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Na Vánoční koncert Markéty Wagnerové a hos-
tů se můžete těšit 12. 12. od 19:30. Účast 
přislíbili Petr Kolář a Petra Alvarez Šimková.

Z důvodu instalace pyrotechniky bude  
31. 12. 2018 od 22:00 uzavřena lávka. V případě 
nepřízně počasí proběhne ohňostroj v 19:00.

Kralupské kickboxerky přivezly z Itálie cenné 
medaile, včetně titulu mistryně světa. Tohoto 
MS se zúčastnilo na pět tisíc závodníků.

D ruhá etapa výstavby centra města by-
la provázena několika úskalími, kvůli 

kterým se datum dokončení neustále po-
souvalo. „Zdržení se vztahovalo k přeložce 
trafostanice z centra města. Primárně se 
jednalo o akci společnosti ČEZ, a.s., jež 
bohužel stála za oddalováním termínu 
realizace. Nakonec se ale vše v dobré ob-
rátilo a těsně před koncem kalendářního 
roku můžeme konstatovat, že i tuto část 
přestavby centra máme zdárně za sebou,“ 
uvedla Marcela Horčičková, vedoucí od-
boru realizace investic a správy majetku 
MěÚ. 

Již tedy v předvánočním čase si budou 
moci občané zblízka prohlédnout nově vy-
dlážděné plochy kolem budovy pivovaru  
a využít parkovacích stání. Počítáno je ta-
ké s lavičkami a umělým osvětlením. Pro-
tože se ale realizátorovi akce nepodařilo 
dodat požadované lampy, bude prostor Pi-
vovarské ulice zajištěn nejprve světly pro-
zatímními. V lednu následně dojde k de-
finitivnímu dokončení osvětlení, a to dle 
požadovaných parametrů. 

Pokračování na str. 5
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Náměstí zdobí nejen kašna
■  V druhé polovině listopadu byly dokončeny práce na projektu „Řešení 
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, který 
se zabýval řešením prostoru v blízkosti bývalé budovy pivovaru. Kolem-
jdoucí občané si zajisté všimli nově vybudovaného chodníku pro pěší, jež 
bude v následujících letech sloužit jako „propojka“ mezi Žižkovou ulicí  
a Palackého náměstím.

Studna  
v Pivovarské ulici
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Novoroční ohňostroj

úterý 1. 1. 2019 v 00:30
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leden 2019

Rada města (RM) schválila:
u vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby, 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
s názvem „Svoz separovaného odpadu ve městě 
Kralupy nad Vltavou 2019“.
u vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na staveb-
ní práce, zadávanou v otevřeném řízení, s názvem 
„Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad 
jídelnou v ZŠ Komenského“. 
u vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou - III. etapa“.
u vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou“.
u uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem 
jsou méněpráce v rámci akce „Rekonstrukce spor-
tovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vlta-
vou“ v celkové výši 260 058,04 Kč vč. DPH.

u Nařízení města č. 1/2018 Kralup nad Vltavou 
o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na 
území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 
2018-2019.
u Operační plán zimní údržby místních komunika-
cí ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní období 
2018-2019.

RM vzala na vědomí:
u upozornění ředitelky Základní školy a Mateřské 
školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, na ha-
varijní stav venkovního sportoviště.
u informaci o uzavření mateřských škol v Kralupech 
nad Vltavou v době vánočních školních prázdnin,  
a to následovně:
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523  
- od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019,
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše - od 22. 12. 
2018 do 1. 1. 2019,
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka - od 22. 12. 
2018 do 2. 1. 2019. 

příjem inzerce do 14. 12. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 16. 12. 2018, 12 hodin
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PONDĚLÍ 17. PROSINCE - 17:00
na MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Kalendář akcí najdete na  
www.kralupskyzpravodaj.cz

Dobrý den, milí čtenáři!

Naše město se nenápadně zahalilo do vánoční 
atmosféry již během listopadu, kdy zaměst-

nanci technických služeb postupně nainstalovali 
světelnou výzdobu na lampy a sloupy, ozdobili 
vánoční stromy – jak na Seifertově náměstí, tak 
v Minicích pod kostelem, a v pátek 23. listopadu 
byl na Palackého náměstí mezi radnicí a kos-
telem vztyčen a ozdoben další vánoční strom.  
Kdo jej letos Kralupanům věnoval, se dočtete na 
12. straně Zpravodaje.

Všechny tři vánoční stromy v našem městě se 
rozsvítí první adventní neděli. 

Advent je dle mého názoru nejkrásnějším ob-
dobí roku. Slavnostní atmosféra, pečení cukroví, 
shánění, schovávání a balení dárků, setkávání 
s přáteli, vánoční výzdoba, pohádky, dobroty, ho-
řící svíčky a voňavé františky… To vše patří k před-
vánoční době. Zejména v rodinách, kde jsou malé 
děti, mají tyto svátky to pravé kouzlo. 

Bohužel každá mince má dvě strany, a to i Vá-
noce. Spousta lidí, s potřebou pořídit pod stro-
meček vše, co si členové rodiny přejí, si vezme 
půjčku a často i od nebankovních společností, ne-
boť si neuvědomují rizika s tím spojená, a v prů-
běhu roku se potom dostanou do pasti dluhů. 
Zkuste se tomu vyhnout. Vždyť Vánoce nejsou jen 
o dárcích, ne vždy potřebujeme to, co chceme, ne 
vždy to musíme najít pod stromečkem. I jen ma-
ličkost, třeba společně strávené chvíle, potěší… 
Vím, zejména v případě dětských přání je těžké 
je nesplnit, ale jde to. 

A druhou negativní stránkou předvánočního 
období je zvýšený počet kapsářů v obchodech, 
na parkovištích obchodních center, na zastáv-
kách hromadné dopravy. Všude je spousta ne-
pozorných nakupujících, pro kapsáře ráj. Jak se 
máme chovat, ale všichni určitě víme…

Ale nechci končit negativně. Jen upozornit na 
to, že bychom měli být nejen slavnostně nala-
děni a plni života, ale stále obezřetní a ve střehu, 
abychom si Vánoce užili v klidu, a ty byly opravdu 
šťastné a veselé, jak nám každý přeje.

I já vám všem přeji pohodové prožití vánoč-
ních svátků, klidný konec tohoto roku a rok 2019 
přivítejte s úsměvem, dobrou náladou, s láskou 
v srdci, pevným zdravím, optimistickým výhle-
dem, protože jak na Nový rok, tak po celý rok.

Mějte se krásně a děkuji za přízeň, kterou Zpra-
vodaj stále má!

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem� 
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Instalace vánočního stromu 
před kralupskou radnicí



3www.mestokralupy.cz   ROZHOVOR  PROSINEC 2018   KZ

Pane starosto, co Vám poprvé prolétlo 
hlavou, když byl s definitivní platností 
stvrzen Váš nástup do funkce? Stačil 
jste si uvědomit, že jste teprve třetím 
polistopadovým starostou?
Přiznám se, že zrovna toto mě vůbec ne-
napadlo. A nad čím jsem přemýšlel? Těžko 
říci. Už před volbami, kdy jsem souhlasil 
s tím, že budu na kandidátce STANu uve-
den jako „jednička“, jsem si pochopitelně 
uvědomoval, že taková situace může na-
stat. Vítězstvím STANu ve volbách jsem se 
následně starostování v Kralupech výrazně 
přiblížil, přičemž ustavující zasedání zastu-
pitelstva posléze vycházelo pouze z toho, 
co jsme si dohodli v rámci koalice, to jest 
STAN, ODS, 
Kralupy Nová 
VLna. 

V čem byste 
chtěl navázat 
na svého 
předchůdce, 
pana Petra 
Holečka, 
který strávil 
ve funkci 
starosty 
dlouhých 
dvanáct let? 
Nejprve bych chtěl zmínit, že Petr Holeček 
byl úžasný rétor. Dokázal z patra kvalifiko-
vaně hovořit, a to v podstatě bez příprav. 
V tomto ohledu se s ním vůbec nemohu mě-
řit. Zároveň se ale budu snažit o to, abych 
na něho navázal v rámci komunikace s ob-
čany. Petr v tomto ohledu nastavil laťku 
opravdu hodně vysoko. Osobně si uvědo-
muji, že asi nebudu moci každý víkend trá-
vit na nějaké akci, ovšem rozhodně se bu-
du snažit o to, abych toho stíhal co nejvíc 
a město řádně reprezentoval. 

Mohl byste ještě zpětně okomentovat 
výsledky letošních komunálních 
voleb? Co bylo pro Vás tím největším 
překvapením? 

Ještě před volbami mě překvapilo přede-
vším to, že v Kralupech šlo do voleb pouze 
šest subjektů. Okolní města jsou na tom 
v tomto ohledu jinak, jako příklad mohu 
uvést Neratovice nebo Mělník. Co se týče 
samotných výsledků, tak mě zcela určitě 
nejvíce překvapila Nová VLna, která „utrh-
la“ třetí místo a přeskočila hnutí ANO. To 
bylo překvapení nejen pro mě, ale také pro 
představitele strany ANO, kteří pravděpo-
dobně počítali s mnohem lepším výsled-
kem. Zároveň jsem rád, že uspěla i ODS, se 
kterou jsme ve vedení města již spolupraco-
vali a která oproti minulému období získala 
téměř dvojnásobný počet hlasů. 

Jaké největší 
úkoly Vás 
v dohledné 
době čekají? 
V této chvíli 
určitě neřek-
nu žádné vel-
ké novinky. 
Například ve 
věci investic 
plynule navá-
žeme na pro-
jekty, které 
jsou dlouho-
době rozpra-

covány. Mám na mysli zejména výstavbu 
nového náměstí, jejíž další etapa začne na 
jaře. Dále se bude jednat o určitou stabi-
lizaci úřadu, ne nikterak zásadní, ovšem 
nějaké úkoly z toho pro mě určitě vyvsta-
nou. V neposlední řadě se chystám na-
vštívit všechny nově zvolené starosty obcí 
v našem ORP a navázat tak na spolupráci 
z předchozích let.

V čem myslíte, že mají současné Kralupy 
nejvíce předností? Kde například hledat 
ty největší nedostatky?
Domnívám se, že naše město se v několika 
posledních letech výrazně posunulo. Jsem 
rodilý Kralupák a moc dobře si pamatuji na 
dobu, kdy Kralupy byly ryze průmyslovým 

chemickým městem se špatným ovzduším 
a nepříliš dobrou pověstí. Dnes jsme v tom-
to ohledu mnohem dál. Do Kralup se stěhují 
mladé rodiny s dětmi, což nás pochopitelně 
těší. Mezi největší nedostatky řadím samo-
zřejmě dopravu přes město, která nás tíží 
dlouhodobě. První nejbližší most od Prahy 
tímto směrem je právě ten náš, čili i díky 
tomu je v některých hodinách doprava ve 
městě doslova enormní. Řešení v podobě 
obchvatu se sice rýsuje, ale nestojí bohužel 
primárně na nás. Nicméně si ale uvědomu-
ji, že k dokončení obchvatu bude nutná také 
naše aktivní podpora. 

Hodně často se hovoří o zintenzivnění 
vztahu mezi městem a společností 
Synthos, a. s. Hodlá nové vedení města 
v tomto ohledu zlepšit vzájemnou 
komunikaci? 
Ve volebním programu všech tří koaličních 
stran je zmíněna spolupráce s podnikatel-
skými subjekty, které ve městě působí. To 
znamená, že bychom chtěli ke spoluprá-
ci oslovit nejen Synthos, a. s. a Unipetrol,  
a. s., ale i další společnosti. My se samo-
zřejmě musíme snažit nabídnout něco jim 
a budeme pochopitelně očekávat, že i oni 
nabídnou něco nám. Zmíněné firmy patří 
mezi ty největší na našem území, a přestože 
se s nimi vedení města v minulosti snaži-
lo komunikovat, tak odezva z jejich strany 
nebyla nijak výrazná. V poslední době se 
však situace mírně zlepšuje.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Ing. Markem Czechmannem, novým kralupským starostou

Vedení města plynule 
naváže na rozjeté projekty
■  V aktuálním čísle Zpravodaje pochopitelně nemůže chybět rozhovor 
s novým kralupským starostou, kterým se stal Ing. Marek Czechmann. 
Rozhodly o tom hlasy zastupitelů, kteří se premiérově sešli při ustavujícím 
zasedání dne 31. 10. 2018.
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Předsedou kontrolního výboru  
byl zvolen Tomáš Pekárek (ANO)  

Předsedou finančního výboru  
Ing. Ivan Ottis (KSČM).

Dne 24. října 2018 proběhlo v Areálu 
chemických výrob Kralupy nad Vlta-

vou cvičení složek IZS k prověření vnější-
ho havarijního plánu, během kterého byly 
spuštěny sirény v obcích, které se nacházejí 
v zóně havarijního dosahu (Kralupy nad Vl-
tavou, Veltrusy, Chvatěruby, Zlončice, Ko-
zomín a Úžice). O tomto cvičení informo-
val před spuštěním sirén jak web a sociální 
sítě města, tak web Kralupského Zpravo-
daje, neboť tato zpráva nebyla k dispozici 
do uzávěrky říjnového vydání Zpravodaje. 
Bohužel ne všichni občané si tuto informaci 
přečetli a někteří nevěděli, o co se jedná.

„Pravděpodobně vzhledem k náročnosti 
cvičení a nedotažené komunikaci cvičících 
složek nebylo před samotným spuštěním 
sirén odvysíláno upozornění, že se jedná 
pouze o cvičení. Toto upozornění bylo po-
té odvysíláno prostřednictvím městského 

vyrozumívacího systému. Vedení města pro 
příště trvá na zlepšení tohoto nedostatku, 
což již bylo s příslušnými složkami řeše-
no,“ komentuje danou situaci Lukáš Hodík 
z krizového řízení města. ■  

Co dělat když houkají sirény?
Varování obyvatelstva na území republi-
ky zajišťuje Hasičský záchranný sbor pro-
střednictvím systému varovných sirén. 
Pokud uslyšíte tón sirény, může se jednat 
o varování před nebezpečím v podobě po-
vodně, požáru nebo např. havárie spojené 
s únikem nebezpečných látek. Pokud hrozí 
nebo již nastala mimořádná událost, pou-
žívá se pouze jediný varovný signál, tzv. 
„Všeobecná výstraha“. Tento signál je vy-
hlašován kolísavým tónem sirény po dobu 
140 sekund a může zaznít až třikrát za se-
bou v přibližně tříminutových intervalech. 

U elektronických (neboli tzv. „mluvících“) 
sirén je varovný tón doplněn o hlasovou in-
formaci, která upřesňuje charakter ohrože-
ní. Každou první středu v měsíci, ve 12:00, 
můžeme slyšet tzv. „Zkušební tón“. Ten-
to signál provází pravidelnou akustickou 
zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný 
rovný tón sirény trvající 140 vteřin.

Po zaznění signálu  
všeobecné výstrahy  
se doporučuje tento postup:
1. Vyhledat nejbližší budovu  
a v ní se, pokud je to možné, ukrýt.
2. Zavřít dveře a okna (kvůli možnému 
úniku nebezpečných látek).
3. Zapnout televizi, rádio,  
či sledovat média na internetu.

LUKÁŠ HODÍK,

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTA
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Z komunálních voleb vzešel nový starosta

■  Ve středu 31. října byli na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou zvoleni nejen sta-
rosta a místostarostové, ale i členové rady města a předsedové finančního a kontrolního výboru.

SLOŽENÍ RADY MĚSTA  
2018-2022

DALŠÍ ZASTUPITELÉ (v abecedním pořadí)

Ing. Marek 
Czechmann (STAN)

starosta města

Libor Lesák (ODS) místostarosta města

Ing. Vojtěch Pohl 
(Kralupy Nová VLna)

místostarosta města

Ing. Petr Listík (ODS) radní, zastupitel

Ing. Ivana  
Pacholíková (STAN)

radní, zastupitelka

Marek Škabrada 
(STAN)

radní, zastupitel

Ing. Vladimír  
Vymětalík, Ph. D. 
(Kralupy Nová VLna)

radní, zastupitel

Stanislav Hejduk (KSČM)

Mgr. Jiřina Hereinová (ODS)

Petr Holeček (STAN)

MUDr. Jana Homolová (ANO)

Mgr. Jindřich Kohm (STAN)

Mgr. Martin Luksík (ANO)

Ing. Ivan Ottis (KSČM)

Tomáš Pekárek (ANO)

Filip Prantl (ANO)

Mgr. Libor Síla (ODS)

Jan Špaček (STAN)

Luboš Šuda (Kralupy Nová VLna)

Ing. Luboš Truhlář (Kralupy Nová VLna)

Ing. Petr Závodský (ODS)

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

Nejednalo se o poplach, ale o cvičení

Radní města - zleva: I. Pacholíková,  
P. Listík, L. Lesák, M. Czechmann,  
V. Pohl, M. Škabrada, V. Vymětalík
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Dokončení ze str. 1
Nedílnou součástí druhé etapy jsou kromě jiného také dva vodní 
prvky. Zatímco velká kašna a potok byly v rámci projektu dlou-
hodobě plánovány, nápad s osazením historické studny se zrodil 
v průběhu realizace: „Při rekonstrukci povrchů jsme narazili na 
studnu, o které původně vůbec nikdo nevěděl. A protože se nám 
líbilo samotné provedení, rozhodli jsme se pro její zachování. 
Studnu nyní zdobí nové kamenné bloky a okrasná kovová mříž,“ 
vysvětluje Jindřich Karvánek, který má na MěÚ Kralupy na sta-
rosti stavební dozor. 

Práce v centru města budou dále pokračovat na jaře třetí eta-
pou. Ta zahrnuje výstavbu nových ploch v prostoru Palackého 
ulice (vedle kostela) a Palackého náměstí.

