
dirigentovy děti, Viktor Ma-
záček a Veronika Sedláčková, 
a vnučky Magdalénka Sedláč-
ková a Anička Mazáčková, které 
přednesly mimo jiné i úpravu 
Tance lilií z baletu Louskáček 
Petra Iljiče Čajkovského pro tři 
flétny a komorní orchestr. V ne-
děli odpoledne jsme odehráli 
další koncert v kostele sv. Ja-
kuba Většího v Bořejově. Sou-
středění orchestru se uskuteč-
nilo díky podpoře našich přátel, 
manželů Šimonkových, majite-
lů Hradu Houska.

V pátek 20. září 2019 jsme 
vystoupili v Kulturním domě 
Vltava na samostatném kon-

certu v rámci Festivalu Sei-
fertovy Kralupy 2019. Spolu  
s M. Palečkem jsme provedli 
jeho zhudebnění Seifertových 
básní, kralupskému publiku 
se naše společné vystoupení 
velmi líbilo. Krátkou reportáž  
z tohoto koncertu můžete vidět 
v Kralupském televizním zpra-
vodajství. 

V říjnu jsme měli koncert 
v kapli Nanebevzetí Panny Ma-
rie ve Vlastivědném muzeu ve 
Slaném. Jako sólisté s námi vy-
stoupili Pavel Černý, profesor 
varhanní hry na pražské Hudeb-
ní akademii múzických umění, 
který provedl Koncert pro varha-
ny a orchestr C dur Jiřího Ignáce 
Linka a Viktor Mazáček, houslis-
ta České filharmonie a koncertní 
mistr našeho orchestru, kterého 
jsme doprovodili ve Dvořákově 
Romanci f moll pro housle a or-
chestr, Opus 11. 

Další koncert KODK se usku-
tečnil v úterý 5. 12. v Památníku 
Antonína Dvořáka ve Zlonicích.  

Letošní rok uzavřeme dvěma 
koncerty v kostele U Salváto-
ra v Praze 8. a 18. 12., na kte-
rých provedeme spolu s Foer-
strovým komorním pěveckým 
sdružením (www.fkps.cz) 
opět Českou mši vánoční Ja-
kuba Jana Ryby. Bližší in-
formace o těchto koncertech 
najdete na našich webových 
stránkách www.kodk.cz.

Za celý orchestr si dovolím 
poděkovat Městu Kralupy nad 
Vltavou, díky jehož finanční 
podpoře se můžeme věnovat 
naší umělecké činnosti, a ve-
dení Domu s pečovatelskou 
službou za poskytnutí prostor 
pro naše pravidelné zkoušky. 

Všem našim posluchačům 
a příznivcům přejí členové Ko-
morního orchestru Dvořákova 
kraje požehnaný adventní čas, 
krásné Vánoce a do nového ro-
ku 2020 hodně zdraví, štěstí 
a radosti z krásné hudby.

JAN ŠARBOCH, 

JEDNATEL KODK

KODK zahájil svoji 44. koncertní sezónu
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Z ákladní umělecká škola v Kralupech 
nad Vltavou vstoupila do 71. roku své 

existence. K dnešnímu dni ji navštěvuje té-
měř 740 žáků ve čtyřech uměleckých obo-
rech, které  úspěšně spolupracují. Důkazem 
takové spolupráce je například muzikál au-
torů Pavly Kšicové a Jana Bouchnera Nirit 
a Oren, který měl již pět repríz a mimo Kra-
lupy jej mohli diváci shlédnout i 13. listo-
padu v Černošicích či 16. listopadu v Praze 
v Divadle U Valšů. V září se naše škola zú-
častnila Seifertových Kralup, na Kralup-
ském vinobraní předvedla prostřednictvím 
svých souborů téměř čtyřhodinové hudební 
vystoupení, v říjnu i listopadu uspořáda-
la tři veřejné koncerty, žáci pod vedením 
svých pedagogů vystoupili i na vernisáži 
a dalších kulturních akcích.

 To bylo malé ohlédnutí a nyní mi dovolte 
seznámit Vás s tím, co nás čeká v závěru ro-
ku. Především to budou Adventní koncerty, 
které se budou konat v kralupském kostele 
3. prosince od 17:30 hodin a v kralupském 
muzeu 10. prosince, rovněž od 17:30 hodin.

 Vánoční koncert můžete navštívit v sálu 
školy v hotelu Sport 17. prosince od 18:00 
hodin. Již tradiční Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby zazní dne 19. prosin-

ce v kralupském kostele od 18:00 hodin. 
Pokud s námi a kralupskou farní charitou 
budete chtít společně přivítat rok 2020, sr-
dečně Vás zveme na Tříkrálový koncert, 
který se bude konat 7. ledna od 17:30 ho-

din. V  jeho závěru zahrají Kralupští žesťoví  
sólisté.

 To je pro tentokrát vše a těšíme se  
na shledanou! LUBOŠ HARAZIN

ŘEDITEL ŠKOLY

V pátek 1. listopadu 2019 za-
žila vyprodaná Kréta večer 

plný hudby napříč různými žán-
ry. Celý hudební večer odstarto-
vala školní kapela z kralupské-
ho gymnázia In Bloom, která 
po roce své existence předsta-
vila i pár písní z vlastní tvorby 
a důstojně odstartovala celou 
akci. Alternativ rock představi-
la v plné kráse kralupská kapela 
Don Tichot. Úderem 20. hodiny  
vběhla na podium parta mla-
dých muzikantů v čele s hlavní 
hvězdou večera Václavem Lebe-
dou alis Voxelem. Tou dobou do 
posledního místečka zaplněná 
Kréta nasávala obrovskou po-

zitivní energii, kterou předával 
Voxel& spol. po celou dobu své-
ho hudebního setu. Jako přída-
vek nesměl chybět největší Vo-
xelův hit ,,V naší ulici“, kterou 
si s ním zazpíval celý sál a byla 
to krásná tečka za jeho parád-
ním vystoupením. Jako další 
se představila kapela VOCAL 
BAND, která představila nové 
skladby ve čtyřhlasých úpra-
vách a vlastních aranžích. O zá-
věrečnou afterparty se postara-
la punkrocková kapela Made in 
Garage, která nezklamala ani 
tentokrát a roztancovala sál až 
do ranních hodin. 

