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Vtomto vydání Zpravodaje se podrobně 
věnujeme osudu kralupského pivovaru, 

který po demolicích přístaveb, spilky a dal-
ších budov v jeho těsné blízkosti nyní zau-
jímá výsadní místo v centru města. 

Zprávu o rozpracovanosti projektu nám 
podal referent odboru realizace investic 
a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou pan Jindřich Karvánek: „Prvními 
kroky k naplnění výše uvedeného záměru 
bylo zajištění pasportu stávajícího objektu 
sladovny, tj. zdokumentování a zaměření 
současného stavu budovy. Dále bylo zpraco-
váno statické posouzení nosných konstruk-
cí a analýza možností následného využití 
sladovny. Po vyhodnocení těchto dokumen-
tů byl osloven Prof. Ing. arch. Tomáš Šenber-
ger, který je zpracovatelem zmíněné analý-
zy využitelnosti a který v rámci výuky na 
ČVUT již v minulosti využil objekt pivovaru 
v Kralupech k několika studentským projek-
tům. Výsledkem těchto aktivit byla napří-
klad výstava studentských prací, která by-
la prezentována na městském úřadě. Prof. 
Ing. arch. Tomáš Šenberger v současné do-
bě zpracovává úvodní studii na konverzi 
pivovarské sladovny. Vzhledem k tomu, že 
vedení města nechtělo jít cestou jednoho 

návrhu, byl současně za účelem zpracování 
této studie osloven také Ing. arch. Rostislav 
Říha z Pražského ateliéru RH-ARCH, s.r.o., 
který je mimo jiné autorem architektonic-
kého návrhu radnice v Kralupech nad Vl-
tavou. Oba uvedení zhotovitelé vypracují 
úvodní studii, která bude řešit rozvržení 
základních funkcí objektu a návrh nových 

dispozic. Následně vedení města z těchto 
studií jednu vybere a ta bude sloužit jako 
podklad pro výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace ve stupních pro 
územní řízení, pro stavební řízení a pro 
provedení stavby. Obě studie by měly být 
dokončeny v červenci.“

Pokračování na stranách 10-13.

} Běh do hostibejckých schodů 
se konal letos podvacáté a padl 
rekord v počtu závodníků – těch 
bylo 225!
} Poprvé se v rámci Dnů Kralup 
promítal film pod širým nebem – 
od půl desáté večer se pod Masa-
rykovým mostem nesly hlasy herců 
z filmu Marečku, podejte mi pero.
} Čtvrteční dopoledne obléhaly 
pravý břeh Vltavy v rámci prvního 
ročníku Dne bezpečnosti složky 
integrovaného záchranného sys-
tému – tedy Policie ČR, městská 
policie, Záchranná služba Aso-
ciace samaritánů ČR, Sbor dob-
rovolných hasičů Minice a Ha-
sičská záchranná služba Správy 
železniční dopravní cesty. 

} Páteční Kubánskou párty na-
vštívily stovky příznivců latinsko-
-amerických rytmů. Fronty před 

občerstvovacími stánky dosahova-
ly několika desítek metrů a čepo-
vané pivo se nestíhalo nachladit.

} Na 25. ročníku volejbalového 
Memoriálu Simony Machanové 
získaly 1. místo kralupské juniorky.
} Na Kralupský hudební festi-
válek přišlo zhruba 4,5 tisíce ná-
vštěvníků.
} Den zdraví proběhl v neděli  
11. 6. v KD Vltava. Po zdravotní 
stránce se nechalo prohlédnout 
celkem 222 občanů z Kralup nad 
Vltavou a okolí. Poskytovalo se 
sedm vyšetření – od měření cuk-
ru v krvi po kontrolu znamének.
} Pro závod v plavání - Memoriál 
Jiřího Vachalce - Kralupský ki-
lometr - byly letos nejpříznivější 
podmínky. Teplota vody ve Vltavě 
dosahovala na rekordních  
19 stupňů.

