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Zima pomalu, ale jistě, předává vládu nad počasím jaru, naše 
město se probouzí ze zimního spánku a stejně tak ožívá i dění 
v  Kralupech. Se zimou jsme se rozloučili 26. února na Kralup-
ském masopustu, kdy po deštivém dopoledni přišlo jarní, sluníč-
kem provoněné odpoledne. Fotografie z masopustu, kterého se 
účastnily stovky občanů, najdete v online verzi Zpravodaje a na 
našem facebooku. Jarních akcí je připraveno hned několik, stačí 
nahlédnout do Zpravodaje – určitě budete mít z čeho vybírat.
Množství akcí ve městě se pravidelně odráží i  na počtu stran 
Zpravodaje – oproti únorovému číslu, které mělo 24 stran, právě 
držíte v ruce 36 stránkové vydání. Co do obsahové stránky roz-
hodně neopomeňte informace, které se týkají budoucí zástav-
by u nádraží. Na třech a půl stranách najdete informace, které 
vám podrobně přiblíží současnou situaci související se záměrem 
postavit u  kralupského vlakového nádraží obchodní centrum. 
Všichni, kteří dosud diskutovali na sociálních sítích a vyjadřovali 
své názory pro ano či ne, zde získají odpovědi na své nezodpo-
vězené otázky. Pokud by kohokoli z vás toto téma více zajíma-
lo, uvítám vaše dotazy a budu se snažit zjistit odpovědi na ně. 
V každém případě toto téma neusíná a situaci kolem plánované 
výstavby u nádraží budeme dále sledovat.
Co by také nemělo uniknout v březnu vaší pozornosti, je další roč-
ník ankety Sportovec Kralup nad Vltavou 2016. Zábavná, poučná 
a atraktivní show nejen pro sportovce se tradičně koná v kralu-
pském kinosále. Výsledky ankety budou uveřejněny v dubnovém 
vydání Zpravodaje, které bude v distribuci od pondělí 3. dubna.
A nezapomeňte – v neděli 26. března se mění čas na letní – tedy 
poskočíme o hodinu dopředu. Všichni tento posun zvládněte co 
nejlépe, užívejte denního světla a jarních slunečních paprsků do-
syta, mějte se zdravě, sportujte, pečujte o zahrádku, choďte do 
přírody a na výlety, usmívejte se, ať ten život za něco stojí! A pa-
matujte – nejkrásnější věci v životě jsou ty, které se nedají koupit!

Petr Holeček
Starosta

Vážení a milí čtenáři...

Úvodní slovo
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V lednovém vydání Zpravodaje jste se hned v 
titulním článku mohli dozvědět, že Kralupské 
televizní zpravodajství, dosud vysílané na 
UHF65 (prostřednictvím kabelové televize), 
čeká revoluční změna – přechod na pouze 
internetové vysílání. KTZ tedy zmizí z progra-
mové nabídky televize a nebude již možné jej 
na běžné televizi pouze s televizní anténou 
sledovat. Pokud však vlastníte tzv. chytrý 
televizor, který se umí připojit na internet, o 
zpravodajství nepřijdete, pouze jej „naladíte“ 
jiným způsobem.

Kdy by mělo k této změně 
dojít?
K této změně dojde začátkem měsíce dub-
na. Co se týče modelu reportáží, tak v tom-
to ohledu se prakticky vůbec nic nezmění. 
Naopak se budeme snažit vyhledávat nová 
témata i další programové možnosti, kterak 
KRALUPY TV ještě více zatraktivnit. 

Co tato inovace znamená 
pro běžného uživatele? 
Pro běžného uživatele je teď na prvním místě 
nutné, aby měl internet (doma nebo v mobi-
lu). Pak už je to poměrně snadné. Stávající 
podoba vysílání se nám ukázala jako neefek-
tivní, a to nejen s ohledem k ceně za službu. 
Jednotlivé reportáže jsou městu dodávány 
ve verzi full HD, ale prezentovány byly v kva-
litě snížené (navíc ve formátu 4:3), což tento 
produkt (zpravodajství) výrazně znehodno-
covalo. 

Co tato inovace znamená 
pro běžného uživatele? 
Pro běžného uživatele je teď na prvním místě 
nutné, aby měl internet (doma nebo v mobi-
lu). Pak už je to poměrně snadné. Stávající 
podoba vysílání se nám ukázala jako neefek-
tivní, a to nejen s ohledem k ceně za službu. 
Jednotlivé reportáže jsou městu dodávány 
ve verzi full HD, ale prezentovány byly v kva-
litě snížené (navíc ve formátu 4:3), což tento 
produkt (zpravodajství) výrazně znehodno-
covalo. 

Jak a kdy mohu KTZ sle-
dovat? 
Možností je celá řada. Primárním vstupem 
do prostředí online televize je nová adresa 
www.kralupytv.cz. Tam diváci najdou složky 
s novými i archivními reportážemi, utříděný-
mi do několika přehledných sekcí a budou si 
moci vybrat přesně takové, které je nejvíce 
zajímají. Ve spolupráci s panem Krátkým při-
pravujeme digitalizaci starých pořadů, které 
sahají až do roku 1997, čímž naše televize 
získá na větší atraktivitě. Diváci si prakticky 
kdykoliv budou moci osvěžit vzpomínky na 
události z let minulých, aniž by museli něco 
dlouze vyhledávat. Jinak dále zůstane po-
chopitelně funkční i náš YouTube kanál Město 
Kralupy nad Vltavou.

Jaká pozitiva tato změna 
přinese?
Chceme jít divákovi více naproti, nabídnout 

mu možnost, aby si sám rozhodl o tom, co 
bude chtít sledovat. Doba „statických tele-
vizních programů“ je už dávno překonána, 
to je neoddiskutovatelný fakt. Dostupnost 
archivu, možnost sledování videí v nejvyšší 
možné kvalitě na rozličných zařízeních. Vě-
řím, že i lidé, kteří internet považují za „zby-
tečnost“, svůj názor brzy přehodnotí.

Jakým způsobem - na 
jakých médiích - bude KTZ 
dostupný? 
Na počítačích (notebook), na tabletech i te-
lefonech, SMART televizorech či Android TV 
boxech. Divák si navíc může vybrat z mnoha 
alternativních aplikací, prostřednictvím kte-
rých může kralupské zpravodajství sledovat 
(např. KODI). Aby však byl divákovi zajištěn 
ten nejlepší možný komfort, budeme se v bu-
doucnu snažit o realizaci specializované ap-
likace pro většinu výše uvedených zařízení.

Kralupská televize bude mít 
nový kabát

aktuality <> duben 2017

ROZHOVOR s... Alešem Levým, tiskovým mluvčím MěÚ Kralupy n. Vlt.
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Další sociální síť, v rámci které má město 
Kralupy nad Vltavou zřízen svůj profil, se na-
zývá Instagram. Tato obrázková platforma 
není ovšem určena ani tak „klasickým uživa-
telům internetu“, jako spíše milovníkům foto-
grafií a mobilních aplikací. A právě aplikaci s 
názvem Instagram je třeba si nainstalovat do 
svého chytrého telefonu či tabletu (sledová-
ní fotografií prostřednictvím webového pro-
hlížeče není příliš praktické). Každý uživatel 
má posléze možnost vkládat své obrázky pod 
vlastním jménem (nickem), a to i s možností 
využití grafických filtrů. Zcela logickým kro-
kem je i možné přihlášení se k odběru oblíbe-
ných skupin, přičemž jednou z nich je i znač-
ka „mestokralupy“. Celkový přínos spočívá v 
možnosti informovat občany o aktuálním dě-
ní prostřednictvím aktuálních obrázků, pří-
padně krátkých video stop.Tematické spekt-
rum fotografií není nikterak striktní a je velmi 
potěšující, že se na kultivaci instagramového 
prostředí podílejí početné skupinky přízniv-
ců. První vlaštovkou byla letní prázdninová 
soutěž, na kterou posléze navázala verze 
zimní, jež odstartovala začátkem prosince a 
skončila posledním lednovým dnem.
Účast aktivních i pasivních příznivců měst-

ského profilu posléze překonala veškerá 
očekávání a nutno podotknout, že podstat-
ný vliv na tuto skutečnost měla i letošní vy-
datná zima. Autoři měli o inspiraci skutečně 
postaráno, což koneckonců dokládá i vítězná 
fotografie Tomáše Hellebranda, označená 
názvem „Kralupy, město sportu a relaxace – 
Play Real, Gladiator a Plavme chytře“.