MARKÉTA APTOVÁ HRDINOVÁ 

ZUŠ Kralupy nad Vltavou

MusicFest roztančil Krétu
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU PROSINEC

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

VÁNOČNÍ PODVEČER  
DDM KRALUPY

Ve čtvrtek 19. 11. 2019 od 16:00 h. pro-
běhne před budovou DDM tradiční vánoční 
podvečer. Čekají vás vystoupení malých i vel-
kých tanečníků, zpěváků a dalších zástupců 
našich zájmových útvarů. Během podvečera  
vystoupí též děti ze ZUŠ a zpěváci pod vede-
ním Markéty Wagnerové. 

VÁNOČNÍ BĚH  
S RENÉ KUJANEM

Přijďte udělat něco pro své zdraví a zároveň 
podpořit dobrou věc. Startujeme na Štědrý 
den v 8:00 hodin od sochy Josefa Švejka 
před kralupskou radnicí. Můžete si zaběh-
nout půlmaratón nebo jen pár kilometrů pro 
zahřátí. Startovné ve výši 100 Kč bude vě-
nováno Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha.

20. REPREZENTAČNÍ PLES 
DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
20. jubilejní Reprezentační ples Domu dě-
tí a mládeže se koná v pátek 24. ledna od 
20:00 v hotelu Sport. Předprodej vstupenek 
probíhá od 9. 12. 2019 v kanceláři DDM.  
Cena: 180 Kč 

VARHANNÍ KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY

V úterý 17. prosince 2019 od 18:00 hod. 
proběhne v prostorech kostela Nanebevze-
tí Panny Marie a svatého Václava tradiční 
varhanní koncert. Vstupné, dospělí 70 Kč, 
děti 30 Kč.

FK Čechie Kralupy Vás srdečně zve na

Ples sportovců
14. 2. 2020 od 20:00 hodin v Hotelu SPORT
K tanci i k poslechu bude hrát skupina AKCE, předtančení, 
soutěž o ceny

Předprodejní místo: Na hřišti FK Čechie – Třebízského 945, 
pan Jan Beránek

Mobil: 739 223 698, 605 948 495

nebo v Hotelu SPORT (recepce) (od 3. 12. 2019)

Cena vstupenky je 150,- 
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rodáci� 
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ SETKÁNÍ.
Rodáci zvou členy spolku na vánoční setkání, 
které se bude tentokrát konat již v úterý 10. 12. 
od 14:00 tradičně ve vinárně Hotelu Sport. Na 
všechny účastníky se srdečně těší členky výboru. 

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v PROSINCI 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na předvánoční vycházku pražskými průchody 
a pasážemi. Kdy? V sobotu 14. prosince 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Advent – čas očekávání a příprav na vánoční svát-
ky nám zpříjemní vycházka ulicí Na Příkopech 
a v jejím nejbližším okolí. Prozkoumáme průcho-
dy a pasáže, kterými nás provede a o kterých nám 
bude vyprávět PhDr. Eva Havlovcová.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42 hodin. Vystoupíme na Masarykově nádra-
ží a pěšky se přesuneme k Prašné bráně, kde se 
v 10:00 hodin setkáme s paní doktorkou.

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

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová

Vedení KPP a její členové přejí všem čtenářům Kralupského Zpravodaje pohodový adventní čas, klidné 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2020.
Rádi bychom poděkovali vedení města Kralupy nad Vltavou za podporu našeho spolku a panu sená-
toru Petru Holečkovi za možnost prohlédnout si budovu Senátu a krásnou Valdštejnskou zahradu 
s výkladem profesionálního průvodce. Na toto milé osobní setkání budou členové spolku s vděkem 
vzpomínat. 
Za Kruh přátel Prahy Milena Vovsová.

80 let

Věra Málková

Antonín Šimek

PhDr. Milena Pencová

Dobroslav Štípek

Zdeňka Hrušková

Dagmar Zimáková

František Čipera

85 let 

Marie Princlová

Jaroslava Skalníková 

Mgr. Myron Lubyneckyj

90 let Luboš Růžička

92 let Jan Plicka

94 let Božena Jandová

diamantová svatba� 
Manželé VĚRA a JIŘÍ MÁLKOVI oslavili 
26. října 2019 při diamantové svatbě 
60. výročí společného života. Mnoho 
zdraví do dalších let přejí dcery Věra 
a Hana s rodinami. P omalu nám končí podzim roku 2019 

a Veselý kroužek pod vedením Mgr. Ja-
roslavy Veselé, který působí v prostorách 
Domu s pečovatelskou službou již čtvrtým 
rokem, je mezi seniorkami stále oblíben. 
Jeho smyslem je pomoci jim v aktivním 
využívání volného času formou mnoha 
výtvarných a rukodělných činností, for-
mou besed, zpívání, příprav na výzdobu 
při příležitosti různých svátků. Pravidel-
ně každý týden do něj dochází čtrnáct až 
osmnáct babiček, které v tomto podzimním 
čase vytvářejí dekorace k Památce zesnu-
lých, ozdoby ve formě věnečků na vchodové 
dveře a samozřejmě připravují výzdobu na 
vánoční svátky.

Dotaci z „Dotačního programu na pod-
poru zájmových aktivit“ od zastupitelstva 
města jsme plně využily na pořizování  
potřebných výtvarných, pracovních a jiných 
pomůcek pro činnost kroužku. Babičky se 
mimo jiné naučily vymalovávat antistreso-
vé mandaly, temperou kreslily kytice, malo-
valy na sklo, na len při výrobě tašek, naučily 
se i voskovou techniku zažehlováním. Při 
ručních pracích vytvářely krásné květináče, 
věnečky, naučily se aranžmá květin a různé 
vazby, háčkovaly a navlékaly korálkové ná-

ČINNOST  VESELÉHO  KROUŽKU
působícího v rámci Sociálních služeb města Kralup nad Vltavou za období roku 2019

ramky. Při práci si hezky popovídaly, uva-
řily si čaj nebo kávu, přičemž zapomínaly 
na různé starosti a neduhy, které je trápí. 
Všechny věří, že se budou v hojném počtu 
scházet i v příštím roce.

ZA VESELÝ KROUŽEK, 

JAROSLAVA VESELÁ
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opustili nás� 
20. 9. Daniel Kouřil 48 let

23. 9. Václav Král 95 let

26. 9.  Ladislav Soukal 85 let

1. 10. Vlastimil Fortelný 73 let

3. 10. Olga Šulcová 84 let

3. 10. Jiří Tesárek 71 let

3. 10.  Ing. Karla Prajerová 84 let

5. 10. Helena Svobodová 84 let

11. 10. Jana Holinová 71 let

12. 10.  Věra Košťálová 82 let

28. 10.  Milena Prokopová 83 let

31. 10.  Ladislav Beránek 87 let

1. 11.  Jarmila Vlasáková 90 let

7. 11.  Božena Pluhařová 81 let

8. 11.  Prof. Ing. Jan Získal CSc. 84 let

13. 11. Josef Vondra 81 let

15. 11 Miloslav Berka 90 let

16. 11.  Václav Hnilička 67 let

21. 11. Luděk Zýb 70 let

vzpomínky� 

První prosinec je den, kdy si při-
pomínáme, že nás navždy opustila 
naše milovaná maminka paní JAR-
MILA MERHAUTOVÁ. Letos je to již 
devět let. S láskou vzpomínají dcery 
Anuš a Ivanka s rodinami.

