
Nejen CENTRUM MĚSTA ROZKVÉTÁ, 
ale i lávka přes Vltavu bude 
brzy zářit všemi barvami.

Filmový MUZIKÁL MAMMA MIA: 
HERE WE GO AGAIN! je hlavním 
tahákem letošního léta.

DNY KRALUP byly slunečné 
i deštivé, hlavní program se 
odehrával pod mostem u řeky.

� �
str. 35-36 str. 18-21

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

7-8 2 0 1 8
MĚSÍC ROK

www.mestokralupy.cz

ZPRAVODAJ
KralupsKý

�
str. 8

FO
TO

: R
A

D
K

A
 H

O
L

E
Š

TO
VÁ

FO
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ

M istrovství České republiky probíhalo 
na Hostibejku a prověřilo připrave-

nost všech 172 závodníků – závodilo se ve 
14 kategoriích a do bojů zasáhla i dvacítka 
domácích závodníků z TOM – KČT Kralu-
py. Jejich výkony byly skvělé a podařilo se 
nám získat pět mistrovských titulů – ovlád-
li jsme komplet dorostenecké kategorie – 
mladší dorostenky Klára Buncová, mladší 
dorostence Jakub Hofman, starší dorosten-
ky Helena Pavlů a starší dorostence Adam 
Basl, páté zlato přidala v kategorii žen nad 
35 let Lucie Čiperová – to vše znamenalo 
jednoznačné vítězství v hodnocení poháru 
oddílů mezi dorostem a dospělými.

Pohár starosty města získali závodníci 
KČT Orlová.

Mistrovství republiky v outdoor 
runningu se běhalo na Hostibejku

Druhým závodem bylo Mistrovství České 
republiky v TZ – supersprintu, v kvalifika-
ci bojovalo o postup do odpoledního finále  
161 závodníků – to se podařilo vždy jen de-
seti nejlepším ve čtyřech kategoriích. Po-
stup získalo sedm domácích závodníků – 
a ve společné kategorii dorostenek a žen 

jsme vybojovali další mistrovský titul – za-
sloužila se o to Blanka Rosáková.

Mistrovství České republiky se konalo 
pod záštitou starosty města Petra Holečka 
a společnosti Synthos, a.s.

ZDENĚK VEJROSTA,

TRENÉR KČT KRALUPY
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■  V sobotu 16. června 2018 se 
do Kralup nad Vltavou sjela špička 
závodníků v outdoor runningu – tu-
ristickém závodě. Kralupští turisté 
přivítali závodníky, kteří si na vrchol 
sezóny vybojovali postup – a to 
z celé České republiky.

Kralupský tým KČT
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RM schválila:
u provedení opravy jihovýchodní části fasády zim-
ního stadionu, zhotovitelem Tomáš Billý, Velká Buči-
na 34, za celkovou cenu 163 500 Kč vč. DPH.
u vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Lávka přes Zákolanský 
potok v ul. Podřipská“ v souladu s Pravidly pro za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu.
u projektovou dokumentaci ke sloučenému územ-
nímu a stavebnímu řízení na akci „Bezbariérový 
chodník v ulicích Přemyslova a 28. října, Kralupy 
nad Vltavou“, zpracovanou Ing. Pavlem Kubískem, 
Praha 10.
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Stavební úpravy pěti bytů v byto-
vém domě, Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., 
Mělník, za celkovou cenu 4 944 149,17 Kč s DPH.
u uzavření smlouvy na realizaci akce „Rekonstruk-
ce přípojky horkovodu do objektu KaSS v Kralupech 

nad Vltavou“ se společností LUPA spol. s r.o., Kra-
lupy nad Vltavou, za cenu 406 990,06 Kč vč. DPH.
u uzavření smlouvy na realizaci akce „Rekon-
strukce přípojky horkovodu do objektu ZŠ V. Havla 
v Kralupech nad Vltavou“ se společností LUPA spol. 
s r.o. Kralupy nad Vltavou, za cenu 1 298 425,24 Kč  
vč. DPH.
u rekonstrukci válečného památníku v ulici U Par-
ku v Lobečku, podle návrhu uvedeného v důvodové 
zprávě a obrazového návrhu.
u zhotovitelem projektové dokumentace ve stup-
ni pro územní a stavební řízení na akci „Parkoviště 
v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ společnost 
NOZA, s.r.o., Huťská 229, Kladno, a to za celkovou 
cenu 120 879 Kč vč. DPH. 

RM uložila TSM otočit směr jednosměrného provo-
zu ve spojovací ulici mezi ulicí Ke Koupališti a ulicí 
Lidická v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček, 
včetně zajištění všech potřebných povolení.

příjem inzerce do 16. 8. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 20. 8. 2018, 12 hodin
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PONDĚLÍ 24. ZÁŘÍ V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Přeji krásné dny, milí čtenáři!

D ostává se vám do rukou dvoj-
číslo našeho Zpravodaje, a to 

znamená, že začíná dětmi nejoblí-
benější období – dvouměsíční letní 
prázdniny – léto, dovolená, moře, 
koupání, kempování, tábory, přá-
telství, dobrodružství, ale také letní 
lásky, špetka napětí a nebezpečí 
a hlavně letní bouřky. Déšť v horkém 
letním dni, kdy je i zem rozpálená na-
tolik, že můžete v kalužích chodit na-
boso, protože je voda teplá jako v láz-
ních, to mám ráda.

Co mi zvedá hladinu adrenalinu, je hodně silná 
bouřka. To opravdu začínám mít z přírody respekt. 
Nedávno jsem v takové bouřce byla nucená vyjet 
autem z areálu, do kterého je vjezd a výjezd umož-
něn pouze přes závoru s parkovacím lístkem. Sa-
mozřejmě začalo pršet přesně v momentě, kdy 
jsem chtěla odjet. Pršet je slabé slovo. Byla ta-
ková průtrž mračen, že v momentě, kdy jsem stáhla 
okénko a chtěla přiložit parkovací lístek ke čtečce, 
mě doslova zmáčely celou levou polovinu těla ti-
síce kapek. Jenže to nebyl při mé šikovnosti ko-
nec. Ve vteřině, kdy jsem vystrčila ruku s lístkem 
z okénka, udeřil hrom tak blízko, že se rozkývalo 
celé auto, já se lekla, strnula a v druhé vteřině jsem 
místo parkovacího lístku držela v ruce mokrý list 
s rozpitým čárovým kódem, který čtečka u závory 
odmítala přečíst.

V ten moment vám nezbude nic jiného, než lís-
teček vzteky zmačkat, vycouvat od závory zpět na 
parkoviště a začít přemýšlet. Mám jít někam na re-

cepci a přiznat se, že mám malý pro-
blém s výjezdem z areálu?

Nebo jít si pro další lístek, krýt ho 
před deštěm a zkusit to znova? V tom 
silném dešti? I přesto, že jsem zpola 
mokrá a dává se do mě zima?

Přišel jiný spásný nápad – pustila 
jsem topení na odmlžení oken, přes 
která během chvilky stejně nebylo vi-
dět, našla na podlaze zmačkaný lís-
tek, pečlivě ho vyrovnala a začala su-
šit na palubním ventilátoru. Mezitím 

ztratil déšť na své intenzitě, a když jsem po něko-
lika minutách, s téměř vysušeným lístkem, na kte-
rém už čárový kód nebyl černý, ale šedý, zkusila své 
štěstí napodruhé, světe div se, závora se zvedla 
a my byly svobodné. Dcera pouze hlesla: „A jeď, 
mami, chci domů!“ 

Manžel prohlásil, že tohle se opravdu může stát 
jenom mně. A to jsem vám ještě nepřiznala, že se 
mi na první pokus nepodařilo ani tak hladce u zá-
vory zastavit a odneslo to moje levé zpětné zrcátko. 
To už je v tomto příběhu jen drobnost. 

A proto vám všem přeji, abyste léto prožili 
s úsměvem, užili si každý okamžik, zažili jen 
drobné nehody – protože bez nich by to byla 
nuda, a nezapomeňte si vzít k vodě, na chalupu 
nebo zahrádku Zpravodaj a přečíst ho od začátku  
do konce. 

Děkuji vám za neustálou přízeň a přeji nádherné 
prázdniny a dovolenou plnou lásky a úsměvů!

RADKA HOLEŠTOVÁ,
ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 

PS: Náš Zpravodaj se umístil mezi třemi nejúspěšnějšími  
v celorepublikové soutěži „O nejlepší obecní/městský zpravodaj“!
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Z ávěrečnou čtvrtou etapou úspěšně po-
kračuje finalizace rekonstrukce Štefá-

nikovy ulice, čímž dojde k definitivnímu 
propojení ulic Mostní a Revoluční. Cyk-
lus všech etap zahrnoval kompletní re-
konstrukci vozovky, chodníků i veřejného 
osvětlení, nechybí ani nová parkovací místa 
a nádoby pro komunální a separovaný od-
pad. „Loni koncem roku byly zprovozněny 
první dvě etapy, letos byla zahájena třetí 
etapa a poslední fází je dokončení celé uli-
ce, a to od křižovatky Cesty brigádníků až 
k ulici Revoluční. Investiční akce probíhala 
po celou dobu v podstatě bez větších kom-
plikací a pevně doufám, že zejména efektiv-
něji vystavěná parkovací stání se u občanů 
setkají s pozitivním přijetím,“ uvedl kra-
lupský místostarosta Marek Czechmann 
s konstatováním, že na začátku prázdnin 
bude tato rozsáhlá investiční akce ukon-
čena.

Naopak v průběhu měsíce července se 
práce přesunou do Gagarinovy ulice, kde 
začne investiční akce obdobného charak-
teru. „Rekonstrukce bude probíhat od čer-
vence do října. Předmětem zakázky je nový 

asfaltový povrch komunikace, kompletní 
vybudování nových chodníků a osvětlení. 
Parkovací stání budou zasazena směrem do 
zahrady místní školky, kam umístíme nový 
plot. Akce zároveň souvisle naváže na plán 
prací společnosti Synthos a.s., která zde 
provádí rekonstrukci horkovodu (povede 
až do ZŠ Václava Havla). To je v podstatě 
další důvod, proč musíme plot školky cca 

o dva a půl metru posunout,“ uvedla Mar-
cela Horčičková, vedoucí oddělení investic 
a správy majetku. 

Rekonstrukci ulice Gagarinova provede 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Měl-
ník, a to za celkovou cenu 6 290 620,60 Kč 
s DPH.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Stavět se začíná v Gagarinově ulici

J ednou z nejdůležitějších investičních ak-
cí letošního léta bude výstavba bezba-

riérového chodníku v Hybešově ulici, a to 
včetně umělého osvětlení. Chodník o délce 
víc jak 800 metrů naváže v minické části 
na chodník v České ulici a povede směrem 
dolů, až k zadnímu vjezdu do areálu spo-
lečnosti Balak, a.s. 

„Příprava na realizaci projektu začala 
již v průběhu března, neboť muselo dojít 
k prořezání stromů a odstranění někte-
rých křovin. S přímou realizací se pak za-
čne v červenci. Je třeba zmínit, že chodník 
bude proveden z tradiční zámkové dlažby 
a chybět nebude ani nové umělé osvětle-
ní,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí 
odboru realizace investic a správy majetku. 

Zhotovitelem díla bude litoměřická fir-
ma Chládek & Tintěra, a.s., která stavbu 
uskuteční za víc jak šest miliónů korun. Při 
realizaci akce nedojde k žádným zásadním 
dopravním omezením, v praxi se bude jed-
nat pouze o zúžení šířky vozovky. Miničtí 
obyvatelé si nový chodník budou moci vy-
zkoušet už na sklonku letošního roku. 

Ve stejném období, tj. na začátku červen-
ce, bude zahájena plánovaná výstavba par-

koviště v ulici Dobrovského. „V blízkosti že-
lezniční tratě vznikne přibližně sedmdesát 
parkovacích míst, která budou pod kamero-
vým zabezpečením. Dále zde vznikne nový 
chodník a celé parkoviště bude ohrazeno 
gabionovou zdí s oplocením, a to směrem 
k dráze,“ prozradila stavební strategii Mar-
cela Horčičková, vedoucí odboru realiza-
ce investic a správy majetku. Zároveň také 
uvedla, že jednou z priorit je vybudování 
bezpečného parkoviště, kde se lidé nebudou 
bát zaparkovat zejména v nočních hodinách. 

„Parkoviště by mělo sloužit primárně pro 
obyvatele sídliště Hůrka, kde je parkování 
v současné době značně problematické,“ 
uvedl místostarosta Marek Czechmann. 
Parkování v Kralupech je ostatně téma, 
jímž se vedení města zabývá dlouhodo-
bě, přestože si mnoho občanů myslí opak. 
„Problémy s parkováním netíží pochopi-
telně jen Kralupy. Sousední města mají 
obdobné starosti, přestože naše město je 
v mnoha ohledech specifické,“ nabízí svůj 
pohled místostarosta Libor Lesák. „Ne-
dostatkem parkovacích míst trpí zejména 
sídliště. Pokud budeme chtít počet parko-
vacích míst rozšířit, budeme nuceni zasáh-

nout do zeleně, což se mnohým občanům 
příliš nezamlouvá. Další alternativou je 
vybudování parkovacího domu, ovšem je 
otázkou, jestli by ho využívali. Zkušenosti 
ze sousedních měst hovoří spíše o opaku.“ 

Určitým úskalím je taktéž obsazování 
parkovacích míst občany přespolními, kteří 
v Kralupech svá vozidla nechávají stát a ná-
sledně pokračují do zaměstnání vlakem. 
„Ano, spousta lidí si na tento způsob dopravy 
do zaměstnání zvykla a my to zkrátka musí-
me akceptovat. Vytváření jakýchsi ‚modrých 
zón‘, jako je tomu v Praze, je v případě Kralup 
v podstatě nemožné. S nedostatkem parkova-
cích míst se tedy nyní zabýváme především 
v rámci rekonstrukcí jednotlivých ulic. Je to 
cesta, jak postupně navyšovat jejich počet 
a přitom akceptovat zeleň.“ 

Kralupský místostarosta na závěr uvedl, 
že si hodně slibuje právě od nového parko-
viště v Dobrovského ulici. „Plochu pro to-
lik parkovacích míst v Kralupech hned tak 
nenajdeme. Domnívám se, že právě toto 
parkoviště by mohlo ‚ulevit‘ několika při-
lehlým ulicím,“ uzavřel.  

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

V Hybešově ulici bude zahájena výstavba 
chodníku, v Dobrovského parkoviště

V Gagarinově ulici je nyní z důvodu 
výstavby omezeno parkování.

FO
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ



4 KZ   ČERVENEC-SRPEN 2018  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

■  Občané Kralup si už nějaký ten 
pátek zvykají na stavební práce 
na Palackého náměstí, jež jsou 
součástí akce „Řešení zpevněných 
ploch v centru města Kralupy nad 
Vltavou – II. etapa“.

P rostřednictvím tohoto jinak velmi ná-
ročného projektu byla na konci měsíce 

května dokončena jedna z jeho dílčích částí. 
Jednalo se o povrchové úpravy v Jodlově 
ulici, nacházející se v blízkosti zubní po-
likliniky a přilehlé autobusové zastávky. 
„V této části centra se podařilo vše zdárně 
dokončit. Řidiči ani chodci se už nemusí 
obávat žádných dalších omezení. Na pří-
slušných místech ale ještě počítáme s in-
stalací sloupků, aby nám motorová vozi-
dla nevjížděla do prostor pěší zóny,“ uvedla 
Marcela Horčičková, vedoucí odboru rea-
lizace investic a správy majetku s tím, že 
mnohem komplikovanější se v průběhu jara 
ukázaly být práce spojené s výstavbou tzv. 
Pivovarské ulice.

„Výstavba nové ulice byla prodloužena do 
konce září. Důvodem je nezbytnost spočí-
vající v kompletní výměně podloží. V prů-
běhu realizace jsme totiž objevili další su-
tiny, které zde byly zahrnuty ještě z doby 
náletu na město. Geolog jednoznačně po-
tvrdil, že tato výměna je nezbytná, neboť 

V předchozím čísle našeho Zpravodaje jsme 
přinesli zprávu o výstavbě betonového 

venkovního grilu na sídlišti V Zátiší. Neutekl 
ani měsíc a občané už mají možnost zastavit 
se a posedět u dalšího grilu, který byl umís-
těn v blízkosti střelnice, kousek od břehu ře-
ky Vltavy. „Tato destinace se nachází mimo 
obytnou oblast, takže pokud se zde lidé zdrží 
do pozdních hodin, nemělo by to nikoho ru-
šit. Nicméně i zde bude umístěn provozní řád, 
kterým by se měli návštěvníci řídit,“ uvedl 
místostarosta Libor Lesák, jenž během krát-
ké doby zaznamenal na adresu této novinky 
velký počet reakcí. „Názory se pochopitelně 

různí. Někteří lidé mají radost z toho, že po-
dobná místa v Kralupech vznikají, druzí se 
naopak obávají zvýšeného hluku a vandalství. 
Osobně se ale domnívám, že by bylo chybou, 
kdybychom na realizaci těchto prvků rezig-
novali. Na to by pak doplatili hlavně ti slušní 
lidé, kteří si těchto novinek váží.“ 

S podobnou myšlenkou je spojena i reali-
zace tzv. bigframu, velkého fotografického 
rámu, jenž bude v nejbližších dnech umístěn 
hned vedle grilu. „Naším cílem je samozřej-
mě zaujmout nejen turisty, ale i místní obča-
ny. Hledáme v podstatě cestu, jak dostat lidi 
do přírody. Někteří lidé nám dokonce sami 
píší, abychom podobné odpočinkové zóny 
vytvořili v blízkosti jejich bydliště. Pocho-
pitelně ne zrovna všude je toto možné, ale 
mohu slíbit, že již nyní hledáme další vhod-
ná místa, kam bychom mohli grily umístit,“ 
uzavřel kralupský místostarosta. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Další venkovní gril  
byl postaven u střelnice

Práce v centru města pokračují
Stín naší tragické historie si po letech vybírá svou daň

by se v budoucnu mohlo stát, že by se nám 
nová komunikace mohla začít propadávat. 
Z tohoto důvodu se nám stavba přece jen 
o něco protáhne, ale s tím se bohužel nedá 
nic dělat.“

Současně se stavbou náměstí probíhá ta-
ké přemisťování trafostanice společnosti 
ČEZ, a.s. Stávající budova bude následně 
odstraněna, čímž vznikne další volný pro-
stor, o jehož možném využití se nyní jedná. 
A jaké alternativy jsou ve hře? Zde nabízím 
pohled pana Libora Lesáka, kralupského 
místostarosty: „Pro mě by bylo nejideál-

nějším řešením pozemek vyměnit s maji-
telkou sousedního pozemku a udělat tam 
jakýsi ‚odstup‘ od budovy pivovaru. Pakliže 
se však s majitelkou nedohodneme, existuje 
možnost vytvořit zde dětské hřiště, případ-
ně odpočinkovou zónu pro maminky s dět-
mi. Tento prostor by mohl úzce navazovat 
na přízemí budovy pivovaru, kde by měla 
být umístěna knihovna a kavárna.“ 

O dalších záměrech se brzy dočtete v ně-
kterém z dalších čísel Zpravodaje. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Darujte 
vánoční 
strom
Renovujete zahradu či okolí své-

ho domu a již Vám „překáží“ vel-
ký jehličnan? Pokud dosahuje výšky 
nad 14 m, darujte ho městu Kralupy 
nad Vltavou jako vánoční strom na Pa-
lackého náměstí. V případě, že strom 
bude vyhovovat, zajistíme jeho pora-
žení a přesun do centra. Preferujeme 
místo pokácení v Kralupech či nejbliž-
ším okolí.

Kontaktní e-mail:  
strom.kralupy@seznam.cz, 
tel. č. 777 798 199, 
informace zasílejte nejpozději 
do 30. září 2018. 

Prostranství před novou 
budovou zubní polikliniky 
bylo čerstvě vydlážděno

Nové posezení na pravém břehu Vltavy  
směrem z Kralup do Nelahozevsi
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Z a poslední půlrok vzniklo 
v našem městě několik zají-

mavých pamětních míst, která 
nejenže slouží k nezbytné kulti-
vaci města, ale zároveň pomá-
hají mladším občanům osvětlo-
vat konkrétní historická fakta. 
Mělo by tomu tak být i v případě 
historické lavičky na vlakovém 
soukolí, nacházející se u silniční 
křižovatky ulic Generála Klapál-
ka a Chelčického. Právě na tomto 
místě stála v dřívějších dobách 
frekventovaná vlaková zastávka 
s názvem Kralupy-gymnázium, 
kterou využívali zejména stu-
denti, učni, ale i další lidé dojíž-
dějící do Kralup za prací. 