Konečné pořadí: 1. Tomáš Hellebrand (368 
hlasů); 2. Simona Roubková (73 hlasů); 3. 
Lukáš Hodík (65 hlasů); 4. Stanislav Boháč 
(60 hlasů). Do soutěže bylo zařazeno 31 foto-
grafií a celkový počet „lajků“ se vyšplhal na 
rekordních 1392 započitatelných hlasů!
Zobrazení instragramového profilu města na 
webu: 
https://www.instagram.com/mestokralupy/  
(příště webové stránky města)

Aleš Levý, tiskov ý mluvčí
MěÚ Kralupy nad Vltavou
Vítězná fotografie zimní soutěže na Instagra-
mu.
díl druhý
foto: Tomáš Hellebrand

Sociální sítě

Město Kralupy nad Vltavou nabízí i v letošním 
roce možnost sběru bioodpadů do speciál-
ních bionádob. V současné době této služby 
využívá téměř 600 domácností, které své vy-
tříděné bioodpady ukládají do biopopelnice. 
Každoročně se tímto způsobem vytřídí zhru-
ba 250 tun biologicky rozložitelného odpadu, 
který je následně uložen na kompostárnu. I 
v letošním roce bude město tuto službu pro 
své občany zajišťovat. 
Svoz bude probíhat vždy ve středu 1x za 14 
dnů v období od dubna do listopadu.
 
Datum prvního svozu připadá na středu 5. 
dubna 2017 a poslední svoz proběhne ve 
středu 29. listopadu 2017. 
Občanům, kteří se do sběru bioodpadu za-
pojili již v předchozích letech, budou sběrné 
nádoby vyváženy automaticky. Není nutno se 
do systému svozu každoročně nahlašovat. 
Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou, odboru životního prostředí, 
kde dostanou veškeré informace.
Helena Traxlová 
tel.: 315 739 944, 2. patro – číslo dveří 216.
 
Cena za roční pronájem biopopelnice o obje-
mu 240 litrů je 293 Kč za rok a u 120 litrové 
nádoby je cena stanovena na 184 Kč za rok 
včetně DPH. 
Zájemci si také mohou speciální bionádobu 
odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele 
služby, kterým je společnost FCC Regios, a.s. 
Cena biopopelnice: 120 litrů - 1.186 Kč včetně 
DPH; 240 litrů - 1.355 Kč včetně DPH. 
Náklady na svoz a uložení bioodpadu na 
kompostárnu bude stejně jako v předchá-
zejících letech hradit za své občany město 
Kralupy nad Vltavou. 

Helena Traxlová, odbor životního
prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou

Kralupané 
hojně 
využívají 
svoz 
bioodpadu
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Pár slov k vývoji centra Centrum města je 
specifické svým vývojem. Vzniklo v prostoru 
vsi Kralupy v době bouřlivé industrializace v 
2. polovině 19. století, kdy území začalo těžit 
ze své výhodné polohy u řeky a při křžovat-
ce nových železničních tratí. V centru města 
byly v té době postaveny významné městské 
stavby (zejména školy) a koncem století kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. 
Do sousedství centra byly umístěny i nové 
továrny - chemička, cukrovar, pivovar, par-
ní mlýn a pila, strojírenské závody. Nedaleko 
fungovalo překladiště u řeky a postaveno by-
lo nové centrální nádraží. Kralupy n. Vlt. byly 
povýšeny Františkem Josefem I. na město v 
roce 1902. Do osudového náletu v roce 1945 
se městské centrum postupně rozvíjelo ve 
stísněných podmínkách daných železniční-
mi stavbami a od konce 20. let též ulicí ve-
doucí k novému mostu. Ani etapa socialismu 
neproměnila centrum města v urbanistický 
celek. Naopak nové solitérní stavby roztříš-
těnost centra zvýraznily. 

Zahájení přestavby centra
V dalším období výrobní provozy zasahující 
do vlastního centra zestárly a jejich přítom-
nost v centru nebyla únosná také z hygie-
nických a dopravních důvodů. Změna eko-
nomických podmínek po sametové revoluci 
pak úpadek podniků v centru ještě urychli-
la. V této situaci pochopili zástupci města, 
že je jedinečná příležitost začít s přípravou 

dlouhodobé transformace centra do podoby, 
která bude odpovídat významu města Kralup 
nad Vltavou a která využije potenciálu, který 
toto území přes všechna svá specifika má.

Současnost
Město Kralupy nad Vltavou má nyní unikátní 
příležitost vytvořit krásné, velkoryse poja-
té centrum specifické využitím zajímavých 
industriálních staveb pro nové účely, s ná-
městím, kde lidé naleznou veřejné i soukro-
mé služby, obchodní vybavenost, možnost 
zaparkování, místo k setkávání se sousedy a 
pořádání kulturních akcí, místo pro odpoči-
nek na zajímavých veřejných prostranstvích 
ve stínu stromů s vyhlídkou na sochu dobré-
ho vojáka Švejka, s možností osvěžení u nové 
kašny...

Doprava
Jednou z podmínek úspěšného fungování 
„nového“ centra je vyhovující dopravní ob-
sluha. To znamená dostatečná kapacita pro 
parkování a únosné dopravní zatížení komu-
nikací v centru. Napojení centra je koncepč-
ně řešeno v územně plánovací dokumentaci 
přípojkou od nového mostu na plánované 
přeložce silnice II/101. Výhledově se uvažuje 
v územním plánu s propojením této komu-
nikace do ulice S. K. Neumanna podjezdem 
pod železniční tratí. Zatímco přeložka silnice 
II/101 je reálným záměrem, který se bude v 
budoucích letech realizovat, je podjezd pod 
železniční tratí vizionářským záměrem pro 
naše potomky. V současné době je centrum 
dopravně napojeno prakticky pouze Jod-
lovou ulicí. Přitom je třeba zajistit dopravní 
obsluhu nádraží, které slouží i obyvatelům 
sousedních obcí. Dále též dopravní obslu-
hu areálů služeb a výroby ve východní části 
území mezi řekou a tratí. A nesmíme zapo-
menout ani na stávající a budoucí bydlení a 
služby. V této situaci je třeba velmi opatrně 
přistupovat k povolování nových na dopravu 
náročných aktivit.