Dne 22. 12. uplyne 10 let od 
doby, co nás navždy opustil JIŘÍ 
VACHALEC.

Dne 24. 12. tomu bude již  
5 let, co nás navždy opustil pan 
ZDENĚK REICHEL. Stále na něj 
vzpomínají děti a vnoučata.

Dne 10. 11. tomu bylo 8 let, kdy nás 
opustila paní MARIE DANDOVÁ. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte, jak to 
byla obětavá a báječná žena. Dne 
16. 12. 2019 by se dožila 80 let. 
Moc na tebe maminko, babičko 

a prababičko vzpomínáme a máme tě v srdcích. 
S láskou dcera Maruš, rodina Dulz, rodiny Dandovy 
a Švecova, pan Kuchař.  

Dne 17. 12. 2012 jsme se spo-
lečně rozloučili s panem JANEM 
MERHAUTEM. Moc se nám stýská. 
Avšak „most“ našeho vzájemného 
spojení přetrvává a dává sílu do kaž-
dého dne. Prosím, kdo jste Honzu 

znali, vzpomeňte na něj. Děkujeme všem přátelům 
a známým. Manželka Lucie, syn Marek s rodinou.

}  PRONAJMU částečně zařízený byt 1+1 
v rodinném domku po kompletní rekonstrukci 
v Kralupech u gymnázia.
Tel.: 602 65 57 57, volat mezi 16:00 – 18:00.

} ZKUŠENÝ UČITEL MATEMATIKY nabízí 
individuální doučování učiva matematiky ZŠ  
a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. Ověřené 
metody zaručující i u průměrných žáků úspěšnost. 
Cena: 200 Kč/60 minut. Tel.: 723 607 667

} SOŠ A SOU V KRALUPECH nad Vltavou při-
jme okamžitě učitelku/učitele odborných strojí-
renských předmětů i učitelku/učitele odborné-
ho výcviku pro obor strojní mechanik. Nabízíme 

školní byt 3 + 1, ev. garsoniéru. Kontakt: sekre-
tariat@edukra.cz. Tel.: 602 220 029

} POTŘEBUJETE POMOCI S HLÍDÁNÍM DĚTÍ? 
Nebo jen nemáte po ruce babičku/dědečka? 
S hlídáním dětí, jakéhokoliv věku, mám dlouholeté 
zkušenosti. Mohu děti pohlídat na celý den či 
jen na krátkou dobu. Mohu děti doprovodit/
vyzvednout ze školy/školky. Dělat s nimi různé 
aktivity. Mohu se postarat i o Vašeho pejska 
(venčení) + úklidové služby. Vše bude záležet na 
společné domluvě. Hlídání dětí je pro mne radost 
a jsem časově flexibilní. V případě zájmu  mne 
kontaktujte na tel.: 728 032 010

soukromá inzerce� 

B líží se svátky pokoje. Ne každý je  
ovšem prožívá bezstarostně v rodin-

ném kruhu. Pro ty, kdo pečují o blízkého 
člověka trpícího některou z forem demen-
ce, je představa odpočinku a klidu často jen 
nereálným snem.

Vnímáte i vy, že vás péče vyčerpává a za-
bírá vám téměř veškerý volný čas? Začíná 
ovlivňovat i váš rodinný život a vaše zdraví?

Zveme vás na setkání s lidmi, kteří pro-
žívají podobné chvíle a potýkají se s po-
dobnými problémy. Nabízíme možnost 
sdílet své starosti i obtíže. Společně snad 
nalezneme způsob, jak se vzájemně pod-
pořit a alespoň o kousek přiblížit vánoční 
chvíle pokoje.

Stejně jako v předešlých měsících zveme 
všechny zájemce na setkání pečujících, kte-
ré v Kralupech n. Vlt. pořádá organizace 
Dementia I.O.V., z.ú. každý druhý čtvrtek 

v měsíci (nyní tedy 12. prosince) od 17:00 
hodin. Scházíme se v prostorech domu 
s pečovatelskou službou Kralupy nad Vl-
tavou, na adrese: U Cukrovaru 1171.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Lenka Kutinová, 
koordinátorka neformální péče
telefon: 606 888 938
e-mail: lenka.dementiaiov@gmail.com

T.J. Sokol Kralupy nad Vltavou přeje nejen svým 
sokolíkům, všem členkám, členům, ale také veřejnos-
ti do nadcházejícího adventního času příjemný klid při 
přípravách svátečních dnů, vřelá setkávání s nejbliž-
šími i s přáteli. A to bychom nebyli správní sokolové, 
abychom také nepopřáli rozmanité zimní sporty nejen 
na horách, ale také v tělocvičnách. 

Hodně sil, zdraví a vášeň pro jakýkoliv pohyb do  
nového roku 2020.

cvičitelky	a	cvičitelé	T.J.	Sokol	Kralupy	n.	Vlt.

REDAKCE	KRALUPSKÉHO	
ZPRAVODAJE		

SE	TÍMTO	OMLOUVÁ
	Pohřebnímu	ústavu	Cibulka		

za	chybu	v	listopadovém	zpravodaji.
V	rubrice	„Opustili	nás“	zaměnila	

redakce	jména	zemřelých		
za	jména	objednavatelů	pohřbu.

Tato	chyba	nevznikla	ze	strany	
Pohřebního	ústavu	Cibulka.

OBJEDNÁVEJTE JIŽ NYNÍ! 
(cena: 440 Kč včetně DPH a poštovného)

Dárkový poukaz si můžete vyzvednout  
v infocentru Městského úřadu  
Kralupy nad Vltavou nejpozději  

do 20. 12. 2019. 