„To mohu jako jeden z pamět-
níků potvrdit. Je tomu už sice 
řada let, ale když jsme lavičku 

instalovali, přišlo mi, jako kdyby 
to všechno bylo včera,“ vzpomí-
ná na dobu dávno minulou pan 
Jaroslav Kochman, jehož kova-
né dílo je zároveň darem městu 
a v podstatě i široké veřejnosti. 

„Věřím, že se lidem lavička zalí-
bí. Těm starším bude připomí-
nat onu starou železniční trať, 
kterou mají mnozí spojenou se 
svým dětstvím. Zároveň mo-
hu prozradit, že kolejnice, jež 

V elvarská trať, či spíše lokál-
ka, byla slavnostně otevře-

na 18. října 1882. Nestalo se tak 
na přání obyvatel Velvar, které 
měly tehdy 5600 obyvatel, spí-
še naopak. Spojení s Kralupy 
prosazoval velvarský cukro-
var, který potřeboval pro svůj 
provoz kladenské uhlí, a toho 
bylo v Kralupech, kde končila 
buštěhradská uhelná dráha, 
dost. Stavbou byla pověřena 
„Společnost státní dráhy“ po-
dle projektu Eduarda Bazi-
ky. Náklady byly odhadnuty  
na 274 000 zlatých. 

V porovnání s ostatními stav-
bami nestály v cestě žádné vel-
ké překážky, kromě kopcovi-
té krajiny. Terénní nerovnosti 
v Kralupech hned při výjezdu 
ze stanice musely být vyrov-
nány náspem. Ten probíhal, 
jak mnozí ještě pamatují, me-
zi ulicí Kaplířovou a Prokopo-
vou. V těchto místech tekl po-
tok a dráha jej musela na dvou 
místech překročit. Trať byla 
navržena pro maximální rych-
lost 35 kilometrů za hodinu. 
Trať z Kralup do Velvar přetí-
nala řadu silnic a dokonce i kra-
lupských ulic. Většina přejezdů 

a přechodů byla nechráněných, 
jen přejezd přes ulici Fügnero-
vu (dnes S. K. Neumanna) byl 
opatřen závorami. Koleje vel-
varské dráhy vedly těsně vedle 
staré cesty z Kralup do Miko-
vic, která se dnes jmenuje ulice 
Generála Klapálka. Velká část 
jednokolejné dráhy pak pokra-
čovala souběžně s okresní sil-
nicí až do Velvar. Po zdolání 
značného stoupání u Olovnice 
přechází trať o celkové délce  
10 km do souběhu se silnicí II/240 
v úseku u Malé a Velké Bučiny. 

Dokončená trať měla jen za-
stávku Olovnice na vrcholu 
stoupání trati do Velvar. Dal-
ší zastávky přibyly později.  
Až 4. října 1931 to byla zastávka 
Velká Bučina s nákladištěm, dá-
le o rok později Mikovice 1. led-
na 1932. Od 19. května 1934 by-
la uvedena do provozu zastávka 
Kralupy - gymnázium, která by-
la nejblíže k centru Kralup. 

A právě v blízkosti tohoto 
místa byl umístěn v polovině 
června památník historie vel-
varské dráhy. Je to kombina-
ce ocelové železniční nápravy 
s lavičkou podobné té, která je 
u nádraží. 

je součástí lavičky, se nachází 
prakticky ve stejném místě, ja-
ko tomu bylo u tehdejší dráhy.“ 

Město Kralupy nad Vltavou 
tímto panu Kochmanovi a jeho 
firmě K-OIL velice děkuje, ne-
boť právě jeho dílo se brzy sta-
ne přirozenou součástí místních 
pamětihodností. Připomínka 
velvarské železniční tratě, která 
v těchto místech vedla v letech 
1882-1974, však bude začátkem 
července ještě rozšířena o za-
budované kolejnice do dlažby 
v symbolické délce dvou metrů, 
a to u můstku přes Zákolanský 
potok u ZŠ Gen. Klapálka (jedná 
se o původně železniční můstek). 
O realizaci se postarají Technic-
ké služby města Kralup, přičemž 
již nyní je na zábradlí můstku 
občanům k dispozici zabudova-
ná informační pamětní deska. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Vzpomínka na velvarskou trať
- lavička místo zastávky 

V roce 1976 byl počáteční 
úsek velvarské dráhy procháze-
jící městem zrušen a přeložen 
na trať kladenskou. A tak závo-
ry přes ulici S. K. Neumanna si 
už pamatují jen pamětníci. Sou-
časná velvarská trať má stanice: 
Kralupy nad Vltavou, Kralupy 
nad Vltavou předměstí, Olovni-
ce zastávka, Velká Bučina, Vel-
vary. V roce 1982 si kralupští že-
lezničáři nedali ujít příležitost 
a oslavili výročí sto let velvarské 
dráhy jízdou historického vlaku 
z Kralup do Velvar. Vypůjčili si 
ze železničního muzea starou 
rakouskou parní lokomotivu 

„Arcivévoda Karel“. Členové di-
vadelního spolku, zaměstnanci 
kralupské dráhy a jejich man-
želky si při této příležitosti ob-
lékli dobové oblečení.

Během stoletého trvání vel-
varské dráhy došlo na tomto 
poměrně krátkém úseku trati 
k mnoha dopravním nehodám, 
a to jak na nebezpečných ne-
chráněných přejezdech, tak i na 
rovném úseku u Velké Bučiny, 
kde zahynul strojvůdce. Dnes 
jsou nebezpečné přejezdy vyba-
veny světelnou signalizací. 

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Červeně označeno 
je místo, kde byla 

instalována lavička.

Památník 
historie 

velvarské 
dráhy.
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■  Město Kralupy nad Vltavou zís-
kalo z Operačního programu Životní 
prostředí další dotaci ve výši  
4,5 mil. Kč pro ochranu obyvatel 
proti přívalovým povodním.

P rojekt „Modernizace protipovodňo-
vého varovného a monitorovacího 

systému města a Operačního programu 
Kralupy nad Vltavou“ zahrnuje především 
instalaci srážkoměrných a vodoměrných 
stanic v povodí Zákolanského a Knovíz-
ského potoka, které doplní stávající sys-
tém města Kralupy nad Vltavou a propojí 
ho se systémem města Kladna. Dále bude 
systém propojen s monitorovacími sta-
nicemi ČHMÚ, Povodí Vltavy a provozo-
vateli místních lokálních stanic. Projekt 
vyřeší varování obcí v povodí Zákolan-
ského potoka a města Kralupy nad Vlta-
vou v předstihu před příchodem povodně 
vyvolané regionálními dešti nebo přívalo-

vými srážkami a umožní případnou včas-
nou mobilizaci obyvatel a provedení pří-
pravných prací, které by minimalizovaly 
škody v území. 

Nedílnou součástí bude předávání dat 
odboru Životního prostředí Středočeské-
ho kraje. Na základě získaných dat bude 

možné začít zpracovávat projekt na revita-
lizaci toku Zákolanského potoka a tím do 
budoucna zabránit při přívalových povod-
ních, aby voda dotekla až do obydlených 
částí našeho města.

Dalším předmětem dotace je rozšíření 
stávajícího varovného a informačního sys-
tému obyvatel o 37 bezdrátových hlásičů 
v nově vystavěných lokalitách, výměnu 
zastaralých 63 ks jednosměrných hlásičů 
za dvojsměrné. Tím bude zlepšena infor-
movanost a slyšitelnost krizových hlášení 
na celém území města.

Poslední součástí získané dotace je vý-
měna stávajících šesti zastaralých elek-
tronických sirén za nové digitální sirény, 
tak aby bylo zajištěno dokonalé ozvučení 
varovným signálem ve všech částech Kra-
lup nad Vltavou.

LIBOR LESÁK,

MÍSTOSTAROSTA 

P řed budovou KaSS Vltava byla zabudo-
vána nová elektronická tabule, která 

je přímým ekvivalentem radniční úřední 
desky. Obdobné zařízení je již k dispozi-
ci i v blízkosti Masarykova mostu, resp. 
turistického iCafé. „Rozhodli jsme se, že 
i do Lobečku tento typ veřejné elektronické 
tabule umístíme. Občané už tedy nemusí 
chodit ,za most ,́ ty nejdůležitější infor-
mace budou mít možnost získat i na tom-
to místě,“ uvedl kralupský místostarosta 
Libor Lesák. 

Uživatelé prostřednictvím této tabule 
mohou nahlížet do veřejně přístupných 
materiálů, dostane se jim informací od 
konkrétních odborů, samozřejmostí jsou 
i zprávy z oblasti turistiky. V dalších měsí-
cích by však mělo dojít k rozšíření portfolia 
poskytovaných služeb, což podtrhují i slova 
Libora Lesáka.

O novinkách ve výměně řidičských prů-
kazů nyní často slýcháme v celostát-

ních médiích. Změna se týká samozřejmě 
i Kralup nad Vltavou. Co nás čeká a ne-
mine? Dojde ke zrušení tzv. místní pří-
slušnosti, což znamená, že si můžete o no-
vý řidičský průkaz požádat na jakémkoli 
obecním úřadě s rozšířenou působností. 
Další novinkou a jistě vítanou, je focení 
přímo v budově úřadu. Již nebude nutné 

nosit vlastní fotografii. Poplatek v přípa-
dě změny v řidičském průkazu (změna 
jména, bydliště, povinnost brýlí, rozšíře-
ní oprávnění, první průkaz atd.) je zvý-
šen z 50 Kč na 200 Kč. Zákonná výměna 
z důvodu konce platnosti nadále zůstává 
zdarma. 

Toto jsou zákonem dané podmínky, kte-
ré budou od 1. 7. 2018 platit po celé ČR. 
V Kralupech nad Vltavou si o řidičský 

průkaz můžete zažádat na Odboru dopra-
vy (u hlavního vstupu do budovy úřadu) 
v úředních hodinách: po a st 8:00-12:00, 
12:45-17:00 a čt 8:00-11:00, 12:00-15:00. 
Nejen na Odbor dopravy je možné se ob-
jednat přímo na daný čas na webových 
stránkách www.mestokralupy.cz. 

 LENKA MORAVCOVÁ,

REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

Novinky ve výměně řidičských průkazů

Bude vybudován protipovodňový systém

V Lobečku je nová elektronická tabule 
„Protože se tabule nachází v blízkosti 

KaSSu, rádi bychom zde promítali i upou-
távky na kulturní akce. Lidé, kteří třeba 
navštíví kino či divadlo, budou mít mož-
nost se i touto cestou dozvědět o pláno-
vaném programu. Rovněž je pak počítá-
no s prezentací vybraných reportáží TV 
Kralupy. Rozhodně bych si přál, abychom 
bezezbytku využili veškerý funkční po-
tenciál, který tato deska bezpochyby má.“

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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VÝpondělí .................8:00-12:00 ............12:45-18:00
úterý .....................8:00-11:15 ............12:00-15:00
středa ...................8:00-12:00 ............12:45-18:00

čtvrtek ..................8:00-11:15 ............12:00-15:00
pátek ....................8:00-14:00

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ INFOCENTRA MĚÚ KRALUPY  
NAD VLTAVOU OD 2. 7. 2018 DO 31. 8. 2018
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Pane místostarosto, začal bych otázkou 
týkající se mimořádně vysoké dotace, 
kterou se Městu podařilo získat pro ZŠ 
Komenského, a to na projekt „Přístavba 
odborných učeben v ZŠ Komenského“. 
Jak se vůbec tato myšlenka zrodila?
Projekt spojený s přístavbou nových uče-
ben na ZŠ Komenského vychází z myšlen-
ky obnovy výuky technických předmětů 
právě na této škole. Stávající učebny jsou 
už nyní ve špatném stavu a ze strany vede-
ní školy tu byl požadavek na modernizaci. 
V návaznosti na tuto skutečnost jsme se 
rozhodli pro obnovu technických předmětů 
na skutečně špičkové úrovni, a to v návaz-
nosti na dlouhodobou historii chemického 
průmyslu a učňovského a středoškolského 
školství v Kralupech. Spojili jsme se proto 
s VŠCHT jakožto jedním z podporovatelů. 
Tím dalším se stalo Středočeské inovační 
centrum, jehož prostřednictvím jsme byli 
zařazeni do sítě škol základního vzdělává-
ní (se zaměřením na technické předměty, 
jako jsou Matematika, Chemie a Fyzika). 
Na základě těchto skutečností jsme poda-
li žádost o dotaci v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu EU 
a byli jsme úspěšní. Dotace činí necelých 
37 miliónů korun. Částka bude určena na 
výstavbu nového pavilonu, jehož součástí 
bude nová učebna chemie, fyziky a mate-
matiky. Chybět nebudou ani nové labora-
toře a kabinety, počítáno je i se sociálním 
zařízením včetně bezbariérového přístupu, 
resp. výtahu. Ten bude ovšem sloužit i pro 
starou část budovy.  

Jak moc komplikované je na takto 
vysokou finanční dotaci dosáhnout? 
Konkurence mezi jednotlivými subjekty 
byla jistě veliká… 
Ano, to bezpochyby. Projektové žádosti si 
podávalo mnoho subjektů z celé ČR, při-
čemž uspokojeno jich bylo cca 42 %. Že 
jsme na tuto dotaci dosáhli, to považuji za 
úspěch.

Jak si celkově stojí kralupské školy 
ve srovnání s těmi ostatními v rámci 
Středočeského kraje? Mám teď na mysli 
především to materiální zabezpečení. 

Střední Čechy jsou trochu specifickým re-
gionem ve srovnání s ostatními regiony. 
V současné době je zde rozvoj školství pod-
porován, a to hlavně z důvodu nedostatku 
míst v samotných školách. Z tohoto důvodu 
je třeba školy rozšiřovat, což s sebou nese 
i lepší vybavenost, neboť výstavba nových 
pavilonů je základ. Především tedy úze-
mí, takový ten „prstenec kolem Prahy“, do 
kterého patříme i my, to je místo, kde na 
tom jsou školy poměrně dobře. Jinak kra-
lupské školy získaly dotace také z minis-
terstva školství, přičemž většina peněz šla 
opětovně do vybavení, případně do vzdě-
lávání pedagogů. Myslím si tedy, že kvali-
ta kralupských škol odpovídá současnému 
standardu, ovšem stále je co vylepšovat. 
Celkově si ale myslím, že naše školy jsou 
na velice dobré úrovni a velkou zásluhu na 
tom mají i všichni ředitelé. 

Jaké investiční akce se kralupských škol 
v nejbližší době dotknou? 
Velký projekt nás čeká v ZŠ Třebízského, 
kde se bude dělat nová kuchyň a elektrické 
rozvody. Investice je spojena i s obnovou 
osvětlení, neboť to stávající už nevyhovuje 
současným standardům. Nové kuchyně se 
dočkají i v ZŠ Václava Havla a dostane se 

i na nový pavilon školní družiny. Na tyto 
akce budeme připravovat projektové do-
kumentace a k samotné realizaci by mělo 
dojít příští rok. 

V ZŠ 28. října dojde k výměně střechy 
a i tady se pustíme do nové kuchyně. Za-
čátkem prázdnin pak chystáme velkou re-
konstrukci hřiště ZŠ Generála Klapálka. 
Zde vznikne velká travnatá plocha na spor-
tování, což byl požadavek tamních učitelů. 
Hřiště bude sloužit zejména na míčové hry 
a nebudou chybět ani prvky na atletiku (bě-
žecká dráha, doskočiště atd.). Sportoviště 
bude však plně k dispozici až na jaře příš-
tího roku, neboť travnaté hřiště vyžaduje 
mnohem náročnější údržbu. Všechny ty-
to investice jsou finančně hodně náročné, 
ale postupnými kroky se snažíme všechny 
školy postupně inovovat. Jedním z našich 
cílů je kultivace venkovního prostředí ZŠ 
Třebízského, což je prostor, který je mo-
mentálně dosti zanedbán. Máme v plánu 
zde postavit sportoviště i dopravní hřiště, 
které by mohlo sloužit i veřejnosti. O grant 
zkusíme požádat společnost ČEZ a.s., po-
kud by to nevyšlo, zafinancujeme hřiště 
z vlastních zdrojů. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou Kralup n. Vlt.

Žáky ve školách vystřídají 
stavební firmy a dělníci
■  Příjemné časy letních prázdnin sice začínají, ale v kralupských školách bude i tak velmi rušno. Město totiž 
plánuje celou řadu investičních akcí, přičemž některé z nich musí být ukončeny ještě před zahájením nového 
školního roku. O tom, co žáky, vyučující a další pracovníky školy čeká, jsem si pohovořil s místostarostou 
Liborem Lesákem.

Základní škola na 
Komenského náměstí
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V devadesátých letech minulého století 
jsme začali volně cestovat po Německu, 

Rakousku či Francii a s obdivem pozoro-
vali, jak jsou v těchto zemích krásná měs-
ta, jaké se zde používají dekorační prvky 
a místo sošek a monumentů socialistických 
hrdinů zde mají květinové výzdoby. Jsem 
velmi hrdý, že se k tomuto světu můžeme 
přibližovat jako země česká, ale i jako měs-
to Kralupy nad Vltavou. Snažíme se proto 
udělat maximum.

Poslední, z mého pohledu úspěšnou akcí, 
je instalace květinových mís na lávku pro 
pěší a cyklisty. Mísy jsou osázeny mixem 
převislých a pnoucích květin. To zname-
ná, že budou viset nad řekou a tím budou 
viditelné z vycházkových zón podle řeky, 
z Holubova i Rysova nábřeží i z Dvořáko-
vy stezky. Samozřejmě dojde i k prorůs-
tání zábradlí lávky, čímž bude i průchod 
příjemnější. 

V souvislosti s tím jsem dostal několik 
dotazů, zda by nebylo efektnější instalovat 
mísy směrem do lávky. Odpověď je jedno-
duchá. Nelze snížit průchodnost a zejména 
nelze zúžit průjezdnost cyklistického pru-

hu. Současně se domnívám, že zavěšení do 
volného prostoru přináší větší efekt, neboť 
jsou květiny viditelné z mnoha dalších míst.

Chtěl bych poděkovat občanům, kteří se 
s námi podělili o pozitivní dojem a napsali 
velmi krásné dopisy v souvislosti s těmito 
výsadbami. To dokáže práci úředníka vel-
mi zpříjemnit. Rázem úředník není vní-

mán sám sebou jen jako byrokrat, který 
vyžaduje zákonem stanovené povinnosti, 
ale i jako spoluautor „veřejného pozitiva“. 
Pevně věřím, že se nám i dále bude dařit 
realizace dalších projektů s výsadbou let-
niček a trvalek.  

JAN KOBERA,

VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

■  Ani tento měsíc nevynecháme téma vandalismus. Proč se tak děje? 
Komu tak vadí, když je u nás něco hezkého a má sloužit všem?
Altán pod Hostibejkem byl zpřístupněn na podzim loňského roku, jeho 
výstavba stála 100 tis. korun. Oprava dřevěného zábradlí nepatří k těm 
levnějším… Také neustálý nepořádek u kontejnerů – přitom jich je ve městě 
několik a nedaleko od sebe. Líbí se Vám to takhle více? 

Květiny zdobí lávku pro pěší a cyklisty

Vandalové ničí městský majetek
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Kontejnerové stání na nám. 
Mládežníků v Lobečku. Altán pod Hostibejkem

FO
TO

: J
A

N
 Š

P
A

Č
E

K
FO

TO
: R

A
D

K
A

 H
O

L
E

Š
TO

VÁ

Květiny brzy přerostou zábradlí  
a budou viditelné i z dálky
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Místo a způsob podání přihlášek:

} osobně do podatelny MěÚ,
} písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou. 

Přihlášky adresujte k rukám personalistky, Bc. Terezy 
Pulcové a uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení 
na referenta odboru výstavby a územního plánování 
/ referenta odboru SVŠK - NEOTVÍRAT“
V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu 

odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo 
na podatelnu!
Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím el. pošty. 
Plná znění všech výběrových řízení najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz

■  Již několik volebních období se 
vedení města velmi snaží o výstav-
bu obchvatu - komunikace, která 
by měla Kralupy nad Vltavou zbavit 
těžké nákladní a tranzitní dopravy. 
Zároveň i o nutnost postavit druhý 
silniční most v našem katastru, 
který by byl velmi potřebným třeba 
při možných kalamitních, havarij-
ních nebo jiných problematických 
situacích, kdy Masarykův most, či 
lávka pro pěší by nemohly sloužit 
svému účelu. 

T éma výstavby mostu se táhne mnoho 
let. Protože je to několikamiliardová 

investiční akce a má krajský i státní vý-
znam, vedení města mnohokráte interpe-
lovalo ministerstvo dopravy, jeho všechny 
předcházející ministry a samozřejmě i ve-
dení Středočeského kraje. Kralupy nad Vl-
tavou navštívili někteří ministři, hejtmani 
i náměstci hejtmanů pro dopravu. Všichni 
se shodli, že Kralupy nad Vltavou odvedení 
tranzitní dopravy potřebují a slíbili pomoc. 
Aktivní i finanční. A finanční prostředky se 
opravdu podařilo sehnat a začala jednání 
o realizaci výstavby. 