HODNOCENÍ OČIMA MÍSTOSTAROSTY 
LIBORA LESÁKA: 
„Jsem velice rád, že město začíná konečně nějak vypadat. Je ale 
zřejmé, že náměstí nebude vypadat úplně nejlépe do té doby, do-
kud nepohneme také s těmi ostatními stavbami. Dovolím si tvr-

dit, že přesně toto je zásadní úkol pro novou radu a zastupitelstvo. 
Určitě bychom se tedy měli rychle rozhodnout, jakým způsobem 
budeme pokračovat dál, zejména pak s ohledem na rekonstrukci 
budovy pivovaru. Pivovarská ulice již nyní vypadá velice pěkně, 
ovšem co si budeme povídat, vzhled náměstí stále nejvíce určuje 
výrazná budova pivovaru. V nejbližší době by tedy mělo být vy-
psáno výběrové řízení na projektanta stavby, abychom se v tomto 
bodě zase posunuli o něco dál. 

Pro příští rok připravujeme třetí etapu rekonstrukce náměstí, 
ovšem zaměřit bychom se také měli na druhou stranu, kde by měl 
být dostavěn blok od Husovy ulice, vedený nazpátek k budově Čes-
ké spořitelny. Zde se nachází několik soukromých pozemků, ale 
většina z nich patří městu. Bylo by dobré se co nejrychleji dohod-
nout na prodeji těchto pozemků, aby investoři mohli začít stavět. 
Tím bude vytvořena plánovaná obchodní zóna, která v součinnosti 
s třetí etapou zajistí reálný pohled na to, jak by to jednou v centru 
Kralup mohlo vypadat.“ 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Náměstí zdobí nejen kašna
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P oněkud problematičtější se 
ukázala být rekonstrukce 

Gagarinovy ulice v Lobečku, je-
jímž obsahem byla výstavba par-
kovacích stání, instalace nového 
veřejného osvětlení a komplet-
ní vybudování chodníků a povr-
chu komunikace. Plánovaná akce 
měla být původně započata již v 
srpnu, ovšem záměr města nako-
nec zhatila dlouhotrvající výstav-
ba horkovodu společnosti Syn-

thos, a.s. „Museli jsme trpělivě 
čekat na předání stavby, nic jiné-
ho nám nezbývalo,“ uvedla Mar-
cela Horčičková, vedoucí odboru 
realizace investic a správy ma-
jetku MěÚ, jež zároveň přidává 
ještě jedno doplňující vysvětle-
ní: „S takovou časovou prodlevou 
jsme rozhodně nepočítali. Kom-
plikace to ovšem byla nejen pro 
nás a místní obyvatele, ale také 
pro STAVEBNÍ FIRMU NEU- 

MANN, s.r.o., se kterou jsme se 
museli dohodnout na změně ter-
mínu výstavby.“ 

Nicméně i v průběhu podzimu 
bylo nakonec nutné vyřešit další 
problémy, o čemž nejlépe vypo-
vídají slova Marty Ulmové, která 
má na MěÚ na starosti stavební 
dozor: „V průběhu realizace by-
lo nezbytné zajistit odstranění 
betonů, které byly zasazeny pod 
povrchem vozovky na rozhraní 

ulic Gagarinova a U Jeslí. Dále 
se jednalo o zesílení komunika-
ce ložnou a obrusnou živičnou 
vrstvou, a to vzhledem ke kvalitě 
původního podkladu.“

Po kolaudaci stavby, která 
se uskuteční v průběhu první-
ho prosincového týdne, začne  
v ulici platit již dříve avizovaný 
jednosměrný provoz. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Hybešovu ulici již lemuje chodník

Gagarinova je před koncem rekonstrukce

J ednou z nejdůležitějších in-
vestičních akcí letošního ro-

ku byla výstavba bezbariérové-
ho chodníku v Hybešově ulici. 
Chodník o délce víc jak 800 
metrů navazuje v minické čás-
ti na chodník v ulici Česká, kde 
navazuje na chodník stávající. 
Ten vede až k zadnímu vjezdu 
do areálu společnosti Balak,  
a. s. „Výstavba chodníku v Hy-
bešově ulici byla v plánu zhruba 
od roku 2011, ovšem zde jsme 
se dlouhodobě potýkali s řa-
dou problémů majetkoprávního 
charakteru. Nicméně až v letoš-
ním roce se povedlo přistoupit 
k samotné realizaci, která se 

obešla bez větších komplikací,“ 
uvedla Marcela Horčičková, ve-
doucí odboru realizace investic 
a správy majetku MěÚ. 

Práce na rozsáhlém projek-
tu začala již v průběhu měsíce 
března, neboť bylo nutné od-
stranit části stromů a prořezat 
většinu přilehlých křovin. V let-
ních měsících pokračovala ak-
ce osazením palisád, odvodně-
ním dešťových vod, osazením 
obrubníků a sazbou zámkové 
dlažby. V neposlední řadě došlo 
i na instalaci veřejného osvět-
lení. 

„Bez chodníku a umělého 
osvětlení byla Hybešova ulice 

pro chodce velmi riziková. Nyní 
se však podařilo propojit kra-
lupskou část a Minice, což po-

chopitelně ocení zejména míst-
ní obyvatelé,“ uvedl kralupský 
místostarosta Libor Lesák.
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rozpis stanovišť mobilního odpadu� 
Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). ....................... 16:00 - 16:50
 POUZE 24. 4., 24. 7. a 16. 10.

 Hostibejk ................................. 16:00 - 16:30
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 

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

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
PROSINEC

3. 12. - 7. 12. ........bioodpad

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  
(10:30-11:00 polední pauza).
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Sháníte již vánoční dárky? Nevíte, co ještě,  
ještě, pod stromeček? 

Darujte předplatné Kralupského Zpravodaje 2019.

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

Dárkový poukaz si můžete vyzvednout v KD Vltava,  
1. patro, nebo vám jej zašleme poštou, nebo mailem a to 

nejpozději do 18. 12. 2018 oproti úhradě. 

Darujte předplatné  
našeho Zpravodaje

Závazné objednávky zasílejte, prosím,  
na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
nebo se zastavte osobně v KD Vltava,  

Seifertovo náměstí 706, 1. patro (kanceláře).
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O d letošního července pro-
bíhala výstavba nového 

parkoviště v Dobrovského ulici 
(pod Hostibejkem). V blízkosti 
dráhy vzniklo přibližně sedm- 
desát nových parkovacích míst 
včetně chodníku a umělého 
osvětlení. Přidanou hodnotou 
je pak systém kamerového za-
bezpečení, jež bude funkční 
ihned po kolaudaci stavby. 

„Jedná se o největší parko-
viště, které se zde podařilo za 
dlouhých patnáct let vytvořit. 
Zaslechl jsem názory od ně-
kterých občanů, že zde nikdo 
parkovat nebude, že je to moc 
daleko a tak dále. Jenže ono 
opravdu není snadné najít ob-
dobně velký prostor, v blízkos-
ti centra města je to prakticky 
nemožné. Chci věřit tomu, že 

si většina občanů toto uvědo-
muje. Myslím si, že především 
obyvatelé sídliště Hůrka nako-

nec ocení funkčnost takto za-
bezpečeného prostoru,“ uve-
dl místostarosta Libor Lesák 

s tím, že realizace parkoviště 
má ještě další důležitý podtext. 

„Jsme přesvědčeni o tom, že 
toto parkoviště budou využívat 
i přespolní občané, kteří mnoh-
dy berou Kralupy jako vhodnou 
‚přestupní stanici‘. Naším zámě-
rem je dostat automobily z cent-
ra, a to i za cenu možných represí. 
Vnímáme totiž stížnosti míst-
ních obyvatel, jimž jsou parko-
vací místa pravidelně obsazová-
na řidiči z okolních obcí a měst.“ 

Projekt „Parkovací stání 
v ulici Dobrovského, Kralupy 
nad Vltavou“ byl spolufinan-
cován z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktu-
ry, přičemž celková cena činila 
4 870 240 Kč s DPH. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

P rosinec letošního roku je bohatý na ko-
laudace mnoha investičních projektů, 

mezi kterými nelze opomenout ani rekon-
strukci sportovního hřiště ZŠ Generála 
Klapálka. Jindřich Karvánek z odboru re-
alizace investic uvedl: „V rámci projektu 
došlo k obnovení atletického oválu, pro-
storu pro vrh koulí a doskočiště. Polyure-
tanovým povrchem byly následně pokryty 
plochy na míčové sporty. Zároveň zde bude 
využíváno automatického zavlažovacího 
systému, který je rovněž součástí projek-
tu. Rekonstrukce byla kompletně dokon-
čena s výjimkou zatravněných ploch, kte-
ré budou k plnohodnotnému užívání až na 
podzim 2019.“ 

Rekonstrukce sportovního hřiště vyjde 
na necelé čtyři miliony korun, a přestože 
akce obdobného charakteru nejsou obča-
nům „až tolik na očích“, je zcela nezbytné do 
nich investovat. To ostatně potvrzují slova 
kralupského místostarosty Libora Lesáka: 
„V minulém roce byla realizována přestav-
ba kuchyně na ŽS Generála Klapálka. Podle 
mého názoru se jednalo o jednu z nejdů-
ležitějších investic, které jsme za poslední 
dobu uskutečnili. Kdybychom péči o školy 
zanedbávali, mohlo by se nám to vymstít. 
Nedokážu si představit, co by se dělo, kdy-
bychom některou ze škol museli na čas za-
vřít,“ vysvětluje kralupský místostarosta, 
který je však se současným stavem poměr-
ně spokojen.

„Jsem rád, že se nám daří školy postup-
ně inovovat, přestože vůči některým máme 
ještě nějaký ten dluh. Jak již bylo zmíně-
no, rekonstrukci kuchyně na ZŠ Generála 
Klapálka jsme provedli, ale skutečnost je 

taková, že zásadní opravy kuchyní je třeba 
udělat ve všech školách. Po časové stránce 
se jedná o velmi náročné projekty, nemlu-
vě o finančních nákladech. Přestavba jedné 
školní kuchyně se pohybuje v rozpětí pat-
nácti až dvaadvaceti milionů korun,“ uvedl 
Libor Lesák. 

V průběhu příštího roku město plánuje 
výstavbu nového pavilonu na ZŠ Komen-
ského. Součástí rozsáhlého projektu bude 
výstavba nových učeben pro chemii, fyziku 
a matematiku, chybět nebudou ani labora-
toře a kabinety. „Podali jsme žádost o dotaci 

v rámci Integrovaného regionálního ope-
račního programu EU a byli jsme úspěšní. 
Dotace činí necelých 37 milionů korun,“ po-
tvrzuje kralupský místostarosta. Do oblasti 
nutných investic ovšem patří i rekonstrukce 
kuchyně v téže škole. „Jedná se o velmi ná-
kladnou investici, ale nemůžeme ji už odklá-
dat. Kuchyně není v nejlepším stavu a inova-
ci potřebuje v podstatě ve všech ohledech,“ 
uzavřel. O způsobu realizace a financování 
se nyní vedou důležitá jednání.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Další škola se pyšní opraveným hřištěm

Parkoviště 
v Dobrovského 
ulici je dokončeno
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Sportovní hřiště  
u ZŠ Gen. Klapálka 
 je po rekonstrukci
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S everně od obce Zeměchy, v blízkosti 
železniční dráhy Kralupy nad Vltavou 

– Slaný, lze již nějaký ten týden obdivovat 
nově zrestaurovaný sloup s křížem, na němž 
je datován rok 1715. „Iniciátorkou této stav-
by byla Anna Marie Františka Toskánská, 
obdobně jako u sloupu Panny Marie Bolest-
né v Mikovicích. Trup pískovcového sloupu 
původně vrcholil hlavicí a křížem, přičemž 
právě hlavice byla pravděpodobně zdobená 
motivem vinných hroznů. Odtud pochází 
ono lidové pojmenování Viniční křížek,“ po-
pisuje historické souvislosti Jana Bendo-
vá z oddělení památkové péče kralupského 
městského úřadu.

Z původního sloupu se do současnosti do-
choval jen dřík, který vystupoval z terénu 
do výšky 135 cm. Protože se však objekt na-
cházel v těsné blízkosti silnice, jejíž úpravy 
postupně zvyšovaly okolní terén, byla jeho 
spodní část zasypána zeminou. „Tělo slou-
pu bylo silně poškozeno degradací kamene. 
Úbytek hmoty na jeho vrcholu byl skutečně 
značný. Nicméně po odkopání terénu jsme 
měli příležitost si detailněji prohlédnout po-
dobu a stav spodní části. Posléze jsme zjisti-
li, že jeho výška od prstence k vrcholu měla 
dva metry. V zemi se tedy nacházelo celých 
65 cm. Prohloubením sondy byly nalezeny 
ještě soklové části této památky a další ka-
meny v jeho okolí,“ říká Jana Bendová.

Záměrem rekonstrukce byla celková ob-
nova této významné a jedinečné památky 
v daném místě a navrácení historicky cen-

ného artefaktu do krajiny a jeho zachování 
pro další generace. „V dílně Terezy a Pavla 
Korbelových byly dochované části sloupu 
očištěny a odsoleny. Poté následovaly kom-
plexní restaurátorské práce. Chybějící části 
byly doplněny v umělém kameni a trup vy-
ztužen nerezovou armaturou tak, aby čep 
zpevnil degradovanou horní část a také 
sloužil ke kotvení nové hlavice,“ podotýká 
Jana Bendová, jež zároveň vysvětluje, proč 
křížek nakonec nestojí na svém původním 
místě: „Byl od něho umístěn přibližně dva-
cet metrů, neboť současná komunikace se 
nyní nachází velice blízko. Dalším důvodem 
jsou pak uložené sítě,“ uzavřela.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Viniční křížek 
u Zeměch byl obnoven
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INFOCENTRUM MěÚ 
KRALUPY NAD VLTAVOU 
NABÍZÍ  VÁNOČNÍ DÁRKY 
S MOTIVEM NAŠEHO MĚSTA

} V knize „Pivovary Mělnicka“ najdete fotky 
a informace o již zaniklém kralupském pivovaru. 
Prodejní cena je 300 Kč.

} Stolní kalendář Mělnicka na rok 2019 s retro 
fotkami stojí 50 Kč.

} Vánoční balíčky pořídíte v ceně 120-150 Kč. 

JAK SE V KRALUPECH 
BEREME?

V loni se v Česku konalo 52 567 svateb. Nejvíc za 
posledních deset let. „Od počátku 90. let se po-

čet sňatků propadal. Na začátku nového století tyto 
údaje stagnovaly mezi 52 a 53 tisíci. Následně dál 
klesaly k minimu, jehož bylo dosaženo v roce 2013. 
Byl to důsledek změny ve sňatkovém chování obyva-
tel – větší podíl osob žil nesezdán a svatba se odklá-
dala do vyššího věku. Dnešek ale ukazuje, že sňatky 
zase přicházejí do módy,“ vysvětluje předseda ČSÚ 
Marek Rojíček.

V Kralupech máme aktuálně k dispozici statistiku 
obřadů za letošní rok, respektive do konce listopadu 
tohoto roku.

Úřednice správního odboru kralupského městského 
úřadu uspořádaly pro snoubence 68 sňatků. Nejvíce 
obřadů se odehrálo v obřadní místnosti, kterou na-
jdete ve 4. patře kralupské radnice. Často dojížděli 
oddávající do Úžic na místní ranč, a také na netradiční 
svatební místa v našem městě, což byly louky u řeky, 
louka za koupalištěm, altán na Hostibejku, hřiště v Mi-
kovicích, lékárna, restaurace i bývalý mlýn v Olovnici.

Květen je měsícem zamilovaných, přesto se dle pří-
sloví „Svatba v máji, do roka máry“, spousta snouben-
ců termínům v květnu vyhýbá. V Kralupech to tak neby-
lo, a své ano si v tento měsíc řeklo osm párů. Nejméně 
svateb se tento rok konalo v lednu a únoru (v obou pří-
padech po dvou), nejvíce vytížený byl srpen, kdy v na-

šem městě proběhlo 16 svatebních obřadů. ■
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T ato cesta po úbočí Hrombaby je pra-
stará a byla zde již dávno před stavbou 

kralupského hřbitova. Sloužila kralupským 
sedlákům, kteří měli v okolí Nehoště svá 
pole. A zřejmě pokračovala i dále jako pěši-
na až do Turska k vrchnostenskému úřadu, 
pod který poddaní spadali robotními po-
vinnostmi. V roce 1842 dal kralupský rych-
tář Antonín Slabý cestu rozšířit a upravit.

V roce 1897, tedy v roce vzniku kralup-
ského hřbitova, oznámila obec Tursko, že 
hodlá vystavit silnici z Turska přes Těšinu 
až na hranici Debrna, a dotázala se, zdali by 
obec kralupská zbytek silnice ke hřbitovu 
dostavila. Obecní zastupitelstvo v Kralu-
pech souhlasilo, ale ke stavbě spojky došlo 
až v roce 1901. Úsek z města na hřbitov, 
který je součástí této silnice, byl dlouho ne-
zpevněný a prašný. Před válkou byl vydláž-
děný kvalitní žulovou kostkou zasazenou 
do kroužkové vazby. 

Jak vypadala silnice ke hřbitovu včetně 
pohřebního průvodu, vidíme na připojeném 
obrázku. Podle silnice ke hřbitovu býval dří-
ve hluboký příkop, který sváděl dešťovou vo-
du z Hrombaby až ke křižovatce, kde je dnes 
zrcadlo a kde byla prostorná sedimentační 
nádrž, neboť dešťové přívaly s sebou strhá-
valy zeminu. Nádrž byla spojena s kanali-
zací, která byla v Podháji již od roku 1927.