Darujte předplatné  
našeho Zpravodaje

Závazné objednávky zasílejte prosím  
na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
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Z ahraj to znovu, Same: Di-
vadelní hru „Ještě jednou, 

profesore“ dramatika Antonína 
Procházky uvedou na prknech 
velkého sálu KD Vltava studenti 
sexty a septimy, a to v úterý 10. 
prosince od 19.00 hodin. / Má-
me chuť na pečeného králíka, 
nejlépe růžového: Do krajského 
kola v piškvorkách se   probojo-
val v oblastním turnaji tým vyš-
šího gymnázia Pink Bunny, těs-
ně následovaný týmem sekundy 
Mám hlad. / Yoda – ztělesnění 
moudrosti, zelené pleti a s še-
dinami v uších: Podporu pro 
svůj projekt a odborný půlroč-
ní mentoring získal v rámci pro-
gramu pro nadané středoško-
láky Yoda student sexty Radim 
Sitař. / Tenké, dlouhé nebo ma-
lé: Vlastní plastiky inspirované 
výstavou Alberta Giacometti-
ho vytvořili v ateliéru Národ-
ní Galerie v Praze žáci prvních 
ročníků. / Podzimní projekto-
vý den 28.11. strávili studen-
ti na přednáškách, exkurzích, 
besedách a workshopech, kte-
ré si sami navrhli. / Je mi pět-
krát tolik, kolik bylo vám, když 
mně bylo tolik, jak jste nyní 
stára: Krajskou semifinalist-
kou Logické olympiády se sta-

la studentka kvinty Nikola Ma-
toušková. / Bronzové medaile 
převezmou na Staroměstské 
radnici v Praze první tři absol-
ventky programu Mezinárod-
ní cena vévody z Edinburghu 
(DofE), v jehož rámci mimo ji-
né uklidily odpadky z kralup-
ských zákoutí nebo doučovaly 
žáky místních základních škol. 
/ A po roce jsou tu zase … Vá-
noční krabice od bot: Studenti 
a pedagogové DG se opět zapo-
jili do dobročinné vánoční sbír-
ky pro děti z charitních domů 
Kralupy a Roudnice. /  Prosíme, 
neodcházejte: Symbolickým 
zvoněním klíči, vylepováním 
angažovaných retroplaká-
tů, vzpomínáním na osudové  

okamžiky roku 1989 a promí-
táním trezorových filmů si DG 
připomnělo výročí 17. listopa-
du, to vše dle scénáře a v ges-
ci Studentského parlamentu. / 
Tfuj! To jsem se lekl: Nebožtík, 
čarodějnice a Harry Potter zví-
tězili v soutěži o nejlepší hallo-

weenskou masku. / Otevřená 
náruč: Své dveře a učebny ote-
vře DG budoucím zájemcům 
o studium na gymnáziu a je-
jich doprovodu ve středu 4.12. 
od 14:30 do 17:30 hodin.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Pro školu Václava Havla končí narozeni-
nový rok. Poslední akcí, kterou vymy-

sleli a zorganizovali žáci školy, je poselství 
do roku 2069. Kovová schránka s několi-
ka artefakty a písemnostmi naší doby, ale 
hlavně schránka plná fantazie a představ. 
Představ dnešních žáků o tom, jaká bude 
naše budoucnost. Jaká bude naše škola, 
naše město, země, jak asi budeme žít, co 
budeme dělat, jak budeme trávit volný čas. 
Mnoho z účastníků „odesílání“ tohoto po-
selství si bude moci za těch dalších padesát 
let porovnat své dnešní představy se sku-
tečností. Přejme jim, ať jsou to sny hezké, 
příjemné a splnitelné. 

Ještě před dnem našeho poselství se 
uskutečnil 19. listopadu koncert hudebních 

skupin The Plastic People of the Universe 
a Blaženka. Společně jsme si připomně-
li nejen narozeniny naše, ale i 30. výročí 
listopadu 1989. Na této akci jsme přivítali 
i paní Moniku Granja z VDV – Nadace Ol-
gy Havlové, a zaměstnanci školy pomohli 
dobrým akcím, které nadace podporuje.

Vánoční dílničky se uskuteční ve stře-
du 18. 12. od 14:00 hodin. Srdečně vás na 
ně všechny zveme.  Přijďte si připomenout 
některé vánoční zvyky, podívat se na to, co 
děti samy dokáží a samozřejmě si prohléd-
nout prostory školy, kde děti tráví velkou 
část svého dne. Těšíme se na společné se-
tkání.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem za-
městnancům školy za jejich práci a popřát jim 
mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.

MARTIN LUKSÍK, ŘEDITEL

Loučíme se s rokem 50. výročí
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T ak zní název projektu z OP VVV evrop-
ského fondu ESIF, na který škola obdr-

žela od EU dotaci a který se bude realizovat 
po dobu dvou školních roků.

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a vý-
sledků žáků v klíčových kompetencích 
a zvýšení jejich odborné přípravy včetně 
posílení její relevance pro trh práce.

PODPOŘENÉ AKTIVITY:
} koordinace spolupráce školy 
   se sociálními partnery

} doučování žáků

} zapojení odborníků z praxe do výuky

} projektové dny se zapojením  
   odborníků z praxe

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme uchazeče a jejich rodiče, absol-
venty, bývalé kolegy, sociální partnery i ostatní 
kralupskou veřejnost!
8. leden 2020 .......................... 8:00 – 17:00
25. leden 2020 ........................ 8:00 – 12:00

} komentované prohlídky školy
} zajímavé chemické pokusy – chemie zábavně
} ukázky práce v IT předmětech
} ukázky práce v elektropředmětech
} možnost návštěvy výuky zvoleného předmětu
} nahlédnutí do práce v dílnách
} přijímačky nanečisto – od 13:00 hod.  
    (v sobotu od 8:30 hod.)

Sledujte novinky na www.edukra.cz

SOŠ A SOU KRALUPY

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ pořádáme dne 8. ledna 2020.  Test z matematiky od 13:00 hod. a z ČJ od 14:15 
hod. Náhradní termín: sobota 25. leden 2020 od 8:30 hod.

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

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

Přihlášky zasílejte prosím na e-mailovou adresu: mazourkova@edukra.cz  do 20. 12. 2019.

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

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

řetízky, zubní zlato, stříbrné 
příbory, technické stříbro, 

stříbrné mince, starožitnosti, 
bankovky

Garance nejvyšší ceny

tel.: 775 320 550

INZERCE

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TRHY 
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V ážení rodiče, prarodiče a příznivci naší školy,
ve čtvrtek 5. prosince vás srdečně zveme 

na prodejní vánoční trhy, konzultace pro rodiče 
a den otevřených dveří pro všechny. Napečeno 
máme a výroba drobností k prodeji je v plném 
proudu. Vše je domácí a vlastnoručně vyrobené!