Složitá dopravní situace je však kompli-
kovaná nejen v našem městě, ale samozřej-
mě i v bezprostředním okolí Kralup a v celé 
oblasti severně od Prahy. Samotné Praze 
pak chybí ucelený dopravní okruh a most 

přes Vltavu v oblasti Suchdola. I pro toto 
trpí obce a města Dolního Povltaví průjezdy 
aut, exhalacemi, hlukem a nebezpečnými 
dopravními situacemi a haváriemi. 

Před několika lety se začaly do problema-
tiky alespoň částečně komplexního řešení 
zapojovat i obce ležící mezi dálnicemi D7 
a D8, tedy mezi dálnicí vedoucí na Teplice 
a k Chomutovu. Společnými silami většiny 
obcí pak byla vytvořena iniciativa, která 
trvala na komplexním dopravním řešení 
všech komunikací procházejících těmito 
obcemi, tedy nejen pouze na obchvatu na-
šeho města, který by sice odvedl dopra-
vu mimo centrum, ale způsobil by kolaps 
v okolních obcích. Obce společně a důrazně 
prosazovaly, aby se dopravní situací vedení 
kraje vážně zabývalo. 

Bohužel v některých obcích vznikly na-
opak i občanské iniciativy a hnutí, které 
nesouhlasí s některými řešeními plánova-
né trasy propojky dálnic, a proto se jednání 
o projektech a trase navrhované komunika-
ce neúměrně natahují a prodlužují. Je to ke 
škodě věci. Za některými těmito iniciativa-
mi stojí jen několik jedinců, jejichž činnost 
však dlouhodobě blokuje mnohé přípravné 
práce a neúměrně je prodlužuje.

Celá výstavba této komunikace je pak 
rozdělena na tři etapy. Největší pokroky 
na celé trase komunikace se ale dějí prá-
vě na části, která by měla sloužit jako kra-
lupský obchvat - tedy na tzv. druhé etapě. 
Krajský úřad a Krajská správa a údržba sil-

nic, která bude celou výstavbu zajišťovat, 
již zahájily majetkoprávní přípravu reali-
zace. Vyzvaly majitele pozemků k prodeji 
pozemků potřebných k výstavbě a nabídly 
jim možnost odkupu za velmi výhodné ce-
ny. Zároveň kraj zahájil přípravy k podání 
žádosti o stavební povolení, které by chtěl 
dodat a podat ke konci tohoto roku. Druhá 
etapa, tedy ta „kralupská", bude zcela určitě 
také nejsložitější a stavebně i finančně nej-
náročnější. Bude obsahovat, mimo těleso 
vlastní silnice, křižovatky a sjezdy i celkem 
tři velmi složité mosty - přes Vltavu, želez-
niční trať mezi Kralupami a Dolany a také 
most přes Debrnské údolí. Město již i ve 
svém územním plánu a při jeho úpravách 
počítá s obchvatem a zastupitelstvo územní 
plán k tomu podřizuje a doplňuje. 

V obou dalších etapách připravované 
propojky dálnic D7 a D8 pak probíhá pro-
ces EIA, který jest podmínkou realizace 
stavby. I zde se musí dodržet zákonné pod-
mínky vyjadřovacích lhůt a projednání. 

Ve výstavbě obchvatu Kralup nejsme tedy 
rozhodně na mrtvém bodě. Kroky k jeho re-
alizaci se rozběhly a Město Kralupy nad Vl-
tavou jednoznačně, s ochotou a s velikou ak-
tivitou akceptuje všechny akce, které vedou 
a povedou k jeho realizaci. Je teď ale výhrad-
ně na Středočeském kraji a jeho orgánech, 
jak aktivně a rychle bude postupováno, na 
vyjednávání s okolními obcemi i s jejich ob-
čany a také s majiteli potřebných pozemků. 

PETR HOLEČEK, STAROSTA

Příprava obchvatu města nespí

Město Kralupy nad Vltavou prodloužilo výběrové řízení na obsazení funkce: 

Město Kralupy vyhlásilo výběrové řízení na pozici: 

POŽADAVKY:
} vzdělání (stavebním zákonem požadováno): 
a) autorizovaný architekt pro obor územního 
plánování, nebo
b) VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru 
územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe 
při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné 
správě, nebo

c) VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznané pro 
autorizaci v oboru územní plánování, nebo 
d) VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 
3 roky odpovídající praxe
} příslušná zkouška odborné způsobilosti vítána,
} praxe a výkon správních činností ve veřejné 
správě vítán,
} splnění požadavků dle ust. § 4 zákona  

č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),
} aktivní a samostatný přístup k práci, 
} schopnost jednání s lidmi i v konfliktních 
situacích,
} uživatelská znalost práce na PC,
} řidičské oprávnění skupiny B vítáno.
NÁSTUP: 
} ihned, popř. dle dohody.

(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

POŽADAVKY:
} vzdělání: VOŠ sociálního směru, VŠ soc. směru,
} znalost sociálněprávní agendy,
} příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona 

č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),
} zkušenost s výkonem správních činností  
ve veřejné správě v oblasti sociální výhodou,
} schopnost jednání s lidmi v konfliktních 
situacích, 

} aktivní a samostatný přístup k práci,
} uživatelská znalost práce na PC,
} řidičské oprávnění skupiny B.
NÁSTUP: 
} ihned, popř. dle dohody.

Referent odboru výstavby a územního plánování MěÚ

Referent odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ – sociálně právní ochrana dětí na dobu určitou
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střípky z linky 156 � 
u 26. 5. v 22:02 na sl. telefon oznámila paní 
K., že z Lobče směrem do města jde muž, který 
poškozuje zaparkovaná vozidla. Hlídka MP již muže 
nezastihla v místě, které uvedla oznamovatelka, 
a proto provedla kontrolu blízkého okolí. Během 
kontroly hlídka procházela kolem rodinného domu, 
ze kterého se ozýval hluk. Z tohoto domu následně 
vyběhl muž, který slovně a fyzicky napadl hlídku 
MP. Hlídkou MP byl muž za pomocí donucovacích 
prostředků zpacifikován a na místo byla přes DS 
přivolána hlídka PČR. Muž byl hlídkou ztotožněn. 
Poté se doznal, že svým předešlým jednáním 
poškodil kapotu jednoho z vozidel a z důvodu 
podezření na spáchání trestného činu poškození cizí 
věci a výtržnictví byl předán hlídce PČR k dalšímu 
opatření. Hlídce MP ani panu D. nebyla způsobena 
zákrokem žádná újma na zdraví ani na majetku.

u 1. 6. v 12:56 přijala DS MP Kralupy žádost 
OO PČR o součinnost hlídky MP v ulici K. Čapka, 
kde došlo k pádu vzrostlého jehličnatého stromu, 
zřejmě z důvodu vlivu nepříznivého počasí. Uvedený 
strom spadl z pozemku rodinného domu přes silnici, 
přičemž tento strom poškodil na silnici parkující 
vozidlo, plot a okno protějšího rodinného domu. 

Strom zároveň poškodil elektrické vedení. Hlídka 
MP provedla zabezpečení místa události do příjezdu 
HZS. DS byl informován KOPIS Kladno s informací, 
že došlo k poškození elektrického vedení, a ten na 
místo vyslal havarijní tým ČEZ. Hlídka PČR si celou 
věc převzala k dalšímu opatření. HZS zde provedl 
odklizení události.

u 9. 6. v 17:56 přijala DS MP Kralupy žádost OO 
PČR o součinnost hlídky MP v Růžovém údolí, kde 
se během průtrže mračen na vozovce vytvořila 
velká louže, ve které uvízlo několik vozidel. Hlídka 
na místě usměrňovala dopravu a bránila ostatním 
řidičům vjezdu na tuto komunikaci, do příjezdu 
HZS. Po odčerpání vody byla nepojízdná vozidla 
odstavena mimo vozovku a komunikace byla 
zprovozněna.

u 11. 6. v 17:02 na l. 156 oznámila paní R., že se 
po DPS pohybovaly dvě cizí ženy. Tyto ženy měly 
údajně odcizit z jednoho bytu finanční hotovost ve 
výši 1 000 Kč. Paní R. dále uvedla, že věc nechce 
nikdo hlásit, nedošlo u žádné z osob k újmě na 
zdraví a tuto událost jen dává na vědomí. Obyvatele 
domu poučila, aby nepouštěli do svých bytů cizí 
osoby a své byty si řádně uzamykali. DS byla paní 

R. poučena, informace byla předána na OO PČR 
a následně všem strážníkům MP. 

u 12. 6. v 12:20 hlídka MP Kralupy zjistila při 
kontrolní činnosti na sídlišti V Zátiší muže s osobním 
dodávkovým vozem, který stojí u kontejnerů na 
separovaný odpad a vybírá z tohoto kontejneru 
papír. Tento papír poté odnáší do uvedeného 
vozu. V muži byl zjištěn p. S., který hlídce sdělil, že 
si tento papír bere pro osobní potřebu. Jelikož byl 
odpad již uložen v příslušném kontejneru, stal se 
majetkem města. Pan S. se svým jednáním dopustil 
přestupku proti majetku, a proto byla panu S. za 
tento přestupek hlídkou uložena pokuta.

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MP – městská policie
DS MP – dozorčí služba městské policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR Kralupy 
nad Vltavou
KOPIS - Krajské operační a informační středisko
HZS – Hasičský záchranný sbor
DPS – Dům s pečovatelskou službou
ČEZ - České energetické závody

P rvním počinem „Zemědělského 
a okrašlovacího spolku pro Kralupy 

a okolí“, založeného v roce 1902, bylo zales-
nění Hostibejku, který byl do uvedené doby 
holým vrchem. Členové spolku postupně 
vysázeli 63 203 stromů a keřů, taktéž vy-
budovali cesty a umístili lavičky. Další ak-
ce, která dodnes „poznamenává“ Kralupy, 
se vázala k vysázení stromů na Dvořákově 
stezce z Kralup do obce Nelahozeves. Za-
jímavostí je, že jedním z předsedů spolku 
byl kralupský kulturní činovník Antonín 
Boruta, dědeček Jaroslava Seiferta. O uve-
dených aktivitách byly v nedávně době pu-
blikovány články i zde, v Kralupském Zpra-
vodaji. Bohužel více informací a fotografií 
se o spolkové činnosti nedochovalo… 

Tímto vyzýváme občany a přátele města, 
aby v případě, že mají související fotografie, 
dobové novinové články a dokumenty, o je-
jich krátkodobé zapůjčení k naskenování 
(na počkání) na městském úřadě - kontakt-
ní tel.: 315 739 856 a mail: kamil.hainc@
mestokralupy.cz. Získané informace a foto-
grafie budou následně veřejně publikovány.

Na závěr můžeme s radostí oznámit, že 
v letošním roce by měla být tomuto ctihod-
nému spolku slavnostně odhalena pamět-
ní deska, a to v souvislosti s připomínkou 
zalesnění Hostibejku. 

KAMIL HAINC, MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Hledají se fotografie a dokumenty o historii 
kralupského okrašlovacího spolku
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Původní podoba Hostibejku - do r. 1902 holý vrch, povodňová fotografie z r. 1890.



11www.mestokralupy.cz   HISTORIE  ČERVENEC-SRPEN 2018   KZ

Z a první republiky byl seniorem 
kralupských živnostníků Franti-

šek Beneš. Vyučil se zámečníkem a byl 
v Kralupech majitelem zámečnické-
ho a slévačského závodu. V roce 1935 
o něm vyšel oslavný článek k jeho  
78. narozeninám v časopise kralupského 
muzea „Podřipský kraj“. Brzy nato pak 
článek přímo z pera autora. František 
Beneš v něm podrobně líčí své mládí, svá 
učednická léta, a jak se seznámil s Fran-
tiškem Palackým.

Beneš začal chodit do školy v Minicích 
a pokračoval v Kralupech, když v roce 
1867 byla v Kralupech otevřena první 
obecná škola. Stojí dodnes naproti měst-
ské knihovně a byla nedávno přestavě-
na pro jiné účely. Mladý Beneš se dobře 
učil a pan učitel Karel Chmel zasílal je-
ho výkresy, malby a mapy na výstavy. Po 
ukončení školní docházky odešel mladý 
Beneš do učení do zámečnické dílny An-
tonína Fialy v Praze v ulici „Ve Smečkách“. 
Tam ho ohromila velká tabule hlásající 
„Maschinen und Kunstschlosserei Anton  
Fiala“ a velké ozubené kolo a velký klíč 
zavěšené po stranách domu.

Jako učedník často docházel se starším 
dělníkem do domu Palackých v tzv. Mac-
Nevenově paláci, který dostala manželka 
Františka Palackého, Tereza Měchurová, 
dcera bohatého pražského advokáta, vě-
nem. Je to dům č. p. 719/II v dnešní Pa-
lackého ulici mezi ulicí Jungmannovou 
a Vodičkovou. Dělník, ke kterému byl 
učedník přidělen, byl prý jediný, kdo do-
vedl odmykat porouchané bezpečnostní 
zámky u nábytku Palackých. Mladý Beneš 
se to od něj naučil a jednoho dne mu mi-
str dovolil, aby šel sám k Palackým opra-
vit porouchaný zámek u starožitné truhly 
a zhotovit nový klíč. Když mladý učedník 
dorazil do domu Palackých, otevřela mu 
služka a k poškozené truhle ho zavedla 
paní Riegrová, dcera Františka Palacké-
ho. Mladý učedník snadno porouchaný 
zámek rozebral, odnesl do dílny a zhotovil 
k němu nový klíč. Při druhé návštěvě byl 
v bytě i starý pán, staromódně oblečený, 
s vysokým límcem a krkem obtočeným 
černou látkou. Beneš ho uctivě pozdra-

vil. Hned poznal „otce národa“ Františka 
Palackého.

Palacký se malého učedníka zeptal: 
„Kde jsi, hochu, chodil do školy?“. „Pro-
sím, v Kralupech,“ odpověděl Beneš. Uká-
zalo se, že Palacký Kralupy zná. Patrně 
v Kralupech nikdy nebyl, ale dobře věděl, 
že z Kralup pocházel profesor Jan Jodl, 
který se také zapojil do obrozeneckého 
proudu, což ho stálo v roce 1848 profe-
sorské místo. Na pamětní desce na jeho 
rodném domě v Kralupech je uveden jako 
národní buditel. František Palacký v roce 
1818 napsal Jungmannovi, že obdržel od 
prof. Jodla překlad Dobrovského učebni-
ce češtiny „Ausführliches Lehrgebäude 
der böhmischen Sprache“, tedy učebnici 
psanou německy, tak jak byl Dobrovský 
v té době zvyklý psát.

Palackého zajímalo, jak probíhal po-
hřeb Jana Jodla kralupského, který ze-
mřel v roce 1869. Třináctiletý učeň Beneš 
na pohřbu byl a Palackému vyprávěl, jak 
šel v průvodu několika tisíc lidí a tří kněží 
na minický hřbitov a zpíval píseň „Doko-
nal život můj“.

Po smrti Františka Palackého docházel 
do jeho domu František Beneš jako zave-
dený opravář dál a sloužil Dr. Františku 
Ladislavu Riegerovi, tehdy vůdčí postavě 
českého politického života. Po vyučení 
pracoval Beneš u různých firem, získal 
velkou praxi. Při svých studijních ces-
tách do okolních zemí, kde se seznamoval 
v různých podnicích se strojní a chemic-
kou výrobou, rozšířil svoje znalosti a stal 
se uznávaným odborníkem. Od roku 1876 
přihlašoval své vynálezy. Celkem získal 
33 patentů.

Jako kluk jsem poznal starého pana Be-
neše, a on jako kluk poznal starého Fran-
tiška Palackého. A tak mi ta doba, kdy 
český národ bojoval o znovu získání své 
identity v šířícím se rakousko-germán-
ském moři, nepřipadala již tak vzdálená. 
Pocítil jsem dotek s minulostí. Na rozdíl 
od pana Beneše jsem během dalších let 
mého, dnes již mohu říci dlouhého živo-
ta, žádnou význačnou osobnost nepotkal. 
Těch bezvýznamných však bylo dost.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Můj dotek s minulostí
O osobnostech a událostech, o kterých jsem se ve škole učil, jsem si myslel, že jsou již 
dávno zaneseny prachem staletí. Například doba obrození, obávaná maturitní otázka, 
mne příliš nezasáhla, dokud jsem nezjistil, že mne od ní dělí jen jeden lidský život.

Hrob rodiny Benešovy
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V roce 1968 jsme se z lidí stali občany. 
Již předcházející léta připravovala ten-

to zázrak – byly to nové filmy, knihy, di-
vadla, lidé vracející se „odjinud“. Byl zde 
na jedné straně pokrok v budování nových 
továren i bytů (Kaučuk byl nejlepší fabri-
kou na výrobu kaučuku v celé Evropě), ale 
na druhé straně tuhá politicko-ideologická 
diktatura. A světem šla tehdy všeobecná 
vlna nespokojenosti. Studenti na západ od 
nás volali: „Aspoň trochu socialismu“, a my, 
aniž bychom chápali jejich postavení, jsme 
toužili po „aspoň troše kapitalismu“.

Nevím, jestli to byla iluze, či program, 
ale naše heslo „socialismus s lidskou tvá-
ří“ se převrátilo do skutečnosti a začaly se 
dít věci.

I v Kralupech se začali objevovat aktiv-
ní lidé, kteří přestávali myslet jen na se-
be, dávali svůj čas k dispozici ostatním. 
Vznikl zde pověstný skautský oddíl, vedený 
starými junáky, kteří ve svém volném ča-
se učili mládež (a bylo jich hodně) vztahu 
k přírodě, k sobě navzájem, k městu i stá-
tu. Objevili se sokolové. Lidé se žádostivě 
zúčastňovali nejrůznějších politických dis-
kuzí a přednášek. Chtěli pomoct zlatému 
národnímu pokladu a darovávali část svého 
majetku. Bylo to úžasné.

Ale! Rok 1968 byl i rokem hořké porážky 
nadějí, stačil k tomu vstup armády „spřáte-
lených států“ na naše území. 

Nechci být nespravedlivá. Československo 
a ani Kralupy se nevzdávaly automaticky. 
V Kralupech diplomatická jednání s předsta-
viteli sovětských vojsk vedl např. pan V. Šimů-
nek (ředitel hudební školy) a dokázal vypo-
klonkovat při jednáních ozbrojence ze dveří. 

Na Kaučuku organizoval akce pan C. Svo-
boda. A tak byl např. vydán tzv. Vtipník 
(spolu s A. Hradilíkem jsme v Praze opsali 
nejvtipnější hesla a ta vydali tiskem a lidé 
je malovali po zdech). Poté spolu s ruský-
mi chemičkami (S. Jirkovská a J. Jeřáb-
ková) jsme přeložily do ruštiny Dva tisíce 
slov (dokument pražského jara). Text byl 
rozmnožen a rozdával se ruským vojákům.

Ale protesty proti tak velké mocné přesile 
pomalu slábly. A tak na dobu další generace 
(do 80. let) se z naší společnosti vytratili 
aktivní občané a zůstali jen nespokojení, 
pokoření, shrbení a brblající lidé. Uchýlili 
se do své vnitřní migrace – do svých rodin, 
chat, zahrádek a hospůdek. Těžko dneska 
nějak vyčíslit škody v ekonomice (likvidace 
schopných kádrů, odchod mladých specia- 
listů do emigrace apod.), ale úplně nevy-
číslitelná je škoda, která působí v oblasti 
kultury a lidského charakteru. To všechno 
je také historie, dědictví, které máme.

Co se dá dělat, čekáme znovu zrození ob-
čana, občanské společnosti, kdy snad ne-
bude na 1. místě JÁ, ale MY.

EVA DVOŘÁKOVÁ

V této době dochází k velké změně v Kra-
lupech nad Vltavou. Plánuje se výstav-

ba závodu na výrobu syntetického kaučuku. 
V roce 1963 byl spuštěn moderní závod, 
v té době s nejmodernější technologií v Ev-
ropě. Se závodem bylo postaveno i sídliš-

tě pro zaměstnance. Kralupy se rozrostly 
o velký počet kvalifikovaných občanů měs-
ta. V této době se přestěhoval i Výzkumný 
ústav syntetického kaučuku (VÚSK) ze Zlí-
na i s duchem Bati, který se stále vznášel 
nad městem i v dobách komunismu. S tímto 

Na výzvu, abyste zavzpomínali na rok 1968 v Kralupech, reagovala hrstka z vás, manželé Dvořákovi, 
paní Macáková a pan Ercoli. Všem čtyřem velice děkuji za čas věnovaný vzpomínkám.

RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

PŘIPOMÍNÁME SI UDÁLOSTI SRPNA 1968

Historie – jenom?
Je to neuvěřitelné, ale letos je to již půl století od roku 1968. Nejméně pro 
dvě generace je to již dávná historie. Ale opravdu je to tak dávno? Co se 
tehdy dělo a o co šlo? 

Vzpomínky na rok 1968
Jarní politický větřík se v roce 1968 neproháněl jenom v ČSSR, ale 
zavál i do dalších zemí tzv. tábora socialismu, včetně SSSR, ale i do 
zemí kapitalismu. Na západě jsou velké sociální bouře proti politickému 
systému. Chtějí měnit kapitalismus, změkčit jeho tvrdost.

pracovištěm jsem se do Kralup přestěhoval 
i já s manželkou. VÚSK navrhl a vypracoval 
novou technologii výroby kaučuku, která 
byla realizována. Za tyto práce jsem jako 
hlavní řešitel obdržel státní vyznamenání 
za zásluhy a ústav obdržel Řád práce. V ro-
ce 1968 jsem byl v tajných volbách navržen 
do krajského výboru KSČ a zvolen do jeho 
předsednictva. 

Dne 21. srpna 1968 nás obsadila okupační 
armáda v počtu asi 130 000 vojáků s obrně-

Most u Veltrus s projíždějícími 
vojáky v roce 1968.

Mostní ulice v roce 1968
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N a fotografii z roku 1968 
jsou spolu se mnou (vpra-

vo v černém tričku) hlavně děv-
čata, se kterými jsem působil 
jako oddílový vedoucí na dět-
ském táboře pořádaném na pře-
lomu července a srpna 1968 od-
borovou organizací železničářů 
depa Kralupy nad Vltavou. Měli 
jsme štěstí, že jsme dovezli děti 
k rodičům z okolí Desné v Orlic-
kých horách do Kralup 10 dnů 
před začátkem okupace v roce 
1968.

Jména děvčat ani chlapců 
z fotografie, dnes jistě zaslou-
žilých seniorů, si už nepamatu-
ji. Pamatuji si jen, že blondýna 

vedle mě byla dcerou tehdejšího 
ředitele ZŠ v Zeměchách a teh-
dy pracovala snad ve spořitelně. 
Já už jsem se s ostatními nikdy 
více nesešel. Jednak kvůli ná-
sledné okupaci a také kvůli mé-
mu přesunu do Ústí nad Labem, 
kde jsem maturoval na SPŠS. 

Dnes žiju na Moravě a mys-
lím si, že je nutno připomínat 
střípky z roku 1968 i dnes. Pro 
mne bylo tehdy hodně motivu-
jící to, že tábor nebyl pionýrský, 
ale organizovaný železničář-
ským depem a mne získal jeho 
tehdejší představitel, pan Skála.

MILAN ERCOLI,

RODÁK Z ROUDNICE NAD LABEM

nými vozidly, děly a tanky. Přijeli bojovat. 
Jakýkoli otevřený odpor by se stal velkým 
masakrem. Proti okupaci povstal celý národ 
a dával to veřejně najevo. Na závodě Kaučuk 
vznikl štáb, který organizoval odpor proti 
okupaci. Předsedal mu Ing. Ctirad Svoboda, 
bývalý voják. Zde se scházeli dobrovolní-
ci, kteří vyráběli a roznášeli různá protiso-
větská hesla a provolání. Počátek okupace 
v ČSSR si vyžádal 82 mrtvých.

Jak prožívala okupaci naše rodina?  
21. srpna jsem v noci dostal zprávu o oku-
paci. Šel jsem do závodu a byl vyslán do 
Prahy na KVKSČ. Dovezl mě motorkář, 
projížděli jsme kolony transportéru smě-
řujícího do Prahy. Krajský výbor byl už uza-
vřen a hlídán zelenými barety. Po nábřeží 
Vltavy šel velký průvod mladých lidí s pra-

porem. Proti nim nastoupila hradba vojáků 
a začali střílet do vzduchu. Na Mírovém ná-
městí se valil ještě mohutnější průvod. Pro-
ti němu byly rozmístěny tanky. Situace zlá.

K večeru jsem se setkal s pracovníky 
KVKSČ. Vznikla fáma, že zatýkají funkcio- 
náře strany. Tuto noc jsme přespali v Rado-
tínské cementárně pod papírovými pytli. 
Další den jsme dali dohromady prohlášení 
proti okupaci a já se vrátil do Kralup.

Štáb na Kaučuku pracoval nepřetržitě, 
starosta města Holan se stáhnul a za ně-
ho nastoupil p. Šimůnek, ředitel hudebky. 
Zástupci vojsk nás navštívili na městském 
úřadě. Přijeli v obrněnci v doprovodu čtyř 
ozbrojenců s automaty. Vstoupili do kan-
celáře a dva ozbrojenci se postavili do dve-
ří. Vytvářeli atmosféru strachu. Dostalo se 
jim od nás upozornění, že pod automatama 
a v přítomnosti ozbrojenců jednat nebude-
me. Po dohadování tito opustili kancelář 
a stáli z druhé strany. Požadavkem druhé 
strany bylo, aby do dvou dnů zmizely veš-
keré nápisy a protisovětské letáky, jinak vy-
hlásí stanné právo. To už bylo na nás trochu 
moc. Připomněli jsme, že když nás okupo-
vali Němci a vyhlašovali stanné právo, že ho 
měli natištěné v češtině i němčině a pode-
psané velitelem. Jestli mají takové prohlá-
šení, ať nám ho předají a my ho vyvěsíme. 
Situace se změnila. Poznali, že nás strašit 
nemohou, došlo k jednání. Rozešli jsme se 
bez termínů.

V roce 1969 jsem byl na mezinárodním 
sympoziu o makromolekulární chemii 
v Budapešti vyzván, abych přísahal, že jsme 
chtěli opustit spojenectví se SSSR a spojit 
se se západem. Popřel jsem to a prohlásil, 
že obsazení mé země vojáky SSSR bylo to 
nejhorší, co nám mohli udělat. 

Poté mě v Kralupech navštívili tři Sověti 
v civilu a přemlouvali, abych změnil názor 
a říkali, že nemusím padat na kolena, že 
bude stačit jenom to naznačit, drobet se 
prohnout. V Kaučuku mě navštívili členové 
nového politického uskupení v Kralupech, 
p. Koutný a p. Peluňka. Poukázali na to, 
kdo všechno převlékl kabát a naznačili, že 
by bylo dobře, kdybych také přešel do je-
jich tábora.

Jak vše dopadlo? Byl jsem vyloučen 
z KSČ, propuštěn ze závodu a jediné za-
městnání, které jsem mohl získat, byla 
dělnická profese. Jedenáct let jsem pra-
coval v úkolu. Těsnil jsem okna, šest let 
těžil uran chemickou cestou ve Stráži pod 
Ralskem...

EMIL DVOŘÁK

Táborové léto roku 1968

Mostní ulice v Kralupech 
v roce 1968
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Nejstarší zmínka o ní pochází ze Za-
kládací listiny Staroboleslavské ka-

pituly (dle Kosmovy České kroniky vy-
svěcené v r. 1046). Podle ní devět lidí ze 
Zlončic bylo strážci kostela ve Staré Boleslavi.  
Do r. 1960 byly Zlončice samostatnou obcí. 
Poté se staly osadou Chvatěrub a současně 
se přičlenily ke Zlončicím Dolánky, které by-
ly do té doby osadou Dolan (obec na proti-
lehlém břehu Vltavy). Samostatnou obcí se 
Zlončice opět staly v r. 1990. Počet obyvatel 
se až do r. 2007 pohyboval mezi 200 až 300, 
v současné době má obec okolo 600 obyvatel. 

Vydejme se však na slíbenou cestu po 
pravém břehu Vltavy proti proudu řeky. 
Jakmile mineme po levé straně poslední 
(žlutý) dům ve Chvatěrubech, vcházíme 
na území Zlončic. Hned vlevo vidíme čás-
tečně odtěženou skálu - jedná se o obec-
ní lom Krkavčina. V něm se v různých ob-
dobích s přestávkami těžil kámen již před  
r. 1913. V polovině minulého století v něm 
začala těžit kámen státní silniční správa. 
Při jednom z velkých odstřelů v r. 1951 by-
la zavalena část cesty do Dolánek, balva-
ny byly vymrštěny do poloviny řeky a sou-
časně došlo k poškození několika domů ve 
Chvatěrubech a na náhorní plošině Zlončic.  
V r. 1964 byl lom uzavřen. Podél něj stojí 
zbytek usměrňovací hráze, která chránila 

prostor lomu proti zaplavení velkou vodou. 
Ze skály nad ním jsou nádherné výhledy na 
okolní krajinu s řekou.

Po chvilce chůze začíná na levé straně 
občasná zástavba chat. Zmínka o první dře-
věné chatě zbudované „v háječku“ je z roku 
1933. Jezdili do ní lidé z Prahy, „aby si užili 
vody a slunce“. 

Mezi chatami je situován vodárenský 
objekt. Pode dnem Vltavy je zde ulože-
na vodovodní shybka, která byla v letech 
2009 až 2010 přeložena hlouběji při pro-
hrábce řečiště a opravě břehového opev-
nění.

Za posledním zeleným plotem, v jehož ro-
hu stojí ocelový sloup s místním rozhlasem, 
se podívejme doleva. Kousek dál od cesty 
je zbytek cihlového komínu a zadní stěna 
objektu, ve kterém byla umístěna čerpací 
stanice vltavské vody do cukrovaru v Úži-
cích (ten byl dostavěn v r. 1856 a naposledy 
fungoval při řepné kampani 1998-1999). 
Voda byla čerpána potrubím vedoucím po 
povrchu skály na náhorní plošinu Zlončic 
a odtud přes rybník v Kozomíně až do Úžic. 
V zimě při opadaném listí je potrubí dob-
ře vidět. Někdo si možná čerpací stanici 
vybaví, byla stržena po povodni v r. 2002.

Po této zastávce se cesta stáčí do tvaru 
písmene S. Nejprve překročíme malý pro-
pustek, kterým vytéká bezejmenná vodoteč 
ze Zlončické rokle do Vltavy. Odbočka vlevo 
tvoří příjezdovou cestu k chatám postave-
ným při vstupu do Zlončické rokle. V tomto 
přírodním biokoridoru, který je dnes sou-
částí Přírodního parku Dolní Povltaví, byly 
dříve obhospodařované pozemky a zahrady 
s ovocnými stromy. Existuje několik his-

Po pravém břehu Vltavy 
katastrem Zlončic

■  V tomto článku vás provedeme Vltavskou 
cyklostezkou po pravém břehu Vltavy. Tuto 
příjemnou procházku určitě každý Kralupan 
absolvoval. Ne všichni však ví, jaké zajímavos-
ti cestou míjí. A jelikož se budeme celou dobu 
pohybovat po katastrálním území Zlončice, 
shrňme si v krátkosti historii obce. 

…tip na procházku nejen o prázdninách…

Pohled  
na lom Krkavčina 

z vltavské 
cyklostezky

Komín a zadní 
stěna čerpací 
stanice úžického 
cukrovaru
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torických fotek s pohledem na holé strá-
ně Zlončické rokle. Na jaře r. 1926 přišlo 
na představení divadelní hry Husité, které 
sehráli členové T.J. Sokol Zlončice u vody, 
odhadem 5 tisíc lidí. Představení byl příto-
men i autor Arnošt Dvořák.

Po projití „esíčka“ se břeh vlevo rozšiřuje. 
Za touto úpravou území, na kterém jsou za-
travněné hřiště a několik chat, je splavnění 
Vltavy (tzv. kanalizování). Při něm bylo za-
čátkem 20. století v tomto úseku posunuto 
a upraveno koryto Vltavy a byla postavena 
navigační hráz. Před splavněním zde byla 
řeka „zakousnutá“ do pravého břehu, který 
původně kopíroval patu skalního masivu. 
Část nově vzniklého prostoru mezi navigač-
ní hrází a skálou byla po r. 1914 využita pro 
zbudování kalojemu, jichž bylo v té době 
podél toku dolní Vltavy několik. Polotekuté 
kaly z Pražské čistící stanice byly odváženy 
speciálními loděmi do kalojemů, které se 
vyprazdňovaly nejpozději koncem ledna 
před příchodem velkých vod z jarního tání. 
Vyschlé kaly byly zužitkovány zemědělci 
jako hnojivo.

Prostor vzniklý přeložením koryta Vlta-
vy končí před začátkem zástavby Dolánek. 
Ještě předtím však vysledujme na proti-
lehlém (dolanském) břehu pozvolný vstup 
do řeky. Přímo naproti jsou na pravém bře-
hu, po kterém jdeme procházkou, zacho-
vány dnes již zarostlé, avšak dobře patr-
né schůdky k řece vyskládané z kamene. 
Od r. 1929 zde fungoval přívoz, kterému se 
říkávalo „u brodu“ a jehož provoz někteří 
starousedlíci ještě pamatují. Starší přívoz 
naproti Dolánkám provozoval v letech 1899 
až 1929 pan Kulka. Přívoz po něm zdědi-
la jeho manželka. Jelikož však byl přívoz 
u brodu výhodnější, starší byl zanedbáván. 
Pouze v době velké vody, kdy býval brod za-
plaven, se používal přívoz pod Dolánkami. 
V roce 1909 vybíral pan Kulka za převoz 
osoby šest halířů, za převoz kusu malého 
dobytka, prase, tele, kozu, trakař nebo ve-
lociped čtyři halíře.

Další zajímavostí je to, že se vlevo nad 
tímto úsekem cesty na náhorní plošině, 
která je převýšena asi 60 m vůči toku Vl-
tavy, rozprostíralo pravěké hradiště. Zá-
chranným archeologickým výzkumem byly 
zdokumentovány nálezy zlomků keramiky 
únětické kultury, z období halštat-latén, do-
by římské a pozdního raného středověku.

Procházku ukončíme v Dolánkách. Jak 
již bylo zmíněno dříve, osada Dolánky spa-
dala před r. 1960 pod obec Dolany na pro-
tějším břehu Vltavy. Již v r. 1922 však došlo 
k pokusu o připojení Dolánek ke Zlončicím, 
kdy občané této osady podali žádost o při-
pojení obecnímu zastupitelstvu ve Zlonči-
cích. V r. 1925 uznala rada obce Zlončice 
na základě přípisu Okresní správní komise 

připojení za bezúčelné. Na mapě Stabilního 
Katastru (z r. 1840) je v Dolánkách zanese-
no šest čísel popisných. V r. 1931 zde bylo 
sedm domů, z toho tři rolnické hospoda-
řící usedlosti (v r. 1937 na všech hospoda-
řily ženy). V době připojení ke Zlončicím  
(v r. 1960) bylo v Dolánkách 12 domů. 

O plavební komoře Dolánky a jezu psal 
pan Ing. Stupka v jednom z dřívějších čí-
sel Kralupského Zpravodaje. Zmiňme jen, 
že toto vodní dílo bylo postaveno v r. 1901 
v rámci kanalizování Vltavy. Kolem r. 1939 
fungoval u plavebních komor prodejní 
stánek. Dle zprávy tehdejšího jezného „je 
vzhled státního plavidla v Dolánkách při 
plném provozu prodejny možno porovnati 
s krčmou. V neděli a ve svátek jest prodej-
na a svahy nad komorami naháči a tram-
py plně obsazena”. Jelikož se poblíž stán-
ku nacházely dílna a sklad, ze kterých se 
ztrácelo nářadí, u plavebních komor nebylo 
bezpečno a nebyla dodržována otevírací 

doba stánku, bylo provozovatelce stánku 
zrušeno povolení k provozování. Při cestě 
podél komory mineme zahradní občerstve-
ní a po asi 100 m původní správní budovu 
vodního díla s obkladem z cihel.

V místech, kde se mění asfaltový povrch 
na prašnou cestu, se vlevo na skalách nad 
námi nachází Hlaváčková stráň - území 
vyhlášené v r. 2002 přírodní památkou 
kvůli výskytu silně ohroženého hlaváčku 
jarního.

Blížíme se ke konci naší procházky. Zhru-
ba na úrovni, kde začíná jižní kraj ostrův-
ku, na kterém je velín plavební komory Do-
lánky, je nejjižnější bod hranice katastru 
Zlončice. 

Budeme rádi, když po přečtení tohoto 
článku znovu vyrazíte na procházku „k pra-
sátkům“. A jelikož tato cesta hodně pamatu-
je, stojí za to se zastavit a rozhlédnout se…

ŠTĚPÁNKA JAKOUBKOVÁ, JIŘÍ LOUČEK,

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

Pokladna bude během letních prázdnin otevřena  
pouze ve dnech projekce v kině Vltava, od 15:30 do 20:00, 
o víkendu hodinu před prvním promítáním. Tel.: 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, 
poté jsou vstupenky vráceny do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

2018

Vernisáž výstavy prací 
žáků výtvarných ateliérů 
proběhne ve čtvrtek 6. září v 17:00.
Zveme na výstavu prací žáků výtvarných ateliérů DDM hl. m. Prahy - 
Pod Juliskou 2a, kteří v letošním školním roce byli přijati na prestižní 
výtvarné školy: Hollarku, Hellichovku a Náhorní. Je potřeba zdůraznit, 
že těmto „dětem“ je teprve 15 let, ale jsou to již zkušení výtvarníci. 
Některé z dětí jsou také studenty ZUŠ Libčice. Výstava proběhne ve 
spolupráci s místní ZUŠ Kralupy.

Výstava potrvá do 14. 9. 2018. Vstup volný

Základní taneční kurzy pro mládež

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé

První lekce proběhne v neděli 2. září. Odpolední taneční kurzy začínají v 18:00, večerní ve 20:15. 
Prodej vstupenek na prodloužené a věnečky bude zahájen 10. září.

Taneční kurzy 2018-2019

Budou probíhat v neděli (první 9. 9.), předběžně v čase od 15:00 do 17:45. Cena kurzu je 3 500 Kč.
Můžete se přihlásit do těchto úrovní kurzů: mírně pokročilí, středně pokročilí, super pokročilí.

Termíny tanečních lekcí: 9. 9., 16. 9., 23. 9., 7. 10., 14. 10., 28. 10., 4. 11., 18. 11., 25. 11.
Do tanečních kurzů se přihlašujte v kanceláři KD Vltava do 5. 9. 2018.

6. 9. Tančírna

11. 9. Čaj o páté

17. 9. Agentura Harlekýn – Vězeň na Druhé avenue

18. 9. Vernisáž výstavy fotografií kralupského fotografa A. Čecha

19. 9.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
– První křaplavky jazzové

20. 9. Tančíme

21. – 22. 9. Seifertovy Kralupy – festival poezie a přednesu

30. 9. První prodloužená tanečních kurzů pro mládež

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

Kralupy mýma očima
výstava fotografií kralupského fotografa Antonína Čecha

Antonín Čech se narodil v Kralupech-Lobečku v roce 1943. Fotogra-
fickou školu studoval tři roky v Děčíně. Po ukončení základní vojenské 
služby pracoval mimo jiného jako fotolaborant v Pressfoto ČTK. Ná-
sledně několik let v Ústavu jaderného výzkumu jako ústavní fotograf.

Část jeho archivu fotografií se bohužel utopila při povodni v roce 2002. 
Všechny fotografie na výstavě jsou zhotoveny na klasický barevný, ne-
bo černobílý film formátu 6x6 cm a jsou průřezem z let 1957-2017.
 

Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v úterý 18. září v 17:00 v malém sále KD Vltava.

Výstava potrvá do 18. 10. a bude otevřena v pracovní dny od 8:00 
do 15:30 (po-čt), od 8:00 do 14:00 (pá) a během akcí KD Vltava.