Uzemní plán města
Na novou situaci centra města reaguje územ-
ní plán stanovením takových podmínek, 
které jeho transformaci umožní a usměrní 

ji do funkcí a forem odpovídajících záměru 
přeměnit a v některých plochách i vytvořit 
novou část města. Proto územní plán na mís-
tech, kde se již nepředpokládá výrobní funk-
ce, vymezil tzv. „smíšenou obytnou centrální 
plochu“ s velice širokou škálou možností vy-
užití. Tato smíšená obytná centrální plocha 
je vymezena i v prostoru za nádražím mezi 
bývalou železniční vlečkou, ulicí Nádražní, 
Trojanovou a Libušinou, kde v současné době 
diskutujeme o umístění rozsáhlého obchod-
ního areálu. Důvodem tohoto vymezení je 
snaha rozšířit městskou zástavbu i do území 
dříve zastavěného výrobními areály. Územní 
plán stanovuje základní podmínky zejména 
pro funkce, které jsou zde možné (služby, 
obchod, veřejná občanská vybavenost, byd-
lení, veřejná prostranství a zeleň, parkování). 
Územní plán zde zcela nevyloučil a jako pod-
míněně přípustné využití uvádí na dopravu 
náročná obchodní zařízení. Podmínkou jejich 
umístění je prověření vhodnosti umístění 
územní studií.

Uzemní studie plochy
Za Nádražím
Protože územní plán není dostatečně po-
drobná dokumentace pro řešení tak význam-
né a rozsáhlé plochy, jako je plocha Za Ná-
dražím, požaduje se zde zpracování územní 
studie, jejíž hlavním úkolem je prověření 
vhodnosti umístění na dopravu náročných 
obchodních zařízení a návrh vhodného pro-
storového uspořádání plochy. Město zpra-
cování územní studie lokality Za Nádražím 
zadalo a pořizuje ji stavební úřad. Územní 
studie (zpracovatelem je firma Znojmopro-
jekt s. r. o., Ing. arch. Radomír Kaman) je 
odevzdána a stavební úřad v současné době 
posuzuje, zda je možné ji zaregistrovat, tak 
aby se stala podkladem pro rozhodování v 
území. V území řešeném studií se nacházejí 
pozemky Citronelle, a.s., města Kralupy nad 
Vltavou, Českých drah, a.s. a Českého státu. 
Pozemky firmy Citronelle, a.s. tvoří největší 
podíl a leží v jihovýchodní části řešeného 
území – to znamená směrem k železnici. Zá-
měrem této soukromé firmy je realizovat na 
svých pozemcích rozsáhlý obchodní areál 
s hypermarketem (Kaufland) a retailovými 

Bude stát u nádraží Kaufland? 
Komentář hlavní architektky města a autorky územního plánu

V poslední době zaměst-
nává občany Kralup 
diskuze nad tématem, zda 
vyroste v prostoru u vla-
kového nádraží nové ob-
chodní centrum nebo ne. 
Co by tato iniciativa 
občanům přinesla, jak 
bude prostor u nádraží 
potom vypadat, jak se 
zvýší konkurenceschop-
nost ostatních obchodníků 
v Kralupech a podobně. 
Celý projekt je ale stále ve 
fázi studie. 
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prodejnami. Studie řeší kromě umístění ob-
chodního areálu zejména dopravní obsluhu 
území, a to i v širších souvislostech centra. 
Jsou zde navržena rozsáhlá parkoviště jak 
pro obchodní areál, tak pro cestující vlakem 
a návštěvníky centra. Na pozemcích města 
se uvažuje i s plochami pro bydlení.

Klady záměru
Z hlediska strategie rozvoje města by realiza-
ce záměru znamenala pohodlné nakupování 
občanů v centrální části města. Další výho-
dou je i investice soukromého investora do 
brownfieldu na jeho pozemku a podíl na in-
vesticích do veřejné infrastruktury, zejména 
dopravní.

Zápory záměru
Vliv na obchody v centru: 
Nevýhodou je to, že umístění plošně rozsáh-
lého obchodního zařízení (obchodní plochy 
kolem 6.500 m2) do blízkosti revitalizované-
ho centra odsaje kupní sílu obyvatel centru. 

Doprava: 
Navržené obchodní zařízení je mimořádně 

náročné na dopravní obsluhu. Přitom ne-
ní realizována nová trasa II/101 se sjezdem 
do centra z nového mostu, takže zvýšená 
dopravní zátěž se projeví zejména v Jodlo-
vě ulici (zvýšení intenzity dopravy v Jodlově 
ulici cca 2x, v ulici Žižkově cca 2,8x). Za-
jištění normových hodnot hluku v ulicích je 
navrženo novými nízkohlučnými povrchy. Je 
předpoklad, že parkoviště Kauflandu nebu-
de možné využívat pro parkování veřejnosti, 
pokud lidé potřebují parkovat nad 3 hodiny. 
Přitom zaujímá plochu navazující na Nádražní 
ulici.

Prostorové uspořádání: 
Prostorové uspořádání obchodního areálu 
vychází z projektů firmy Kaufland, která v 
současné době neumí nabídnout jiné řešení 
vhodné pro centra českých měst. To je nej-
větším problémem navrhované koncepce. 
Areál s rozlehlými halami a parkováním v 
jedné úrovni má vysloveně periferní charak-
ter. Hlavní budova samoobslužného prodeje 
zaujímá plochu velikosti fotbalového hřiště, 
stejně tak jako parkoviště situované před 
touto budovou směrem k železniční trati. Ta-

kovýto areál je vhodný do okrajových poloh 
měst, kde se předpokládá snadná dopravní 
dostupnost a rozvolněná urbanistická struk-
tura.

Závěr
Výsledkem prověření ve studii je neuspoko-
jivý návrh prostorového uspořádání obchod-
ního areálu a předpoklad výrazného zvýšení 
dopravního zatížení v centru, které dosud 
není napojeno na okolní město vyhovujícím 
způsobem (chybí připojení centra od no-
vé trasy II/101). V území u nádraží by měla 
vzniknout nová část městského centra se 
zástavbou, která odpovídá významu místa a 
umožňují ji i regulativy územního plánu. Úze-
mí u nádraží by mělo být vizitkou každého 
města. Z hlediska kvalitativního nejsou ře-
šena dostatečně veřejná prostranství, ulice, 
parky... 
Pokud v současné době nejsou investoři, 
kteří by takovou představu o území naplnili, 
není to důvod zde realizovat nevhodnou zá-
stavbu, která na budoucí desetiletí určí úze-
mí periferní charakter. 
Ing. arch. Vlasta Poláčková
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Územní plán města Kralupy nad Vltavou včet-
ně Změn č. 1, 2, 3 a 4 vymezil plochy, ve kte-
rých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování. Jednou z 
těchto ploch je i lokalita umístěná východně 
od centra – území vymezeno prostorem za 
nádražím Českých drah, ohraničené ulicemi: 
Žižkova, Nádražní, Trojanova a Havlíčkova. 
V současné době je toto území ve velmi za-
nedbaném stavu, po demolici průmyslových 
objektů. Celková plocha lokality činní 8 ha. 
Plocha je dle územního plánu vymezena ja-
ko plocha SC – smíšená – obytná – centrální. 
Důvodem pro pořízení územní studie pro tuto 
lokalitu byla nutnost stanovení jednotné ur-
banistické koncepce a vytvoření podmínek 
pro začlenění řešeného území do organismu 
města Kralupy nad Vltavou, do sousedství 
centra města. 

Při schvalování změny 
územního plánu zastupi-
telstvo města jednohlasně 
odsouhlasilo pro před-
mětnou lokalitu následující 
zdůvodnění: 
navržené využití souvisí s útlumem výroby v 
centrální části Kralup a s posilováním funkce 
městského centra v návaznosti na nádraží. 

Podmíněně přípustné využití: 
maloobchodní zařízení náročná na dopravní 
obsluhu (např. supermarkety, hypermarkety) 
při splnění následujících podmínek. 