Zároveň si v době od 14:30 do 17:00 ho-
din budete moci s průvodci prohlédnout  
prostory školy. Ve vestibulu se můžete občerstvit 
kávou či čajem a něčím sladkým k zakousnutí. 
Vánoční atmosféru doplní pěvecká vystoupení 
našich žáků. Těšíme se na vás.

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ,  
ANO ČI NE?

P řichází čas adventních oslav i bilance uplynu-
lého roku. Z mnoha stran na nás útočí mar-

ketingové triky, slýcháváme, co bychom měli dě-
lat a jak. A každá ta rada je zaručeně ta nejlepší. 
A tak bych chtěla popřát nejen „našim“ rodičům, 
prarodičům a současným i bývalým žákům, ať si 
zachovají každý svoji osobnost, svůj názor, ať si 
najdou ve složité spleti života svoji cestu, po které 
se s čistým svědomím vydají. A když se někdy vě-
ci nepodaří, ať to znamená výzvu, proč dělat věci 
jinak, novoročních předsevzetí na to není třeba.

MICHAELA GLEICHOVÁ

Šablony II pro SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt.

Zpívání pod vánočním stromem,
pojďte k Třebíkovi honem.
17. prosince v 17:00 hodin.
Anděl Páně hrají naši žáci, 
dalo jim to velkou práci. 
Přihrňte se Kralupáci.

                                         

ZŠ 28. ŘÍJNA
Všechny vás zveme  

12. 12. 2019 na
DEN OTEVŘENÝCH 

DVĚŘÍ
 a odpolední vánoční 

dílny od 14:00 
do 16:00 hodin.

ZŠ PRAKTICKÁ
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 

příspěvková organizace

Vás zve na BENEFIČNÍ KONCERT, 
kde vystoupí Jan Hrubý, Vladimír 
Merta, Sean Barry, Ondřej Fencl, 

Jan Kolář, Michal Hnátek

12. 12. 2019 od 19:00  
v Hotelu Sport Kralupy nad Vltavou

Vstupenky na místě, cena 200,-
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A čkoliv se to může zdát neuvěřitelné, 
lyžování má v Kralupech nad Vltavou 

dlouholetou tradici, ke které se navíc vá-
žou mnohé úspěchy. K tomu poslednímu 
bezesporu patří zvolení Martina Štěpána, 
předsedy Ski Klubu Kralupy, za prvního 
viceprezidenta Svazu lyžařů ČR. K této  
významné funkci mu dopomohly jeho eko-
nomické znalosti, trenérské zkušenosti 
a celoživotní nadšení do lyžování. 

Na jaře letošního roku jste se stal prvním 
viceprezidentem Svazu lyžařů ČR. Čím 
jste si tuto novou funkci zasloužil? 
Chápu to jako „odměnu“ za svoji dosavadní 
funkcionářskou činnost ve svazu. Když jsem 
působil jako trenér v našem klubu a jezdil 
s dětmi po závodech, chyběly mi informace 
o fungování svazu, pořádání závodů, me-
todice a podobně, a tak jsem se snažil být 
účasten dění na svazu, abych měl k těmto 
informacím přístup. Posléze vyšly na svazu 
najevo mé odborné ekonomické znalosti, 
které čerpám jako daňový poradce mimo 
jiného třeba i z vedení účetnictví městské 
tělovýchovné jednoty TJ Kralupy a několi-
ka dalších městských klubů. Už před rokem 
jsem byl zvolen do vedení úseku alpského ly-
žování, kde jsem pomohl zprůhlednit účet-
nictví tohoto úseku směrem k větší transpa-
rentnosti, což mělo pozitivní ohlasy, které 
přispěly k tomu, že jsem byl zvolen i vice-
prezidentem celého svazu.

Co vše tato funkce obnáší? 
Samozřejmě se k ní vážou pro můj osobní 

život značné oběti – funkce je bezplatná 
a vše se dělá ve volném čase. Padne na to 
přibližně jedno odpoledne týdně a sem tam 
nějaká práce u počítače po večerech. Pozi-
tivním přínosem pro mě je seznámení se 
s problematikou fungování velké sportovní 
organizace, svaz lyžařů je asi šestý největší 
sportovní svaz u nás, a třeba i komunika-
ce se známými sportovními osobnostmi. 
Finálně se dostávám do nových dříve ne-
známých situací a to je pro mě hodně obo-
hacující.

Vytyčil jste si nějaké cíle, kterých byste 
mohl v nové funkci dosáhnout? 
Mým cílem a mým zadáním, jak já mu rozu-

mím, je především zprůhlednit účetnictví 
směrem k větší transparentnosti s cílem 
ušetřit na provozních nákladech tak, aby-
chom maximum peněz mohli směřovat na 
sportovní činnost a na financování činnosti 
reprezentantů. Většina lyžařských repre-
zentantů si část svých nákladů hradí sami 
nebo za pomoci osobních sponzorů a často 
se stává, že kdo tyto možnosti nemá, nemů-
že náš sport vrcholově vykonávat. Tím pá-
dem nejen lyžování, ale i celý stát přichází 
o talentované lidi.

Co se Vám tedy doposud podařilo v této 
funkci uskutečnit, i za takto krátkou 
dobu?
Udělali jsme si průzkum do minulos-
ti a zjistili jsme, že pokud se na lyžařské 
sporty podíváme jako na jeden celek, tak 
pak je svaz lyžařů od roku 2000 nejúspěš-
nějším sportovním svazem v ČR z pohledu 
počtu získaných medailí na olympijských 
hrách a z pohledu počtu olympioniků. Jmé-
na našich úspěšných členů jako jsou Aleš 
Valenta, Lukáš Bauer, Katka Neumannová, 
Jakub Janda, Šárka Záhrobská/Strachová, 
Eva Samková nebo Ester Ledecká ukazují, 
jakou může mít náš svaz sílu. My musíme 
těmto lidem a jim podobným vytvořit ta-
kové podmínky, aby mohli náš svaz a stát 
reprezentovat i v budoucnu, a to bude běh 
na dlouhou trať.

Celý	rozhovor	najdete	na
	www.kralupskyzpravodaj.cz

K ralupští alpští lyžaři zahájili přípra-
vu na další sezónu. Kromě pravidel-

ných suchých tréninků v tělocvičně vyrazí 
předžákovské družstvo začátkem prosince 
na druhé týdenní ledovcové soustředění, 
které může proběhnout i díky finanční pod-
poře sportovní komise města Kralupy nad 
Vltavou, do rakouského zimního střediska 
Stubai. Poté již budou lyžaři čekat na sníh 
na našich horách, aby mohli pokračovat 
v tréninku na sněhu během plánovaného 
předvánočního a vánočního soustředě-
ní, při němž využívají svou tréninkovou  
základnu ve Vítkovicích v Krkonoších.