Rekordy a nej... momenty letošních Dnů Kralup
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Pivovar se mění na městské kulturní centrum
STUDIE NA VYUŽITÍ OBJEKTU BUDOU DOKONČENY V ČERVENCI 
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

A je to tady. Konečně. 
Léto. Prázdniny.
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Rada města Kralupy nad Vltavou 
(dále jen RM) schválila:
◆ uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 
sociálního zařízení v objektu Mokrosuky č.p. 5“ 
s dodavatelem Sušická stavební, s.r.o., Sušice, za 
celkovou cenu 2.064.934,00 Kč s DPH.
◆ uzavření smlouvy o dílo na akci „Komunikace 
v  lokalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem STRABAG a. s., Praha 5, za celkovou 
cenu 5.916.900,00 Kč s DPH.
◆ uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérový 
chodník v  ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem SOVIS CZ, a. s., Hradec Králové, 
za celkovou cenu 3.811.497,77 Kč s DPH.
◆ uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérové 
chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél 
silnice II/101“ s dodavatelem SOVIS CZ, a. s., 
Hradec Králové, za celkovou cenu 2.323.198,86 
Kč s DPH.
◆ uzavření smlouvy o dílo s panem Dominikem 
Davídkem, Chvatěruby, na dodávku a montáž dvou 
kruhových lavic o průměru 160 cm v prostoru 
mezi DDM a Penny marketem za celkovou cenu 
63.011,00 Kč vč. DPH.
◆ pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od  
21. 8. 2017 do 27. 8. 2017 za účelem hostování 
cirkusu Sultán, zastoupeného panem Karlem 
Berouskem, Praha 9, za částku 1.000,00 Kč/den.

◆ pronájem louky (poz. č. 49/1 k. ú. Lobeček) pro 
konání hudebního festivalu „Tancem za Sluncem“, 
pořádaného panem Petrem Okleštěkem ve dnech 
18. 8. 2017 až 20. 8. 2017, a to za poplatek ve výši 
2.000,00 Kč za den 19. 8. 2017 (den, kdy proběhne 
samotný festival).
◆ uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Štefánikova“, s dodavatelem 
STRABAG a. s., Praha, za celkovou cenu 
11.422.400,00 Kč s DPH.
◆ uzavření smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Musilem, 
Praha 8 - Dolní Chabry, na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Parkovací záliv podél vozovky 
ul. Gen. Klapálka před objekty č.p. 1018-1020“, ve 
stupních pro územní řízení, pro stavební povolení 
a pro realizaci stavby, včetně položkového rozpočtu 
za celkovou cenu 111.320,00 Kč s DPH.
◆ vybudování nových stanovišť separovaného 
odpadu v ulicích Seifertova, Hakenova, Na Hrádku, 
Hybešova a  Pod Hradištěm, a  rekonstrukce 
stávajících stanovišť separovaného odpadu 
v ulicích Krakovská, Třebízského, Gen. Klapálka, 
Čechova a V Olších.
◆ provedení odchytu a  likvidaci volně žijících 
holubů v územním obvodu města Kralupy nad 
Vltavou. V této souvislosti RM ukládá odboru ŽP 
zajištění odchytového místa a zajištění likvidace 
holubů humánním způsobem odbornou firmou.

STŘÍPKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

UZÁVĚRKY vydání  
ZÁŘÍ

uzávěrka příjmu inzerce: 17. 8. 2017, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 22. 8. 2017, 12 hodin.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
zastupitelstva města se koná 
v pondělí v 17 h. 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ  
Kralupy nad Vltavou