Podmínky: 
záměr lze umístit v plochách přestavby, pro 
něž je požadováno zpracování územní studie, 

pokud to bude v souladu se studií a bude 
prověřeno, že nedojde ke snížení kvality pro-
středí a kvality bydlení v okolních plochách. 

Podmíněně přípustné využití: 
maloobchodní zařízení náročná na dopravní 
obsluhu (např. supermarkety, hypermarkety) 
při splnění následujících podmínek.

Podmínky pro pořízení 
územní studie ÚS 09 Kra-
lupy (východně od centra) 
dané platným územním 
plánem města Kralupy nad 
Vltavou: 
studie upřesní podmínky využití a prosto-
rového uspořádání plochy, včetně vymezení 
veřejných prostranství, parcelace a struk-
tury a charakteru zástavby, studie bude ře-
šit i bezprostředně navazující plochy, tedy 
přiléhající veřejná prostranství (stávající i 
navržená) a zástavbu ve vazbě na ně, studie 
bude koordinovat využití plochy se soused-
ními plochami přestavby a bude respektovat 
trasu přivaděče z navržené přeložky silnice 
II/101, studie prověří možnost umístění ma-
loobchodních zařízení náročných na dopravní 
obsluhu (např. supermarkety a hypermarke-
ty), zejména z hlediska dopravy a prostoro-
vého uspořádání, studie vyřeší komplexně 
dopravní obsluhu plochy a její napojení na 
sítě technické infrastruktury, studie navrhne 
dostatečné kapacity parkování pro obsluhu 
řešené plochy.
Na základě výše uvedeného byla sepsána 
smlouva mezi Městem Kralupy nad Vltavou a 
společností Citronelle a.s. o zadání a zpraco-
vání územní studie. 

V lednu 2017 byla na stavební úřad předána 
zpracovaná územní studie k prověření. S od-
kazem na ust. § 5 odst. 2 stavebního zákona 
lze konstatovat, že rozhodnutí pořizovate-
le, zda územní studii je možné využít podle 
ust. § 25 stavebního zákona, je přenesenou 
působností výkonu státní správy. Pořizova-
tel (stavební úřad) v následujícím období 
prověřil navržené řešení, a následně ne-
schválil možnost jejího využití jako podkladu 
pro územní řízení, a tudíž nepodal návrh na 
vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti.

Stavební úřad žadatelům vrátil předmětnou 
studii k přepravování. 
Územní studie není v souladu s platným Územ-
ním plánem města Kralupy n. Vlt. Územní stu-
die není v některých požadavcích v souladu 
se zadáním. Územní studie neřeší dostatečně 
požadovanou problematiku z hlediska urba-
nistických vazeb do území. Při posouzení 
předmětné studie se stavební úřad přede-
vším zabýval tím, zda bylo splněno zadání 
pro zpracování studie. Zejména prostorové 
uspořádání, začlenění předmětného záměru 
do řešeného území města Kralupy nad Vlta-
vou, resp. do sousedství centra města. Do-
pad záměru na okolí a jeho funkčnost tím, že 
nedojde ke snížení kvality prostředí a kvality 
bydlení v okolních plochách. A dále vliv hluku 
z dopravní zátěže ze zvýšené intenzity denní 
dopravy v zájmovém území při realizaci zá-
měru, kde nárůst osobních automobilů v ulici 
Jodlova bude ze stávajícího počtu vozidel 
4069 na 8280 vozidel za 16 hodin a osobních 
automobilů v ulici Žižkova ze stávajícího po-
čtu 2211 na 6422 vozidel za 16 hodin.

Vyjádření  odboru výstavby a 
územního plánovaní
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Mohl byste, prosím, struč-
ně shrnout historii po-
zemku, na kterém chcete 
vybudovat obchodní kom-
plex s Kauflandem?
Na tomto místě stál starý lihovar. Povodeň 
v roce 2002 zdevastovala nejen budovy, ale 
celou technologii lihovaru. Na nejvzdáleněj-
ší části areálu bylo 120 cm vody. Při jednání 
s pojišťovnou nám bylo sděleno, že s ohle-
dem na záplavovou oblast už nebude žádná 
stavba 100 % pojistitelná. Zničené budovy se 
musely nechat strhnout, včetně komínu. Na 
tento prostor jsme dlouho hledali náhradu. 
Do toho v roce 2007 přišla ekonomická krize. 
Je těžké sem někoho přivést. Dobře to shrnul 
na prosincovém zastupitelstvu místostaros-
ta Libor Lesák – praktik, který má zkušenosti 
a jednal s potenciálními investory. Bohužel se 
na tyto pozemky netvoří zástup zájemců.

Co lze na tomto pozemku 
vybudovat?
Faktem je, že žádná jiná než obchodní náplň 
není možná. Měli jsme na stole zhruba 15 va-
riant, řešili jsme sociální bydlení, krátkodobé 
ubytování, administrativu atd. – skončili jsme 
vždy stejně – že to není ekonomicky únosné. 
Ani sportovní hala, ani bazén – to jsou všech-
no projekty, které nejsou rentabilní. Bez do-
tací by nebylo možné sportovní areál udržet.
Oblast stoleté vody zasahuje na pozemky Ci-
tronelle jen částečně, větší oblast je v oblas-
ti dvacetileté vody, ale dá se s tím pracovat 
navýšením terénu. V zadní lokalitě je možné 
vybudovat parkoviště nebo bytové domy na 
pilotech, s ohledem na možnost záplav. Na 
našich pozemcích je hluková zátěž z nádraží 
příliš vysoká, proto tady nejde vybudovat by-
ty. Je tam potřeba postavit něco, co odhluční 
obytnou část od nádraží. 

Jak by výstavba obchod-
ního centra ovlivnila „par-
koviště pro nádraží“?
Architekt firmy Znojmoprojekt zpracoval 
studii, která byla předložená ke schválení 
městu v říjnu 2016. V této studii počítá s tím, 
že parkoviště Kauflandu bude možné využít 
pro krátkodobé zaparkování pro návštěvu 
centra města a stávající parkoviště se pře-

buduje pro potřeby autobusového nádraží. 
Jen tato, na odbor výstavby předložená va-
rianta, respektuje vlastnictví pozemků. Ná-
sledně došlo k diskuzi a z odboru dopravy a 
ze strany města přišly připomínky. V prosinci 
2016 jsme předložili další návrh, kdy jsme 
celý projekt posunuli a navrhli paralelní ko-
munikaci s ulicí před nádražím. Současně by 
se vytvořil terminál pro autobusy. Ale tahle 
varianta nerespektuje vlastnické vztahy k 
pozemkům. Pokud není dohodnuto, že se 
pozemky smění, není možné studii podat 
na stavební odbor. Takže na stavební odbor 
architekt předložil studii první. V další fázi 
přípravy projektu jsme připraveni dostat se 
na variantu navrhovanou v prosinci, kdy by 
muselo dojít ke směně pozemků s městem. 
Potom by výrazně zvětšené parkoviště pro 
návštěvníky nádraží bylo za Kauflandem. Pa-
ní architektka Poláčková za město navrhova-
la další varianty úpravy prostoru, které však 
obchodníkům ani investorům nevyhovují a 
nerespektují vlastnictví pozemků. V projek-
tu je nutno počítat s prostorem pro otáčení 
nákladních automobilů, Kaufland je situován 
tak, aby běžní zákaznici nebyli zatíženi do-
pravou zásobování, a ostatní obchody jsou 
situovány výlohou do parkoviště. 