Předžákovské družstvo se opět rozrost-
lo o několik nových členů, nicméně se dále 
bude opírat především o výsledky osvěd-
čených závodníků – Karolíny Topinkové, 

Daniela Karase, Františka Štrose i Mi-
chala Pekárka. Tito závodníci se loni stali 
ve svých kategoriích mistry Středočeské-
ho kraje a ve své závodní činnosti budou  
pokračovat i v další závodní sezóně.

Letitý pilíř Ski klubu Kralupy Martin Ště-
pán, který v minulé sezóně ozdobil svoji 
kariéru výborným 9. místem na Světové 
zimní univerziádě v Rusku, musel letos vy-
nechat tradiční letní soustředění v Chile. 
Při fyzické přípravě si v srpnu vyvrkl kot-
ník a toto zranění ho vyřadilo na pět týd-
nů z lyžařské přípravy. Ihned po uzdravení 
absolvoval mimo jiné i za podpory Měs-
ta Kralupy sérii soustředění na ledovcích  
SaasFee ve Švýcarsku, Stelvio v Itálii a Pi-
tztal a Molltal v Rakousku. Tato soustře-
dění by měla Martina dobře připravit na 

závodní sezónu, kterou by měl tento člen 
reprezentačního B-týmu mužů ČR zahájit 
začátkem prosince na závodech v rychlost-
ních disciplínách ve Val Gardeně.   

MARTIN ŠTĚPÁN ST., SKI KLUB KRALUPY

ROZHOVOR s... Martinem Štěpánem, předsedou Ski Klubu Kralupy

Martin Štěpán v čele českého svazu lyžařů

Příprava sjezdařů je v plném proudu
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MARTIN ŠTĚPÁN
49 let, pracuje jako daňový poradce a auditor. 
Kromě lyžování má rád jízdu na horském kole, 
českou historii a kulturu. Libuje si také v cestová-
ní, naposledy navštívil Jihoafrickou republiku  
a Lofoty v Norsku.
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K ralupský oddíl krasobrus-
lení vás zve na vánoční  

exhibici domácích závodnic, 
která proběhne v neděli 22. pro-
since od 9:00 do 11:30 hodin na 
kralupském zimním stadionu. 
Předvedou se závodnice z nej-
mladších kategorií, které mají 
za sebou první krasobruslařské 
krůčky, ale i starší a zkušenější 
závodnice, které do svých pro-
gramů zařazují dvojité skoky. 
„Pro naše dívky, a hlavně pro 
ty začínající, je exhibice dob-
rá průprava. Není jednoduché 
se postavit před diváky a zajet 

v klidu svůj program, a proto 
jsme rádi, že exhibice proběhne 
a doufáme, že se přijde podívat 
hodně lidí,“ říká hlavní trenér-
ka Simona Majrychová. 

V rámci exhibice proběh-
ne i nábor do oddílu. Zveme 
proto všechny, kteří uvažují, že 
své dítě dají na krasobruslení, 
aby se v předvánočním čase 
přišli na zimní stadion podívat. 
Nábor bude probíhat i na-
dále během celého ledna 
v časech tréninků, tj. kaž-
dé pondělí od 17:15 do 18:45 
a čtvrtek od 17:00 do 18:45.

T aké cyklistika patří v Kralupech nad Vl-
tavou k oblíbeným sportům. V květnu 

tohoto roku byl znovuobnoven cyklistic-
ký klub VETAS team Kralupy, který sklízí 
první úspěchy na medailových pozicích. 
Po přečtení rozhovoru s předsedou klubu 
Tomášem Hradilem možná dostanete chuť 
sednout si na kolo a třeba se i připojit k je-
ho týmu. 

Přestože byl tým založen letos, jeho 
historie je o něco delší, že?
Cyklistický klub VETAS vlastně vznikl již 
v roce 1996 a jméno dostal po zakladate-
lích VEnkrbec, TÁcha a Spol. Postupem  
času se ale rozpadl a zůstal po něm jen ná-
zev Cyklo VETAS Kralupy, který se obje-
voval na dresech. Jelikož jsme stále užíva-
li logo a na závodech se nahlašovali jako 
VETAS team, dohodli jsme se, že znovu 
obnovíme klub pod názvem VETAS team 
Kralupy. Po dlouhých cca čtyřech měsících 
úředničiny jsme byli Městským soudem 
v Praze zapsáni do spolkového rejstříku 
a mohli tak začít opět oficiálně fungovat.

Kam VETAS team směřuje, respektive 
jaké jsou Vaše cíle?
Hlavním cílem spolku, a tak je i napsá-
no ve stanovách, je podpora a propagace 
sportu, zejména cyklistiky, a sdružování 
zájemců o amatérskou cyklistiku. Jeli-
kož všichni stárneme a už v našich řadách 
kralupských cyklistů pár hvězdiček zhaslo, 
chceme hlavně přilákat mladé lidi, naše 
nástupce. Nesoustředíme se pouze na zá-
vodní činnost, ale chceme především udr-
žet a rozšířit stávající partu cyklistů, kteří 
rádi sednou na kolo a vyjedou si na výlet 
třeba i 200km.

Kolik máte v současné době v klubu členů 
a co se od nich očekává?
V současné době máme 19 členů, z toho jsou 
čtyři do patnácti let. Pokud by se k nám  
někdo rád přidal, tak sídlíme na náměstí  
J. Seiferta 696, kde se také scházíme. Zatím 
jsme si nestanovili nějakou hranici počtu 
členů, základ je, aby všichni byli aktivní, dr-
želi tu partu. Neradi bychom, aby se k nám 
někdo přihlásil a pak se dlouhou dobu neob-
jevil. Chceme být tým, jak vypovídá i název 
našeho klubu. Zároveň bych rád zdůraznil, 
že momentálně nemáme dostatek financí 
pořídit kola „do zásoby“ a nabídnout tak 

možnost vypůjčení. Je tedy zapotřebí, aby 
měl, prozatím, každý člen své vlastní kolo. 

Jak často trénujete a jak vypadá skladba 
vaší přípravy?
V době sezóny, cca od dubna do října, jsou 
tréninky na silničních kolech každé úterý 
a čtvrtek od 17:30, na MTB se většinou do-
mlouváme na sobotu nebo neděli. Dále má-
me víkendové akce, kdy například v pátek 
jedeme z Kralup do Mariánské v Krušných 
Horách, v sobotu uděláme vyjížďku v ho-
rách a v neděli se vracíme. Zatím nerozli-
šujeme věk, v budoucnu asi bude nutné roz-
dělit děti a dospělé. Vyjížďky jsou různé, 
někdy směr Kladno, Slaný, jindy Roudni-
ce, Litoměřice. V den tréninku na silnici se 
v průměru ujede 70km, o víkendových vy-
jížďkách je to cca 300km (130km cesta tam, 
130km cesta zpět a 50km sobotní vyjížďka).