Vstup volný
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PODZIM/ZIMA 2018
I na tento podzim jsme pro děti připravili 
již tradiční razítkovou soutěž „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“. 
Do pohádkové kartičky budete sbírat razítka, která dostanete na jednotlivých 
představeních. Po nasbírání alespoň pěti razítek budete na vánočním setkání zařazeni 
do slosování o ceny, které věnuje RADIO RELAX.

pátek 21. září 15:30 

KONCERT DĚTSKÉ LIDOVÉ MUZIKY NOTIČKY 
v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2018
Notičky sdružují kolem třiceti dětí a mládeže ve věku 8-18 let, kte-
ré hrají, zpívají a tančí. Mají za sebou úspěšná vystoupení s Hra-
dišťanem a The Tap Tap Orchestra, natočily několik dílů Zpívánek, 
mnoho „cédéček“. V Kralupech představí zhudebněné básně Jaro-
slava Seiferta. Vstup zdarma

pondělí 1. října 16:30

Divadelní agentura Praha – ČERT A KÁČA 
Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové, která vás potě-
ší řadou písniček a veselých scének. Pohádku napsala známá 
spisovatelka a autorka divadelních her Božena Šimková, autorka 
večerníčku Krkonošské pohádky. Její hry se vyznačují krásnou, 
květnatou češtinou a srozumitelným příběhem.
Vstupné: 70 Kč

sobota 20. října 

OSLAVY 100 LET VZNIKU REPUBLIKY
Bližší informace www.kasskralupy.cz

sobota 10. listopadu 15:30

SE SV. MARTINEM A BÍLÝM KONĚM
15:30 setkání na hřišti T.J. Sokol 
– projížďky na koních, soutěže pro děti
16:30 Martinský lampionový průvod ke KD Vltava 
s Martinem na koni, doprovázený trubači

úterý 20. listopadu 16:30
DIVADÝLKO MRAK 

PIRÁTSKÁ POHÁDKA ANEB O PŘÁTELSTVÍ 
A PLAVBĚ ZA POKLADEM
Výpravný, dobrodružný, komunikativní a napínavý pohádkový 
příběh, zpestřený šermířskými souboji a loutkou čtyřmetrové 
chobotnice, v němž se všichni diváci změní v námořníky a spolu 
s hlavními hrdiny vyplují na ostrov pokladů. Vstupné: 70 Kč

středa 5. prosince 16:30
DIVADLO POHÁDKA PRAHA

MIKULÁŠ S DIVADLEM POHÁDKA
Pohádka, soutěže, hry a mikulášská nadílka.
Vstupné: 70 Kč

pátek 14. prosince 17:00
DIVADLO VÍTI MARČÍKA 

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM 
Vánoční pohádka v podání divadla Víti Marčíka bude tentokrát 
o setkání přátel před slavným dřevěným betlémem z kostela Obě-
tování Panny Marie v Českých Budějovicích. Tito přátelé se před 
unikátním vyřezávaným betlémem scházejí každý rok a začnou si 
vypravovat nesmrtelný příběh o narození Ježíše Krista. Těšit se 
můžete i na živě zpívané koledy.
Některé loutky mohou mít také podobu sochy vyřezávané z lipové-
ho dřeva. Zde jsou součástí dřevěného betléma. V představení se 
jednotlivé sochy posouvají živým hercem zezadu a dotvářejí pří-
běh. Každá socha má své charakteristické rysy, jako např. Panna 
Marie, Ježíšek, Josef atd. 
Scénář, režie: Vítězslav Marčík 
Scéna a loutky: Jan Růžička
Hudba: lidové koledy
Hrají: Jitka Weinerová, 
Eva Juříčková, 
Matěj Kolář a Vítězslav Marčík
Vstupné: 80 Kč

POZOR ZMĚNA!!!
PRODEJ DIVADELNÍCH ABONENTEK NA SEZÓNU 

ZIMA – JARO 2019 BUDE ZAHÁJEN JIŽ 1. LISTOPADU.

PRODEJ ABONENTEK KRÁSNÉ HUDBY začne 8. LISTOPADU 2018.
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kino

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENEC 2018Facebook  
Kino Vltava

ANT-MAN A WASP
USA, SCI-FI, 2018, 12+, 109 MIN.

Po událostech filmu Captain America: Občanská válka musí Scott 
Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale 
i otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem 
a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová 
a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí.

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+, 126 MIN.

Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její dcery 
rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků. 
S přibývajícími odhaleními se čím dál více snaží překonat svůj 
neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu 
ničí vše, co znají.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
USA, ANIMOVANÝ, 2018, 87 MIN.

S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme na výletní parník, 
kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.

CHATA NA PRODEJ
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 77 MIN. 

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. 
Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne 

29.  PÁ  17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/D  130 Kč

   20:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /T 130 Kč

 30. SO  14:30  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA   
     děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE   /D 150 Kč

   20:00  SICARIO 2: SOLDADO  130 Kč 

 1. NE  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI  děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 
      děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  ESCOBAR  130 Kč

2. 7. AŽ 3. 7. KINO NEHRAJE

 4. ST  17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE   /D 150 Kč

   20:00  SICARIO 2: SOLDADO 130 Kč

 5. ČT  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI  děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ  100 Kč 

   20:00  ANT-MAN A WASP  2D/T  130 Kč

 6. PÁ  14:30  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 
      děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  ANT-MAN A WASP   /D  150 Kč

   20:00  PRVNÍ OČISTA  130 Kč 

 7. SO  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI  děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  NEŽ PŘIŠLA BOUŘE  130 Kč

   20:00  ANT-MAN A WASP  2D/T  130 Kč

 8. NE 14:30  PŘÍŠERKY Z VESMÍRU  130 Kč 

   17:00  ANT-MAN A WASP  2D/D  130 Kč 

   20:00  MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA  130 Kč

9. 7. AŽ 18. 7. KINO NEHRAJE

uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva 
neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. 
Naděje na idylický víkend na samotě u lesa tak rychle skončí, ale 
opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, 
že se kamsi vytratil dědeček. V hlavních rolích Ivana Chýlková, Jan 
Kačer, Tereza Voříšková, Judit Bárdos. 

MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!
USA, 2018, MUZIKÁL, TITULKY, 114 MIN.

Dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme 
do časů, kdy byla Donna čerstvou absolventkou univerzity, chtěla 
poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky 
a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý 
příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy 
zcestovalejší a moudřejší Sophie plánuje velkolepé znovuotevření 
rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou 
všichni „obvyklí podezřelí“.

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA 
ŠPANĚLSKO / VB, DOBRODRUŽNÝ, 2018, TITULKY, 132 MIN. 

Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho ztvárnění 
příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici, 
mělo obrovský úspěch. Ale to bylo kdysi. Po letech se Tobymu 
dostane do rukou stará kopie jeho studentského filmu, vydává 
se na místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. Zjišťuje, že 
jeho tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice strašlivý vliv. 
Potkává starého pomateného výrobce obuvi, který se domnívá, že 
je Don Quijot a Toby jeho Sancho Panza. Toby se ocitá uvězněný 
v bizarních fantaziích starého pána. 

PRVNÍ OČISTA
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+, 103 MIN.

Přežít dvanáct hodin, během nichž pro vás nehnou prstem ani 
policajti ani záchranáři. To je cíl potenciálních obětí Očisty. Ti 
ostatní tuhle noc chtějí využít k beztrestnému vybití agrese a vyřízení 
účtů. Dnes večer to bude poprvé. Co se stane, nikdo neví, ale hezký 
pohled to asi nebude. Úspěšná hororová série od mistrů hrůzy ze 
studia Blumhouse přichází po třech dílech se svou první kapitolou.

 19. ČT  15:00  KINO SENIOR: NA KRÁTKO  sen. 60 Kč / 130 Kč

   20:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

 20. PÁ  17:00  ANT-MAN A WASP   /D  150 Kč 

   20:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ  130 Kč 

 21. SO  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
      děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  MRAKODRAP  130 Kč 

   20:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

 22. NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
    /D  děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

   20:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ  130 Kč 

23. 7. AŽ 25. 7. KINO NEHRAJE
 26. ČT  20:00  CHATA NA PRODEJ 130 Kč

 27. PÁ  17:00  ANT-MAN A WASP  2D/D  130 Kč 

   20:00  DĚSIVÉ DĚDICTVÍ  130 Kč

 28. SO  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
      děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

   20:00  CHATA NA PRODEJ 130 Kč

 29. NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
    /D děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  HOTEL ARTEMIS  130 Kč

   20:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

 30. 7. AŽ 1. 8. KINO NEHRAJE

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

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

Pokladna otevřena pouze ve dnech promítání od 15:30 
do 20:00, o víkendu hodinu před první projekcí. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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kino

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENEC 2018Facebook  
Kino Vltava

ANT-MAN A WASP
USA, SCI-FI, 2018, 12+, 109 MIN.

Po událostech filmu Captain America: Občanská válka musí Scott 
Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale 
i otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem 
a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová 
a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí.

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+, 126 MIN.

Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její dcery 
rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků. 
S přibývajícími odhaleními se čím dál více snaží překonat svůj 
neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu 
ničí vše, co znají.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
USA, ANIMOVANÝ, 2018, 87 MIN.

S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme na výletní parník, 
kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.

CHATA NA PRODEJ
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 77 MIN. 

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. 
Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne 

29.  PÁ  17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/D  130 Kč

   20:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /T 130 Kč

 30. SO  14:30  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA   
     děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE   /D 150 Kč

   20:00  SICARIO 2: SOLDADO  130 Kč 

 1. NE  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI  děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 
      děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  ESCOBAR  130 Kč

2. 7. AŽ 3. 7. KINO NEHRAJE

 4. ST  17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE   /D 150 Kč

   20:00  SICARIO 2: SOLDADO 130 Kč

 5. ČT  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI  děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ  100 Kč 

   20:00  ANT-MAN A WASP  2D/T  130 Kč

 6. PÁ  14:30  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 
      děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  ANT-MAN A WASP   /D  150 Kč

   20:00  PRVNÍ OČISTA  130 Kč 

 7. SO  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI  děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  NEŽ PŘIŠLA BOUŘE  130 Kč

   20:00  ANT-MAN A WASP  2D/T  130 Kč

 8. NE 14:30  PŘÍŠERKY Z VESMÍRU  130 Kč 

   17:00  ANT-MAN A WASP  2D/D  130 Kč 

   20:00  MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA  130 Kč

9. 7. AŽ 18. 7. KINO NEHRAJE

uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva 
neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. 
Naděje na idylický víkend na samotě u lesa tak rychle skončí, ale 
opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, 
že se kamsi vytratil dědeček. V hlavních rolích Ivana Chýlková, Jan 
Kačer, Tereza Voříšková, Judit Bárdos. 

MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!
USA, 2018, MUZIKÁL, TITULKY, 114 MIN.

Dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme 
do časů, kdy byla Donna čerstvou absolventkou univerzity, chtěla 
poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky 
a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý 
příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy 
zcestovalejší a moudřejší Sophie plánuje velkolepé znovuotevření 
rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou 
všichni „obvyklí podezřelí“.

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA 
ŠPANĚLSKO / VB, DOBRODRUŽNÝ, 2018, TITULKY, 132 MIN. 

Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho ztvárnění 
příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici, 
mělo obrovský úspěch. Ale to bylo kdysi. Po letech se Tobymu 
dostane do rukou stará kopie jeho studentského filmu, vydává 
se na místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. Zjišťuje, že 
jeho tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice strašlivý vliv. 
Potkává starého pomateného výrobce obuvi, který se domnívá, že 
je Don Quijot a Toby jeho Sancho Panza. Toby se ocitá uvězněný 
v bizarních fantaziích starého pána. 

PRVNÍ OČISTA
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+, 103 MIN.

Přežít dvanáct hodin, během nichž pro vás nehnou prstem ani 
policajti ani záchranáři. To je cíl potenciálních obětí Očisty. Ti 
ostatní tuhle noc chtějí využít k beztrestnému vybití agrese a vyřízení 
účtů. Dnes večer to bude poprvé. Co se stane, nikdo neví, ale hezký 
pohled to asi nebude. Úspěšná hororová série od mistrů hrůzy ze 
studia Blumhouse přichází po třech dílech se svou první kapitolou.

 19. ČT  15:00  KINO SENIOR: NA KRÁTKO  sen. 60 Kč / 130 Kč

   20:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

 20. PÁ  17:00  ANT-MAN A WASP   /D  150 Kč 

   20:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ  130 Kč 

 21. SO  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
      děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  MRAKODRAP  130 Kč 

   20:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

 22. NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
    /D  děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

   20:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ  130 Kč 

23. 7. AŽ 25. 7. KINO NEHRAJE
 26. ČT  20:00  CHATA NA PRODEJ 130 Kč

 27. PÁ  17:00  ANT-MAN A WASP  2D/D  130 Kč 

   20:00  DĚSIVÉ DĚDICTVÍ  130 Kč

 28. SO  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
      děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

   20:00  CHATA NA PRODEJ 130 Kč

 29. NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
    /D děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  HOTEL ARTEMIS  130 Kč

   20:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

 30. 7. AŽ 1. 8. KINO NEHRAJE

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

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

Pokladna otevřena pouze ve dnech promítání od 15:30 
do 20:00, o víkendu hodinu před první projekcí. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

SRPEN 2018Facebook  
Kino Vltava

CHATA NA PRODEJ
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 77 MIN. 

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. 
Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne 
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva 
neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. 
Naděje na idylický víkend na samotě u lesa tak rychle skončí, ale 
opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, 
že se kamsi vytratil dědeček. V hlavních rolích Ivana Chýlková, Jan 
Kačer, Tereza Voříšková, Judit Bárdos. 

JAN PALACH 
ČESKO, DRAMA, 2018, 120 MIN.

Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi 
do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní 
oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které 
u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova 
života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele 
a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.

KRYŠTŮFEK ROBIN
USA, RODINNÝ, 2018

Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný 
a mizerně zaplacený. Má sice rodinu, ale práce ho vytěžuje 
natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek 
docela zapomněl na své idylické dětství strávené s prostomyslným 
a mlsným plyšovým medvídkem a jeho kamarády. Když se však 
s nyní potrhaným a ošuntělým Medvídkem Púem opět setká, jejich 
přátelství opět vzplane a připomene Kryštůfkovi nekonečné dny 
dětských radovánek a hrátek, které jako malý chlapec zažíval.

 2. ČT  20:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč 

 3. PÁ  17:00  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
     děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  CHATA NA PRODEJ  130 Kč

 4. SO  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D  děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

   20:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč 

 5. NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  děti 110 Kč / 130 Kč    

   17:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč

   20:00  CHATA NA PRODEJ  130 Kč 

6. 8. AŽ 8. 8. KINO NEHRAJE
 9. ČT  20:00  MISS HANOI  130 Kč 

 10. PÁ 17:00  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ  
     děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč

 11. SO  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D  děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč

   20:00  MISS HANOI  130 Kč 

 12. NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  děti 110 Kč / 130 Kč  

   17:00  TEMNÉ SÍLY  130 Kč 

   20:00  MISS HANOI  130 Kč 

13. 8. AŽ 15. 8. KINO NEHRAJE

 16. ČT  15:00  KINO SENIOR: MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! 
      sen. 60 Kč / 130 Kč   

   20:00  PLÁN ÚTĚKU 2  130 Kč 

 17. PÁ  17:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč

   20:00  ŠPION, KTERÝ MI DAL KOPAČKY  130 Kč  

MISS HANOI
ČESKO / SLOVENSKO, KRIMI, 2018, 12+, 90 MIN.

Kriminálka z prostředí vietnamské tržnice Sapa kombinuje prvky 
temných severských detektivek a zajímavých charakterů. V hlavní 
roli se představí David Novotný, který vyšetřuje vraždu a není vůbec 
nadšený z toho, že mu k případu přidělili vietnamskou kolegyni, 
kterou ztvárnila Ha Thanh Špetlíková. 

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
USA, AKČNÍ, 2018, TITULKY 

Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt MI6 v Mission: 
Impossible – Fallout.

SLENDER MAN
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+

V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky rituálem 
popřít existenci tajemného Slender Mana. Když však jedna z nich 
záhadně zmizí, vše nasvědčuje tomu, že je ve skutečnosti jeho 
poslední obětí.

TEMNÉ SÍLY
USA, SCI-FI, 2018, TITULKY

Poté, co neznámý virus zabije 98 % všech dětí v Americe, se 
u přeživších 2 % dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny 
do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka Ruby z tohoto tábora 
utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají před vládou.

ÚŽASŇÁKOVI 2 
USA, ANIMOVANÝ, 2018, 118 MIN.

Tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti 
a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ 
života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo 
z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka.

 18. SO  14:30 ÚŽASŇÁKOVI 2  děti 110 Kč / 130 Kč  

   17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč

   20:00  MISS HANOI  130 Kč

 19. NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
     děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  THE EQUALIZER 2  130 Kč

   20:00  CHATA NA PRODEJ  130 Kč 

20. 8. AŽ 22. 8. KINO NEHRAJE
 23. ČT  20:00  JAN PALACH  130 Kč 

 24. PÁ  17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč

   20:00  SLENDER MAN  130 Kč 

 25. SO  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D  děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00   KRYŠTŮFEK ROBIN  děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  JAN PALACH  130 Kč

 26. NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ  
     děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  TEEN TITANS GO! THE MOVIE  děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  MISS HANOI  130 Kč 

27. 8. AŽ 29. 8. KINO NEHRAJE
 30. ČT  20:00  ALFA  130 Kč 

 31. PÁ  17:00  ALFA  130 Kč 

   20:00  DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 130 Kč

 1. SO  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
    /D děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  KRYŠTŮFEK ROBIN  děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  JAN PALACH  130 Kč 

 2. NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2    /D 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  TEEN TITANS GO! THE MOVIE  děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  SLENDER MAN  130 Kč

předprodej: 
315 726 101

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

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

Pokladna otevřena pouze ve dnech promítání od 15:30 
do 20:00, o víkendu hodinu před první projekcí. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

SRPEN 2018Facebook  
Kino Vltava

CHATA NA PRODEJ
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 77 MIN. 

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. 
Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne 
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva 
neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. 
Naděje na idylický víkend na samotě u lesa tak rychle skončí, ale 
opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, 
že se kamsi vytratil dědeček. V hlavních rolích Ivana Chýlková, Jan 
Kačer, Tereza Voříšková, Judit Bárdos. 

JAN PALACH 
ČESKO, DRAMA, 2018, 120 MIN.

Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi 
do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní 
oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které 
u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova 
života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele 
a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.

KRYŠTŮFEK ROBIN
USA, RODINNÝ, 2018

Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný 
a mizerně zaplacený. Má sice rodinu, ale práce ho vytěžuje 
natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek 
docela zapomněl na své idylické dětství strávené s prostomyslným 
a mlsným plyšovým medvídkem a jeho kamarády. Když se však 
s nyní potrhaným a ošuntělým Medvídkem Púem opět setká, jejich 
přátelství opět vzplane a připomene Kryštůfkovi nekonečné dny 
dětských radovánek a hrátek, které jako malý chlapec zažíval.

 2. ČT  20:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč 

 3. PÁ  17:00  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
     děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  CHATA NA PRODEJ  130 Kč

 4. SO  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D  děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč  

   20:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč 

 5. NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  děti 110 Kč / 130 Kč    

   17:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč

   20:00  CHATA NA PRODEJ  130 Kč 

6. 8. AŽ 8. 8. KINO NEHRAJE
 9. ČT  20:00  MISS HANOI  130 Kč 

 10. PÁ 17:00  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ  
     děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč

 11. SO  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D  děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč

   20:00  MISS HANOI  130 Kč 

 12. NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  děti 110 Kč / 130 Kč  

   17:00  TEMNÉ SÍLY  130 Kč 

   20:00  MISS HANOI  130 Kč 

13. 8. AŽ 15. 8. KINO NEHRAJE

 16. ČT  15:00  KINO SENIOR: MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! 
      sen. 60 Kč / 130 Kč   

   20:00  PLÁN ÚTĚKU 2  130 Kč 

 17. PÁ  17:00  MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  130 Kč

   20:00  ŠPION, KTERÝ MI DAL KOPAČKY  130 Kč  

MISS HANOI
ČESKO / SLOVENSKO, KRIMI, 2018, 12+, 90 MIN.

Kriminálka z prostředí vietnamské tržnice Sapa kombinuje prvky 
temných severských detektivek a zajímavých charakterů. V hlavní 
roli se představí David Novotný, který vyšetřuje vraždu a není vůbec 
nadšený z toho, že mu k případu přidělili vietnamskou kolegyni, 
kterou ztvárnila Ha Thanh Špetlíková. 

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
USA, AKČNÍ, 2018, TITULKY 

Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt MI6 v Mission: 
Impossible – Fallout.

SLENDER MAN
USA, HOROR, 2018, TITULKY, 15+

V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky rituálem 
popřít existenci tajemného Slender Mana. Když však jedna z nich 
záhadně zmizí, vše nasvědčuje tomu, že je ve skutečnosti jeho 
poslední obětí.

TEMNÉ SÍLY
USA, SCI-FI, 2018, TITULKY

Poté, co neznámý virus zabije 98 % všech dětí v Americe, se 
u přeživších 2 % dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny 
do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka Ruby z tohoto tábora 
utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají před vládou.

ÚŽASŇÁKOVI 2 
USA, ANIMOVANÝ, 2018, 118 MIN.

Tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti 
a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ 
života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo 
z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka.