Na konci druhé světové války 22. března 
1945 při leteckém bombardování Kralup 
zasáhly některé bomby i hřbitovní silnici 
a dlažební kostky létaly široko daleko. Jed-
na z nich dopadla i na střechu mého domu, 
prorazila střešní krytinu, přerazila dřevěné 
latě a přistála na půdě. Dlouho jsem ji pak 

používal jako těžítko na psacím stole, aby 
mi připomínala válku. 

Několik let po válce byl na žulový povrch 
hřbitovní silnice položen asfalt. Vydržel až 
do roku 2009, kdy musel být nahrazen dal-
ší vrstvou. Při té příležitosti byla silnice ke 
hřbitovu rozšířena o chodník pro pěší od-
dělený od stráně Hrombaby drátokamen-
nými gabiony.

Taková je minulost cesty ke hřbitovu. 
Vraťme se ale do současnosti, ve které je celý 
spodní úsek silnice ohrožený sesuvem. Dů-
vod najdeme, podíváme-li se na geologickou 
mapu Kralup a okolí. Najdeme zde nejstarší 
vrstvu starohor, tzv. proterozoikum, na kte-
rou nasedají mladší, většinou čtvrtohorní 
sedimenty. Ty jsou původu větrného nebo 

vodního. Vrstvy naváté větrem tvoří jem-
nou spraš, kterou využívaly cihelny pro vý-
robu cihel. V kralupském údolí jich byly celé 
řady od Mikovic až po Lešany. Pevné pro-
terozoické podloží těchto sedimentů však 
není rovné, ale vlivem tektonických pohybů 
zemských desek zvlněné. Sklon podloží pak 
určuje stabilitu horních vrstev. 

Před několika lety došlo k posunu svahu 
mezi Horní ulicí v Minicích a dolní Praž-
skou ulicí. Známé jsou v minulosti posuny 
obce Klapý na svahu Hazmburku, při kte-
rých došlo i ke zřícení domů. Domy v Kra-
lupech pod hřbitovní ulicí mohou být také 
ohroženy sesuvem půdy.

JOSEF STUPKA,

MÍSTNÍ HISTORIK A SPISOVATEL

Silnice je ohrožena sesuvem
■  Když začátkem srpna letošního roku bylo zjištěno, že v dolní části silnice, která vede na hřbitov, došlo k propadu 
vozovky a statik rozhodl o její neprůjezdnosti v celé šíři, byla tato jediná cesta na kralupský hřbitov pro veškerou 
automobilovou dopravu uzavřena. Bylo to nutné, neboť svah se nebezpečně sesouval a hrozilo nebezpečí pro automo-
bilovou dopravu i pro domy pod svahem. Návštěvníky kralupského hřbitova, kteří přijížděli začátkem listopadu s květi-
nami a věnci na kralupský hřbitov, aby uctili svátek zesnulých, vítala na začátku silnice dopravní značka zákaz vjezdu. 

Pohřební průvod 
na poslední cestě 
zemřelého.
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P rotože se blíží Vánoce 
a shánění vánočních dárků, 

máme pro vás jeden zajímavý 
tip. Román současné tahitské 
spisovatelky Celestine Hitiura 
Vaité (nar. 1966) Chlebovník, 
který do češtiny přeložila ro-
dačka z Kralup, paní Vladimí-
ra Gosset.

Kniha získala Cenu lite-
rárních studentů Univerzi-
ty Francouzské Polynésie. 
Chlebovník se v této čás-
ti světa také brzy po vydání 

stal na dlouhou dobu nejčte-
nější knihou. Autorka, která 
vyrůstala v tahitské rybář-
ské vesnici Faaa (ale s jedi-
ným mezinárodním letištěm 
v oblasti), v Chlebovníku za-
chycuje život na tomto nej-
větším ostrově Francouzské 
Polynésie v sedmdesátých le-
tech 20. století očima jejich 
původních obyvatel, s veške-
rými kontrasty, které přináší 
střet zdejšího životního stylu 
s všudypřítomnou globaliza-

cí. Česká republika se vydá-
ním Chlebovníku stává již 15. 
zemí, kde bylo dílo přeloženo. 

Paní Vladimíra Gosset (za 
svobodna Šatavová) do Kralup 
do dnešní doby jezdí za matkou, 
stejně tak i jejích pět synů, ně-
kteří dnes již i s rodinami. Její 
manžel je voják, byl několikrát 
převelen do různých oblas-
tí Francie a jejich zámořských 
oblastí. Díky tomu se společně 
dostali na Tahiti. Dnes bydlí 
u Colmaru v Alsasku.

Knihu tahitské spisovatelky přeložila Kralupanka
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Vážený pane Stupko, jaké známe nejstarší 
písemné prameny o Kralupech nad Vltavou?
Nejstarší písemné prameny, které se vzta-
hují k našemu městu, se vážou k roku 993 
a k roku 1253. První zápis je v zakládající 
listině břevnovského kláštera. Je však ně-
kterými historiky zpochybněn jako falsum. 
Za naprosto věrohodný zápis lze považovat 
až zápis k roku 1253 uvedený v královské 
listině krále Václava I.

Jak jsou tyto dokumenty dostupné? Měl 
jste možnost některé z nich osobně vidět? 
První zápis jsem neviděl, je pravděpodob-
ně v archivu břevnovského kláštera. Druhý 
zápis najdete v Městském muzeu v Kralu-
pech, kde visí na zdi. Je psaný latinsky a na-
še město je uvedeno pod jménem Cralup.

S historií mnoha míst jsou spojovány 
informace na bázi legend či mýtů, které 
však mnohdy mívají nějaký věcný, třeba 
i doložitelný základ. Co Kralupy a jejich 
ukotvení v tomto ranku? 
O Kralupech žádné legendy, či mýty ne-
znám. Znám jenom pověsti, například po-
věst o zkamenělé hostinské na Hostibejku 
vyšla nedávno ve Zpravodaji. Řadu pověs-
tí, ale spíše o okolí Kralup, sepsal Prokop 
Filip Masner. Rukopis však nikde neotiskl.
 
Je rukopis Filipa Masnera nějak 
přístupný?
Vše, co napsal Prokop Filip Masner, bylo 
otištěno ve Sbornících kralupského muzea. 
U ředitele muzea pana Racka jsou všechna 
čísla k dispozici.

Věříte některým z těchto pramenů? 
Jsou podle Vás reálné a v čase třeba 
i doložitelné?
Některé pověsti jsou skutečně doložitel-
né. Například pověst o tajné chodbě z ne-
lahozevského zámku směrem ke Kralupům 
a k vltavskému břehu.

Které historické písemnosti o našem 
městě jsou dostupné?
Písemnosti o naší obci jsou jednak v ar-
chivu řádu křížovníků s červenou hvěz-
dou v pražském archivu, jednak v archivu 
mělnickém, přímo v Kralupech je dostup-
ný archiv železniční dráhy podmokelské, 

buštěhradské a turnovské. Osobní údaje 
(narození, smrt) jsou ve farních kronikách 
přístupných na internetu Státního oblast-
ního archivu, který je digitalizován, a mů-
žete jej prohlížet z domova. 

Určitě máte přehled o tom, jak se různé 
katastrofy „podepsaly“ na zkáze cenných 
písemných historických pramenů…
Nejvíce cenných písemností bylo zničeno 
nebo rozkradeno v rámci rušení prvore-
publikového muzea při anulování kralup-
ského okresu v šedesátých letech minulého 
století. Povodně žádné škody nenadělaly.
 
Při Vašem bádání jste kráčel historií 
města „všemi směry“. Jak byste hodnotil 
badatele, spisovatele, nadšence, kteří 
se historii Kralup věnovali, kdo podle Vás 
odvedl nejlepší práci? 
Před druhou světovou válkou se nejvíce 
věnoval kralupské historii Prokop Filip 
Masner a Julius Nádvorník. Výsledky své-
ho bádání uveřejňovali v časopise „Pod-
řipský kraj“. Po druhé světové válce to byl 
především Ing. Otakar Špecinger.
 
Jakých poznatků o historii města si 
nejvíce vážíte?
Čerpal jsem často z prací výše uvedených 
autorů, kteří se bádání o historii věnovali 
svědomitě a věnovali mu velkou část své-
ho života.

Při četbě Vašich knih jsem často 
přemýšlel, na které lidi, kteří pro město 
strašně moc znamenali, se zapomnělo 
a to nejenom v místopise. Kdo by podle 
Vás měl být „zhmotněn“ v každodennosti 
města: památníčkem, bustou, 
pojmenováním ulice, náměstí a podobně?
Na tuto otázku lze odpovědět úplně jed-
noznačně. Zcela se zapomnělo na nejvý-
znamnějšího kralupského starostu Josefa 
Vaníčka. Jeho zásluhou mají Kralupy krás-
ný most přes Vltavu, moderní budovu gym-
názia i pošty. Prosadil elektrifikaci města 
i kanalizaci. Dal vybudovat silnici z Kralup 
do Mikovic, která dlouho nesla jeho jmé-
no: „Třída Josefa Vaníčka“. Okupace v roce 
1939 udělala konec jeho starostování. Pro 
své protiněmecké smýšlení byl vyslýchán 
na gestapu v Kladně a jméno jeho ulice bylo 

ROZHOVOR s... Ing. Josefem Stupkou, kralupským patriotem a regionálním historikem

■  Třetí část seriálu mapujícího historii našeho města se zaměřením 
k písemným pramenům vám přinášíme v podobě rozhovoru s kralupským 
rodákem, patriotem, pedagogem, a hlavně nesmírně činným regionálním 
historikem Ing. Josefem Stupkou.

Stupka: „Zapomnělo se na Vaníčka“
změněno na „Nová silnice“. Únor 1948 při-
nesl pak změnu jména na ulici Kloučkovu, 
jak ještě pamatujeme. Po roce 1989 nese 
tato spojnice Mikovic s Kralupy název ulice 
Generála Klapálka. Je čestným občanem 
města Kralup a od letošního roku i čestným 
občanem své rodné obce Vyskeř v Českém 
ráji. Starosta Vyskeře Jan Kozák navštívil 
Vaníčkovu neteř paní Toužimskou v Kralu-
pech a předal jí jmenování. Josef Vaníček 
by si zasloužil, aby po něm byla pojmenová-
na ulice, nejlépe nově vzniklý prostor mezi 
kostelem a Žižkovou ulicí, místo dosavad-
ního návrhu „Pivovarská“.

Které historické téma není podle Vás 
dosud ještě dostatečně zpracované?
Je jich více. Například případ pobytu po-
tomků popraveného českého pána Jana 
Šultyse z Felsdorfu v Kralupech. Byl ze Sla-
ného a stal se primátorem Kutné Hory a po 
prohrané bitvě na Bílé hoře byl popraven 
v roce 1621 na Staroměstském náměstí. Je-
ho jmění bylo zabaveno a celá jeho rodina 
se musela vystěhovat. Potomci Jana Šul-
tyse pak žili ve zdejším kraji, prokazatelně 
v Hobšovicích u Velvar a v Kralupech, kde 
jsou na místním hřbitově pohřbeni.

K ověření osudů rodiny Šultysovy jsem si 
chtěl vypůjčit v rámci meziknihovní služ-
by podrobný životopis Šultysů. Je uve-
dený v knize Nirtla Burkharda, uložené 
v knihovně v Henningsdorfu. „Kuttenber-
ger Primator Johann (d. Ä) Schultys von 
Felsdorf - Jan (st.) Šultys z Felsdorfu - und 
seine Familie“. Tato monografie se však 
nezapůjčuje a je jenom k dispozici k na-
hlédnutí. Vzhledem k tomu, že Hennings-
dorf patří mezi partnerská města Kralup 
nad Vltavou, bylo by snad možné získat 
z Henningsdorfu naskenovanou část z ka-
pitoly „und seine Familie“. 

Jak Vy osobně vnímáte současnou podobu 
města?
Na tuto otázku je snadné odpovědět. Jaro-
slav Seifert napsal, že Kralupy nejsou hez-
ké město a měl pravdu. V jeho době byly 
Kralupy městem továrních komínů, kouře 
a prachu. To již dávno nejsou. Za komunis-
tů bylo město neudržované a šedivé, kde li-
dem padala omítka z domů na hlavu. Dnes 
je vidět na každém kroku, co všechno se 
za poslední léta zlepšilo. Stavební činnost 
a důkladná údržba stav města nepřehléd-
nutelně zlepšuje a činí město příjemnějším 
přes všechny prohřešky minulosti.

JINDŘICH KOHM
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V programu veřejného zastupitelstva 
města, které se koná 17. prosince 2018, 

bude i návrh zastupitele města a člena re-
dakční rady Kralupského Zpravodaje Mgr. 
Jindřicha Kohma, aby byla nově vznikající 
ulice vedoucí z Palackého náměstí podél 
objektu pivovarské sladovny do ulice Žiž-
kovy přejmenována ze současného jména 
„Pivovarská“ na „Vaníčkova“. Tento návrh 
již v loňském roce zastupitelstvu města 
neúspěšně předložil ředitel kralupského 
muzea PaedDr. Jan Racek. I historik Ing. 
Josef Stupka by jeho schválení považoval 
za velmi rozumné: „Josef Vaníček by si za-
sloužil, aby po něm byla pojmenována uli-
ce, nejlépe nově vzniklý prostor mezi kos-

telem a Žižkovou ulicí, místo dosavadního 
návrhu Pivovarská,“ konstatuje Stupka. 
Kralupy nad Vltavou mají v tomto ohledu 
k velmi úspěšnému starostovi, který svůj 
úřad zastával za první republiky, jakýsi 
pomyslný místopisný dluh. „Naskytla se 
možnost, jak ve shodě napříč politickým 
spektrem složit věčnou poklonu jednomu 
z nejúspěšnějších politiků historie našeho 
města, Josefu Vaníčkovi. Vhodnější kon-
stelace i místo pro tuto poctu by se jen stěží 
hledaly, což dokládá i souznějící názor od-
borníků na slovo vzatých, doktora Racka 
a inženýra Stupky. Navíc pro pana Stupku 
by bylo schválení změny názvu ulice i krás-
ným dárkem k jeho prosincovým naroze-

ninám“, uvádí předkladatel návrhu Jind-
řich Kohm. Otevřela by se tak i možnost 
k umístění pamětní desky Josefa Vaníčka 
na budovu budoucího kulturního centra, 
v které by se měla proměnit budova bý-
valého pivovaru. „V příštím roce nás čeká 
stoleté výročí od uvedení starosty Vaníčka 
do funkce, což je ideální možnost připome-
nout význam a odkaz tohoto mimořádně 
schopného a pracovitého člověka obyvate-
lům města,“ uzavírá Kohm. 

K pochopení současnosti a odhadování 
věcí budoucích je znalost minulosti nezbyt-
nou kompetencí. Právě jejím prostřednic-
tvím vzniká a sílí pouto k místu našeho ži-
vota. 

Pocta starostovi Vaníčkovi je na programu

NAROZENINOVÁ GRATULACE 
HISTORIKOVI
Ing. Josefu Stupkovi

Kralupský rodák, patriot, 
pedagog, angažovaný 
občan a velmi pracovitý 
regionální historik 
Ing. Josef Stupka (*1927) 
slaví v prosinci narozeniny.

„Zásluhou Josefa Vaníčka mají Kralupy krásný most přes Vltavu, moderní budovu 
gymnázia i pošty. Prosadil elektrifikaci města i kanalizaci. Dal vybudovat silnici z Kralup 
do Mikovic, která dlouho nesla jeho jméno: „Třída Josefa Vaníčka“. Okupace v roce 1939 
udělala konec jeho starostování. Pro své protiněmecké smýšlení byl vyslýchán na gesta-
pu v Kladně a jméno jeho ulice bylo změněno na „Nová silnice“. Únor 1948 přinesl pak 
změnu jména na ulici Kloučkovu, jak ještě pamatujeme. Po roce 1989 nese tato spojnice 
Mikovic s Kralupy název ulice Generála Klapálka. Je čestným občanem města Kralup 
a od letošního roku i čestným občanem své rodné obce Vyskeř v Českém ráji. Starosta 
Vyskeře Jan Kozák navštívil Vaníčkovu neteř paní Toužimskou v Kralupech a předal jí 
jmenování. Josef Vaníček by si zasloužil, aby po něm byla pojmenována ulice, nejlépe nově 
vzniklý prostor mezi kostelem a Žižkovou ulicí, místo dosavadního návrhu „Pivovarská“.

Ing. Josef Stupka by velmi stál o potvrzení pocty starostovi Vaníčkovi 
změnou názvu ulice „Pivovarská“ na „Vaníčkova“ v samotném centru města. 
Rozhodne zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 17. 12. 2018.

Josef Stupka o Josefu Vaníčkovi

R edakční rada Kralupského Zpravodaje, 
do kterého pravidelně přispíval svými 

úžasnými články o historii města (od roku 
1985, přes 300 článků!) přeje do dalších let 
hlavně zlepšené zdraví, sílu a optimismus.

VANÍČKOVA
KRALUPY NAD VLTAVOU

Dárek od zastupitelů města?
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MĚSTSKÝ ADVENT
(prostor před městským úřadem)

15:00-17:00 vánoční koledy, vánoční hry pro hosty (perníčkový 
turnaj, pití punče), parní stroj s parním flašinetem, společné 
zpívání koled, staré vánoční zvyky - lití olova, krájení jablíček, 
pouštění lodiček, lití včelího vosku, lovení kapříků, vánoční 
kostky, výroba svíček ze včelího vosku

17:00-18:00 Pepa Štross 
a syn – vánoční koncert 

Po 18:00 rozsvícení stromu 

18:30 koncert sopranistky 
Veroniky Vršecké v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Václava 
} stánky s občerstvením 
a vánočním sortimentem
} pořádá KD Vltava

ADVENT V MINICÍCH
(pod kostelem sv. Jakuba Většího)

17:00 - zpřístupnění kostela sv. Jakuba Většího za doprovodu 
varhan Mgr. Dušany Vojnové a vystoupení ZUŠ Kralupy n. Vlt.