V našem městě si můžeme vybrat z mnoha 
perfektně fungujících sportovních organi-
zací. Jaké jsou dle Vás přednosti cyklistiky, 
jak na ni upoutat u malých i větších spor-
tovců pozornost v tak silné konkurenci?
Mohl bych psát o zdraví prospěšném spor-
tu atd., ale já vždy říkám: „Musí tě to bavit, 
měl by ses na to kolo těšit, měly by tě svrbět 
před kopcem palce touhou po odpovědi na 
otázku, tak za kolik ho dneska dám, a měl 
bys být dostatečně namotivovaný překo-
návat sám sebe.“ Asi bych vyzdvihl pro nás 
to základní, jsme dobrá parta, která se ne- 
sejde pouze u kola, ale jsme také kamarádi, 
kteří se mohou jeden na druhého spoleh-
nout. A tak bychom chtěli zůstat.

Celý	rozhovor	najdete	na
	www.kralupskyzpravodaj.cz

ROZHOVOR s... Tomášem Hradilem, předsedou cyklistického klubu VETAS team Kralupy

Vánoční exhibice a nábor

Tak za kolik ten kopec dneska dám?

TOMÁŠ HRADIL
46 let, pracuje v Synthos Kralupy a.s. jako tech-
nik. S cyklistikou začal koketovat již v mládí, kdy 
si s kamarády stavěl cyklotrialová kola podle 
návodu v ABC. Později se začal věnovat Bikrosu. 
V Kralupech nad Vltavou pokračoval se silniční 
a MTB cyklistikou. „V závodění moc úspěchů 
nemám, jsou prostě lepší, ale mám tento sport 
jednoduše rád.“
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P omalu ale jistě nám kon-
čí další kalendářní rok 

a s ním přichází konec zase 
jedné závodní sezony. Vlastně 
mám pocit, že je to před chví-
lí, co u nás v Kralupech v dub-
nu probíhalo 1. kolo Českého 
poháru mládeže, které úspěš-
ně odstartovalo celou sezonu, 
a než jsme se nadáli, proběh-
lo v neděli 20. 10. na Julisce 
poslední 8. kolo. Za uplynulý 
ročník se nám podařilo získat 
6 zlatých, 13 stříbrných a 12 
bronzových medailí. Máme ti-
tul mistra a dva vicemistry re-
publiky. Také jsme vlastníky 
dvou zlatých a dvou bronzo-

vých medailí v kategorii druž-
stev MČR. Ba co víc, dokonce 
v kategorii U15 Kačka Váňová 
obhájila loňský titul Mistryně 
republiky!!! Zbývá snad jen do-
dat: „Krásné výsledky a velká 
gratulace.“ Rádi bychom tímto 
všem sportovcům popřáli mno-
ho osobních rekordů a vítězství 
do nového roku 2020, a to ne-
jen na sportovištích. A i nám 
ostatním „smrtelníkům“ hod-
ně pohody a lásky v nadchá-
zejícím roce. Děkujeme všem, 
kteří nám pomáhají v existenci, 
a hlavně Městu Kralupy nad Vl-
tavou za jeho podporu.

PETRA DOLEŽÁLKOVÁ

SumaSumárum s moderním pětibojem

Pro ty z nás, kteří dokázali časově 
skloubit školní, pracovní a další povin-
nosti, začaly letošní podzimní prázdni-
ny mimořádně slavnostně a radostně. 
V pátek odpoledne se více než dvacet 
z nás zúčastnilo slavnostního zahájení 
výstavy 30 let svobodného skautingu 
ve Valdštejnské zahradě a výstavní 
síni Senátu Parlamentu ČR, která se 
konala pod záštitou senátora Petra 
Holečka, jenž nás na vernisáž pozval. 
Senátor Petr Holeček je celý život 
také skautem a stále členem našeho 
střediska. Po slavnostních proslovech 
a skautské hymně jsme si prohlédli 
výstavu a pak nás bratr „Lady“ (pod 

touto svou skautskou přezdívkou se 
skrývá právě Petr Holeček) provedl 
Senátem. Poté byl čas i na občerstve-
ní, společné foto a povídání si, vždyť 
vernisáže se zúčastnily všechny gene-
race, děti, dospělí a přijela i Ladyho 
bývalá skautská vedoucí Xˇanda. 
Díky, že můžeme již 30 let svobodně žít 
a fungovat! Ve více než stoleté historii 
českého Junáka je to nejdelší období 
svobodného působení. A je nutné si 
všechny tyto historické souvislosti, kdy 
byl skauting u nás zakazován a zno-
vuobnovován, připomínat a hlavně se 
z nich poučit. Olga Měkotová

VEDOUCÍ ODDÍLU SVĚTLUŠEK

30 LET SVOBODNÉHO SKAUTINGU
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Celý článek najdete na ww.kralupskyzpravodaj.cz
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V listopadovém vydání Kralupského Zpravodaje jsme vás infor-
movali o výstavbě prvního venkovního výtahu instalovaného 

v prosklené šachtě v  Masarykově 633 - Lobeček. Výtah prošel všemi 
předepsanými zkouškami, počínaje montážní a inspekční zkouškou 
notifikované osoby, v závěru i měřením hladiny hluku, kontrolou 
„hasičů“, hygieny, geodetickým zaměřením. Náročný ověřovací pro-
voz potvrdil jeho 100% připravenost k uvedení do plného provozu, 
to však bude až po kolaudačním řízení předepsaným Stavebním 
úřadem Kralupy nad Vltavou. Velice nás překvapil zájem čtenářů 
Zpravodaje, resp. kolemjdoucích v průběhu šestitýdenní výstavby 
šachty a výtahu. Přicházeli také zájemci, kteří byli na tuto stavbu 
upozorněni svými známými, jiní nám volali. Mezi nejčastějšími 
otázkami se objevovaly dotazy na výši ceny, možnosti financování, 
kdo tento výtah vyrobil apod. Výtah vyprojektovala, vyrobila a in-
stalovala česká firma VHL, s. r. o., včetně nutných stavebních prací, 
kterých na akci nebylo málo. Všechny tyto práce jsme provedli jen 
svými kmenovými zaměstnanci, bez jakýchkoliv najatých firem, 
s výjimkou dvou níže uvedených. Tím byla zajištěna naprostá časová 
návaznost jednotlivých prací bez případné koordinace na subdodáv-
ky. Tímto bych rád veřejně poděkoval všem svým zaměstnancům za 
odvedenou práci. Nejenom těm, kteří šachtu a výtah montovali, ale 
i svým obchodníkům, konstruktérům, naší stavařce ing. Zíkové za 
zajištění stavebního povolení a kolaudace. V neposlední řadě také  
pracovníkům v naší strojní a elektro výrobě. Zároveň chci podě-
kovat za spolupráci pracovníkům kralupské stavební firmy Kyllar 
za vyhloubení prohlubně a firmě Montako za dodávky stavebních 
materiálů. Nic pro ně nebylo problémem, prostě skvělá spolupráce.