Jak velký Kaufland by měl 
v Kralupech stát?
Je to přízemní stavba o celkové rozloze cca 
2 900 m2, parkovací stání pro cca 310 auto-
mobilů (včetně těch pro další obchody). Zá-
sobování Kauflandu probíhá dvěma kamiony 
denně, menší obchody jsou zaváženy jednou 
týdně dodávkami.

Jaký vliv bude mít tato výstavba 
na obyvatele Havlíčkovy ulice?
Tam vliv není žádný, vliv to má na ulici Žiž-
kovu, protože pochopitelně dojde ke zvýšení 
dopravy. To by ale došlo, kdyby tam bylo co-
koli. Je potřeba vycházet z toho, že dnes jde 
o zcela mrtvou a zanedbanou lokalitu. Uva-
žuje se o nízkohlučném asfaltu, což by byla 
naše investice, a tím se sníží hlučnost v této 
ulici o zhruba dva decibely. 

V jakém horizontu vidíte 
realizaci této stavby?
Plán byl koncem příštího roku mít vše zrea-
lizované.
Stihnout se to snad ještě dá, ale
začínáme nabírat zpoždění kvůli úřadům. 

Proč právě Kaufland?
Protože to je silný investor, díky kterému při-
jdou do tohoto prostoru i další obchodníci a 
tak se nám podaří zaplnit celý prostor a pl-
ně ho využít. Najednou se zrevitalizuje celá 
oblast. Výstavbou tohoto areálu se vytvoří 
cca 180 pracovních míst, což si myslím, že 
je pro Kralupy vysoké číslo. Navíc vytvoříme 
další možnost vybrat si, kde budou občané 
nakupovat. 

Kdyby stavební odbor tuto 
výstavbu nepovolil, jaké 
budou vaše další kroky? 
Kdyby nebyla stavba povolena, tak tam bude 
rumiště jako dosud. Územní plán však vý-
stavbu umožňuje, takže není jasné, proč by 
stavba neměla být povolena.

Proč právě Kaufland?
Rozhovor s Petrem Turkem, statutárním ředitelem firmy Citronelle a.s.
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Proměny Kostelního náměstí

Palackého náměstí vzniklo z malé návsi po 
dokončení bloku jednopatrových domů podél 
mlýnského náhonu v sedmdesátých letech 
19. století. Mladší je náměstí Komenského 
vzniklé na styku několika ulic po dostavbě 
budovy chlapecké školy v roce 1901, která 
daný prostor uzavřela, a nejmladší je náměstí 
Dvořákovo, které vzniklo současně s gymná-
ziem až v roce 1930. Kostelní náměstí bývalo 
za kralupským kostelem, který byl dostavěn 
a slavnostně otevřen v roce 1895. Byl to pro-
stor za zadní stranou kostela zakončenou 
pětibokým presbytářem a sahalo vlastně až 
k Zákolanskému potoku. Dříve zde bývala 
velká zahrada, která se táhla od pivovarské 
zdi až k potoku. Prázdné místo mezi kostelem 
a dnešní Mostní ulicí bylo nazváno „Kostelní 
náměstí“. Staré pohlednice Kralup z té doby 
nesly toto označení. Nově vzniklý prostor za 
kostelem sloužil kdysi k četným veřejným 
akcím, shromážděním a oslavám. Velké osla-
vy prožívaly Kralupy 21. října 1928, kdy byl 
dostavěn a slavnostně otevřen nový most 

přes Vltavu nazvaný jménem prezidenta T. G. 
Masaryka. Na přiložené dobové fotografii je 
vidět velké shromáždění lidu kolem tribuny 
na Kostelním náměstí, které natáčeli kame-
ramani československého filmu. O dva roky 
později, přesně řečeno v pondělí 9. června 
1930, byla s velkou slávou odhalena na Kos-
telním náměstí socha „Raněného“ jako pa-
mátník padlých vojáků v první světové válce. 
Pomníky připomínající oběti války byly v té 
době stavěny i v okolních obcích jako men-
ší či větší kamenné monumenty. Kralupské 
„Kuratorium pro postavení památníku pad-
lým vojínům ve světové válce“ však rozhodlo, 
aby socha byla odlita z kovu a výrobu svěřila 
mikovické slévárně továrníka Ladislava Čer-
venky. Sochu raněného vojáka, který padá k 
zemi, odlili z bronzu ve slévárně podle mode-
lu profesora Straky. Akademický sochař Jan 
Straka byl žákem Josefa Václava Myslbeka. 
Je rovněž autorem sousoší „Čtvero ročních 
období“ na Dvořákově náměstí. Socha Raně-
ného byla umístěna na kamenný blok z bílého 

Kostelní náměstí byste na mapě Kralup marně hledali. 
Každý ví, že Kralupy bez městských částí mají jen tři náměstí: Palackého, Komen-
ského a Dvořákovo.

travertinu, do kterého byla v roce 1937 doda-
tečně umístěna prsť ze tří válečných bojišť. 
K pomníku každoročně 28. října přináší de-
legace květiny nebo věnce. Kolem památníku 
býval kruhový květinový záhon obklopený 
kruhovým stromořadím otevřeným směrem 
k dnešní Mostní ulici. Vznikl tak pietní pro-
stor uprostřed malého Kostelního náměstí. V 
rámci rozsáhlých úprav centra Kralup kolem 
kostela, které probíhaly v druhé polovině 
roku 2016, dostal prostor za kostelem jinou 
tvář. Byla rozšířena pěší zóna a okolí památ-
níku dostalo tzv. mlatový povrch. Památník 
obětí první světové války se tak stal pohledo-
vou dominantou.Oběti druhé světové války, 
kterými byli převážně civilní obyvatelé Kralup 
při leteckém bombardování 22. března 1945, 
připomíná jen připsaný letopočet 1939 - 1945 
na spodní části pomníku a tombaková deska 
umístěná na jižní straně kostela odhalená v 
roce 2000. Důstojný památník obětí  druhé 
světové války Kralupy dodnes nemají. 
Josef Stupka
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Chcete více poznat rozvoj 
našeho města?
Nový seriál – Živnostníci minulého století v Lobečku

Obchodníci, řemeslníci, 
dělníci a podnikatelé z 
Lobečku pomáhají v 
rozvoji nové městské 
aglomerace 
v Kralupech nad Vltavou
Po 1. světové válce, ve dvacátých letech 
minulého století město Kralupy nad Vltavou 
potřebuje s rozvojem průmyslové výroby 
nové pracovní síly. Dosud malé městečko se 
rozrůstá nebývalým tempem. Příliv nových 
obyvatel znamená také velké požadavky na 
bytovou výstavbu a zásobování. Na pravém 
břehu Vltavy leží dosud malá obec Lobeček. 
Podnikaví živnostníci, řemeslníci a dělníci, 
kteří tuší zdroj velkých možností při rozvoji

mnoha průmyslových odvětví v Kralupech, 
nemají ve svých začátcích dostatek peněz 
na stavbu větších městských domů ve měs-
tě. A protože se půda na pravé straně řeky 
dala koupit mnohem levněji, tak staví své 
domky v osadě Lobeček. V této době také 
vzniká nová část obce Spořilov. Městská 
samospráva tuto výstavbu podporuje. 
V roce 1919 je ustanoveno stavební druž-
stvo „Domov“ a po vzoru staveb pražského 
Spořilova je založeno Stavební družstvo 
vkladatelů Městské spořitelny „Velké Kra-
lupy“. Stalo se tak na valné hromadě dne 
29. dubna 1926 a již v listopadu 1927 podle 
projektů architekta Josefa Maříka z Prahy 
a Rudolfa Hudce z Kralup, stavební akce 
končí. V Lobečku je postaven základ nové 