17:00 - klaun Cucino se sněhulákem Olafem

18:00 - Kralupští žesťoví sólisté

18:30 - rozsvícení vánočního stromu

18:40 - uctění památky u pomníku padlých

19:00 - kapela Band-a-ska
} pořádá Sbor dobrovolných hasičů Minice

V ánoce se nezadržitelně blíží. Prakticky 
v každé domácnosti, ve školách, na pra-

covištích je nejtypičtějším znakem Vánoc 
ozdobený stromeček. Někdo upřednostňu-
je umělý, někdo živý, v menších bytech mů-
žete vidět nazdobené pouze větve, fantazii 
se v tomto ohledu meze nekladou.

Jak ale pečovat o živý stromek, aby vy-
držel co nejdéle a v kondici?

„Pro čerstvost řezaného vánočního 
stromku o Štědrém dni je nejzásadnější 
už to, kdy byl stromek nařezán, v menší mí-
ře pak to, jak a kde byl skladován. Bohužel 
někteří velcí řetězcoví prodejci vánočních 

stromků se nám snaží namluvit, že je-
dle zakoupená už v listopadu, což 
ale znamená uříznutá v Dánsku 
někdy v říjnu a pak balená a ka-

miony složitě převážená do ČR, 
bude na vánoční svátky čerstvá 

a svěží. Opravdu nebude. 
Pokud má vánoční stromek na Vá-

noce krásně vonět, měl by být nařezán 
až na začátku prosince a pak uchováván 
v přirozeném chladu a stínu - nejlépe ven-
ku nastojato v nádobě s vodou, například 

za severní stranou domu či na zahradě pod 
keři. Nevhodné jsou teplé sklepy, naopak 
venkovní mráz, déšť či sníh mu prospívá.

Po zakoupení a přinesení stromku do-
mů je před usazením do vody důležité nej-
dříve odříznout malý špalíček na kmínku, 
jenž je zalepený smůlou, aby voda mohla ke 
stromku snáze proniknout. Pozor, pokud si 
při koupi stromku necháte kmínek strojně 
ofrézovat, je důležité mít vodu v nádobě až 
po kmínek s kůrou. 

Den před tím, než chcete stromek zdo-
bit, doporučuji přenést jej z venkovního 
prostoru do studenější místnosti, verandy 
atd. a to proto, aby přechod pro stromek 
byl pozvolný a neutrpěl naráz velký teplot-
ní šok,“ vysvětluje postup Zdeněk Hudec, 
pěstitel a prodejce stromků z České Sibiře.

Jak je to se stromky v květináči?
„Ten skladujeme po zakoupení opět venku 

na zahradě v misce s vodou, ale nezaléváme 
svrchu, aby mu nepromrzly kořeny. Před Vá-
noci ho na několik dní 
přeneseme z venku 
do místa s vyš-
ší teplotou 

5 až 10 °C a zde už ho občas zaléváme. Na 
Štědrý den ho přemístíme na chodbu nebo 
do místnosti o teplotě 15 až 18 °C, kde už by 
měla být zálivka větší. Nejlepší je umístit 
celý květináč do nízké misky s vodou a tu 
průběžně doplňovat. Takto ošetřovaný stro-
mek v květináči Vám určitě bude dělat ra-
dost v interiéru až do února či března.

Pokud vánoční stromek v květináči chce-
te zkusit na jaře vysadit na zahradu či re-
míz, stromek by měl zůstávat v teplé míst-
nosti jen co nejkratší dobu a být neustále 
v nízké misce s vodou. Po Štědrém dnu pře-
nášíme květináč se stromkem v obráceném 
pořadí zpět a pak ho ponecháme až do ja-
ra ve světlém prostoru o teplotě 1 až 5 °C. 
Ven stromek přemístíme až v období, kdy 
nehrozí pozdní mrazík. I přestože většina 
stromků v květináči na trhu není určena 
pro další jarní výsadbu, ale pouze pro ucho-
vání jeho dlouhodobé čerstvosti v interiéru, 
při dobrém zacházení se stává, že stromek 
zvládne teplotní přechody a majitelům dě-
lá radost opakovaně,“ 
dodává Zde-
něk Hudec.

Chcete, aby vám vánoční stromek sloužil dlouho?

Rozsvícení vánočních 
stromů s programem

neděle  
2. prosince 

2018

Vánoční strom doputoval z Chvatěrub
Děkujeme manželům Kadlecovým z Chvatěrub, kteří do Kralup 
darovali stříbrný smrk, 35 let rostoucí na jejich zahradě. Vánoční 
strom bude slavnostně zdobit Palackého náměstí až do ledna.

Parní 
flašinet
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1) Co je to Boží hod vánoční a kdy se slaví?
a) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 25. 12. 
b) druhý vánoční svátek, oslavuje se rodina a dobré jídlo; 25. 12.
c) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 26. 12. 

2) Kdy se do českých domácností dostal vánoční stromeček?
a) v 50. letech 20. století 
b) v 80. letech 19. století
c) ve 40. letech 19. století 

3) Proč je ryba tradičním českým pokrmem štědrovečerní večeře?
a) ryba je postní jídlo a zároveň symbol křesťanství 
b) ryba je symbol bohatství a přinese peníze do rodiny
c) ryba je postní jídlo a zároveň symbol islámu 

4) Proč si dáváme pod talíř při štědrovečerní večeři kapří šupinu?
a) přinese nám štěstí
b) přinese nám dostatek peněz 
c) zaručí nám kapra i k další štědrovečerní večeři 

5) Co to znamená, když při pouštění lodiček (plovoucích svíček) 
     zůstává lodička při okraji lavoru?
a) majitel lodičky se vydá příští rok do světa
b) majitel lodičky se bude příští rok držet doma 
c) majitel lodičky bude líný a nebude mít příští rok práci 

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

7) Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k jesličkám?
a) zlato, diamanty a safíry
b) myrhu, zlato a kadidlo 
c) mléko, chléb a sůl

8) Kdo vymyslel elektrické žárovičky na stromek?
a) Thomas Alva Edison 
b) James Watt
c) James Naismith

9) Kdy vznikla tradice velkých vánočních stromů na městských
    náměstích a kdo ji vymyslel?
a) v Praze v roce 1918 na popud T. G. Masaryka
b) v Brně v roce 1924 a vymyslel to novinář Rudolf Těsnohlídek 
c) v Olomouci v roce 1926 a byl to nápad olomouckého arcibiskupa

10) Jak zemřel autor naší nejslavnější vánoční mše Jakub Jan Ryba?
a) o Vánocích 1815, když mu bylo 98 let
b) v létě 1816 se nešťastnou náhodou utopil
c) na podzim 1815 spáchal sebevraždu 

11) Z čeho se dělá vánoční františek?
a) z mletého dřevěného uhlí a kadidla 
b) nedělá se, roste v lese podobně jako jmelí
c) kope se ze země jako uhlí

12) Kolik figurek má náš nejznámější Třebechovický betlém?
a) 256, z toho přes 100 pohyblivých
b) 351, z toho přes 200 pohyblivých 
c) 421, z toho přes 250 pohyblivých

Vánoční kvíz o ceny
Máte rádi soutěže? Sladíte medem? Voní vám medové svíčky? 
Vše se spojuje v našem letošním vánočním kvízu.
Znáte-li správné odpovědi, vyplňte níže uvedený anketní lístek a ten doručte do 17. 12. 2018 do 12:00 do redakce Zpravodaje:
a) naskenovaný mailem na zpravodaj@mestokralupy.cz,
b) osobně do kanceláře KD Vltava, 1. patro,
c) poštou na adresu KD Vltava, redakce KZ, nám. J. Seiferta 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou.

Dva výherci budou vylosováni na Čaji o páté, který se uskuteční v pondělí 17. prosince od 16:30 v KD Vltava.

A O CO HRAJEME? O 2X MEDOVÝ BALÍČEK Z MEDOVÉ PRODEJNY V KOZOMÍNĚ.
Včelař Radomil Rubeš se pyšní titulem Med roku 2018 ve dvou kategoriích (www.kozominskymed.eu)

Jméno a příjmení:

adresa:

e-mail:

tel. č.:

Osobní údaje nebudou 
zveřejňovány, slouží pouze 
pro potřeby redakce z důvodu 
identifikace výherce.

Správné odpovědi:


1. 4. 7. 10.

2. 5. 8. 11.

3. 6. 9. 12.

Správné odpovědi k vánočnímu kvízu najdete v online 
verzi Zpravodaje od úterý 18. prosince 2018.
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střípky z linky 156 � 
u 15. 10. v 9:12 na l. 156 oznámil pan L., 
že u jednoho z pilířů mostu T.G.M. leží v řece 
kontejner na odpad. Hlídka MP Kralupy na místě 
zjistila, že se ve Vltavě nachází z části ponořený 
kovový kontejner na směsný odpad, cca 2 metry 
od břehu. DS MP Kralupy předáno na TSM Kralupy. 
Zaměstnanci TSM hlídce uvedli, že kontejner se 
nacházel na břehu, nedaleko řeky a byl určen na 
odpad při pořádání kulturních a jiných akcí. TSM 
dále zajistili vytažení kontejneru z řeky. 

u 15. 10. v 23:12 na l. 156 přijato oznámení od 
pana R., že mělo dojít ke slovní rozepři mezi ním 
a jeho sousedem, který měl následně na čelní 
sklo vozidla oznamovatele vylít nějakou tekutinu, 
mentolového zápachu. Hlídka MP Kralupy se na 
místě spojila s oznamovatelem. Ten označil okno, 
ze kterého došlo k vylití neznámé tekutiny na 
vozidlo. Hlídka MP se dále spojila s mužem, který 
dle oznamovatele měl vylít tekutinu na vozidlo. 
V muži byl zjištěn pan L., který hlídce sdělil, že se 
ničeho nedopustil. V přítomnosti oznamovatele 
vše popřel. Dále nabídl oznamovateli, že mu 
znečištěné čelní sklo pomůže umýt. Poté se oba 
muži usmířili. 

u 16. 10. v 00:04 na l. 156 přijato oznámení 
od pana K., že v ulici Dr. E. Beneše leží na zemi 
nějaký muž. Hlídka MP Kralupy na místě zjistila, že 
se jedná o pana H., který byl pod vlivem alkoholu 
a bez zranění. Pan H. hlídce sdělil, že je trošku 
společensky unaven. Dále přislíbil, že půjde domů 
spát. 

u 16. 10. v 19:02 na služební telefon oznámil 
pan H., že v ulici Mostní před odbočkou do ulice 
Štefánikova se na pěší stezce nachází mládež, 
která zřejmě odcizila nákupní košík a chová se zde 

nevhodně. DS MP Kralupy bylo prostřednictvím 
KDS MP zjištěno, že se v místě oznámení nacházejí 
čtyři osoby, kdy tři z těchto osob sedí na lavičce 
a čtvrtá osoba hází s nákupním vozíkem. Hlídka 
vešla s touto skupinou osob v kontakt a zjistila 
nacionále muže, který manipuloval s uvedeným 
nákupním vozíkem. Jednalo se o pana M., ten 
následně hlídce uvedl, že nákupní vozík pochází 
z OD Tesco. Jelikož došlo k poškození vozíku, 
byla OD vyčíslena škoda poškozeného vozíku 
a o celé věci byl sepsán úřední záznam, který byl 
postoupen příslušnému orgánu k dalšímu šetření.

u 17. 10. v 14:22 na l. 156 přijato oznámení od 
pana P., který DS sdělil, že v ulici Hostivítova je 
na vozovce rozlitý beton. Hlídka na místě zjistila, 
že se jedná o cca 20 metrů dlouhý pruh rozlitého 
betonu. Po následném šetření hlídkou MP Kralupy 
bylo zjištěno, že beton pochází z domíchávače 
betonu, který provádí v blízkosti vylití stavební 
práce. Hlídka vešla v kontakt s řidičem vozidla, 
který přislíbil, že po dokončení prací vozovku 
uklidí. Následnou kontrolou místa hlídkou 
MP Kralupy bylo zjištěno, že je vše uklizeno 
a v pořádku.

u 21. 10. v 08:11 zjištěno DS MP Kralupy 
prostřednictvím KDS, že na konci ulice Třebízského 
hoří vozidlo. Na místě se již nacházel HZS, který 
provedl uhašení vozidla. Dle řidiče vozidla, který 
se v místě nacházel, vzplálo vozidlo samovolně 
z důvodu technické závady. Řidič vozidla byl bez 
zranění. Hlídka MP Kralupy v místě usměrňovala 
dopravu. Na místo se dostavila PČR, která si celou 
věc převzala k dalšímu šetření. 

u 21. 10. v 17:31 na l. 156 oznámila obsluha 
restaurace U Mrzáka paní L., že v uvedené 

restauraci usnul na zemi host, zřejmě pod vlivem 
alkoholu a ona jej nemůže vzbudit. Restaurace 
se nachází v nádražní hale ČD. Hlídka na místě 
muže probudila a ten restauraci, bez zranění 
a v pořádku opustil. 

u 26. 10. v 21:00 DS MP Kralupy spatřila na KDS 
u kontejneru v ulici Šafaříkova černou skládku. 
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o lednici, 
kusy pohovky, dřevěné skříně a igelitové tašky. 
DS dále provedla kontrolu záznamu KDS, kdy byl 
v časovém rozmezí 17:00 až 18:40 hodin zachycen 
muž zakládající tuto černou skládku. Záznamy byly 
zálohovány a spolu s úředním záznamem byly 
postoupeny na MěÚ Kralupy k dalšímu šetření.

u 6. 11. v 06:34 na služební telefon přijato 
oznámení od pana K., že v prodejně pečiva v ulici 
Jungmannova usnul mladík a nelze jej vzbudit. 
Hlídka MP Kralupy na místě zjistila, že se jedná 
o muže ve věku 25 let, kterého hlídka probudila, 
a ten místo opustil.

u 12. 11. v 00:10 se na služebnu MP Kralupy 
dostavil muž, který žádal, aby jej hlídka MP Kralupy 
odvezla do obce Zvoleněves. Důvodem bylo, že 
pánovi do obce nejede vzhledem k času žádný jiný 
dopravní prostředek. DS byl muž poučen a velmi 
nespokojen služebnu opustil.

NIKOLA HORÁKOVÁ,

MANAŽER PREVENCE MP

MP – Městská policie
DS – dozorčí služba
TSM – Technické služby města
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
KDS – kamerový dohlížecí systém
HZS – Hasičský záchranný sbor
ČD – České dráhy

H lídka mělnických dopravních policistů 
26. října 2018 kolem 23:30 projíždě-

la v Kralupech ulicí Přemyslova. Nedale-
ko benzinové čerpací stanice zpozorovala 

muže běžícího k silnici. Policisté zjistili, že 
v nedaleké hasičské stanici zkolaboval hasič.

Po příjezdu na místo okamžitě vyndali 
defibrilátor a brašnu první pomoci, kterou 
mají dopravní policisté ve svém vozidle. 
V hasičské stanici na zemi ležel muž a je-
den z hasičů mu poskytoval první pomoc, 
prováděl masáž srdce. Policisté se okamžitě 
přidali ke kolegovi, několikrát použili de-
fibrilátor a společně do příjezdu zdravotnic-
ké záchranné služby prováděli resuscitaci 
muže. Záchranáři si ho okamžitě po příjez-
du převzali do své péče a převezli k dalšímu 
vyšetření do nemocnice.

Díky skvělé práci, profesionalitě, odpo-
vědnému a pohotovému přístupu doprav-
ních policistů se podařilo zachránit další 
lidský život. Policisté tak opět naplnili heslo 
„Pomáhat a chránit“.

MARKÉTA JOHNOVÁ,

ODDĚLENÍ TISKU A PREVENCE

KRAJSKÉ ODDĚLENÍ POLICIE STŘ. KRAJE

Zachránili lidský život
prap. Miroslav Bašta, 
pprap. Jiří Hauf
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Městské MUZEUM PROSINEC 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

Od středy 5. 12. do pátku 14. 12. 
proběhnou programy s dílničkami s předvánoční tématikou, pro 
předem přihlášené školní třídy k výstavě ROK 1918 A KRALUPY.

18. 12. – úterý – 17:30
Vánoční koncert ZUŠ

12. 1. – sobota – 15:00
POSLEDNÍ komentovaná prohlídka výstavy ROK 1918 A KRALUPY, 
výstavou provede ředitel muzea Jan Racek, vstupné 30 Kč
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Ve čtvrtek 18. 10. 2018
byla zahájena výstava ROK 1918 A KRALUPY,  
která přivítá návštěvníky až do 12. 1. 2019.

Informujeme zájemce, že v muzeu je možné zakoupit knihu 
věnovanou legiím s názvem PŘÍBĚH RUSKÝCH LEGIÍ,  

Jan Racek, 330 Kč, a dotisk brožury ZÁMEK MIKOVICE,  
Jan Racek, 80 Kč. Knihy možno zakoupit v řádných otevíracích 

dnech a hodinách v muzeu. 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2019: 
24. 1. - vernisáž výstavy obrazů akademického 
malíře OTAKARA ČEMUSE

Zaměstnanci muzea přejí všem 
čtenářům Kralupského Zpravodaje 

příjemný adventní čas, radostné 
svátky vánoční a do nového roku 
2019 hodně zdraví, sil a úsměvů 

v kruhu nejbližších. Po celý rok 2019 
budeme v kralupském muzeu pro vás.