Blíží se čas Vánoc, za VHL, s. r. o., chci všem svým zaměstnan-
cům, ale i čtenářům Kralupského Zpravodaje popřát hezké prožití 
svátků, hodně zdraví a pohody.

INZERCE

ING. LUBOŠ HOLUBIČKA
JEDNATEL, SOUDNÍ ZNALEC

VHL, S. R. O. , MÁNESOVA 20, 120 00 PRAHA 2

TEL.: +420 222 210 346

GSM: +420 602 390 823

E-MAIL: VHL@VHL.CZ. 

WWW.VHL.CZ
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Prodej zlatých  
a stříbrných šperků

Výkup zlata

Zakázková výroba

Prodej hodinek 

Opravy šperků

Výměna baterií  
do hodinek

Kontakt:
Zlatnictví Filip Stinka, Chmelova 1173, 
Kralupy nad Vltavou 
tel.: 315 722 000

1.Patro nad Penny

Šperky

za zlaté
ceny

Otevírací doba:
Po-Pá .........9-17
So ..............9-11

Máte-li zájem o naše služby, můžete 
nás kontaktovat v naší kanceláři 

na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy nebo 

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

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu aspekt@

aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům následující 
služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových 
 přiznání včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm
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TEXT I L  ELEGO Přemyslova 305

Zveme Vás do našeho obchodu.
Nabízíme velký výběr dámských a pánských oděvů jak pro volný čas, tak pro společenské 

události a plesy, a také spodní prádlo a doplňky. VŠE ZA VELMI PŘÍZNIVÉ CENY

} zimní dámské a pánské bundy a kabáty
} dámské a pánské svetry, roláky
} dámské halenky, sukně, šaty, kalhoty,  
    saka a kostýmy

} pánské obleky, samostatné saka a kalhoty
} mančestrové a riflové kalhoty
} košile, mikiny, trička, tílka

Vánoční otevírací doba: 
Po–Pá .......................... 8:30–12:00 / 13:30 – 17:00
So ....................................................... 8:30 – 11:00
15. 12. – stříbrná neděle ............................. zavřeno
22. 12. – zlatá neděle ..................................zavřeno
23. 12. ........................8,30 – 12,00 / 13,30 – 17,00
24. 12. – 5. 1. 2020 .....................................zavřeno

Příjemné prožití 
vánočních svátků přeje 

Jadwiga Adamiec

Textil ELEGO 
Jadwiga  
Adamiec
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Restaurace Modrá Pasáž přijme

nového kuchaře, servírky, číšníky   
na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr,  

případně možnost i brigády. 

NABÍZÍME dlouhodobou spolupráci v příjemném 
pracovním prostředí, v přátelském kolektivu v zavedené 

restauraci s dlouholetou tradicí. Možnost osobního 
a platového růstu, firemní benefity.  

POŽADUJEME:	spolehlivost a chuť do práce.

Informace	na	tel.	605	253	626	nebo	608	967	369.

PŘIJMEME:
	pokladní	

	 v	zahradním	centru

	pracovník/-ce	expedice				
a	výroby	ve	středisku		
	 výroba	bylinek

	pracovník/-ce	pro		
	 administrativní	příjem	zboží

	odborný prodejce	na	venkovní	
	 zahradě	v	zahr.	centru

	brigádníky	pro	jarní	sezónu

	Pracovník/-ce	
	 do	výroby	okrasných	rostlin

	sezónní pracovník	ve	výrobě	
	 sadby	bylinek	aj.

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

Cvičení s kojenci od 3 měsíců
uzavřený kurz pod odborným vedením fyzioterapeuta
Mgr. Jana Uhlíková
- podpora vývoje dítěte, edukace, poradenství
- informace o psychomotorickém vývoji dítěte
- základy kojenecké masáže,  
   nácvik manipulace s miminkem
KDE: DDM Kralupy, Smetanova 168
KDY: čtvrtek dopoledne 9:30 a 10:30 
CENA: 1 700 Kč / 10 + 2 lekcí
INFORMACE a PŘIHLÁŠENÍ:  
uhlikova.janie@gmail.com, +420 702 066 707

Začátek kurzu od 16. ledna 2020

FyzioActive 
Zdravé cvičení nejen pro maminky

Mgr. Jana Uhlíková ∙ Fyzioterapeut a Instruktor Pilates
Posílení ● Protažení ● Kondice ● Zdraví ● 

Pánevní dno ● Vertebrogenní obtíže 
Termín: čtvrtky 18:00 

Kde: tělocvična ZŠ Mikovice, Kralupy nad Vltavou
Cena: 1 000 Kč / kurz 12 lekcí, nebo 90 Kč / lekce

Prosím, rezervujte si své místo předem  
tel.: +420 702 066 707, e-mail: uhlikova.janie@gmail.com 

DÁRKOVÉ POUKAZY A PERMANENTKY

ŘEZANÉ VÁNOČNÍ 
STROMKY

Jedle kavkazská
Smrk pichlavý a lesní

Borovice černá

OTEVŘENO:
Po-Pá	8:00	-18:00
So-Ne	8:00	-17:00

24.12.		8:00	-12:00

JEDLE - cena již od 349,-

u	Vánoční	stromky	v	květináčích
u	Adventní	věnce,	vánoční	svícny
u	Vánoční	dekorace	,dárky	a	svíčky

DÁLE NABÍZÍME:
u	Vánoční	osvětlení
u	Květiny	-	bramboříky,		
					vánoční	hvězdy	aj.
u	Dárkové	vánoční	poukazy

PSYCHIATRICKÁ 
AMBULANCE
MUDr. Flídr Jan
Žižkova 81, Kralupy nad Vltavou
tel. č. 723 452 017

OPĚT V PROVOZU
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