 18. SO  14:30 ÚŽASŇÁKOVI 2  děti 110 Kč / 130 Kč  

   17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč

   20:00  MISS HANOI  130 Kč

 19. NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
     děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  THE EQUALIZER 2  130 Kč

   20:00  CHATA NA PRODEJ  130 Kč 

20. 8. AŽ 22. 8. KINO NEHRAJE
 23. ČT  20:00  JAN PALACH  130 Kč 

 24. PÁ  17:00  MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  130 Kč

   20:00  SLENDER MAN  130 Kč 

 25. SO  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D  děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00   KRYŠTŮFEK ROBIN  děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  JAN PALACH  130 Kč

 26. NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ  
     děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  TEEN TITANS GO! THE MOVIE  děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  MISS HANOI  130 Kč 

27. 8. AŽ 29. 8. KINO NEHRAJE
 30. ČT  20:00  ALFA  130 Kč 

 31. PÁ  17:00  ALFA  130 Kč 

   20:00  DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 130 Kč

 1. SO  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
    /D děti 130 Kč / 150 Kč

   17:00  KRYŠTŮFEK ROBIN  děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  JAN PALACH  130 Kč 

 2. NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2    /D 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  TEEN TITANS GO! THE MOVIE  děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  SLENDER MAN  130 Kč

předprodej: 
315 726 101

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

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

Pokladna otevřena pouze ve dnech promítání od 15:30 
do 20:00, o víkendu hodinu před první projekcí. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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jubilanti� 
PŘEJEME našim 

spoluobčanům, kteří oslaví
v ČERVENCI 2018

významná životní jubilea, 
hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let ...................Sűssmilch Karel
 Spálenka František
  Pluhařová Božena
 Vendera Jiří
85 let ...................Czechmannová Jitka
 Holá Matilda
90 let ...................Slabá Miloslava
 Netíková Božena
91 let ....................Svobodová Růžena
92 let ....................Pospíšilová Marie
 Králová Eliška 
95 let....................Maršálková Marie

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

Dodatečně gratulujeme k červnovým  
85. narozeninám Ing. Otovi Setzerovi.

Naše milovaná maminka, babička, prababička 
a praprababička paní BOŽENA NETÍKOVÁ oslaví 
dne 7. 7. 2018 své 90. narozeniny. Touto cestou 
si dovolujeme jí popřát pevné zdraví a životní 
vitalitu a ještě hodně příjemných společných chvil 
strávených se svými nejbližšími.
Přeje celá rodina a nejbližší přátelé

Oznamuji všem přátelům, 
milovníkům tance, společenského 
života, že 19. 7. 2018 se dožívá 
významného životního jubilea paní 
MATILDA HOLÁ.
Přeji jí stálé zdraví, pohodu, a aby 
ještě dlouho neustále rozdávala radost svým 
přátelům a oplývala energií pro své kytičky, které 
vzbuzují obdiv v ulici, kde bydlí! 
Přeje její přítel Umlauf Vladimír

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

30. ČERVNA – 2. ZÁŘÍ 2018 

Oddělení pro dospělé čtenáře: 
Po 8:00-11:30 12:30-18:00 
St 8:00-11:30 
Čt 8:00-11:30 12:30-18:00 

 
Oddělení pro děti: 

Po 8:00-11:30 12:30-17:00 
St 8:00-11:30 

Studovna: 
2. července – 3. srpna ZAVŘENO 
provoz 6. srpna – 2. září 
Po 8:00-11:00 12:30-18:00 
St 8:00-11:00 
Čt 8:00-11:00 

U pozorňujeme naše členy i příznivce, že 
v září, z technických důvodů, dochá-

zí ke změně výletu, a to do Zákup a České 
Lípy. Zájezd se uskuteční 18. 10. (čtvrtek), 
přihlášky na něj přijímáme již 1. 9. v sa-
lonku DPS, nebo až 3. 10. tamtéž ve 13:00. 

V září plánují „Rodáci“ výlet vlakem do 
Prahy, asi 20. 9. Hodinu, a kam se pojede, 
upřesníme v zářijovém Zpravodaji.

Rodáci Vám přejí krásné letní zážitky bez 
bolestí a nehod a doufají ve vaši stálou pří-
zeň. VAŠI RODÁCI

blahopřání � 

Paní MILOSLAVA SLABÁ  
se dne 7. 7. 2018 dožívá 90 let.
Maminko, babičko a prababičko, 
buď tady s námi ještě hodně 
dlouho!
Ať ti zdraví slouží, radost 
a pohodu Ti přejeme každý den! Za celou rodinu 
pravnoučata Alžbětka, Anetka, Míša a Filípek. 

V srpnu oslaví své životní jubileum 
80 let náš dědeček, tatínek 
a milovaný manžel ZDENĚK 
VIKTORA. Do dalších let spoustu 
elánu, hodně radosti a hlavně zdraví 
přeje celá rodina a přátelé.

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

Dne 14. 7. 2018 se dožívá MARIE 
BLANKA MARŠÁLKOVÁ 95 let. Vše 
nejlepší a hodně zdraví přeje syn 
Libor.

Rodáci zvou na další dva výlety

Státní zámek Zákupy

Nám. T. G. Masaryka v České Lípě

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme pozvat 
na oslavy 95 let Dvořákova gymnázia 
(zároveň i 25 let SOŠE), které se budou 
konat ve dnech 21. a 22. září 2018. 

Podrobnosti přinese zářijové vydání 
Zpravodaje.

V roce 2018 slaví 
DVOŘÁKOVO 
GYMNÁZIUM  
již devadesáté páté 
výročí svého vzniku. 
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KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti

Inzerci můžete objednávat na:
zpravodaj@mestokralupy.cz

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás

rozloučení

� 

� 

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

24. 5. Václav BERÁNEK 86 let

29. 5. Jindřich ČURDA 74 let

9. 6. Růžena BOHATOVÁ 89 let

10. 6. Josef HORA 72 let

10. 6. Libuše KOHOUTOVÁ 89 let

17. 6. Emilie BROŽOVÁ 91 let

21. 6. Josef RAK 66 let

21. 6. Ludmila HUDEČKOVÁ 85 let

vzpomínky� 
„Neplačte, že odešel,
ten klid a mír mu přejte
a vzpomínky jen v srdci svém
mu stále zachovejte.“
Dne 28. 6. 2018 uplynulo osm 
let, co nás nečekaně opustil ve 

věku nedožitých 30 let MARTIN DOBROVODSKÝ. 
S láskou vzpomíná bratr a rodiče.

Dne 23. 7. by se dožil 80 let pan 
JIŘÍ PŘEROST. S láskou vzpomíná 
manželka, dcera s manželem 
a vnukové s rodinami.

Dne 31. 7. 2018 to bude 10 let, 
co nás opustila naše maminka 
BOŽENA ŠTĚPÁNKOVÁ z Kralup 
n/Vlt. Vzpomíná rodina Ulmová 
z Minic.

Dne 17. 8. 2018 uplyne 15 let, co 
nás navždy opustil pan JINDŘICH 
SILOVSKÝ. Stále vzpomínají 
manželka a syn s rodinou.

Dne 30. 8. 2018 to budou již 3 roky, 
co nás navždy opustila paní VĚRA 
PRŮCHOVÁ. Stále vzpomínají dcery 
s rodinami.

„Žádný čas není 
tak dlouhý, aby 
nám dal na vás 
zapomenout.“  
15 let uplynulo  
od smrti  

p. ING. KVĚTOSLAVA SCHOTTENA a 9 roků, 
co tragicky odešel jeho syn ING. MARTIN 
SCHOTTEN. Stále vzpomínají manželka Věra, 
dcera Zuzanka a její maminka Dáša.

Dne 16. 8. 2018 je to rok, co 
nás náhle navždy opustila paní 
JARMILA KOLÁŘOVÁ z Kralup  
n. Vlt. S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Josef, bratr a dcera 
s rodinami a členové MKD.

Dne 2. července uplynou dva roky, 
co zemřel pan PAVEL KAREL ve 
věku 76 let. Za vzpomínku děkují 
všem, kdo ho znali, manželka, děti 
a vnoučata.

Dne 5. 7. 2018 by se dožil 
STANISLAV HOLÝ z Kralup n/Vlt.  
95 let. Vzpomínají manželka, syn 
a jeho přátelé.

Dne 20. července to budou dva 
roky, co zemřel pan EMIL KAŠŠA. 
Za vzpomínku děkuji všem, kdo jste 
jej znali. S láskou vzpomíná družka 
a rodina.

Dne 20. 7. 2018 to bude již 11 let, 
co nás navždy opustil pan 
MIROSLAV JIRÁČEK. Stále 
vzpomíná manželka a synové 
s rodinami.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Rádi bychom touto cestou poděkovali kralupskému 
faráři panu Františku Masaříkovi za poslední 
rozloučení 2. 6. 2018 na hřbitově v Minicích s paní 
JARMILOU VRASPÍROVOU. Rodina

V šimli jste si u sebe či u někoho ze svých 
blízkých, že ztrácí paměť, nedokáže se 

postarat o chod domácnosti, je dezorien-
tovaný či má problém se správně vyjádřit? 
Často je jednoduché svést tyto příznaky 
prostě na stáří. Dnes už však víme, že se 
jedná o nemoc, kterou je dobré nepřehlí-
žet. Umíme ji pojmenovat, a i když to není 
mnoho, umíme zpomalit její postup, je-li 
odhalena včas. 

Podle predikce vývoje počtu lidí s de-
mencí v ČR (dle zprávy České Alzheimerov-
ské společnosti z roku 2016) bude počet li-
dí s poruchou kognitivních funkcí rapidně 
vzrůstat. Zatímco pro rok 2015 se odhaduje 
v ČR 156 tisíc lidí s demencí, pro rok 2020 
je předpoklad 183 tisíc obyvatel a výhled 
do roku 2050 předpovídá dokonce 383 tisíc 
lidí s demencí. 

A jaké jsou vlastně příznaky demence? 
Ztráta paměti, ukládání věcí na nesprávné 
místo, problémy s vykonáváním běžných 

činností, problémy vyjádřit se, zhoršující se 
racionální úsudek, problémy s abstraktním 
myšlením, časová a místní dezorientace, 
změny chování a nálady, změny osobnosti, 
úbytek iniciativy. 

Byl by však omyl domnívat se, že proble-
matika demencí se týká jen seniorů – ně-
které formy tohoto onemocnění se mohou 
rozvinout i v daleko dřívějším věku. Sou-
časná medicína dosud nepřinesla žádné 
převratné řešení, a tak nejlepší šance, jak 
předcházet těmto úbytkům kognitivních 
funkcí (které zahrnují paměť, koncentraci, 
pozornost, náhled, úsudek, rychlost myš-

lení a porozumění informacím, schopnost 
řešit problémy, plánovat a organizovat), je 
správný životní styl s dostatečným trénin-
kem mozku a zapojením pravidelné fyzické 
aktivity. Pokud však nemoc přece propuk-
ne, je velmi důležitá její včasná diagnos-
tika; proto by při jakémkoliv podezření 
neměl nikdo váhat a urychleně vyhledat 
odbornou pomoc.

Máte-li zájem dozvědět se o tomto tématu 
více, přijďte za námi na setkání pečujících, 
které se koná každý druhý čtvrtek v měsíci 
od 17:00 v prostorách DPS, U Cukrovaru 
1171. Společná setkávání i veškeré odborné 
poradenství nabízíme díky podpoře Evrop-
ské unie zcela zdarma. Konkrétní informa-
ce o projektu „Neformální péče“ naleznete 
na webových stránkách organizace www.
dementia.cz. 

VERONIKA MASLÍKOVÁ,

ŘEDITELKA DEMENTIA I.O.V., Z.Ú.

Riziko jménem demence
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Městské MUZEUMČERVENEC-SRPEN 2018
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

do 11. 8.  
Otevřena výstava SOKOLOVÉ REPUBLICE.
Sokolská výstava věnovaná 100 letům republiky je tvořena  
částečně putovní výstavou především župy Barákovy a dále 
pořadatelské župy J. Podlipného, Podbělohorského a Pražské-
Scheinerovy. A také mnohými předměty z T.J. Sokol 
Kralupy i z Městského muzea v Kralupech n. Vlt.
Výstava seznámí zájemce s důležitými historickými okamžiky 
v životě sokolstva, ale představí i dnešní moderní tvář Sokola. 
To vše s aktuálními informacemi či předměty kralupské jednoty. 
Přijďte si připomenout historii, ale také objevit současný život 
T.J. Sokola Kralupy, kde nesmí chybět šibřinkové veselí…

sobota 11. 8. – 15:00 
Komentovaná prohlídka výstavy SOKOLOVÉ REPUBLICE, 
průvodce: Iveta Bendíková, vstupné: 30 Kč

OD 27. 8. DO 2. 9. 2018 BUDE MUZEUM PRO 
VEŘEJNOST Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENO.

Připravujeme na září: 
6. 9., čtvrtek, vernisáž výstavy Vlasta Dětinská - Akvarely

Od února letošního roku vzniklo za 
podpory Města Kralupy nad Vlta-

vou v městské knihovně nové konzultační 
středisko (KS) Virtuální univerzity třetí-
ho věku (VU3V). Ve velmi krátké době se 
do letního semestru 2017/2018 přihlásilo  
31 zájemců o studium v akreditovaném stu-
dijním programu České zemědělské univer-
zity (ČZU) „Svět okolo nás“. 

Prvním společně vybraným tématem stu-
dia VU3V byl semestrální kurz České dějiny 
a jejich souvislosti I., který navštěvovali 
studenti ve dvou skupinách, protože najed-
nou by se do studovny v knihovně nevešli. 
Na virtuálních přednáškách se setkávali 
každých 14 dní, kdy také obdrželi studij-
ní materiály. Doma pak vypracovávali na 
základě studia přednášené látky z každé 
přednášky on-line testy. Z toho je zřejmé, 
že studenti nejprve museli zvládnout, s jis-
tou dávkou počítačové gramotnosti, přihla-
šování do studijního systému ČZU a práci 
v něm. Na konci semestru vypracovali zá-
věrečný test, který zahrnoval učivo ze všech 
přednášek. Samozřejmě vyplnění testů po-
vinné nebylo, ale každý, kdo chtěl získat 
Pamětní list o absolvování semestrálního 
kurzu VU3V, se do toho pustil. 

Všechno nové je nejtěžší na začátku. 
A zvládli to skvěle. Po úspěšném zakončení 
kurzu obdrželi studenti VU3V Pamětní lis-
ty o absolvovaném kurzu a studijní průkaz. 
A už se těší na pokračování studia v dalším 

z nabízených dvaceti semestrálních kurzů. 
Ti, kteří absolvují šest kurzů, budou pozvá-
ni na slavnostní promoci na ČZU. Většina 
studentů si vybrala pokračování v Dějinách 
II., někteří uvažují o tématu jiném (např. 
Cestování). Nejmladšímu účastníkovi kur-
zu bylo 62 let a nejstaršímu 82 let. Zejména 
těm dříve narozeným patří upřímný obdiv. 
Kromě získání nových vědomostí a doved-
ností vznikla i nová přátelství, což je jedním 
z cílů celoživotního vzdělávání.

Jménem účastníků VU3V děkuji staros-
tovi Petru Holečkovi, který jako pedagog 
ihned myšlenku založení VU3V v Kralu-
pech podpořil a současně místostarostovi 
Liboru Lesákovi a vedoucí odboru sociál-

ních věcí, školství a kultury, Mgr. Evě Iva-
nové, kteří byli nápomocni celému projektu 
a uzavření smlouvy o spolupráci mezi Měs-
tem Kralupy nad Vltavou a ČZU. Velký dík 
patří vedoucí Městské knihovny Kralupy 
nad Vltavou, Šárce Pánkové a rovněž jejím 
zaměstnankyním, bez jejichž podpory by 
se VU3V neobešla. Konzultační středisko 
VU3V zde získalo perfektní zázemí.

Případní zájemci mohou kontaktovat 
RNDr. Ivanu Krausovou, Ph.D., tutorku KS 
VU3V Kralupy nad Vltavou. Kontakt a bližší 
informace o termínech a náplni výuky na-
jdete na webových stránkách https://e-se-
nior.czu.cz/mod/page/view.php?id=11986.

IVANA KRAUSOVÁ

Virtuální univerzita třetího věku
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Obnovená expozice Historie Kralup vítá návštěvníky po celý rok 2018.

OHLÉDNUTÍ ZA MUZEJNÍ NOCÍ 2018
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16. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

N a tuto otázku je mož-
né odpovědět díky 

vnučce pana Františka 
SLABÉHO, paní Jiřině 
Floriánové, která dala na-
hlédnout do uchovaných 
dokumentů.

Kováři Antonínu Sla-
bému, narozenému 14. 6. 
1864 v Šebířově v okrese 
Tábor a jeho manželce 
Antonii Mrzinové, naro-
zené 11. 6. 1868 v Prči-
cích, se dne 11. března 
1888 narodil hošík a do-
stal jméno František Jo-
sef.

František pracoval 
v kovárně svého otce 
Antonína Slabého, kte-
rý obýval domek č.p. 
98. Po dokončení po-
vinné školní docház-
ky rozhodl otec, že se 
František vyučí peka-
řem, a tak se také sta-
lo, jak potvrzuje List výučný ze dne 
19. 10. 1904.

Základní vojenskou službu, tehdy 
tříletou, si odbyl ještě před 1. světo-
vou válkou (7. října 1909 – 14. října 
1912). Doma se ani neohřál a byl se 
svým batalionem nasazen při prová-
dění okupace Bosny a Hercegoviny 
(12. prosince 1912 – 25. srpna 1913).

Za císaře pána a jeho rodinu sloužil 
čtyři a půl roku, tedy celou 1. světovou 
válku (27. července 1914 – 11. listo-

padu 1918). Jeho vojenská povinnost 
byla ukončena propouštěcím listem 
dokonce až 31. prosince 1938.

Dne 21. listopadu 1921 uzavřel Fran-
tišek sňatek s Annou Švecovou v kos-
telíčku Narození Panny Marie na Vepř-
ku a zanedlouho se rodina rozrostla 
o chlapce a dívku. Karlíček se narodil 
9. 6. 1922 a Jiřinka 22. 10. 1929.

V roce 1922 se František rozhodl, že 
s pekařinou skončí a nastoupí službu 
u policie. Zachoval se přípis s datem 

9. 3. 1932, ve kterém 
byla Františkovi udě-
lena pochvala a tam je 
titulován jako měst-
ský policejní strážník.  
Po skončení cvičné-
ho policejního kurzu  
5. 12. 1936 byl jmeno-
ván nadstrážmistrem.

Městský národní vý-
bor v Kralupech vysta-
vil dne 8. května 1947 
dekret o povýšení do  
1. platové stupnice 
se služebním titulem 
vrchní nadstrážmistr.

Pochvalných listů za 
vzorné plnění služby 
je obrovské množství, 
uvedeme alespoň jeden:

„Okresní národní vý-
bor v Kralupech vyslo-
vil 1. března 1946 plné 
uznání a dík za oběta-
vou snahu vynaloženou 
na záchranné práce za 
účelem vyproštění za-
sypaných členů rodiny 
Josefa Veselého, ob-
chodníka z Kralup, č.p. 
40, v den 22. března 
1945, kdy byl proveden 
letecký útok na město.“

Vrchní nadstrážmistr 
František Slabý ukon-
čil službu u policie dne 
31. března 1948 a od  
1. dubna 1948 byl pen-
zionován. Zemřel v ti-

chosti 24. června 1963 (tedy před 55 
lety) a je pochován na kralupském 
hřbitově.

V knize Ing. Josefa Stupky „Zají-
mavosti o Kralupech“ je na straně 64 
otištěna známá fotografie, jak Franti-
šek Slabý na kralupském mostě sezna-
muje ministra zahraničí Jana Masa-
ryka se škodami, které způsobila voda 
rozvodněného potoka.

VLASTIMIL ŘADA,

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Kdo se staral o bezpečnost občanů?

František 
Slabý
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P ři procházce ulicí U Studánky a dále 
kolem tamní zahrádkářské kolonie se 

podél malebného dubového lesíka dostane-
me na rozcestí polních cest, kde můžeme 
spočinout na zastřešené lavičce a vnímat 
krásný výhled do krajiny či vzhlížet ke ko-
runám tamního dubového lesíka zvané-
ho Lutovník. Ohromný úžas přecházející 
v bezmocnou zlost však nastává v okamži-
ku, kdy při poslední procházce míjím na 
cca hektarové ploše spoušť, kterou za se-
bou zanechal jistý dřevorubec, devastující 
tuto přírodní scenerii a na pokyn majitele 
pozemku ji proměnil na planinu. V dnešní 
době! To se mi snad jenom zdá! Že bych se 
na chvíli ocitl někde v deštném pralese a byl 
svědkem bezuzdného mýcení vzrostlých 
stromů v zájmu úzké skupinky lidí toužících 
po mamonu? Kácení jedinečného souvis-
lého lesního a zdravého dubového porostu 
nacházejícího se v jedné z mála klidových 
zón v okolí průmyslového města Kralup, 
v místní části Lutovník, a navíc v období 
hnízdění ptactva! To není jenom v rozporu 
s pravidly dobrého hospodáře! 