PF 2019
Kralupské korzo 1918 
očima žáků...
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

PROSINEC 2018

sobota 1. prosince  15:00  

BLUEGRASS ADVENT
neděle 2. prosince  15:00  

MĚSTSKÝ ADVENT  
(prostor před městským úřadem)
Podrobná pozvánka na straně 12

neděle 2. prosince   17:00 

VĚNEČEK TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ
 – odpolední kurz   Vstupné: 150 Kč

úterý 4. prosince 19:30

Pantheon production: Francis Veber

CHLAP NA ZABITÍ

Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný, 
Alžbeta Stanková, Zdeněk Rohlíček, Milan Šimáček 
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální za-
biják stane obětí sebevraha.

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

středa 5. prosince 16:30 

MIKULÁŠ  
S DIVADLEM POHÁDKA

Pohádka, soutěže, hry a mikulášská nadílka.
Vstupné: 70 Kč

Mikulášská je součástí 
razítkové soutěže Z po-
hádky do pohádky. Ce-
ny do soutěže věnovalo 
RADIO RELAX.

čtvrtek 6. prosince  19:30

COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND
Host: Josef Fousek. Moderuje: Johanka Hubičková
 Vstupné: 250 Kč
(v KD Vltava lze zakoupit vstupenky pouze na balkon)

sobota 8. prosince 20:00

GLOBUS BAND  

20 let s kapelou Globus Band

Přijďte se pobavit, zazpívat si a zatančit a společně 
s kapelou tohle výročí oslavit. Kromě současné sesta-
vy si s Globus bandem opět zahrají bývalí spoluhráči 
a skvělí muzikanti. Vstupné: 120 Kč

neděle 9. prosince 17:00

VĚNEČEK TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ 
večerní kurz Vstupné: 150 Kč

úterý 11. prosince 19:00

Vánoční koncert 

KOMORNÍHO ORCHESTRU 
DVOŘÁKOVA KRAJE
Studený zimní večer krásnou hudbou zpříjemní již 
tradiční předvánoční koncert tohoto uskupení. Zazní 
skladby G. F. Händla, A. Vivaldiho, J. J. Ryby a další.

Vstupné: 150 Kč / 120 Kč senior, student

středa 12. prosince 19:30

Vánoční koncert 

MARKÉTY WAGNEROVÉ 
A HOSTŮ
Jedinečný koncert Markéty Wagnerové a jejího pěvec-
kého sboru. Hudební doprovod zajistí kapela Mikolá-
še Nopa. Jako hosté účast přislíbili zpěvák Petr Kolář 
a operní pěvkyně Petra Alvarez Šimková.

Vstupné: 180 Kč

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ BUDE ZAHÁJEN VE STŘEDU 13. 2. 2019 V 8:00 V KANCELÁŘI KD VLTAVA.
ZÁPIS DO POKRAČOVACÍCH TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ A ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ bude ukončen 17. 12. 2018.

čtvrtek 13. prosince  19:30

TANČÍRNA 
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

pátek 14. prosince  17:00

Divadlo Víti Marčíka:

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

Vánoční pohádka o narození Ježíše Krista. Vyprávěna 
bude při setkání přátel před unikátním vyřezávaným 
dřevěným betlémem z kostela Obětování Panny Ma-
rie v Českých Budějovicích. Těšit se můžete i na živě 
zpívané koledy. Vstupné: 80 Kč

Po představení proběh-
ne slosování razítkové 
soutěže Z pohádky do 
pohádky. Ceny do sou-
těže věnovalo RADIO RELAX.

pondělí 17. prosince 16:30

ČAJ O PÁTÉ 
Vánoční posezení s Kozelkovou trojkou. Všechny vstu-
penky jsou slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

úterý 18. prosince  19:30

ČECHOMOR
Koncert u příležitosti výročí třicet let od vzniku tohoto 
uskupení.  Vstupné: 490 Kč
(vstupenky je možné zakoupit přes TICKETSTREAM 
a na pokladně KaSS - zde pouze v hotovosti).

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 12. 12. 2018 od 16:30 a 17:30 
pohádku „O HVĚZDIČCE“, režie  
I. Slabá. Vstupenky koupíte na místě před 
představením.

Rolnička� 
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20. 1. 
A. T. Kalivodová a Jakub Pustina  
– Nejkrásnější světové písně

21. 1. Sedmá divadelní - Kleopatra

22. 1. ZUŠ Kralupy - Rodinné muzicírování 

24. 1. 
Se sluníčkem za dobrodružstvím -  
Divadlo MALÉhRY, Sněhová královna

28. 1. Lenka Filipová

5. 2. Divadlo Kalich – Moje hra

17. 2. Kralupský masopust

18. 2. Zdeněk Izer – Na plný coole

19. 2. A cappella Letś go!

21. 2. Petr Vondráček a Knezaplacení

10. 3. Divadlo v Rytířské – Hrdinové

22. 2. Prokop, Andršt, Hrubý

27. 2. Loudadlo – Veselá pouť

28. 2. 
Václav Hudeček a Martin Hroch 
– Perly barokní hudby

3. 4.  Pantheon production – Perfect days

4. 4.  Aneta Langerová

26. 4. Brutus

30. 4. Jarní koncert KODK

5.-9. 6. Dny Kralup

PŘIPRAVUJEME:

neděle 20. ledna 2019
Andrea Tögel Kalivodová a Jakub Pustina

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

pondělí 21. ledna 2019
Sedmá divadelní

KLEOPATRA

Připravili jsme pro vás krásný dárek, 
vánoční koncert skupiny ČECHOMOR.

úterý 18. 12. 2018
Tipy na vánoční dárky - vstupenky 
na představení v KD Vltava

Andrea 
Tögel 
Kalivodová

Jakub 
Pustina

PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ 
MIMO PRAHU!

INZERCE

Vstupenky na obě akce zakoupíte v provozní době pokladny KD Vltava. 
Platba kartou je možná.

Činohra se zpěvy z prostředí starověké-
ho Egypta. Královna Kleopatra a její tři 
osudoví muži. „Každej ví, že pyramidy 
postavili ufoni. Naši chlapi by v životě 
nic takovýho nezvládli. Žena, která se 
narodila s úkolem uchránit starobylou 
a oslabenou říši před maskulinním 
militantním Římem, ale život si zkompli-
kovala ještě těžším úkolem. Chce oprav-
dovýho chlapa. Byť jenom na jedinou 
vteřinu. Protože taková vteřina oprav-
dové lásky může vyvážit věčnost plnou 
buzen v žabkách…“
Hrají: Jitka Čvančarová, Michal Malátný
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kino

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

AQUAMAN
USA, SCI-FI, TITULKY / DABING, 2018, 143 MIN.

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics 
odhaluje původ Arthura Curryho, napůl člověka, napůl obyvatele 
bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě 
nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zdali je 
hoden stát se tím, pro co byl zrozen - králem.

BUMBLEBEE
USA, SCI-FI, TITULKY / DABING, 2018, 110 MIN.

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele 
autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. 
Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se 
v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

ČERTÍ BRKO
ČESKO, POHÁDKA, 2018, 99 MIN.

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. 
Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, 
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky zapisuje 
spravedlivě a neomylně kouzelné čertí brko. Jednoho dne však 
přestane fungovat, a tak se Lucifer rozhodne pověřit doručením 
nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta 
Bonifáce.

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
ČESKO, KOMEDIE / KRIMI, 2018, 90 MIN.

Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady 
osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout 
postarat se jeden den o malé dítě a současně s tím musí přijít na 
kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do historie, až do doby 
první republiky.

 1. SO 14:30  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA děti 110 Kč / 130 Kč
    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   2D/D 130 Kč

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

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T  130 Kč

 4. ÚT  15:00  KINO SENIOR – BOHEMIAN RHAPSODY sen. 60 Kč / 120 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 5.  ST 20:00  ZRODILA SE HVĚZDA 130 Kč

 6.  ČT 20:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/T 130 Kč 

 7.  PÁ 17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 8.  SO 14:30  GRINCH   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /D  150 Kč

    20:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/T 130 Kč

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

    17:00  SMRTELNÉ STROJE   /D 150 Kč

    20:00  DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH  130 Kč 

 11. ÚT  19:00  CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA –  
    JIRKA KOLBABA: NEPÁL 180 Kč

 12. ST 20:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/T 130 Kč

 13.  ČT 20:00  AQUAMAN  2D/T 130 Kč

 14. PÁ  17:00  AQUAMAN   /D 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 15.  SO 14:30  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/D 130 Kč

    20:00  AQUAMAN  2D/T 130 Kč

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

    17:00  VÁNOCE A SPOL.  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  AQUAMAN   /D 150 Kč

 18. ÚT 15:00  KINO SENIOR – TEN, KDO TĚ MILOVAL sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/D 130 Kč 

 19.  ST 20:00  AQUAMAN  2D/D 130 Kč

 20.  ČT 20:00  BUMBLEBEE  2D/T 130 Kč

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

    20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč

MARY POPPINS SE VRACÍ
USA, RODINNÝ / MUZIKÁL, DABING, 2018, 130 MIN.

Ve filmu jsou děti známé z původního filmu, Michal a Jana, 
už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi 
a vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, 
objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins 
(Emily Blunt).

SMRTELNÉ STROJE
NOVÝ ZÉLAND / USA, SCI-FI, TITULKY / DABING, 2018, 128 MIN.

Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace 
přizpůsobila novému životu. Gigantická pojízdná města se toulají 
světem a kvůli zdrojům pronásledují menší městečka. Tom 
Natsworthy, obyvatel putujícího Londýna, narazí na uprchlici 
Hester Shaw a nakonec musí bojovat i o svůj život.

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2018, 114 MIN.

Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu 
Milese Moralese a nekonečné možnosti paralelních světů, kde je 
víc než jen jeden maskovaný hrdina.

VÁNOCE A SPOL.
FRANCIE, KOMEDIE, DABING, 2017, 92 MIN.

Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě 
teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí 
zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi. Jediné, co může zachránit 
Vánoce, je vitamín C pro všechny skřítky. Záchranná mise ale 
nebude tak jednoduchá, jak se v první chvíli zdálo.

ZNOVU VE HŘE
USA, KOMEDIE, TITULKY, 2018, 12 +, 98 MIN.

Maya (Jennifer Lopez) pracuje v místním supermarketu a marně 
čeká na povýšení, protože jí chybí tolik potřebný vysokoškolský 
diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky nové identitě, 
kterou pro ni vytvoří, Maya získá pozici, o které vždycky snila. Tím 
ale její nesnáze spíše začínají.

ZRODILA SE HVĚZDA
USA, DRAMA, TITULKY, 2018, 12+, 136 MIN.

Bradley Cooper ve filmu hraje hvězdu country Jacksona Mainea, 
který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga). 
Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack 
přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke 
slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, 
Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více se 
potýká se svými vnitřními démony.

 22.  SO 14:30  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY   /D  
     děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH 130 Kč

 23.  NE 14:30  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VÁNOCE A SPOL.  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BUMBLEBEE  2D/D 130 Kč

 26. ST 14:30  ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU 
    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  AQUAMAN  2D/T 130 Kč

 27. ČT 14:30  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY   /D 
     děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  BUMBLEBEE   /D 150 Kč

    20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč

 28.  PÁ 14:30  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL 
     děti 110 Kč / 130 Kč

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

    20:00  ZNOVU VE HŘE 130 Kč

 29.  SO 14:30  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BUMBLEBEE  2D/T 130 Kč

 30.  NE  14:30  ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 2. ST 20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

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

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE  TYTO DNY:
3., 10., 17., 24., 25., 31. 12. 2018

1. 1. 2019
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kino

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

AQUAMAN
USA, SCI-FI, TITULKY / DABING, 2018, 143 MIN.

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics 
odhaluje původ Arthura Curryho, napůl člověka, napůl obyvatele 
bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě 
nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zdali je 
hoden stát se tím, pro co byl zrozen - králem.

BUMBLEBEE
USA, SCI-FI, TITULKY / DABING, 2018, 110 MIN.

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele 
autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. 
Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se 
v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

ČERTÍ BRKO
ČESKO, POHÁDKA, 2018, 99 MIN.

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. 
Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, 
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky zapisuje 
spravedlivě a neomylně kouzelné čertí brko. Jednoho dne však 
přestane fungovat, a tak se Lucifer rozhodne pověřit doručením 
nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta 
Bonifáce.

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
ČESKO, KOMEDIE / KRIMI, 2018, 90 MIN.

Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady 
osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout 
postarat se jeden den o malé dítě a současně s tím musí přijít na 
kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do historie, až do doby 
první republiky.

 1. SO 14:30  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA děti 110 Kč / 130 Kč
    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   2D/D 130 Kč

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

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY  2D/T  130 Kč

 4. ÚT  15:00  KINO SENIOR – BOHEMIAN RHAPSODY sen. 60 Kč / 120 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 5.  ST 20:00  ZRODILA SE HVĚZDA 130 Kč

 6.  ČT 20:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/T 130 Kč 

 7.  PÁ 17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 8.  SO 14:30  GRINCH   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
    GRINDELWALDOVY ZLOČINY   /D  150 Kč

    20:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/T 130 Kč

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

    17:00  SMRTELNÉ STROJE   /D 150 Kč

    20:00  DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH  130 Kč 

 11. ÚT  19:00  CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA –  
    JIRKA KOLBABA: NEPÁL 180 Kč

 12. ST 20:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/T 130 Kč

 13.  ČT 20:00  AQUAMAN  2D/T 130 Kč

 14. PÁ  17:00  AQUAMAN   /D 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 15.  SO 14:30  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/D 130 Kč

    20:00  AQUAMAN  2D/T 130 Kč

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

    17:00  VÁNOCE A SPOL.  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  AQUAMAN   /D 150 Kč

 18. ÚT 15:00  KINO SENIOR – TEN, KDO TĚ MILOVAL sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  SMRTELNÉ STROJE  2D/D 130 Kč 

 19.  ST 20:00  AQUAMAN  2D/D 130 Kč

 20.  ČT 20:00  BUMBLEBEE  2D/T 130 Kč

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

    20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč

MARY POPPINS SE VRACÍ
USA, RODINNÝ / MUZIKÁL, DABING, 2018, 130 MIN.

Ve filmu jsou děti známé z původního filmu, Michal a Jana, 
už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi 
a vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, 
objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins 
(Emily Blunt).

SMRTELNÉ STROJE
NOVÝ ZÉLAND / USA, SCI-FI, TITULKY / DABING, 2018, 128 MIN.

Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace 
přizpůsobila novému životu. Gigantická pojízdná města se toulají 
světem a kvůli zdrojům pronásledují menší městečka. Tom 
Natsworthy, obyvatel putujícího Londýna, narazí na uprchlici 
Hester Shaw a nakonec musí bojovat i o svůj život.

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2018, 114 MIN.

Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu 
Milese Moralese a nekonečné možnosti paralelních světů, kde je 
víc než jen jeden maskovaný hrdina.

VÁNOCE A SPOL.
FRANCIE, KOMEDIE, DABING, 2017, 92 MIN.

Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě 
teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí 
zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi. Jediné, co může zachránit 
Vánoce, je vitamín C pro všechny skřítky. Záchranná mise ale 
nebude tak jednoduchá, jak se v první chvíli zdálo.

ZNOVU VE HŘE
USA, KOMEDIE, TITULKY, 2018, 12 +, 98 MIN.

Maya (Jennifer Lopez) pracuje v místním supermarketu a marně 
čeká na povýšení, protože jí chybí tolik potřebný vysokoškolský 
diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky nové identitě, 
kterou pro ni vytvoří, Maya získá pozici, o které vždycky snila. Tím 
ale její nesnáze spíše začínají.

ZRODILA SE HVĚZDA
USA, DRAMA, TITULKY, 2018, 12+, 136 MIN.

Bradley Cooper ve filmu hraje hvězdu country Jacksona Mainea, 
který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga). 
Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack 
přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke 
slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, 
Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více se 
potýká se svými vnitřními démony.

 22.  SO 14:30  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY   /D  
     děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH 130 Kč

 23.  NE 14:30  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VÁNOCE A SPOL.  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BUMBLEBEE  2D/D 130 Kč

 26. ST 14:30  ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU 
    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  AQUAMAN  2D/T 130 Kč

 27. ČT 14:30  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY   /D 
     děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  BUMBLEBEE   /D 150 Kč

    20:00  TEN, KDO TĚ MILOVAL 130 Kč

 28.  PÁ 14:30  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL 
     děti 110 Kč / 130 Kč

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

    20:00  ZNOVU VE HŘE 130 Kč

 29.  SO 14:30  SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  GRINCH  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  BUMBLEBEE  2D/T 130 Kč

 30.  NE  14:30  ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ČERTÍ BRKO děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 2. ST 20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

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

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE  TYTO DNY:
3., 10., 17., 24., 25., 31. 12. 2018

1. 1. 2019
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jubilanti� 
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří slaví

v prosinci 2018
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Klidné vánoční svátky, pohodový rok 2019, hodně zdraví, štěstí a lásky přejeme všem členům  
Kruhu přátel Prahy i čtenářům Kralupského Zpravodaje. 

Rádi bychom poděkovali za podporu Městskému úřadu v Kralupech nad Vltavou.

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Dovolte nám také krátkou vzpomínku na naši 
dlouholetou spolupracovnici, paní Antonii 

Graciasovou, která nám bude chybět. Milovala 
divadlo, hudbu, cestování a my na ni budeme rádi 
vzpomínat. Členkou KPP byla od jejího založení 
a po mnoho let pracovala ve vedení našeho 
zájmového spolku a připravila pro členy KPP 
velké množství zajímavých vycházek a exkurzí. Do 
poslední chvíle vedla naši kroniku a zajímala se 
a podporovala činnost našeho spolku. Ve středu 
14. listopadu jsme se s ní rozloučili v kralupské 
obřadní síni. Děkujeme, Táňo!