čtvrti, čtyři jednopatrové domky. Výstavba 
dále pokračuje „Na Žižkově“, to znamená 
na pozemcích pana Žižky, políra a dlaždiče 
z L obečku. Rostou domky „Na Dupandě“, to 
je v okolí hostince „U Čejků“, kde se hodně 
tancovalo (dupalo) a nově přistěhovalí 
kupují pozemky „Na Sahaře“, kde mohou 
stavět přímo z vykopaných základů, protože 
úrodná půda sahá pouze do hloubky 50 cm 
a hlouběji je štěrk a písek. Velice rychle 
vyrostly domky na obou nábřežích. Vybudo-
váním sportovního letiště zemědělství mezi 
Lobečkem a Veltrusy pomalu upadá.
Dosud zde hospodařilo pět sedláků. A o nich 
se dočtete v dalším vydání Zpravodaje.
Vlastimil Řada

Lobeček, ještě v době, než byl součástí města, zaznamenal svůj největší rozvoj. Po-
kusíme se v několika etapách napsat, jak se pilní a pracovití občané Lobečku zaslou-
žili o takový rozkvět. Staňte se i Vy spoluautory tohoto záměru, který vzniká v režii 
místního rodáka pana Vlastimila Řady.  Máte-li doma fotografie nebo si vzpomenete 
na nějaké příběhy o lobečských živnostnících, předejte je laskavě do redakce Zpra-
vodaje. Upřímný dík za spolupráci.
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KINO:
1900 Miluji tě modře

KINO:
2000 Masaryk
KASS:
1900 Wohnout unplugged
Mělník:
1000-1600 Burza práce 
<> Masarykův kulturní dům

co se bude 
dít ?

DUBEN

kino
muzeum
kass

1. sobota 2. neděle

6. čtvrtek 7. pátek 8. sobota

13. čtvrtek 14. pátek12. středa

KINO:
1500 Miluji tě modře
2000 Padesát odstínů temnoty
KASS:
1700  Jazz pro děti

KINO:
1500 Pes Ro(c)ku
1700 Logan: Wolverine
2000 Všechno nebo nic
KASS:
1900 Taneční večer, 70kč

KINO:
2000 Kong: Ostrov Lebek
KASS:
1000 taneční představení 
Svěcení jara, 50kč

KINO:
1500 Balerína
2000 Všechno nebo nic 

KINO:
1500 Strnadovi
2000 Masaryk
MUZEUM:
1400 prezentace deskových her 
Piatnik
KASS :
1200 - 1800 Bazar kočičího útulku

KINO:
1500 Kong: Ostrov Lebek
2000 Život
MUZEUM:
930  Kurz trénování paměti
KASS:
2000 Maturitní ples SŠLVT

akce <> duben 2017 12



16. neděle
KINO:
1700 Masaryk
2000 Paterson
MUZEUM:
1730 „Noc vrahů a jiné monology“

KINO:
2000 Kráska a zvíře
MUZEUM:
1730 přednáška Súdán - země 
černých faraonů
KASS:
1630 divadelní představení 
Sůl nas zlato, 60 kč

KINO:
1500 Balerína
1700 Všechno nebo nic
2000 Život
KASS :
1930 Tančírna, 70kč

3. pondělí 5. středa4. úterý

9. neděle 10. pondělí 11. úterý

15. sobota 17. pondělí

KINO:
1500 Pes Ro(c)ku
1700 Masaryk
2000 Všechno nebo nic
KASS:
1930 Jarní koncert KODK, 150kč

KINO:
1500 Anděl páně 2
2000 Padesát odstínů temnoty
KASS:
1930 Studio Dva : Smolíkovi a 
jejich podivuhodné dobrodruž-
ství, 450kč
ZÁMEK VELTRUSY:
Den s Mírou

KASS:
1930 Ples KD Vltava a ZUŠ, 150kč

KINO:
2000 Masaryk

KINO:
1500 Kong: Ostrov Lebek
2000 Amadeus

KINO:
1500 Balerína
1700 Padesát odstínů temnoty
2000 Masaryk

akce <> duben 201713



KINO:
1700 Masaryk
2000 Paterson
MUZEUM:
1730 Jarní koncert ZUŠ

KINO:
1500 Pes Ro(c)ku
1700 Masaryk
2000 Všechno nebo nic
MUZEUM:
1700 přednáška Západ USA a Ha-
vajské ostrovy
KASS:
1400 Kralupský talent - konkurz
1900 Hana Zagorová a Petr Rezek

KINO:
2000Logan: Wolverine
MUZEUM:
1700 přednáška Západ USA a Ha-
vajské ostrovy
KASS:
1900  Sportovec Kralup  2016

26. středa

21. pátek 23. neděle22. sobota

27. čtvrtek

18. úterý

KINO:
1500 Balerína
2000 Paterson
KASS:
1700 Ples kurzů tance, 150 kč
ZÁMEK 
Nelahozeves:
900 - 1700 - Zahájení sezóny

KINO:
2000 Masaryk

KINO:
2000 Masaryk

akce <> duben 2017 14

KaSS Vltava

DDM

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY:

PO - PÁ : 1200 - 2000

SO - NE : 1800 - 2000

WWW.KASSKRALUPY.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA :

PO - PÁ : 1200 - 2000

SO - NE : 1800 - 2000

WWW.DDMKRALUPY.CZ



KINO:
1500 LEGO Batman film
2000 Místo u moře
MUZEUM:
1700 - 2100 Noc s Andersenem
KASS:
1630 Čaj o páté, 50kč

KINO:
1700 Všechno nebo nic
2000 Život
MUZEUM:
1700 přednáška Západ USA a Ha-
vajské ostrovy
KASS:
1630  Hravé divadlo : Když jde 
kůzle otevřít, 60kč

19. středa 20. čtvrtek

24. pondělí 25. úterý

30. neděle28. pátek 29. sobota

KINO:
1500 Kong: Ostrov Lebek
2000 Život

KINO:
1500 Anděl páně 2
2000 Padesát odstínů temnoty
KASS:
1630 Divadýlko Kuba : Honza Ne-
bojsa, 60kč

KINO:
1500 Anděl páně 2
2000 Padesát odstínů temnoty
KASS:
1900 Escualo Quintet, 150 kč
ZÁMEK 
Nelahozeves:
900 - 1700 - Zahájení sezóny

KASS:
1630 Divadýlko Kuba: Honza Neboj-
sa, 60kč

KINO:
2000 Kráska a zvíře

akce <> duben 201715

Muzeum

Knihovna

OTEVÍRACÍ DOBA :

PO - PÁ : 1200 - 2000

SO - NE : 1800 - 2000

WWW.MUZEUMKRALUPY.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA :

PO - PÁ : 1200 - 2000

SO - NE : 1800 - 2000

WWW.KNIHOVNAKRALUPY.CZ



akce <> duben 2017

Krajská hospodářská komora Střední Čechy vás zve k návštěvě BURZY PRÁCE v Mělníku, která se koná ve středu 8. března 2017 od 10:00 do 
16:00 hodin. Místo konání Masarykův kulturní dům (U Sadů 323, Mělník). Na akci nabídnou firmy z okresů Mělník, Kladno a Praha-východ 
pracovní nabídky v oborech technických, sociální služby, chemický průmysl, logistika, autodoprava, administrativa, obchod, zemědělství a 
další. Uplatnění mohou najít zájemci o práci s výučním listem, středoškolským vzděláním a také vysokoškoláci. Akce je příležitostí pro budoucí 
absolventy škol již nyní vyhledat vhodného zaměstnavatele, popřípadě získat praxi v zajímavé firmě. K prezentaci svých studijních oborů jsou 
přizván i střední školy z regionu. Příležitost najít práci mají také handicapované osoby. Poradenství pro nezaměstnané, rodiče vracející se po 
rodičovské dovolené, popřípadě pro zájemce o změnu profese zajišťuje Úřad práce Mělník, přičemž je možné získat také informace o nabídce 
rekvalifikací apod.Zájemci z řad zaměstnavatelů, kteří
by chtěli na akci prezentovat svou
nabídku, jsou vítáni.