Jako občan a daňový poplatník v této 
činnosti spatřuji pouhopouhé obohacování 
vlastníka - státního subjektu Lesy ČR, a to 
na úkor životního prostředí občanů. S tou-

to činností rozhodně nesouhlasím a někým 
stanovené tabulkové praktiky této státní 
instituce hraničící s plundrováním krajiny 
rozhodně odsuzuji. 

Předpokládám, že se odbor životního 
prostředí včetně starosty zasadí o ukon-
čení této devastace již tak prořídlých zdej-
ších lesních porostů státním podnikem Le-
sy ČR a že zvýší snahu o to, aby příroda 
kolem průmyslem poznamenaného města 
Kralupy nad Vltavou byla naopak více za-
lesňována a zvelebována.

JAN ŠMÍDA, 

KRALUPSKÝ OBČAN

J iž od 16. května 2018 je ote-
vřený nový charitní second-

handový obchod s názvem 
Šuplík, tentokrát v městské 
části Kralupy-Lobeček. Jsme 
velmi rádi, že se nám podařilo 
získat do pronájmu objekt bý-
valé lékárny za Kulturním do-
mem Vltava a přetvořit ho na 
útulný „sekáč“, který disponuje 
navíc také skladovacími prosto-
ry. Díky tomu můžeme obchod 
zásobit větším množstvím zboží 
a zákazníci se tak mohou těšit 
každý den na nový kousek. 

Na hodnocení úspěšnosti je 
samozřejmě ještě brzy, nicméně 
první dny po otevření zatím na-
povídají tomu, že projekt bude 
na tomto místě fungovat dobře. 
Řečeno slovy místních, „něco 
takového tady chybělo“. V ob-
chodě také přijímáme zakázky 

na opravy a úpravy oblečení, 
které paní prodavačka předá ke 
zpracování do šicí dílny v So-
kolské ulici. Nově je zde také 
zřízeno výdejní místo pro Zá-
silkovnu a sběrnu čistírny peří. 

Stejně jako v Šuplíku v So-
kolské ulici, tak i v Lobečku je 
možné nechat vyřazené obleče-
ní, elektroniku nebo spotřební 
zboží, zkrátka vše, co už nevy-
užijete, ale ještě by mohlo něko-
mu posloužit. Obchod na sídliš-
ti Hůrka, který zde fungoval dva 
roky, byl z důvodu nedostaču-
jícího prostoru pro plánované 
aktivity zrušen.

Neváhejte a přijďte za nový-
mi nákupy do nového obchodu, 
těšit se můžete na dobrou kávu 
ke každému nákupu zdarma. 

LENKA MÜLLEROVÁ,

FARNÍ CHARITA KRALUPY

Ze šuplíku  
do Šuplíku v novém

nad dopisy čtenářů� 

Probíhá kácení stromů na Lutovníku
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Reakce Mgr. JANA KOBERY,  
vedoucího odboru 
životního prostředí MěÚ 
Kralupy nad Vltavou:

Jedná se o les hospodářský, v majetku 
Lesů ČR. Těžba probíhá v souladu 

s lesními hospodářskými osnovami 
i s lesním hospodářským plánem.  
Po provedení těžby je povinností 
majitele provést obnovu porostu 
lesních ploch v souladu s uvedenými 
dokumenty a lesním zákonem.



27www.mestokralupy.cz   DNY KRALUP  ČERVENEC-SRPEN 2018   KZ

„Chápu, že někteří lidé byli zklamáni 
a slyšela jsem párkrát, proč to nejde letos, 
když to dříve šlo. Bohužel co šlo dřív, ne-
jde nyní z mnoha důvodů. A netýká se to 
jen zmíněných bazénů. Jsme stále více sva-
zováni různými vyhláškami, nařízeními 
a odpovědnost na nás všechny kladená se 
zvyšuje a nutí nás dělat i nepopulární opat-
ření. Bohužel. 

Provozovatel koupaliště se rozhodl 
v souladu s provozním řádem koupaliště, 
který by v dané situaci nemohl být dodr-
žen a oprávněně nepřistoupil na porušení 
BOZP. My (pedagogové ZŠ Komenského 
a DDM), jako provozovatelé Hrátek na kou-
pališti, odpovídáme v plné míře za bezpeč-
nost a zajištění stanovišť na soutěžích, ale 

nemůžeme a ani nesmíme přebírat odpo-
vědnost za provoz bazénů. 

Pan Lánský, jednatel Kralupské spor-
tovní spol. s r.o. nás o svém rozhodnu-
tí informoval cca 14 dní před Hrátkami, 
zveřejnil toto rozhodnutí ve Zpravodaji, 
umístil na web města a denně o uzavření 
bazénů informoval návštěvníky koupali-
ště. Kde informace nebyla, byly plakáty, 
které v té době již byly v oběhu a nešly 
bohužel změnit. 

Z ohlasů, které jsme měli od návštěvníků 
Hrátek, jsem nabyla dojmu, že se jim jako 
každý rok akce líbila a že až tolik nevadilo, 
že se nemohli vykoupat. Samozřejmě se kri-
tici najdou vždy a všude, ale tak už to chodí. 

Pro nás je to ponaučení pro příště a je 

P řed horkým červnovým počasím se bě-
hem Dnů Kralup mohli lidé ochladit na 

zimním stadionu. Hokejistky z Kladna zde 
v sobotu 9. června sehrály přátelské utkání 
proti týmu Virqua Blackhawks z Wiscon-
sinu, které vyhrály jednoznačně v pomě-
ru 10:2. Během dne probíhala také ukázka 
přípravy hokejistů a krasobruslařek či au-
togramiáda. 

Kladno vs. Virqua Blackhawks
Na přátelském utkání kladenského týmu 
s americkým se to hemžilo osobnostmi. 
Úvodní bully zápasu vhazoval americký 
velvyslanec v České republice Stephen King 
pocházející právě z wisconsinského města 
Virqua. Čestným hostem zápasu byl bran-
kář New York Rangers Ondřej Pavelec. Je-
ho starší sestra Marcela Pavelcová je sama 
úspěšnou hráčkou působící v kladenském 
týmu a bratra k hokeji přivedla. I sestra 
zlatého a bronzového brankáře z mistrov-
ství světa v letech 2010 a 2011 se prosadila 
v české reprezentaci. Na utkání, a hlavně 
autogramiádu, dorazil i Libor Procházka, 
olympijský vítěz z Nagana.

Předvedení tréninků  
krasobruslení a hokeje
Hokejový klub si společně s krasobruslař-
ským oddílem připravil ukázku toho, jak 
sportovci trénují. Program byl jak na ledě, 

tak mimo něj, kde byla možnost vyzkoušet 
si například tzv. street hokej nebo střelbu. 
„Z našeho pohledu jsme veřejnosti více na-
bídnout nemohli. Účast byla ale velmi níz-
ká, což bylo zklamáním,“ komentuje Josef 
Zajíc průběh akce. Kromě pozitivních ohla-
sů má ale také pár zajímavých postřehů, jak 
celou akci vylepšit. „Myslím si, že za rok 
okolo nás zcela jistě projde dost nápadů, 
jež nás zaujmou,“ dodává.

Na ledě proběhla společná ukázka tré-
ninku hokejových i krasobruslařských 
dovedností, během které si krasobrus-
lařky vyzkoušely právě práci s hokejkou 
a pukem a naopak hokejisti krasobruslař-
ské prvky. „Za náš oddíl jsem spokojená. 

Prezentace byla pro veřejnost srozumi-
telná a návštěvníci měli možnost zhléd-
nout i exhibiční vystoupení,“ komentuje 
hlavní trenérka Simona Majrychová. Se 
svým programem se prezentovala domá-
cí závodnice Noemi Mikešová a jako host 
pražská závodnice Amélie Valentová, ak-
tuálně 4. nejlepší mladší žačka v České 
republice, a také členka projektu talento-
vané mládeže. 

Autogramiáda olympijského  
vítěze a domácích hráčů
V dopoledních hodinách v prostorách 
před zimním stadionem proběhla i auto-
gramiáda. Podpis mohli návštěvníci získat 
od olympijského vítěze z Nagana, zlatého 
a dvakrát bronzového medailisty z mist-
rovství světa, Libora Procházky, a také od 
domácích hráčů Jakuba Kaprála, Jiřího Ex-
nera a Tomáše Práška. „Myslím si, že ulovit 
autogram od takových hvězd jako je Ondřej 
Pavelec nebo Libor Procházka je skvělý zá-
žitek. Portrét s oběma hráči má lesk a naši 
hráči vedle těchto hokejových velikánů měli 
možnost rozdat podpisy na svých originál-
ních podpisových kartičkách,“ komentuje 
sportovní ředitel klubu Josef Zajíc. „Bude-li 
vhodná příležitost, rádi bychom autogra- 
miády zopakovali,“ dodává.  

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

OZVĚNY DNŮ KRALUP 

Hrátky na koupališti bez koupání
■  Na několik dotazů a stížností veřejnosti, proč se v rámci akce „Hrátky 
na koupališti“, která se konala v pátek 8. června v rámci Dnů Kralup, ne-
smělo do bazénů, reaguje jedna z hlavních organizátorek akce, Mgr. Jiřina 
Hereinová, ředitelka ZŠ Komenského nám.

k zamyšlení, jak a kde příští rok Hrátky 
uspořádat. Pokud to bude technicky mož-
né, bylo fajn zadní část koupaliště oddě-
lit a vstupovat zadními vraty, přičemž by 
přední část koupaliště mohla být otevřena 
pro veřejnost a nikdo by nic neporušil. Ro-
diče s dětmi by poté, co si děti zasoutěží, 
mohli dojít pár metrů na koupaliště. Je na 
zvážení zřizovatele, zda by vstup byl zdar-
ma či nikoliv, rozhodně však u mladších 
dětí v doprovodu dospělé osoby.

Jako další varianta se nabízí uspořádání 
Hrátek pod infocentrem u řeky a koupaliště 
nechat normálně otevřené. Je pak ale otáz-
kou, kolik rodičů před zábavou pro děti dá 
přednost koupališti.

Jinak věřím, že i těm, kteří byli zklamá-
ni, se Hrátky přesto líbily a že na nás příš-
tí rok nezanevřou. Všichni pedagogové ZŠ 
Komenského a DDM připravují a realizují 
soutěže s radostí a těší je spokojenost ma-
lých návštěvníků.“ 

Kladno x USA, autogramiáda a krasobruslařská exhibice
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Hokejová autogramiáda



28 KZ   ČERVENEC-SRPEN 2018  DNY KRALUP / SPORT www.kralupskyzpravodaj.cz

VPraze se o víkendu 26. a 27. 
5. 2018 konal republikový 

festival pro děti od 7 do 12 let, 
kterého se zúčastnilo téměř ti-
síc dětí ze 47 volejbalových od-
dílů, celkem 274 družstev. 

Za Kralupy se zúčastnilo 
24 dětí rozdělených do sedmi 
družstev podle věku. Žlutá ka-
tegorie je nejmladší a hrají ji 
děti z 1. a 2. třídy ZŠ, nejstar-
ší kategorií je modrá – pro děti 
z 6. tříd. Děti hrají ve dvoučlen-
ných, starší pak v tříčlenných 
týmech na zmenšeném hřišti 
s upravenými pravidly. Žlutá 
kategorie se hraje jako přehazo-
vaná. Postupně se přidávají jed-
notlivé prvky volejbalu, modrá 
je již kompletní volejbal včetně 
smečování a blokování.

Do republikového festivalu se 
v první fázi mohou přihlašovat 
pouze družstva, která si vybojo-
vala postup z kraje - to se týka-

lo osmi kralupských družstev. 
V druhé fázi se mohli přihlásit 
i další. V sobotu družstva ode-
hrála šest zápasů v základních 
skupinách. Naše družstva si 
vedla skvěle a čtyři týmy byly 
po sobotě bez porážky, dva tý-
my prohrály jen jednou. Nako-
nec se nám pět týmů dostalo do 
bojů o medaile a všech pět týmů 
v neděli medaile fantasticky vy-
bojovalo!  

Všem dětem patří náš obdiv 
a poděkování za skvělou repre-
zentaci našeho oddílu i města. 

JITKA KUBIŠTOVÁ, TRENÉRKA

L etošní Dny Kralup přiláka-
ly do našeho města - jako 

každoročně - i delegace z part-
nerských měst. Z polské Sro-
dy Wielkopolske, německého 
Hennigsdorfu, slovenského Ko-
márna, severočeského Hrádku 
nad Nisou i srbského Sabacu 
přijeli zástupci místních samo-
správ, primátoři i starostové. 
Pro ně byl připraven společen-
ský, kulturní a poznávací pro-
gram a věnovali se jim někteří 
členové kralupského zastupitel-
stva a zaměstnanci radnice. 

Přátelé z partnerských měst 
měli možnost poznat Kralu-
py i okolí. Velký ohlas i zájem 
vzbudila prohlídka Prahy, kon-
krétně Malé Strany a jejich za-
hrad. 

Ale co je velmi radostné - 
i mnozí sportovci a občané, 
kteří se třeba v minulosti do 
Kralup podívali a město i jeho 
sportovní a kulturní svátek se 
jim líbil, se k nám vrací. Ať již 
jako členové sportovních sku-
pin, nebo turisté a obdivovatelé 
Kralup, Prahy i celé naší krás-

né země. Asi nejpočetnější le-
tošní výpravou, která dorazila 
do Čech, byla ta polská. Mladé 
volejbalistky se zúčastnily - již 
tradičně - turnaje na sokolišti 
a spolu s dalšími děvčaty, i tře-
ba ze Slovenska, odehrály mno-
ho skvělých zápasů. 

Velmi zajímavou a sportovně 
náročnou akcí pak překvapila 
další, asi třicetičlenná skupina 
polských atletů a příznivců po-
hybu. Ti v pátek 8. června velmi 
brzy ráno vyrazili ze svého měs-
ta a štafetovitě doběhli ze Sro-

dy až do Kralup. Střídali se po 
dvojicích po určitých úsecích, 
jak kdo mohl, měl síly a kondici. 
Největším prubířským kame-
nem pro ně byly určitě české po-
hraniční hory a veliké vedro po 
celé běžecké trase. Po mnoha-
setkilometrovém běhu doběhli 
do našeho města v sobotu na-
večer, právě když začala bouře, 
která tak trochu narušila jejich 
doběh a přivítání u řeky. 

Druhý den - tedy v neděli, se 
mnozí z nich ještě zúčastnili 
plaveckého závodu Kralupský 

kilometr ve Vltavě a dokonce 
se někteří jejich členové dosta-
li i na stupně vítězů. Po vyhláše-
ní vítězů pak zavítali na radnici 
a prohlédli si i město. 

V sobotu večer se na radni-
ci přihlásila i skupina turistů 
z Hennigsdorfu, kteří do Kra-
lup jezdili jako mladí fotbalisté 
na různé turnaje a již druhým 
rokem sem přijíždějí již samo-
statně i s rodinami, podívat se 
do Kralup. 

A protože každé setkání s ko-
legy z partnerských měst při-
náší navázání nových vztahů 
a vede k další nové spolupráci, 
domlouvala se podzimní ná-
vštěva polských a německých 
studentů v Kralupech, srp-
nová návštěva delegací měs-
ta v Hennigsdorfu a v Hrádku 
a také příprava návštěvy v Sa-
bacu. 

Vztahy mezi lidmi v Evropě 
tedy velmi dobře fungují a já 
jsem rád, že k nim přispívá i na-
še město. 

PETR HOLEČEK,

STAROSTA KRALUP N. VLT.

Partnerství měst nejen na papíře

Velký úspěch kralupského minivolejbalu
MÁME PĚT MEDAILOVÝCH UMÍSTĚNÍ - DVĚ PRVNÍ MÍSTA - SEDM DRUŽSTEV V TOP DESÍTCE!
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ŽLUTÝ minivolejbal 46. místo Karolína Kozlovská a Aneta Šudová

ORANŽOVÝ minivolejbal 8. místo Adéla Hiklová a Kristýna Srbová 
17. místo Magdalena Weinertová, Kateřina Machová a Tereza Jiráčková 

ČERVENÝ minivolejbal 1. místo Karolína Dífková a Terezie Čiháková; 2. místo Natálie Tučková a Nela Slavíková

ZELENÝ minivolejbal 1. místo Viktórie Sabolčíková, Adéla Buncová, Veronika Holeštová a Nikola Kozlovská 
3. místo Jakub Kubišta, Jakub Hlaváček a Michael Kratina

MODRÝ minivolejbal 2. místo Johana Malíková, Andrea Pekarská a Tereza Faifrová 
8. místo Lucie Nová, Hana Křemenáková a Zuzana Křemenáková

Polská delegace před 
kralupskou radnicí
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L etošní sezóna 2017/2018 by-
la pro mládežnické týmy FK 

Čechie Kralupy velmi úspěšnou 
a to hned v několika věkových 

kategoriích. Mladší žáci FK Če-
chie Kralupy se před touto sezó-
nou spojili s mladšími žáky TJ 
Vltavan Chvatěruby a pod ná-

K ralupské děti dostaly možnost sezná-
mit se se šipkařským sportem v sobotu 

2. června, kdy v rámci minického Dětského 
dne uspořádal místní šipkařský klub Kr-
kavci Kralupy turnaj pro děti a mládež. Děti 
i jejich rodiče tak měli příležitost si ověřit, 
že šipky nejsou jen pokleslou hospodskou 
zábavou, ale sportovním odvětvím, při kte-
rém k dosažení úspěchu je nutná poctivá 
píle a trénink. Šipky v poslední době zaží-
vají celorepublikový rozmach i díky častým 
televizním přenosům z největších světo-
vých akcí a kralupští šipkaři dosahují vý-
borných výsledků jak v ligových soutěžích 
družstev, tak i v turnajích jednotlivců.

Bylo tak potěšující, že se turnaje zúčast-
nilo 22 dívek a chlapců nejrůznějšího věku, 
mezi které jsme se snažili zasít semínko zá-
jmu o náš sport, aby se z některých z nich 
třeba jednou stali stabilní hráči, se kterými 
se budeme pravidelně potkávat před šip-
kařskými terči. Turnaj probíhal v kamarád-
ské atmosféře a vzhledem k tomu, že pro 
většinu startujících to byla první zkušenost 
se šipkařským sportem, proběhla soutěž ve 
hře zvané High score. Při této hře je cílem 
pouze naházet na definovaný počet poku-
sů co nejvíce bodů, odpadá tak tím to, co 
je na šipkách nejtěžší – závěrečné zavření 
hry, kdy hráč musí trefit přesně vymezený 
sektor terče. Hlavním účelem soutěže bylo 
se pobavit, a tak jsme od tohoto typu hry 
ustoupili, abychom začínajícím hráčům hru 
neotrávili dříve, než se vůbec pro tuto hru 
nadchnou. 

Všichni účastníci byli na závěr za své vý-
kony odměněni drobnými cenami a medai-
lemi. Jak již bylo zmíněno, turnaj pořádal 
šipkařský tým Krkavci Kralupy, organizace 
by se ale samozřejmě neobešla bez podpory 
zvenčí, za což patří náš dík. To, aby si kra-
lupské děti a mládež mohly zdarma tento 
sport vyzkoušet, bylo umožněno zejména 
díky podpoře vedení města Kralup, které 
náš tým podporuje a zároveň významným 
sponzoringem přispěl provozovatel šipkař-
ských automatů firma Grenela.cz.

O konečné výsledky sice až tak moc ne-
šlo, ale co by to bylo za soutěž, která by 
skončila bez vyhlášení nejlepších borců 
a borkyň.  Závěrem tedy defilé těch, kte-
rým se před šipkařskými terči v jednotli-
vých kategoriích dařilo nejlépe a odnesli 
si tak turnajové vítězství:
Dívky (do 10 let) – Amálka Piskáčková
Chlapci (do 10 let) – Filip Olejár
Dívky (nad 10 let) – Monika Moravcová
Chlapci (nad 10 let) – Tomáš Drahotínský

MAREK PTÁČNÍK, KRKAVCI KRALUPY

Mladí fotbalisté FK Čechie ovládli mělnický okres
zvem STM Čechie/Vltavan do-
kázali společně získat titul ví-
těze okresního přeboru. Kluci 
od začátku soutěže ani jednou 
neprohráli a suverénně si tak 
došli k prvnímu místu s násko-
kem šesti bodů na druhý TJ So-
kol Tišice. I když to pro některé 
kluky v jejich krátké fotbalové 
kariéře byl již čtvrtý titul mi-
stra okresu, pořádně si vítěz-
ství užili. 