Milena Vovsová

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

blahopřání� 

80 let

Hermina Záleská 

Dana Stiborová 

Petr Varvažovský 

Jaroslava Richterová

85 let
Miloslava Nezkusilová 

Jiří Roškot 

91 let
Jan Plicka 

Anežka Havelcová 

93 let Božena Jandová 

Dne 5. listopadu 2018 oslavili manželé 
KVĚTA a OLDŘICH BERKOVI 69 let 
na společné cestě životem. Do dalších 
společných let jim přejeme hodně zdraví, 
lásky a rodinné pohody. 
Jejich celá velká rodina

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

soukromá inzerce� 
} POTŘEBUJETE POMOCI v péči o Vaši 
maminku, tatínka nebo jiného člena 
rodiny? Volejte na tel. č. 723 960 803. 
Pouze Kralupy nad Vltavou.

} PRODÁM levně věci z pozůstalosti (sklo, 
porcelán, lněné utěrky apod.). Fotografie 
a ceny na e-mailu: 11092016@seznam.cz.

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
Inzerci můžete objednávat na:

zpravodaj@mestokralupy.cz

uvízl  
na síti

J iž třetím rokem působí Veselý kroužek 
v prostorách Domu s pečovatelskou služ-

bou. Jeho smyslem je pomoci seniorkám 
a seniorům v aktivním využívání volného 
času formou mnoha výtvarných a ruko-
dělných činností, formou besed, zpívání, 
příprav na výzdobu při příležitosti různých 
svátků, zlepšení motoriky. Z „Dotačního 
programu na podporu zájmových aktivit“ 
jsme obdrželi 13 000 Kč, které průběžně 
využíváme. 

Shrnutí činnosti v roce 2018:
} počet přihlášených seniorek ve věku 62-90 let na-
rostl letos na 21 členek

} společně jsme mimo jiné vyráběly dekorace a upo-
mínkové předměty k Velikonocům, Vánocům a u příle-
žitosti dalších svátků hlavně pro zkrášlení bytů a po-
kojů obyvatelek penzionu (věnečky na dveře, svícny 
z přírodnin, květinové výzdoby atd.)

} naučily jsme se malovat na sklo (vázy, skleničky, dó-
zy), pracovat s modelovací hmotou, vyrábět ozdobné 
špendlíky na klopy

} vyrobily jsme si klobouky na „Jarní kloboukový ples“, 
kterého jsme se všechny zúčastnily

} všechny členky rády vymalovávají antistresové oma-
lovánky „mandaly“ (zvířátka, rostliny, květy), na jaře se 
naučily vyrábět různé květiny z krepového papíru (kara-
fiáty, hyacinty apod.)

} ve chvílích, kdy jsme měly již unavené ruce, jsme si 
zazpívaly při hře na varhany

K malování a kreslení musíme vždy při-
stupovat individuálně k schopnostem a po-
třebám jednotlivých žen. Většinou kvůli 
třesu rukou v závislosti na věku používáme 
větší velikost čtvrtek, silnější pastely, vos-
kovky a materiály, které seniorkám nejlépe 
vyhovují.

Hlavním cílem činnosti Veselého krouž-
ku je to, že se všichni společně setkávají, 
uvaří si čaj nebo kávu, popřejí si k naro-
zeninám a svátkům, prostě nejsou osamo-
ceni.

 JAROSLAVA VESELÁ,

VEDOUCÍ KROUŽKU 

V e čtvrtek 13. prosince ve 14:00 zveme 
své členy na předvánoční posezení do 

vinárny hotelu Sport. Mgr. Pavel Rynt a je-
ho oblíbený Senior minichór předvedou 
svůj program k malému pohoštění. Zazpí-
váme si koledy, popovídáme si, popřeje-
me „hlavně to zdraví“ a tím se rozloučíme 
s uplynulou sezónou a budeme se těšit na 
další v roce 2019.

Dík patří dotaci od MěÚ, který má na 
úspěchu velký podíl. Hodnocení činnosti 
si ponecháme až na členskou schůzi, kte-
rá se bude konat ve čtvrtek 14. 2. 2019 ve 
14:00 v jídelně DPS.

Těšíme se na setkání, které bývá v tu-
to předvánoční dobu důstojné, ale i do-
jemné.

VAŠI „RODÁCI“

Seniorky se ve Veselém 
kroužku nenudí

Rodáci končí letošní sezónu

ZVEME VÁS  
NA ADVENTNÍ KONCERT 
v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech,  
který se koná 14. prosince 2018 od 17:00. 
Účinkuje LYRA DA CAMERA ve složení:
Jitka Navrátilová – cembalo; Johana Rosická – 
soprán; Kateřina Chudobová – flétny; Bledar Zajmi 
- violoncello
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� 

opustili nás� 
25. 10. Ing. Soňa TICHÁ 82 let

26. 10. Mgr. Květoslava HANOUSKOVÁ 74 let

3. 11. Milan MAREČEK 50 let

6. 11. Antonie GRACIASOVÁ 83 let

8. 11. Karel ČERMÁK 86 let

vzpomínky
První prosinec je dnem, kdy si 
připomínáme, že nás navždy opustila 
naše milovaná maminka paní 
JARMILA MERHAUTOVÁ. Letos je 
to již 8 let. S láskou vzpomínají dcery 
Anuš a Ivanka s rodinami.

Dne 11. 12. uplyne rok od úmrtí 
pana JOZEFA REVŤÁKA. Stále 
s láskou v srdci vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 4. 12. 2018 to bude již 15 let, 
co nás navždy opustil milovaný 
manžel, starostlivý tatínek 
a dědeček pan JOSEF HANZLÍK. 
Stále vzpomíná manželka Anuš, děti 
Milan, Anuš a David, vnoučata Petr, 

David a Adámek. Vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 17. 12. 2012 jsme se rozloučili 
s p. JANEM MERHOUTEM. Stále 
s velkou láskou vzpomínáme. 
Prosíme, kdo jste Honzu znali, 
vzpomeňte s námi. Přijměte naše 
poděkování. Manželka Lucie a syn 
Marek s rodinou.

Dne 18. 12. 2018 uplyne již 50 roků 
od úmrtí pana FRANTIŠKA KULÍKA 
– malíře a lakýrníka z Kralup n. Vlt.  
– Lobečku. Na báječného tátu 
vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 22. 12. 2018 uplyne 30 let od 
úmrtí našeho milovaného tatínka, 
pana KARLA ŠTOFLA. S láskou 
vzpomínají dcera Hana a syn Karel 
s manželkou.

Dne 24. 12. 2018 tomu budou již 
čtyři roky, co nás navždy opustil 
tatínek a dědeček pan ZDENĚK 
REICHL. Stále vzpomínají děti 
a vnoučata.

Dne 28. 12. to bude 20 let, co 
zemřel po autonehodě, kterou 
nezavinil, můj kamarád pan 
VLADIMÍR BENEŠ.  
Vzpomíná Petr Christ

Dne 15. 12. 2018 by oslavil můj 
přítel a životní partner pan  
IVO ŠLEMR z Kralup nad Vltavou 
72. narozeniny. Osud tomu ale 
bohužel chtěl jinak. Dne 10. 1. 2019 
vzpomeneme již dva roky od jeho 

smrti v důsledku tragické nehody. Svůj nelehký úděl 
nesl až do konce velmi statečně.
Stále vzpomíná, nikdy nezapomene, s láskou 
a neskonalou úctou partnerka Jana.

Starat se o blízkého člověka, který tr-
pí ztrátou paměti, znamená postarat 

se o všechny jeho potřeby. Jednou z dů-
ležitých součástí péče je i zajištění dosta-
tečného množství podnětů, neboť jejich 
nedostatkem a nedostatkem kontaktu 
s druhými lidmi dochází k prohlubování 
úbytku paměti a dalších funkcí mozku. Že 
nevíte, jak na to? Přijďte si nás poslech-
nout.

Stejně jako v předešlých měsících zveme 
všechny zájemce na setkání pečujících, kte-
ré v Kralupech pořádá organizace Demen-

tia I.O.V., z.ú. každý druhý čtvrtek v měsí-
ci. Scházíme se v prostorách DPS Kralupy 
nad Vltavou, na adrese: U Cukrovaru 1171. 
Další setkání proběhne ve čtvrtek 13. 12. 
v 17:00. Dozvíte se více na téma „Proč tré-
novat mozek a jak na to“. 

Konkrétní informace o projektu „Nefor-
mální péče“ naleznete na webových strán-
kách organizace www.dementia.cz.

Společně se dá vše zvládnout snadněji… 
Těší se na vás Lenka Kutinová, koordiná-
torka neformální péče (tel.: 606 888 938, 
lenka.dementiaiov@gmail.com).

N a vršku v Panenských Břežanech 
se k nebi tyčí kaple svaté Anny z let  

1705-1707. Postavit ji nechala Helena Pie-
roni da Galiano, abatyše kláštera u svatého 
Jiří na Pražském hradě. Tato vzdělaná žena 
architektuře rozuměla. Pocházela totiž ze 
starého italského rodu stavitelů a archi-
tektů, kteří mimo jiné působili na dvoře 
Medicejských. Pro projekt stavby si vybrala 
mladého Jana Blažeje Santiniho-Aichla. 

Nikdo netušil, jaké úrovně jeho díla poz-
ději dosáhnou a že se stane zakladatelem 
zcela nového slohu, kombinujícího gotiku 
s barokem – barokní gotiky nebo gotizující-
ho baroka, chcete-li. Každý dnes zná kostel 
na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, San-
tiniho vrcholné dílo a památku UNESCO. 
Málokdo však ví, že základy byly položeny 
v Panenských Břežanech. Již na počátku  

18. století si v Panenských Břežanech San-
tini hrál se světlem, prostorem a s půdory-
sem slavné paprsčité centrály.

Kaple sv. Anny byla před nedávnem 
opravena a restaurována. Může se nám 
tak představit v plné své kráse. V kapli se 
konají různé kulturní akce, křty knih, di-
vadelní představení, svatby, přednášky či 
vánoční koncerty. Od středy do neděle je též 
v běžné otevírací době přístupná veřejnosti. 

Její správci, tedy Památník národního 
útlaku a odboje (PNÚO) Panenské Břežany, 
jsou nakloněni jakékoli spolupráci a rádi 
přijmou podněty od obyvatel našeho regi-
onu i návštěvníků kaple. 

Více informací získáte na panenske-bre-
zany.muzeumbrandys.cz  

MARTIN HŮRKA,

HISTORIK OBLASTNÍHO MUZEA PRAHA-VÝCHOD

Proč trénovat mozek a jak na to

11. 11. Jaroslav ROSÁK 78 let

16. 11. Jiří SCHWEIGSTILL 82 let

16. 11. Marfa PONOMARENKO 94 let

17. 11. Jiřina ŠLOSEROVÁ 82 let

17. 11. Libuše HRÁŠKOVÁ 90 let

FO
TO

: J
IŘ

Í P
IL
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E

R

Opravená kaple sv. Anny vítá návštěvníky

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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K omorní orchestr Dvo-
řákova kraje (dále jen  

KODK) opět úspěšně reprezen-
toval město Kralupy nad Vlta-
vou na koncertech v našem 
městě a blízkém okolí. Prvním 
koncertem roku byl únorový 
gratulační koncert k 90. naro-
zeninám profesora Vladimíra 
Vlasáka, který učil pana profe-
sora Václava Mazáčka, dirigenta 
KODK, na bicí nástroje na Praž-
ské konzervatoři. Na koncertě 
v bývalé továrně na piana „Da-
liborka“ v Zákolanech vystoupi-
li spolu s KODK rovněž pánové 
Miroslav Kejmar, emeritní só-
lo trumpetista České filharmo-
nie, Ladislav Horák, profesor 
Pražské konzervatoře a České 
filharmonické kvarteto, jehož 
členem je náš koncertní mistr, 
pan Viktor Mazáček. S tímto 
vynikajícím smyčcovým kvar-
tetem KODK provedl Serená-
du č. 6 pro smyčcové kvarteto, 
tympány a orchestr W. A. Mo-
zarta. Tuto skladbu jsme si spo-
lečně zahráli rovněž na našich 
koncertech na zámku v Rozto-
kách (25. 2. 2018), v Památníku 
Antonína Dvořáka ve Zlonicích 
(20. 3. 2018) a v Kralupech nad 
Vltavou (10. 4. 2018). Na kon-

certě ve Zlonicích se pan diri-
gent Václav Mazáček ujal vedle 
dirigentské taktovky rovněž só-
lového partu tympánů a byl to 
nezapomenutelný zážitek nejen 
pro posluchače v sále, ale i pro 
nás na pódiu.

Dne 30. 4. 2018 jsme se roz-
loučili s naší dlouholetou japon-
skou kolegyní slečnou Chikako 
Tomita (členkou KODK od ro-
ku 2011). Na jejím absolvent-
ském koncertu v sále Bohuslava 
Martinů na Hudební akademii 
múzických umění v Lichten-
štejnském paláci v Praze jsme 
společně zahráli Concerto 
piccolo pro housle a komorní 
orchestr Eduarda Douši.

V září 2018 jsme vstoupili již 
do naší 43. koncertní sezóny.  
Po prázdninách jsme se již tra-
dičně sešli na společném sou-
středění na Zámku v Lobči, 
v jehož rámci jsme měli kon-
certy na nádvoří hradu Houska 
a v kostele sv. Jakuba Většího 
v Bořejově. Toto soustředění se 
mohlo uskutečnit díky nezišt-
né podpoře manželů Šimon-
kových, majitelů Zámku Lobeč 
a hradu Houska.

V prosinci nás čekají ješ-
tě čtyři koncerty, můžete nás 

slyšet v Mělníku (1. 12. 2018) 
a Kralupech nad Vltavou  
(11. 12. 2018). Spolu s Foers-
trovým komorním pěveckým 
sdružením (www.fkps.cz) pro-
vedeme opět Českou mši vánoč-
ní Jakuba Jana Ryby v kostele 
U Salvátora v Praze ve dnech  
9. a 19. 12. 2018. 

Bližší informace o všech těch-
to koncertech najdete na našich 
webových stránkách www.ko-
dk.cz, které již třetí sezónu vy-
tváří náš kolega Vladislav Uher, 
jeden ze zakládajících členů 
KODK. Za tuto obětavou práci 
mu patří náš velký dík. Stejně 
jako našemu panu dirigentovi 

za elán a nezměrnou trpělivost, 
s jakou s námi na pondělních 
zkouškách připravuje program 
našich koncertů.

Děkujeme Městu Kralupy 
nad Vltavou, díky jehož finanč-
ní podpoře se můžeme věnovat 
naší umělecké činnosti a vedení 
Domu s pečovatelskou službou 
za poskytnutí prostor pro naše 
zkoušky.

Všem našim posluchačům 
a přátelům přejeme požehna-
ný adventní čas, krásné Vánoce 
a do nového roku 2019 hodně 
zdraví, štěstí a radosti z krás-
né hudby.

JAN ŠARBOCH, 

JEDNATEL KODK

D o 9. ročníku Kralupského talentu 
se přihlásilo a konkurzem prošlo 

23 zpěvaček a zpěváků. Čísel na pěvec-
ké soutěži, která proběhla v KD Vltava 
v neděli 21. 10. 2018, ale bylo 20, pro-
tože letos byly tématem duety a tria. 

Děti se opět od loňského roku neuvě-
řitelně zlepšily, což ocenili diváci i po-
rota, ve které letos byli: Ondřej Ruml, 
Petra Alvarez Šimková a Klára Kolo-
mazníková. Porotci chválili nejen zpěváky, 
ale i technické podmínky - jako ozvučení, 
nasvícení podia apod. Jako každý rok, při-
šli i hosté. Tentokrát to byla Petra Longaue-
rová, Edward Tomas a Zdeněk Tuháček. Le-
tos se představilo pět nových soutěžících. 
Co mě překvapilo, bylo, že počet tanečníků 
byl stejný jako počet zpěváků.

Doufám, že vy, kdo jste přišli, jste si to 
užili. My, účinkující, ano. Moc děkuju Kul-
turnímu domu Vltava a za grant Městské-
mu úřadu. Chci poděkovat všem, kdo mi na 
letošním „talentu“ pomáhali: zvuk - Láďa 

Hodovský, choreografie: Šárka Lejsková 
a Eliška  Vachalcová, hudební podklady: 
Jiří Křováček a Dan Kratochvíl, kadeřni-
ce: Salon Flumen - Anna Hejduková, Adéla 
Hejduková, Jana Miklušáková a Pavla Lhot-
ská, světla: Tomáš Kovařík, TV záznam: Jan 
Hrušovský, videopřenos: Tomáš Černý, zá-
zemí: Hana Horáčková, vizážistky: Viviana 
Wagnerová, Bára Hlavsová a Bára Kárová, 
za kulturní dům: Jitka Košťálová a Tereza 
Hodovská, TV reportáž: Zbyněk Krátký, 
Radka Holeštová, za všechno: Milan Lev, 
a samozřejmě všem rodičům a sponzorům.

Moc děkuju. Bez vás všech by to 
rozhodně nešlo.