Burza práce Mělník

Přijďte se seznámit s horskou saharskou zemí. Projít se zapomenutými památkami bez živé duše. Prohlédnout si úrodné břehy Nilu a zavítat 
mezi černé a černější domorodce v pohoří Nuba. Tato země a její nádherní lidé, jež v některých oblastech zažívají muka, stojí za zmínku. Za-
slouží si, aby o nich alespoň malinko věděl i svět, o jejich bohatství, pohostinnosti a kráse, i když zrovna nežijí v ráji. A nejsou to jen lidé, co 
zdobí Súdán. Ne nadarmo se této části světa říká domov černých faraónů, na území zhruba 2,5 milionu km2 se nachází více než 200 archeo-
logických nalezišť – pyramid, hrobek a chrámů. Některé poušť nadobro pohřbila ve svém oceánu písku, některé jsou nedotčené a panenské a 
zůstanou tak i nadále. Jen zlomek jich je možné navštívit…
Rezervace na tel. č. 315 727 852 nebo v oddělení pro dospělé. Provoz studovny bude
tento den ukončen v 16:00 hodin.
pondělí 13. března od 14:00 hodin

Súdán, země černých faraonů

Loutkový soubor Rolnička má v Kralupech dlouholetou tradici. Vznikl už před 45 lety jako zájmová organizace Kaučuku, za dobu svého půso-
bení se tento spolek nadšenců přesunul pod záštitu Města Kralupy a jeho domovskou scénou se stalo divadélko v zadním traktu KaSS Vltava. 
Deset členů souboru a sedmdesát marionet připravují každý rok dvanáct představení loutkových pohádek pro nejmenší diváky. Po celou 
dobu svého působení zůstává soubor věrný klasickému loutkovému divadlu, kdy hlavním hrdinou je loutka a lidé jsou schováni za oponou. Při 
přípravě pohádek se tak mění z učitelek, zdravotníků, úředníků i studentek na režiséry, mluviče, vodiče, výtvarníky a zvukaře...a tak pojďte „S 
KAŠPÁRKEM ZA OPONU“ podívat se na všechny naše loutkové kamarády, dozvědět se, jak loutková představení v Rolničce vznikají, jak se loutky 
vodí, oblékají, jak vznikají kulisy a co dělají loutky, když zrovna nehrají...
POZOR! Po celou dobu výstavy můžete získat razítko do razítkové soutěže Se sluníčkem za dobrodružstvím.

Narozeniny loutkového souboru

Kralupský talent - dalo by se říci, že již tradiční kulturní akce města Kralup nad Vltavou, vstupuje do osmého ročníku. Pěvecká soutěž dětí a 
mládeže nejen z Kralup nad Vltavou bude probíhat v neděli 22. 10. 2017 od 14 hodin v kulturním domě Vltava. Tématem 8. ročníku jsou „písničky, 
které zazněly ve filmu“ - a po dlouhé době mohou být zpívány v anglickém jazyce (doufám, že převažovat budou české písničky). Soutěži bu-
dou předcházet dvě zkoušky přímo v kulturním domě, a to 7. a 21. 10. od 9:00 a generálka potom 22. 10. 2017 od 9:00 hodin. KONKURZ v květnu 
Kralupského talentu se účastní spousta dětí, přesto vypisuji konkurz pro ty, kteří u nás ještě nezpívali a chtěli by. Na ty budeme já - Markéta 
Wagnerová a Jirka Křováček čekat 13. 5. 2017 od 9:00 do 11:00 hodin v kulturním domě Vltava. Připravte si dvě písničky. Pokud máte základ 
nebo noty, přineste si je s sebou. Napište mi, prosím, přihlašovací mail, ve kterém bude: jméno a příjmení, třída, kterou budete v říjnu 2017 
navštěvovat, adresa, kontaktní tel. číslo, to vše na: wagnerova.marketa@email.cz. 

Kralupský talent 2017 - konkurz
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MASARYK
ČESKO, 2017, 12+, 106 min.
Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný 
spolčník a milovník života, má i svou temnou strán-
ku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před 
odpovědností i před sebou samým v hýřivém živo-
tě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebe-
trýznění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se najed-
nou ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt s 
politickými kolegy i s přteli. Na několik měsíců mizí, 
kamsi do Ameriky...

Město Veltrusy vás zve na další z filmových večerů, ten-
tokrát s filmem Chan-wook Parka - Komorná. Šlechtič-
na Hideko žije v ústraní na venkovském panství se svým 
strýcem a poručníkem. Chlípný strýc vychovává Hide-
ko přísnou rukou a čeká, až dospěje, aby si ji mohl vzít 
a zmocnit se jejího bohatství. V domě se však objevuje 
podvodník, který zosnuje příchod mladé komorné Sukhui, 
ve skutečnosti chudé kapsářky, která mu má pomoci ne-
bohou Hideko svést. Dobře promyšlený plán ale začíná 
hatit vášeň, která mezi dvěma dívkami zahoří. Brzy na-
víc přestává být jasné, kdo koho ve skutečnosti podvádí. 
Příběh bestselleru Zlodějka spisovatelky Sarah Waters do 
japonsko-korejských reálií 30. let 20. století převedl je-
den z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti 
Chan-wook Park a vytvořil dynamický thriller plný zvratů 
prodchnutý podmanivou erotickou atmosférou.

Filmový večer  ve  
Veltrusích

Co s námi zažijete?
>Koncerty v kostele v Kralupech, v Praze – Chrám sv. Víta, 
Muzeum české hudby; festivaly.
>S polupráci s dalšími sbory jako jsou Hlahol, Rad-host 
apod.
>Rozmanitý repertoár – hudba starých mistrů, duchovní, 
lidová, spirituály...
>Radost, přátelství, podporu a dřinu. Jediné, co potřebu-
jete, je chuť zpívat. Znalost not a sborová zkušenost vý-
hodou. Zkoušky v DPS na Cukrovaru, Kralupy n. Vlt. – úterý 
18:30-21:00 hod. 
Kontakt: Sandra Štropová – 603 255 898 www.dvorakuv-
komornisbor.cz 
BASY VÍTÁNY!!

PŘIJĎTE MEZI NÁS
přijímáme nové členy!

BALERÍNA
FRANCIE, ANIMOVANÝ, 2016, 89 min.
Film vypráví příbeh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž 
nejvetší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího 
přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince 
a vydat se na dlouhou cestu do Paříže.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 88 min.
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává spo-
lečně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, 
Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby 
nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, 
než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.