Pozadu nezůstaly ani ostatní 
mládežnické týmy FK Čechie 
Kralupy. Zejména hráči starší 
přípravky, kteří také s bezpeč-
ným náskokem ovládli okresní 
soutěž před FC Mělník a měst-
ským rivalem FK Kralupy 1901. 
Nerad bych zapomněl na tým 
těch nejmenších, na minipří-
pravku. I oni se kolo před kon-

cem drželi na prvním místě ta-
bulky. V této kategorii sice ještě 
není tak rozhodující počet na-
sbíraných bodů, jako zejmé-
na radost ze hry a pohybu, ale 
přesto jsme rádi, že se prckům 
tak dařilo. 

Nezbývá než poděkovat všem 
klukům za jejich úžasné výkony, 
trenérům za jejich nekonečnou 
trpělivost a rodičům za to, že 
svým ratolestem obětovali tolik 
volného času. Věřím, že příští 
sezóna bude minimálně stejně 
tak úspěšná jako ta uplynulá, 
a že po prázdninách k nám ro-
diče přivedou plno nových fot-
balových nadějí všech věkových 
kategorií.  

KAREL NOVÁK, 

ŠÉFTRENÉR MLÁDEŽE  
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Šipkařský turnaj dětí a mládeže zná vítěze
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H lasitý pokřik Na-na-na-
děje zněl i letošní sezónu 

ze všech možných sportovních 
hal a kulturních center. Taneč-
ní skupina Naděje, která půso-
bí v Kralupech nad Vltavou již 
skoro třicet let a zabývá se pře-
devším stylem scénický a mo-
derní tanec, byla i tento rok veli-
ce úspěšná. Každoročně se totiž 

účastní prestižní postupové 
soutěže Czech Dance Masters 
(CDM) a letos navíc začala bo-
jovat i v další podobné soutěži 
- Taneční skupina roku (TSR). 

Všechny nadějecké skupiny 
(děti, junioři, dospělí, street 
dance) usilovaly o co nejlepší 
umístění, která si nakonec do-
opravdy vytančily. Například 

pro skupinu dětí to bylo úžasné 
3. místo z mistrovství České re-
publiky CDM a pro juniory ta-
ké 3. místo z mistrovství Čech 
CDM. Skupina dospělých zase 
vytančila 2. místo na mistrov-
ství České republiky CDM a jako 
nováčci v soutěži krásné 3. místo 
na mistrovství České republiky 
TSR. A aby toho nebylo málo, 

tak malá skupina dospělých ta-
nečnic získala nominaci na svě-
tový pohár pod IDO (Internati-
onal Dance Organization).

Pokud vás skupina zaujala 
a chtěli byste vy nebo vaše dě-
ti se k nám přidat, neváhejte. 
Opět nabíráme nováčky již od 
tří let. Čeká je skvělá parta no-
vých kamarádů, ale i těžké tré-
ninky, které se pak promění 
v radostné obličeje při nesku-
tečné atmosféře na soutěžích 
a při vybojování prvních úspě-
chů. Náborové dny budou 
probíhat 3. 9. a 10. 9. 2018, 
kdy přivítáme v naší tělocvičně 
opravdu každého. Pro více in-
formací sledujte webové strán-
ky www.tsnadeje.cz a my se bu-
deme těšit! TÝM TS NADĚJE

V sobotu 9. 6. 2018 se v Pra-
ze na Vinohradech konalo 

MČR Mistry s mistry ve spor-
tovním aerobiku. Studio ATAK 
se nominovalo 16 sestavami. 
Díky tomu odjely na finále 
všechny naše závodnice mini-

málně s jednou sestavou. Cvičí 
je děvčata ve věku 6-15 let. Po 
úžasných výkonech dětí z celé 
republiky a velkém očekávání 
jsme si nakonec odváželi čtyři 
stříbrné a dvě bronzové medai-
le. Zasloužily se o ně:

TS Naděje uzavírá úspěšnou sezónu
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Velké finále bylo stříbrné a bronzové

Od září nás čeká nácvik no-
vých sestav, a tak bychom chtěli 
tento sport nabídnout ostatním 
dětem z Kralup a okolí. Přijímá-
me děti do přípravky od 5 let, ne-
bo sportovkyně z 1. stupně ZŠ.

Pro maminky máme pravi-
delné cvičení na stepech v úte-
rý večer.

Hezké prázdniny vám přeje
PETRA KLOZOVÁ,

TRENÉRKA STUDIA ATAK

2. místo
maxi tým A – Daniela Bohatová, Simona 
Pakandlová, Anna Kaňková, Karolína Dospivová, 
Barbora Hrušková, Michaela Hráčová

2. místo
trojice A - Daniela Bohatová, Simona Pakandlová, 
Anna Kaňková

2. místo
maxi tým C – Adéla Benešová, Kristýna Klimešová, 
Tereza Štěpánková, Sára Částková, Nikola Kohlová

2. místo
dvojice D – Denisa Řezníčková a Kristýna 
Pakandlová

3. místo
trojice B – Tereza Svítková, Tereza Nemejovská, 
Tereza Hráčová

3. místo
trojice C – Aneta Hrušková, Sára Částková, Kristýna 
Pakandlová

VŠEM BLAHOPŘEJEME K JEJICH ÚSPĚCHU!
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Všechny informace naleznete na webu: studioatak.webnode.cz.
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA 

V úterý 15. května odjela skupina žáků 
školy Gen. Klapálka do Henningsdor-

fu, aby se zúčastnila trojstranné výměny 
žáků české, německé a polské školy. Ta-
to výměna se stává již tradicí, ale všech  
14 žáků se jí zúčastnilo nyní poprvé a tím 
se otevřela další etapa vzájemných návštěv 
měst Hennigsdorfu, Środy Wielkopolské 
a Kralup nad Vltavou.

Děti věděly, že nejde jen o školní výlet, že 
je čeká docela náročná práce. Někteří mě-
li obavy, jak se budou domlouvat a zvládat 
společné úkoly. Hned po příjezdu účastní-
ci pod vedením německých učitelů vytvo-
řili mezinárodní skupiny a vydali se po-
znat město. Němečtí partneři je provedli 
Henningsdorfem a všichni se vrátili na ur-
čené místo již jako kamarádi. Večer jsme 
si zahráli bowling a těšili se na poznávací 
část programu, který byl německou stranou 
pečlivě připraven. Druhý den jsme společně 
navštívili Postupim – hlavní město Brani-
borska a třetí den byl samozřejmě věnován 
Berlínu. 

Očekávali jsme, že návštěva zámku San-
ssouci, filmových ateliérů UFA a odpoledne 
v Berlíně na žáky udělá dojem, ale moc nás 

překvapilo, jak se živě zajímali i o běžný 
a všední život ve městě, které má podobný 
charakter jako naše. Návštěva hasičské zá-
kladny se protáhla, protože děti se aktivně 
zajímaly o fungování sboru dobrovolných 
hasičů.

Na závěr smíšené skupiny dělaly prezen-
tace, kde hodnotily celý program a vybíraly 
ty nejsilnější zážitky, odvážně vystupovaly 
na podiu a svoje společné práce představily 
ostatním. Děti pozorně poslouchaly, pomá-
haly si při komunikaci. Tyto poslední chvíle 

již trochu poznamenal smutek z blížícího 
se loučení. Pro učitele to byla velká radost 
z toho, jak se podařilo naplnit myšlenku, že 
má velký smysl tyto organizačně náročné 
výměnné akce dělat. Jak jinak se mají lidé 
přesvědčit, že Evropa je náš společný pro-
stor a že se v ní cítíme být doma.

Děkujeme Městu Kralupy, vedení ZŠ 
Gen. Klapálka, rodičovské veřejnosti za 
podporu tohoto projektu.

DAGMAR KNÖPFELMACHEROVÁ 

A MARKÉTA VYŠÍNOVÁ

DĚKUJI… Šest prostých 
písmen poskládaných ve-

dle sebe. DĚKUJI… Slovo, kte-
ré používáme, když chceme ně-
komu vyjádřit, jak moc pro nás 
udělal, a jak moc jsme mu za to 
vděčni. A i já bych tímto pros-

tým „DĚKUJI“ chtěla vyjádřit, 
jak moc si vážím práce někoho, 
kdo byl posledních pět let mé-
mu synovi a dalším 26 dětem 
nablízku víc než my rodiče…

Je to už řádka let, co můj syn 
zasedl poprvé do školní lavi-

ce ve třídě paní učitelky Adé-
ly Trnobranské. Paní učitelky 
s velkým „U.“ Díky jejímu pří-
stupu se z plné třídy neposed-
ných háďat stal prima kolektiv, 
kdy jeden druhého nenechá na 
holičkách, kdy se jim mnohdy 
obtížně snažila vštípit zákla-
dy vědy matematické či jazyka 
českého, protože daleko víc je 
zajímalo, co se bude dít o pře-
stávce, než jaká jsou vyjmeno-
vaná slova po „V“ nebo jak vy-
řešit zapeklitou slovní úlohu. 
Nutno říct, že se jí to povedlo 
na výbornou a naše děti jsou na 
druhý stupeň školní docházky 
vybaveny nejlépe, jak to jen 
s touto partou šlo. 

Proto Vám, paní učitelko, dě-
kuji. Nejen za sebe, ale určitě 
za všechny rodiče, a v nepo-
slední řadě taky za naše děti. 
Váš lidský přístup, důslednost, 
ochota věci řešit, ale zejména 
velké pochopení pro nás všech-
ny, nám pomohlo těch prvních 
pět let školní docházky překo-
nat s nadhledem, minimem 
špatných dnů a odnést si ne-
jen spoustu nových vědomostí, 
zkušeností, ale hlavně vzpomí-
nek, při kterých se za pár let 
zasmějeme nebo třeba zasní-
me, jak to byly krásně strávené 
roky ve školní lavici. 

TEREZA PULCOVÁ 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
Komise MěÚ Kralupy (školství, prevence kriminality, sportu) ve spolupráci s Unipetrolem, DDM a ZŠ Komenského pořádá 3. ročník akce  

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - sportovní soutěže, hrátky pro děti, lezecká stěna, ukázka práce sportovních klubů, ukázka práce hasičů a další.

Kdy: sobota 8. září 2018 od 10:00 do 13:00. Kde: hřiště T.J. Sokol a přilehlé okolí

Podrobnosti v příštím vydání Zpravodaje

Společně v Evropě
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Pět let s paní učitelkou Trnobranskou
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ČERVENEC-SRPEN
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

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

Přejeme všem dětem i dospělým 
krásné prožití letních měsíců. 
My z Domu dětí a mládeže se s dětmi bu-
deme průběžně potkávat celé léto. Tři pří-
městské, tři pobytové tábory a mezinárod-
ní tábor nabídne prázdninový program pro 
cca 180 dětí.

Nyní se již můžete seznámit s nabídkou 
zájmových útvarů na nový školní rok. Sna-
žili jsme se vyhovět vašim přáním a zařa-
dit nově takové zájmové útvary, o jaké jste 
projevili zájem.

Přihlášky do zájmových útvarů si můžete 
vyzvednout v kanceláři DDM nebo stáhnout 
na našich webových stránkách. Přijímat vypl-
něné přihlášky budeme ve dnech 27. srpna až  
14. září buď osobně, nebo elektronicky.

Podrobný seznam, včetně časů konání, vedou-
cích a kurzovného najdete na www.ddmkralu-
py.cz. Údaje budou průběžně doplňovány.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

VÝTVARNÉ
Výtvarné hrátky 4-6 let

Výtvarně-keramický I. 6-8 let

Výtvarně-keramický II. 9-12 let

Výtvarně-keramický III. 5-7 let

Výtvarný Ateliér I. 8-12 let

Výtvarný Ateliér II. 12-17 let

Kreslení pro teenagery 10-16 let

Olejomalba od 12 let

Tvořivá dílna  
(grafika a řemesla)

14-dospělí

Paličkování 10-dospělí

Keramika začátečníci 5-8 let

Keramika 8-12 let

Keramika sochařství od 12 let

Mladý fotograf 9-18 let

TANEČNÍ
Krůček I. 3-5 let

Krůček II. 4-6 let

Krok za krokem 7-10 let

Taneční hýbání 4-7 let

Street dance 3.-5. třída

Street dance junioři 7.-9. třída

Moderní tanec 12-19 let

Hip-hop dance I.  
začátečníci

6-11 let

Hip-hop dance II.  
pokročilí

11-16 let

Klasický step od 10 let

DNB step od 17 let

SPORTOVNÍ
Aikido sebeobrana I. od 6 let

Aikido sebeobrana II. od 10 let

Badminton od 6 let

Kick-box 10-15 let

Kick-box dospělí

Florbal 11-16 let

Stolní tenis od 6 let

Joga-tai chi od 12 let

Míčové hry 7-10 let

Lakros od 12 let

Gymnastika ZŠ

Trampolínky ZŠ

Street workaout 12-16 let

Volejbal-přípravka 2.-3. třída

Volejbal-přípravka 4.-5. třída

Volejbal-ml. žákyně 6.-7. třída

Volejbal-st. žákyně 8.-9. třída

OSTATNÍ
Lego 6-9 let

Lego 9-12 let

Programování ZŠ

Angličtina ZŠ

Šachy začátečníci od 6 let

Šachy pokročilí od 9 let

Lovci draků 9-16 let

Vaření ZŠ

Pečení ZŠ

Šití 12-16 let

Šití dospělí

Logické myšlení od 10 let

Literárně-dramatický od 10 let

Youtubering

Styling, fashion od 14 let

Mladý reikista ZŠ

S kytarou nejen  
k táboráku

začátečníci 
- ZŠ

Klavírní školička od 5 let

Flétna - Veselé pískání 
I. začátečníci

od 6 let

Flétna - Veselé pískání 
I. pokročilí

od 11 let

název ZÚ věk dětí název ZÚ věk dětí
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Na akademii 
DDM byl předán 

Lukáškovi šek 
na celkovou 

částku  
10 800 Kč, 

 která se díky 
účastníkům 

Běhu pro 
Lukáška 13. 5. 
vybrala. Všem 

patří velké 
poděkování
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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

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

PŘIJMEME
KLEMPÍŘE, ZEDNÍKA, 

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
Za dobrou práci  

nabízíme solidní odměnu

V termínu od 11. do 16. čer-
vence se bude v Kralu-

pech konat mezinárodní se-
minář izraelských lidových 
tanců s učiteli z Izraele. Pořá-
dá jej skupina Besamin z Pra-
hy. V rámci tohoto semináře 
je připravena i taneční ukáz-
ka pro veřejnost, na kterou 

jste touto cestou srdečně zvá-
ni. Veřejná ukázka proběhne 
v pátek 13. 7. 2018 od 15:30 na 
Palackého nám. Budete se mo-
ci podívat, případně i zapojit. 
Izraelské lidové tance se tančí 
v kruhu a protože účastníků 
semináře bude cca 160, bude 
to hezká podívaná...

Seminář izraelských 
tanců navštíví Kralupy

Tělesné výchovy, Fyziky (lze i student / studenka VŠ  
nebo nekvalifikovaný/-á s praxí). 

Více informací na tel. č. 315 617 800,  
případně na e-mailu: herein@centrum.cz

ZŠ KOMENSKÉHO PŘIJME  
s nástupem od 1. září 2018 

UČITELE / UČITELKU

INZERCE
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POJĎTE PRACOVAT 
DO ÚNĚTICKÉHO PIVOVARU

Hledáme nové kolegy 
na následující pozice:

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
hlavní pracovní poměr na krátký a dlouhý týden

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
na víkendy v pracovní době dle dohody, bez nutnosti 
praxe, vhodné pro studenty a maminky na mateřské 

ŘIDIČ / OPERÁTOR VÝROBY
stáčení a rozvoz piva, nutnost řidičského oprávnění 

min. sk. B, C výhodou

Požadujeme chuť k práci a spolehlivost. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí české rodinné firmy. 

Kontakt: tel.: 777 306 509 
e-mail: vycep@unetickypivovar.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz� tel.:�315�781�019

u Ovocné stromky
 v květináčích
u Růže – keřové, pnoucí,
 sadové, polyantky
u Široký sortiment 
 okrasných travin
u Nové okrasné dřeviny
 z letošní produkce
u Letní kolekce 
 kvetoucích trvalek 

OTEVŘENO:
po – ne: 8:00 – 18:00

Ve svátek 5. 7. a 6. 7. 
OTEVŘENO 8:00 – 17:00

NYNÍ 
NABÍZÍME

› Chodítka, hole
› Dětský program
› Tříkolky, kola, handbiky
› Program pro obézní
› Baterie
› Náhradní díly, příslušenství
› Prodej / Servis / Půjčovna 

Kontakt:
Tel.: +420 775 761 619
Info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
www.polohovaci-postel.cz

Adresa provozovny:
KrosMedical s.r.o.
Nádražní 728, 273 24 Velvary
Otvírací doba: po-pá 8:00-16:30

› Invalidní vozíky
› Invalidní skútry
› Polohovací lůžka
› Polohovací křesla
› Toaletní program
› Zdravotní pomůcky
› Výrobky proti proleženinám

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

e-mail: centrumd8kralupy@email.cz, http://kralupy.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

PRÁZDNINY V CENTRU D8
Letní příměstské tábory 

určené pro děti od 5 do 11 let

Nemáte ještě „pokryté“ prázdniny pro Vaše děti?  
Využijte naší nabídky příměstských táborů...

turnus termín téma

1. turnus 9. 7. – 13. 7. Příšerky pod hladinou

2. turnus 16. 7. – 20. 7. Já, padouch 3

3. turnus 23. 7. – 27. 7. Emoji ve filmu

4. turnus 30. 7. – 3. 8. Maxinožka

5. turnus 6. 8. – 10. 8. Mimi šéf

6. turnus 13. 8. – 17. 8. Esa z pralesa

7. turnus 20. 8. – 24. 8. Velká oříšková loupež 2

8. turnus 27. 8. – 31. 8. Lichožrouti

OBSAZENO

OBSAZENO

Právě probíhá zápis do kurzů 
na 1. pololetí školního roku 
2018 – 2019. Tak neváhejte 
a vybírejte z naší nabídky, abyste 
nepropásli ten Váš oblíbený!
https://centrumkralupy.
webooker.eu/Courses

PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM AZ CENTRA KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

OBSAZENO

OBSAZENO

OBSAZENO
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OHLÉDNUTÍ  
za Dny Kralup 
2018 

Na hokejovém zápase byl mezi pozvanými hosty 
i český reprezentant Ondřej Pavelec. Na fotografii 

se starostou města Petrem holečkem.
Příjemné odpoledne v rámci 
Kouzelné rodinné neděle.

Americký velvyslanec Stephen King vhodil 
čestné buly v zápase dívčích hokejových 

týmů. Na kralupském ledě se utkaly týmy 
HC 2001 Kladno a Viroqua Blackhawks.

Velice děkujeme všem organizacím i jednotlivcům, kteří se podíleli na tvorbě a průběhu oslav Dnů Kralup.  
Velké poděkování patří sponzorům a partnerům akce: Středočeské vodárny, a. s., HECKL s.r.o.,  

SYNTHOS Kralupy a. s., MERO ČR, a. s., K-OIL, s.r.o., ATLETICO s.r.o.
Dík největší náleží všem návštěvníkům. 

Závody rychlých 
člunů jsou 

vždy atraktivní 
diváckou 
zábavou. 

Volejbalový Memoriál Simony Machanové 
nabídl řadu hezkých zápasů, ve kterých 
povětšinou dominovaly domácí hráčky.

V rámci Dnů Kralup se uskutečnil 
i streetballový turnaj.

O adrenalin na divoké vodě se postarali 
kanoisté na kanále ve Veltrusích.

PRODUKČNÍ TÝM KD VLTAVA



OHLÉDNUTÍ  
za Dny Kralup 2018 

Slavnostní zahájení Dnů Kralup se uskutečnilo na Palackého náměstí.

Bezpečný 
den přinesl 

mnoho zábavy 
pro školáky 

i předškoláky. 

Letní kino před radnicí přilákalo 
velký počet diváků. 

Marie Rottrová se 
svým velkolepým 
bandem nadchla 
publikum 
i po deštivém 
odpoledni.

Setkání dvou 
starostů při 

slavnostním 
zahájení – pánové 

Petr Holeček 
a Pavel Rynt.Při zahájení Dnů 

Kralup byli v dobré 
náladě i kralupští 

radní. Zleva 
pan Petr Listík, 
místostarosta 

Libor Lesák 
a místostarosta 

Marek Czechmann.

Těžké váhy v soutěži 
Strongman 2018
… a nechyběly ani 
nejsilnější ženy.

Plavecký Memoriál 
Jiřího Vachalce zcela 

ovládla kralupská 
plavkyně Míša 

Svobodová.

FOTO: ALEŠ LEVÝ