Když jsem s touto soutěží začína-
la, vůbec by mě nenapadlo, že budu 
chystat 10. ročník. Dělám to ráda 
a doufám, že všichni odcházíte spo-
kojeni a nabiti energií. Pokud ano, 
zvu vás na 10. ročník Kralupského 
talentu, který by se měl konat v říjnu 
2019. Věřte, že některé děti už teď 

vědí, co budou zpívat.
A poslední věta patří vám, divákům: Dí-

ky, že jste přišli a podpořili naše děti.
MARKÉTA WAGNEROVÁ,

HLAVNÍ ORGANIZÁTORKA AKCE

Kralupský talent byl nabit energií

PODĚKOVÁNÍ
Velice děkujeme všem, kteří finančním darem podpo-
řili pěveckou skupinu RARAŠI, kterou tvoří žáci a pe-
dagogové ze Základní školy speciální a Praktické školy 
Jihlava. Celkem se na soutěži Kralupský talent vybrala 
částka 6 300 Kč. Děkujeme!

JITKA KOŠŤÁLOVÁ, PRODUKČNÍ KD VLTAVA
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Komorní orchestr Dvořákova kraje bilancuje
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Splňte si svůj sen
Říjnový Zpravodaj přinesl první díl nového seriálu o splněných přáních, dobrodružství a touze po poznání. 
O začátku dobrodružné plavby kolem světa jste si mohli přečíst v listopadovém Zpravodaji, třetí díl byl 
uveřejněn v online verzi Zpravodaje, a dnes a tady plavba pokračuje.
Necháte-li se inspirovat a podniknete cokoli podobného, s čím byste rádi seznámili čtenáře, kontaktujte, 
prosím, redakci Zpravodaje. I Váš příběh se zde může objevit.

Když něco chcete, musíte tomu věřit
V ítr trochu polevil na 30 uzlů a já 

plul celou noc a druhý den k ital-
ským břehům. Přehodnotil jsem situa- 
ci. Vzhledem k tomu, že musím plout na 
západ a nechce se mi pořád křižovat pro-
ti větru, tak vystoupám na sever zhruba 
k Neapoli.

Dopoledne už vidím v dálce na obzo-
ru italské pobřeží. Jakmile se přiblížím 
k pevnině, začne se vítr všemožně točit ne-
bo přestane foukat úplně. To je snad horší 
než bouře. Bezmocně se houpu na vlnách, 
plachty se jen tak plácají. Nakonec je mu-
sím vždy stáhnout. Zapnout motor nemá 
smysl. Ke břehu to je ještě daleko a naftu še-
třím na horší případy. V sedm večer kolem 
lodi plavou tři želvy. Jedna má dobře přes 
metr a ty dvě jsou jenom o malinko men-
ší. Podívaly se na mě a zmizely ve vlnách. 

Rozednilo se a já se konečně blížím 
k městečku Positano. Uvazuji se na bóji 

a na břeh mě odváží vodní taxi. Hledám 
supermarket, potřebuji nakoupit potravi-
ny. Městečko je skutečně krásné. Uličky 
uzoučké, plné turistů, a silnice? Tak tady 
by to byl pro spoustu našich řidičů oříšek. 
Autobusy se domlouvají vysílačkou a auta 
jedoucí proti musí zase couvat až na širší 
místo, kde se vyhnou. 

Druhý den zvedám kotvu, proplou-
vám kolem ostrůvku La Rotonda s býva-
lou pevností. Italové, jako by chtěli ukázat 
svůj temperament, jedou plnou rychlostí. 
Je jim jedno, že jsou od vaší lodě jen jeden 
metr a dělají velké vlny. Všechny ty lodě 
míří na ostrov Capri. Obeplouvám poloos-
trov Campanella. Na levoboku ční z moře 
majestátně ostrov Capri. Nezajíždím k ně-
mu. Potřebuji natankovat a tak pluju do 
Neapolského zálivu. Odpoledne tankuji ve 
městě San Angelo a ihned odplouvám na-
příč Neapolským zálivem na ostrov Ischia. 

Večer kotvím přímo pod pevností.
Aragonský hrad je nejvýraznější domi-

nantou Ischie.
Romantická pevnost z 15. století, tyčící 

se na malém ostrůvku u obce Ischia, by-
la nejen bezpečným útočištěm pro tisíce 
obyvatel, ale i místem duchovního rozjí-
mání (součástí rozsáhlého komplexu byl 
i klášter). Ironií osudu zřejmě je, že pevnost 
dal zbudovat právě jeden z lupičů - Alfonso 
Aragonský.

Ischie je krásný ostrov, kde se mi moc lí-
bilo. Krásné uličky, termální lázně a nebylo 
tu tolik lidí, už byl taky konec sezóny. Jsem 
tu už tři dny a tak zvedám kotvu. Beru kurz 
na Sardinii. Je slabý vítr a opět se jenom na 
moři pohupuju. Využívám klidu a krásného 
počasí a ležím na palubě. Odpočívám. Na 
moři nikdy nevíte, co vás za hodinu prověří.

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN

4. díl
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Pátý díl najdete již nyní v online verzi Kralupského Zpravodaje.

Aragonský hrad Ischia

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

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

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

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

Smog zdaleka není „vynález“ industria-
lizace posledních dvou století. Chemic-

ké znečištění atmosféry způsobené lidskou 
činností znali v oblasti Londýna už Říma-
né. Král Edvard I. v roce 1306 dokonce za-
kázal ve městě spalovat uhlí! Ne však na 
dlouho. 

Není tedy divu, že slovo smog má anglic-
ké kořeny (smoke/kouř a fog/mlha). 

V 70. a v 80. letech 20. století patřilo zne-
čištění ovzduší v některých průmyslových 
oblastech naší země mezi nejhorší v Evropě. 
Po roce 1989 byla zavedena řada opatření 
k jeho snížení (zejména v energetice a dalších 
průmyslových odvětvích) a díky tomu do-
šlo k poklesu znečištění ovzduší řadou látek 
(SO2, prachovými částicemi, oxidy dusíku).

Vytváření smogu podporuje kromě mlhy 
i inverze, tedy čistě meteorologický jev. Její 
výskyt je v zimě častý. Vliv na to má utvá-
ření krajiny a proudění větru. Obvykle se 
totiž drží teplý vzduch při zemi a chladný 
výš v atmosféře, ale při inverzi je tomu na-
opak. Ve výšce se pak vytváří mlžný opar, 
který působí jako poklička a drží škodliviny 
(emise) při zemi. 

Samotná inverze není projevem znečiště-
ného ovzduší, v oblastech bez dopravy a ex-
halací může vypadat třeba jako neškodná 
mlha. Záleží ovšem na tom, kolik škodli-
vin se v době inverze do ovzduší dostává. 
Pokud jich je hodně, vytváří smog. Díky 
nemalým investicím do ochrany životního 
prostředí na straně podniků i domácnos-
tí a trvalému zpřísňování právních před-
pisů v oblasti ochrany ovzduší, došlo jak 
k zásadnímu snížení počtu, tak zejména 
rozsahu smogových situací. Situace je tak 
nesrovnatelná s těmito stavy v minulosti.

Stále větší hrozbou se však stává tzv. let-
ní (kalifornský) nebo také fotochemický 
smog. Ten nemá s mlhou, kouřem a inver-
zí nic společného. Bývá za horkých letních 
dnů, kdy v ovzduší reagují na sluneční záře-
ní škodliviny pocházející především z výfu-
kových plynů. Vzniká tak nebezpečný pří-
zemní ozón. 

Inverzní charakter počasí a všechny typy 
smogu mohou negativně působit na kardia-
ky a osoby s nemocemi dýchacího ústrojí. 
Objektivní informace o aktuální situaci po-
skytuje Ekologické centrum Kralupy nad 

Vltavou, které má přístup k online datům 
z 20 měřicích stanic ve Středočeském kraji 
a na okraji Prahy. 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

EKOCENTRA KRALUPY

Samotná inverze smog nevytváří 
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Stanice na měření kvality ovzduší

MUSICFEST
oslavil svou plnoletost ve velkém stylu, a to 
v pátek 2. listopadu 2018 v hudebním klu-
bu U Krkavce v Kralupech-Minicích.

Článek a fotografie najdete v online verzi 
Zpravodaje.
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Č lenky týmu Jiu-jitsu a kickboxing 
Kralupy n. Vlt. Eva Hájková, Anežka 

Hrubá, Alena Krsková a Vanesa Hečková 
se vydaly pod vedením Zbyňka Góralczyka 
reprezentovat na MS WTKA, které se kona-
lo 1. - 4. 11. 2018 ve městě Carrara v Itálii. 

Samotná možnost účastnit se tak velké 
akce, na kterou se sjelo okolo pěti tisíc zá-
vodníků z celého světa, byla pro děvčata ob-
rovským zážitkem a odměnou za to, jak usi-
lovně a poctivě trénují. Ještě větší radost pak 
přinesly skvělé výsledky: neuvěřitelná Eva 
Hájková získala titul mistryně světa hned 
ve třech kategoriích, Alena Krsková 3. místo 
(kat. -32 kg) a Vanesa Hečková (kat. -37 kg). 

Rádi bychom poděkovali za podporu Měs-
tu Kralupy n. Vlt. a firmám Accolang s.r.o. 
a Extreme Hobby, díky jejichž příspěvkům 
bylo pro klub a rodiče o něco snazší děvča-
tům účast umožnit. HANA HRUBÁ

V sobotu 17. 11. 2018 proběhlo již 10. se-
tkání bývalých hráčů FK KAUČUK 

KRALUPY. Hráčů týmu, který v 70. letech 
hrál třetí nejvyšší soutěž v tehdejší ČSSR. 
Někteří se již, bohužel, z různých důvodů, 
ať již zdravotních či jiných, tohoto setkání 
nezúčastnili. Organizátor celé akce, bývalý 
hráč Vladimír Walter, pozval přes 50 svých 
„kolegů na bojišti“. Akce se zúčastnilo  
30 vynikajících fotbalistů, kteří zavzpo-

mínali na časy, kdy hráli v tehdejší 3. lize 
a město vzorně reprezentovali. 

Bylo až dojemné, s jakou radostí vzpomí-
nali šediví „věčně mladí“ borci na chvíle, 
kdy „váleli“ na hřištích týmů z Čech a Mo-
ravy. Mnoho dnešních hráčů by si mělo 
z těchto lidí vzít příklad. Svému „koníčku“ 
věnovali všechen volný čas, nikdy se nevy-
mlouvali na nepřízeň počasí, na okolnosti 
všeho možného druhu apod. Byl to a stále 

je kolektiv chlapů, které pojí láska ke spor-
tu, opravdové kamarádství a úcta jednoho 
k druhému. Patří jim dík nás všech a pro 
mladé začínající sportovce jsou ukázkou 
toho, že když se chce, jde všechno. Chlapi, 
děkujeme a přejeme vám všem hodně zdra-
ví, pohody a radosti z pohybu.

JAN ŠPAČEK,

ZASTUPITEL MĚSTA

K tanci i poslechu bude hrát 

SKUPINA AKCE
bohatá tombola

Předprodejní místa:
hřiště FK Čechie – U Stadionu 945, 

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

v hotelu Sport (recepce) od 3. 12. 2018.
Cena vstupenky je 150 Kč

Eva Hájková je trojnásobnou mistryní světa

Borci vzpomínali na zlaté časy

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

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

1. 12. Juniorky – dvojzápas 1. ligy – Děčín 10:00, 14:00

8. 12. Superminitour – turnaj v minivolejbale 9:00

9. 12. Mladší žáci KP (Kralupy, O. Voda „A“, Příbram, Nymburk) 10:00

Program domácích volejbalových zápasů - prosinec 2018

KRALUPSKÉ VÁNOČKY
45. ročník TURNAJE AMATÉRSKÝCH SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

15. prosince od 9:00 hod. 
Přihlášky a informace: 

Václav Fejt, 
fejt@post.cz, 

tel.: 733 540 925.
Družstva se mohou hlásit 

v den turnaje do 8:30. 
Je povinnost mít v sestavě 

minimálně dvě hráčky
 - tzv. systém 4+2.

vás srdečně zve na 

PLES SPORTOVCŮ
8. února 2019 od 20:00  

v hotelu Sport
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU PROSINEC 2018
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

MIKULÁŠSKÁ PRO NEJMENŠÍ
Tradiční mikulášská besídka se koná  
4. prosince od 10:00 v hotelu Sport. Děti 
si společně zatančí a zazpívají s Mikulášem, 
andělem a čertíkem. 

Všechny děti dostanou od Mikuláše na-
dílku. Pokud chcete předat vlastní, ode-
vzdejte ji se jménem dítěte před zahájením 
u vstupu.

Vstupné: děti 50 Kč, 
dospělí 10 Kč

SLADKÉ VÁNOCE
Vyzýváme MŠ, ZŠ a školní družiny, jednot-
livce, děti, dospělé i celé rodiny: malujte, 
modelujte, lepte z papíru, šijte, vyrábějte 
z korálků, paličkujte, zkrátka tvořte libo-
volnou technikou.

Soutěž proběhne v rámci vánoční vý-
stavy v DDM 17. - 20. 12. 2018. Hotové 
výrobky označené jménem autora a kon-
taktem odevzdávejte v kanceláři DDM do 
12. prosince 2018.

BĚH PRO DOBROU VĚC

René Kujan je dlouholetý Kralupan, běžec, 
nikoli však sportovec. Před vteřinami, body 
a tabulkami vždy upřednostňoval prostou 
radost z pohybu. U toho také hodlá zůstat. 
V roce 2007 byl coby spolujezdec účasten 
těžké dopravní nehody, při níž jen zázrakem 
nepřišel o život. Vyvázl kromě jiného s mno-
hačetnými frakturami, zlomeninu utrpě-
la i páteř. Následovala dlouhá rehabilitace 
a nepříznivé výhledy do budoucna. Podle 
některých lékařů si už nikdy neměl zaběhat, 
natož maraton. V letech 2012, 2013 a 2014 
se i přes chmurné prognózy stává prvním 

člověkem světa, který oběhl ostrov Island 
a následně běžecky spojil jeho nejsevernější 
bod s nejjižnějším a nejvýchodnější s nej-
západnějším. Od dob nehody běhá ještě ví-
ce maratonů než kdy předtím. Všechny své 
projekty spojuje s pomocí vozíčkářů – ať už 
českých, nebo těch islandských.

Pokud vás zajímá Island, lidé, kteří tam 
žijí, běh anebo jen osudy člověka ze stej-
ného města, přijďte na přednášku ve stře-
du 12. 12. od 18:00. Vstupné dobrovolné, 
veškerý výtěžek poputuje na sbírkový účet 
Sportovního klubu vozíčkářů Praha.

Přispět můžete i svojí účastí na Vá-
nočním běhu 24. 12. v 8:00 u kralup-
ské radnice. Startovné je 100 Kč.

REPREZENTAČNÍ PLES
19. Reprezentační ples Domu dětí a mláde-
že se koná v pátek 25. ledna od 20:00 v ho-
telu Sport. Předprodej vstupenek probíhá 
od 3. 12. v kanceláři DDM. Cena: 180 Kč

GABRIELA JUNÁŠKOVÁ, DDM KRALUPY
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ZŠ KOMENSKÉHO
Chemie, fyzika či matematika jsou pro 

mnohé strašákem, který dodnes občas bu-
dí dospělé i po letech ze sna. Na Komendě 
tomu ale tak být nemusí. Od školního ro-
ku 2019/2020 se zde pro vaše děti otevře 
6. třída s rozšířenou výukou polytechnic-
kých předmětů. Výuka však nebude spočí-
vat v biflování vzorečků a pouček, ale bude 
zaměřena na praktické využití a spojení 
s běžným životem. Polytechnika totiž ne-
jsou jen dílny a pozemky, jak si je možná 
pamatují mnozí ze svých školních let. Po-
lytechnikou je dnes myšleno vše technické, 
přírodovědné a hlavně praktické. 

Na jaře 2019 nám nad jídelnou vyrostou 
tři nové odborné učebny polytechnické vý-
chovy. Bude tak zde možnost výuky fyzikál-

ních a chemických praktik, environmentál-
ní výchovy, ale i možnost sdílení prostor 
s odborníky z praxe či odborných škol. 

Už dnes se škola zapojuje do odborných 
projektů chemických, fyzikálních i příro-
dopisných olympiád, soutěže Mladý chemik 
či se účastní exkurzí a akcí s polytechnic-
kou tématikou. Spolupráce s Heyrovského 
ústavem je toho důkazem. 

Kde jinde bychom měli podnítit zájem 
mladé generace o přírodní vědy, než v Kralu-
pech, městě s dlouholetou tradicí chemické-
ho průmyslu. U nás uvidí svět jinýma očima. 

Těšíme se na vás, u nás.
TOMÁŠ KORDÍK,

UČITEL ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ 28. ŘÍJNA

T ato slova zazněla dne  
25. října 2018 z úst jedné 

z recitátorek naší školy a navá-
zala jednak na zahájení oslav, 
kterého se zhostila ředitel-
ka školy, jež přivítala všech-
ny přítomné a položila květiny 
k uctění památky milých rodá-
ků a vojínů padlých a zemřelých 
ve světové válce 1914-1918, jed-
nak na píseň Ach synku, synku. 
A současně zahájila poetické 
pásmo, jímž jsme si připomně-
li založení Československé re-
publiky dne 28. října 1918. 

Na poetické pásmo zakonče-
né písní Ta naše písnička čes-
ká, kterou si s chutí zazpívali 
všichni přítomní, jsme naváza-
li zhlédnutím pořadu o česko-
slovenských legionářích a vy-
právěním o jejich zásluhách při 
vzniku ČSR. Neopomněli jsme 
si připomenout ani prvního čes-
koslovenského prezidenta T. G. 
Masaryka. 