   
Jarní sluníčko probudilo vše robek vytvořený našimi žáky. 
ze zimního spánku a pohladilo nás nejen po tvářích, ale i 
po duši. Na jaro a jarní rozkvétající přírodu se moc těšíme 
a i letos ho přivítáme velikonočním jarmarkem, který se 
bude konat v naší škole v úterý 11. 4. 2017 od 10.00 do 
15.00 hodin.
Prvňáčci již měli možnost vyzkoušet si, co je ve škole čeká 
při projektu Předškoláček, a tak budou u zápisu již zkušení 
předškoláci. Na všechny se moc těšíme.
Všechny rodiče a přátele školy srdečně zveme a věříme, 
že si každý odnese nějaký krásný výrobek.
Budoucí prvňáčci již měli možnost vyzkoušet si, co je ve 
škole čeká při projektu Předškoláček, a tak budou u zá-
pisu již zkušení předškoláci. Na všechny se moc těšíme.
PAVLA SLAVÍČKOVÁ

Velikonoční jarmark
a zípis do prvních tříd
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Červený koberec roztažen, poháry naleštěny, promítačka kina v permanentním zápřahu, za-
plněné hlediště? Ano, nemýlíte se! Nastal čas pro již deváté mezigenerační setkání milovníků 
sportu z města nad Vltavou. Galavečer sportu je zde a s ním pestrý, zábavný a pevně věříme, 
že v l dasčem i poučný program. Kino Vltava je v pátek 31. března od 19:00 hodin vyhraze-
no pro setkání sportovních nadšenců. Soutěžení v neporovnatelných kategoriích není vůbec 
podstatné. Nejdůležitějšími atributy večera totiž jsou poznávání, respekt, úcta a inspirace. 
Maskot všech kralupských sportovců Kralupák se bude prakticky i filozoficky poměřovat s 
fenoménem našeho věku HI –TECHNOLOGY . Přípravu celé ankety včetně slavnostního večera 
zajišťuje od prvního ročníku sehrané organizační trio ve složení Lenka Císlerová, Jan Špaček a 
Jindřich Kohm. Jedinečnost večera opakovaně potvrdily i velké osobnosti světového sportu. 
Jestli jste atmosféru Sportovce na vlastní kůži ještě neprožili, máte nejvyšší čas. Večerem vás 
s humorem na rtech provedou lektorka aerobiku Karmela Beránková a ultramaratonec René 
Kujan.

JEDNOTLIVEC do 15 let vč.
Čechová Lenka a Čechová 

Eliška
LEHKÁ ATLETIKA

Góralczyková Michaela
KICBOX, POINTFIGHTING

Kopecká Alexandra
KRASOBRUSLENÍ
Kotoučová Adéla

BĚH, PLAVÁNÍ, STŘELBA
Mostková Viktorie

PLAVÁNÍ

KOLEKTIV do 15 let vč.
mladší dorost HK Kralupy

LEDNÍ HOKEJ
U10 – RC Kralupy

RUGBY
Pakandlová Kristýna,

Hrušková Aneta, Částková 
Sára

SPORTOVNÍ AEROBIC
družstvo minivolejbalu

VOLEJBAL
starší žáci, FKKRALUPY

FOTBAL

KOLEKTIV od 16 let vč.
družstvo žen
BASKETBAL
Gladiators

OCR-EXTREMNÍ 
PŘEKÁŽKOVÝ ZÁVOD

nominace

JEDNOTLIVEC 16-50 let vč.
Forman Miroslav

LEDNÍ HOKEJ
Loukotka David

VODNÍ MOTORISMUS
Loužecká Aneta

JEDNOTLIVEC nad 51 let vč.
Borecká Světla
STOLNÍ TENIS

Freyová Michaela
ORIENTAČNÍ BĚH

Sportovec Kralup 2016

akce <> duben 2017 18



René Kujan (1974) je člověk, který se v roce 
2007 podruhé narodil. Po těžké autonehodě 
se ocitl na dně propasti. Lékařské prognózy 
zněly fatálně: Už nikdy nebudete běhat! V 
tomto osudovém kontrastu došlo k mobili-
zaci touhy, vůle i odhodlání. René dnes svý-
mi odvážnými běžeckými projekty pomáhá 
lidem, kteří se z temné jámy tragédie sice 
také vydrápali, ale již se nedokázali postavit 
zpět na vlastní nohy, jako to dokázal on! Dar 
druhé šance popisuje běžec, ultramarato-
nec, držitel několika světových prvenství a 
hlavně člověk s velkým srdcem ve své knižní 

prvotině „Běhej, dokud můžeš“. 

Když jsem dočetl tvou 
knihu, její obsah duši i tělu 
připomněl, jak mi chybí 
běhání. Není nic jednoduš-
šího, než to napravit.
Tak, tak. I ten název knihy je takový vybíze-
jící a nabádající. A vlastně taky trochu dvo-
jsmyslný. Běhat by se mělo, dokud můžeme. 
Dnešnímu člověku pohyb výrazně chybí a 
já se bojím, že se blíží doba, kdy třeba lidé 
budou chtít běhat, ale už nebudou moct. 
Jednak naše populace neustále stárne a co 
si budeme povídat, v nižším věku se s běhá-
ním začíná trochu lépe (i když znám případy, 
kdy to i po osmdesátce dopadlo dobře) a 
jednak za chvíli budeme vším tím pokrokem 
tak zdegenerovaní, že i pro důchodové dávky 
si budeme posílat raději roboty (smích). Ten 
druhý smysl je ještě o něco jasnější: Když už 
se jednou rozeběhneš, už nepřestávej. Běhej, 
dokud můžeš! Někdy bude něco utíkat před 
tebou a někdy ty před něčím, ale vždycky 
to bude mnohem větší zábava, než se třeba 
před něčím nebo za něčím plazit.

Dotkl ses technologie. Je 
to i ústřední téma deváté-
ho galavečera Sportovců, 
který moderuješ…
K technologii mám takový ambivalentní 
vztah. Navíc to mám dost ve vlnách. Člověk 
je z ní zpočátku hodně nadšený, je to pec-
ka, vědět třeba, kolik milisekund stráví tvoje 
chodidlo na zemi, než se zase odrazí nebo 

jakou máš vertikální oscilaci. Máš pak z toho 
počítač plný grafů a najednou zjišťuješ, že víc 
sedíš za počítačem, než běháš. Pak ti dojde, 
že je to asi chyba, protože tebe baví běhat 
a ne někde vysedávat. Takže se na to zase 
vykašleš. Ale po nějaké době si říkáš, že by 
bylo zajímavé porovnat ty výsledky tenkrát a 
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první, ti, co byli nejrychlejší, nasbírali nej-
víc bodů, dali nejvíc gólů. My se v ten večer 
ale můžeme zaměřit i na výkony nebo i celé 
sporty, které nestojí v záři reflektorů, ale do 
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kterých také někdo dal hodně ze sebe sama. 
Přiznávám, že jsem taky z rodu snílků, a tak 
si i na tom svém běhání cením víc, když se 
mi podaří někoho inspirovat, přimět třeba k 
pohybu nebo vlít novou krev do žil.

To, co jsi uvedl, přímo sou-
visí s tím, že sám sebe 
nepovažuješ za sportovce. 
Když se řekne „sport“, nic moc mi to neříká. 
Vybaví se mi takoví ti pantátové u piva, co 
remcají nad nějakým fotbalem nebo hoke-
jem. Případně nejrůznější aférky s dopingem, 
simulováním, napadáním rozhodčích… Ne-
mám rád sport. Mám rád pohyb. Myslím si, že 
pohyb je to, co všichni potřebujeme a co nás 
na tom všem vlastně baví. A pohyb je také 
nezbytnou a nutnou součástí našich životů. 
Ve sportu je důležité to, kdo proběhne cílem 
jako první. U pohybu jde především o tu ra-
dost. A kdo ví, možná ten, co doběhl někde 
uprostřed pole, musel v konečném důsledku 
makat třeba víc než vítěz, protože má jen 
jednu nohu a všechno to odfrčel o berlích… 
Nikomu svůj pohled na věc nevnucuju, takhle 
mě to naučil život a nemůžu úplně posuzovat 
to, co zase naučil někoho jiného.
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