Nejočekávanějším progra-
mem oslav se však bezesporu 
stal projekt Po stopách legioná-
řů. Projekt, jenž pro naše žáky, 
pro své děti, připravilo SRPŠ, 

a který probíhal v areálu škol-
ní zahrady. Na jednotlivých 
stanovištích si žáci mohli bě-
hem dopoledne vyzkoušet jak 
střelbu ze vzduchovky, tak plí-
žení a plazení, ale i hod na cíl 
a přesun po lanech, která by-
la zavěšena na kmenech stro-
mů. Mnozí si rovněž odnášeli 
vlastnoručně zhotovenou plac-
ku s československou vlajkou. 
A téměř všichni si nejspíše po-
prvé mohli jak prohlédnout, tak 
vzít do rukou lékařské nástro-
je, jimiž se zraněným vojákům 
např. vytahovala krční páteř. 
Jako upomínku na 100. oslavy 
založení ČSR žáci obdrželi pa-
mětní list a sladké odměny za 
svou odvahu při zdolávání jed-
notlivých disciplín. 

V pátek 26. října jsme ucti-
li památku minických rodáků, 
kteří za svobodu národa bojo-
vali, ale jí se nedočkali. A vý-
stavu „Rok 1918 a Kralupy“ 
v městském muzeu postupně 
zhlédli všichni žáci školy. Nejví-
ce je zaujaly vystavené fotogra-
fie, kostýmy, mapy, předměty 
denní potřeby, rovněž i mince 
a bankovky tzv. první republi-
ky. Z odpovědí na své zvídavé 
otázky se dověděli mnohé z his-
torie Kralupska a pak si s chutí 
všichni nakreslili svou pohled-
nici z Kralup.

Závěrem chceme poděkovat 
všem, jmenovitě členům SRPŠ, 
Městu Kralupy nad Vltavou 

za finanční příspěvek z fon-
du místostarosty, žákyním, 
žákům a vyučujícím, kteří se 
na přípravě oslav 100. výročí 
vzniku Československé repub-

liky dne 28. října 1918 podíleli, 
neboť díky nim se oslavy vy-
dařily.

KOLEKTIV VYUČUJÍCÍCH  

ZŠ KRALUPY, 28. ŘÍJNA 182

Strašák nebo zábava na Komendě?

Jak jsme si připomněli vznik ČSR 
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„Byli jsme a budem, 
jak jsme byli dosud, 
ranami a trudem 
nezlomí nás osud...“
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

D říve, než vás budu informovat o plá-
novaných prosincových akcích naší 

školy, mi dovolte, abych krátce shrnul ak-
ce předchozí.

V září a listopadu naše škola mj. uspo-
řádala tři veřejné žákovské koncerty 
v sálu ZUŠ, koncert z období impresioni-
smu v místním muzeu a dvě muzikálová 
představení od autorské dvojice Mgr. Jan 

Bouchner a Ing. Pavla Kšicová s názvem 
Nirit a Oren, ve kterém účinkoval literár-
ně – dramatický obor společně s pěvec-
kým sborem Euphonia. Úspěšná premi-
éra proběhla 7. 11. v KD Vltava, s velkým 
ohlasem se setkala i repríza 8. listopadu 
v Praze.

Ve dnech 17. 11. a 24. 11. účinkovaly naše 
orchestry KralupSwing a Big Band Kralu-
py na slavnostních akcích v Nelahozevsi 
a Úněticích.

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

19. 12. 2018 v 17:00 do auly školy
Vystupují žáci školy.

vás zve na Zpívání pod vánočním stromem
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

a spolek rodičů pořádají 19. 12.
s možností dopolední prohlídky školy

VÁNOČNÍ DÍLNY
14:00-16:00 výroba vánočních nezbytností, 

zdobení perníků, malování na obličej,  
ukázky bojových umění.

Po 16:00 vánoční písně žáků školy  
a koncert sboru TUTTI CANTATE.

Po celý den kavárnička pro zahřátí

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

V pondělí 12. listopadu měly deváté třídy 
možnost seznámit se s dobou, ve které 

žila Milada Horáková.
Během dvou hodin jsme se dozvěděli 

spoustu zajímavostí a faktů o jejím životě 
jak politickém, tak osobním. V politice vel-
mi důrazně odporovala komunismus, za což 
nakonec zaplatila životem a stala se první 
a jedinou popravenou ženou v Čechách bě-
hem politických procesů za komunismu. 

Osobnosti, jako Miladu Horákovou, by-
chom si měli pamatovat, protože byla ztě-
lesněním nejen inteligence, ale i odvahy. 
Zajímavým faktem je, že za války přežila 
věznění v koncentračním táboře Terezín. 
Její dcera, Jana Kánská, stále žije. V době, 
kdy byla Milada v Terezíně, se o malou Ja-
nu starali přátelé. Jana měla celkově těžký 
život, protože svého otce, který musel emi-
grovat, mohla vidět až přibližně dvacet let 
po matčině smrti. 

Abychom se mohli dozvědět více věcí 
z Miladiny doby, přišla nás navštívit paní 
Holeková, která v té době žila a mohla nám 
o ní něco povědět.

Byla to velmi zajímavá přednáška a věří-
me, že si z ní mnoho odnesla většina žáků 
devátých tříd.  ŽÁKYNĚ 9. TŘÍD ZŠ GEN. KLAPÁLKA 

Závěr roku se nese 
v adventním duchu

A co nás čeká v závěru roku?
V neděli 2. 12. vystoupí od 17:00 soubor 
Flauto melodico a Mgr. Dušana Vojnová 
v Kostele sv. Jakuba Většího v Minicích při 
slavnostním rozsvícení vánočního stromku.

Při stejnojmenné akci vystoupí školní 
pěvecký sbor Lištičky dne 8. 12. od 16:00 
v Kozomíně.

Mezi těmito dvěma akcemi proběhne dne 
4. 12. v kralupském kostele Adventní kon-
cert, jehož začátek je naplánován na 17:30.

Další adventní koncert se uskuteční  
11. 12. od 17:30, tentokrát však v sálu ZUŠ 
v hotelu Sport.

Dále vás srdečně zveme do muzea na Vá-
noční koncert, který se bude konat od 17:30 
dne 18. prosince.

Příznivci literárně – dramatického oboru 
budou mít možnost zhlédnout jeho Vánoční 
představení dne 19. 12. od 18:00 ve velkém 
sále KD Vltava.

Se starým rokem se již tradičně rozlou-
číme provedením České mše vánoční J. J. 
Ryby, které se koná 20. prosince od 18:00 
v kralupském kostele.

Nový rok pak přivítáme tamtéž koncer-
tem 3. ledna 2019 od 17:30.

Přejeme vám touto cestou vše NEJ do 
roku 2019 a těšíme se na naše další spo-
lečná setkání.

LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ŠKOLY
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Příběhy bezpráví

                                         

zve všechny rodiče ve čtvrtek 6. prosince 
od 14:30 na předvánoční setkání 

a VÁNOČNÍ TRHY ve škole

Čekají vás: } koledy } výrobky dětí jako 
drobné dárky } občerstvení } bazárek 
oblečení a sportovních potřeb
S vyučujícími můžete konzultovat v 17:00.
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SOŠ A SOU KRALUPY

N aše škola získala dotaci téměř 13 milio-
nů Kč z výzvy ITI – Infrastruktura SŠ 

v rámci Integrovaných územních investic 
Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO). 
Předmětem projektu je rozsáhlá rekon-
strukce našich učeben, dílen a laboratoří. 
V současné době je jejich vybavení již za-
staralé a neodpovídá požadavkům na uplat-
nění absolventů na trhu práce. 

Cílem projektu je moderní technická 
střední škola, odpovídající standardům 
21. stolení, a s tím související zkvalitnění 
výuky v teoretickém vyučování i odbor-
ném výcviku u všech vyučovaných oborů: 
v tradičních učebních oborech - strojní me-

chanik a elektromechanik pro zaří-
zení a přístroje (po staru zámečník 
a elektrikář), ale i v náročnějších 
studijních oborech s maturitou - 
mechanik elektrotechnik a chemik 
operátor se zaměřením na farma-
ceutickou výrobu a také v oborech 
informační technologie a analýza potravin.

Projekt zahrnuje rekonstrukci chemic-
kých laboratoří, zámečnických a elektro 
dílen včetně nových podlah, vytápění, 
osvětlení, pracovních stolů, rozvodů, ná-
řadí, přístrojů a zařízení, např. chemická 
laboratoř dostane novou digestoř či chro-
matograf, elektro dílny digitální oscilosko-
py, programovatelné automaty, multime-
diální učebny, pro učebny IT je počítáno 

s novým hardwarem i softwarem, 
pro strojní dílny nové stroje (brus-
ka, frézka, soustruh, výukový CNC 
soustruh). V záměru je také vybu-
dování zcela nové laboratoře elek-
trotechnických měření.

Součástí modernizace jsou i no-
vé šatny a bezbariérové čipové vstupy do 
budov školy a učeben, spojené s elektronic-
kou evidencí docházky žáků a zaměstnanců 
a s elektronickou evidencí stravování.

Držme si palce, ať se naše vize co nejdříve 
a úspěšně převrátí do reality. Pak Kralupá-
ky pozveme na návštěvu.

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ, 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

Dvořákovo gymnázium 
a Střední odborná škola ekonomická
v Kralupech nad Vltavou
zve všechny zájemce o studium, rodiče 
i širokou veřejnost 
ve čtvrtek 6. prosince na

Den otevřených dveří
a vánoční trhy
14:30-17:30
prohlídka školy | vánoční studentské 
stánky | vystoupení Sboru DG
16:00 beseda s vedením školy | informace o přijímacím řízení

N aši kluci hrají 
dobře fotbal – 

porazili v přátelském 
fotba lovém utkání své 
soupeře ze SOŠ a SOU 
z druhého břehu  
Vltavy | studentská  
reálná firma Holly 
Food školila kucha-
ře z pražského hotelu 
Internacionál – ne-
bo to bylo obráceně? 
| spousta našich žáků se zú-
častnila tradičního Běhu okolo 
bloku – přidali se i nějací vy-
učující | opět po roce došlo ke 
vzájemnému porovnání prezen-
tací našich studentů a je jich vrs-
tevníků z Gymnázia - Přírodní 
škola | kabinet anglic kého ja-
zyka vyhlásil halloweenskou 
literární soutěž – přijímají se 
strašidelné příspěvky psané 
v anglickém jazyce | student-
ský parlament chystá na úterý 
4. prosince program pro celou 
školu – přednášky, worksho-
py, besedy a exkurze – moc se 
na to těšíme | studenti se hlásí 
k programu Mezinárodní cena 
vévody z Edinburgu – budou se 
snažit překonat sami sebe | stu-
dentská běžecká štafeta běžela 
skvěle maraton | plná učebna 
biologie přivítala americkou 

vědkyni i budoucí české biology 
– nedávné studenty naší školy 
– přednáška o moderní biologii 
v angličtině i v češtině nadchla 
biologic ké zvědavce | postupu-
jeme do krajských kol v přespol-
ním běhu, basketbale a poprvé 
v historii i v piškvorkách | Český 
rozhlas je stejně starý jako naše 
škola – 95 let – naše sekunda to 
ví – prožila tam při plném pro-
vozu zajímavé dopoledne | s ex-
kurzemi se roztrhl pytel – byly 
většinou skvělé, plné poznání 
– výstava Paměť národa, opti-
ka, super počítače, ZOO, pravěk 
a další v rámci Týdne vědy i mi-
mo něj | tradiční Minikonferen-
ce o vzdělávání pořádaná v naší 
škole měla jasné poselství – roz-
voj myšlení je tím hlavním, o co 
by školy měly usilovat.

ANDREJ PLECHÁČEK,

ŘEDITEL DG A SOŠE

DG A SOŠE

Desítky kralupských studen-
tů v týdnu od 5. do 9. 11. 

dojížděli do různých odborných 
ústavů Akademie věd, aby vyu-

žili její bohaté nabídky předná-
šek, workshopů, specializova-
ných výstav a besed v rámci tzv. 
Týdne vědy a techniky. Článek 
o tom, co vše absolvovali, na-
jdete v online verzi Zpravodaje.

Příští rok bude v duchu modernizace

Kralupským gymnazistům se 
otevřely brány Akademie věd ČR

Z oslav 95. narozenin DG
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Chcete poslat jednorázovou DMS? Stačí na číslo 87 777 poslat SMS 
podle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč ve tvaru:

DMS FCHKRALUPY 30

DMS FCHKRALUPY 60

DMS FCHKRALUPY 90

Chcete projekt podporovat dlouhodobě? Stačí na číslo 87 777 poslat 
SMS podle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč ve tvaru:

DMS TRV FCHKRALUPY 30

DMS TRV FCHKRALUPY 60

DMS TRV FCHKRALUPY 90

A až do vašeho odvolání budete přispívat každý měsíc Vámi zvole-
nou částkou.

Více na www.darcovskasms.cz

NEVÁHEJ A VYUŽIJ MOŽNOSTI PRÁCE  
VE DVOUČLENNÉM TÝMU V NÍZKOPRAHOVÉM 
DENNÍM CENTRU PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ.

Rádi tě zaškolíme a začleníme do našeho malého a přátelského týmu.

U DPP se jedná o „záskoky“ v případě dovolených, nemocí apod. 
(nutná flexibilita).

U HPP požadujeme středoškolské vzdělání v oboru nebo kurz pracov-
níka v sociálních službách.

Svůj životopis nám zašli na e-mail: schovancova@nasefarnost.cz

Více informací nalezneš také na www.kralupy.charita.cz v sekci „vol-
ná místa“.

Kontaktovat nás můžeš také na tel. čísle: 733 593 655.

Farní charita Kralupy nad Vltavou
Nízkoprahové denní centrum Paprsek

Štefánikova u č.p. 654
278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Pomozte nám opravit 
azylový dům

Bydlíš v Kralupech 
nebo okolí?
Chceš být užitečný a zároveň si přivydělat na DPP  
(např. k důchodu, studiu apod.) či pracovat na HPP?
Chceš získat zkušenosti z oblasti sociálních služeb?
Preferuješ malý tým?
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
medu a včelích produktů
Riegrova 169, 278 01 Kralupy nad Vltavou
otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ  8:30-11:30   12:30-17:00
Těšíme se na Vás!
www.kozominskymed.eu

KOZOMÍNSKÝ MED

Na pohovor se, prosím, objednejte předem 
na tel. čísle 777 323 695 - p. Svoboda.

autorizovaného servisu
CITRÖEN KRALUPY NAD VLTAVOU
Patříme mezi 10 největších 
dealerů této značky a přijmeme 
1-2 AUTOMECHANIKY, nebo 
AUTOMECHANIKY – diagnostiky.

PŘIJMEME AUTOMECHANIKA

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:

} REÁLNÝ PLAT 30 – 45 tis./měs. beze směn
   a přesčasů, plné sociální zabezpečení
} ZAŠKOLENÍ nováčků i po vyučení
} MODERNÍ a KLIMATIZOVANÉ prostředí dílny
} 13. PLAT, přísp. na stravování,  
           na PENZIJNÍ připojištění, 
           na DOPRAVU pro mimoregionální

} SŠ vzdělání, nebo 
 vyučení v oboru 
 s technickým zaměřením
 (nejlépe automechanik,
 strojírenství, doprava apod.)
} Trestní bezúhonnost, 
 ŘP skupiny B - osobní vůz
} Spolehlivost, pečlivost,
 snahu odvést kvalitní práci

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
od 15. prosince v areálu HECKL

NEJNIŽŠÍ CENY V KRALUPECH!
SMRK ............... od 249 Kč/ks
BOROVICE ........ od 349 Kč/ks
JEDLE ............... od 499 Kč/ks 
 do vyprodání zásob

ČERSTVÉ STROMKY
Z ČESKÉ SIBIŘE

Prodejní doba: PO-SO 10:00 17:00

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, 
nestátní zdravotnické zařízení, 
hledá pro oblast Kralupska 
zdravotní sestru pro domácí 
péči na HPP. Samostatná 
práce a auto podmínkou. 

Bližší informace na tel.: 
315 623 040, 736 620 931(2).
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Mostní 814, 278 01  
Kralupy n. Vlt.
Po-Pá 8:00-17:00
So 8:00-12:00
mobil: 725 185 249

www.kvetiny-monika.cz

 Vánoce jsou u nás 
již v plném proudu. 

Přijďte se podívat 
na vánoční dárky, 

doplňky a dekorace. 
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OZNÁMENÍ
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Flídr Jan
Žižkova 81
Kralupy nad Vltavou

OPĚT ZAHÁJILA PROVOZ v běžných ordinačních hodinách
Objednávat je možno na tel. č. 723 452 017

POŽADUJEME: 
vysokoškolské (i absolvent) 

vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické vzdělání, 
flexibilita, příjemné 

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

NABÍZÍME:
práci v malém kolektivu, 

možnost osobního 
a odborného růstu 

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

jednání i odměna.
Životopisy zasílejte mailem na: 

martin.stepan@aspekt.hm

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku 
spolupracovníka na pozici 

FINANČNÍ ÚČETNÍ PRONÁJEM BYTU 2+KK 
na sídlišti Hůrka,

zasklená lodžie, nájem 10 200 Kč + energie,
vratná kauce 12 000 Kč,

k nastěhování na konci ledna 2019.
Tel.: 603 508 372

TEXT I L  ELEGO Přemyslova 305

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

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

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

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

Vánoční otevírací doba: 
Po–Pá ............................ 8:30–12:00 / 13:30–17:00
So ......................................................... 8:30–11:00
16. 12. – stříbrná neděle ............................. zavřeno
22. 12. – 26. 12. – vánoční svátky .............. zavřeno
27. 12. – 2. 1. 2019 .................................... zavřeno
Od 3. 1. 2019 ...........................běžná otevírací doba

Příjemné prožití 
vánočních svátků přeje 

Jadwiga Adamiec

Textil ELEGO 
Jadwiga  
Adamiec