Výlety po krásách vlasti, cachtání s dětmi a další 
venkovní aktivity. Slunečná rána, horké dny 
a dlouhé, teplé večery s knihou. Posezení s přáteli 
ve městě a okolí u kávy, zmrzliny či piva. Kdo z nás 

by se netěšil?
Opět na mě vyšel letní úvodník, není to 
ale krásná náhoda?  
Mohla bych vám teď vyjmenovat, co 
se u nás v Kralupech nad tou krásnou 
řekou těsně před příchodem prázdnin 
všechno událo. Mohla bych vám přesně 
popsat právě skončené Dny Kralup 2017 

a jejich akcemi všeho druhu nabitý program. Mohla 
bych litovat všechny, kdo zmeškali rytmem jazzu 
a swingu našlapaný koncert Petra Kroutila a jeho 
orchestru, podpořený místními dixielandovými 
nadšenci z BigBandu nebo ty z vás, kteří propásli 
jedinečnou šanci spatřit pár desítek nadšenců v čele 
se starostou, jak se odhodlaně vrhají do kalných 
vod Vltavy, aby s ní celý jeden kilometr zápolili. A to 
poukazuji jen na zhruba setinu celého programu. 
Mohla bych ve vás vyvolat pocit, kolik že jste 
toho zase propásli, ale to rozhodně není mým 
záměrem. Poukážu raději na to, co vás čeká v tomto 
čísle Zpravodaje. Pamatujete si na časy, kdy ještě 
fungoval kralupský pivovar? Jeho budova je stále 
jednou z domén kralupského centra a v blízké 
budoucnosti ji čeká velká přestavba. 
Jistě ani vám neunikla nepovedená kopie Řípu, 
která nám postupně vyrostla za městem. Proč se 
na ni stále naváží další odpad? Dozvíte se na str. 8.
Užijte si cestování po hradech a zámcích, cachtání 
s dětmi nebo bez nich, jednoduše cokoliv vašim 
srdcím blízké. Buďte co nejvíce venku, ať nezmeškáte 
ani jedno slunečné ráno či teplý večer s přáteli na 
terase nad řekou. A nezapomeňte své zážitky 
občas i zdokumentovat a posléze se zapojit do 
instagramové fotografické soutěže (více na str. 4). 
Radujte se z toho všeho, abyste měli na co 
vzpomínat, až bude za okny mizerně a tma. 
A zkuste si příště nenechat ujít to nejlepší z kultury, 
je tu pro vás a nemusíte za ní vždy do metropole! 
Krásné léto a těším se na viděnou u hudby, kávy, 
zmrzliny, piva nebo jen tak. 

HANA BOZDĚCHOVÁ, REDAKTORKA

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 20. 4., 13. 7., 19. 10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 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

ČERVENEC
10. 7. - 14. 7. ........rozměrný odpad z domácností

SRPEN
31. 7. - 4. 8. ...........................................bioodpad
14. 8. - 18. 8. ........rozměrný odpad z domácností

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  
(10:30-11:00 polední pauza).18.září

V ÚTERÝ 22. 8. SE V 10:00 HODIN uskuteční pietní zastavení u hrobu malíře Josefa Holuba, 
od roku 1897 trvale žijícího v Kralupech. JOSEF HOLUB se věnoval nejen malování, ale i foto-
grafování, a pracoval jako písař u okresního soudu. V roce 1930 byl jmenován čestným obča-
nem Kralup nad Vltavou. Zemřel v roce 1957 v Kvasinách.



 červenec-srpen 2017

K Z

3

AKTUALITY

Vprůběhu prázdninových měsíců začne 
v našem městě několik investičních ak-

cí, jež si vyžádají mnohá omezení, a to nejen 
pro chodce, ale také cyklisty a řidiče mo-
torových vozidel. Patrně k největším kom-
plikacím z hlediska dostupnosti dojde ve 
Štefánikově ulici, kterou čeká první etapa 
rekonstrukce. Opravy počítají s vytvořením 
propojky této ulice s ulicí Mostní, přičemž 
samotná rekonstrukce dosáhne až za křižo-
vatku ulic Štefánikova a Hakenova. 

Pokračovací práce se vztahují rovněž 
k další části hostibejckých schodů. Na prv-
ní etapu, jež zahrnovala opravu přístupo-
vého schodiště a ramp, navázala v těchto 
dnech druhá část. Předmět investiční čin-
nosti spočívá v kompletní výměně vrch-
ního schodiště (horní část cesty vedoucí 

k restauraci) a opravě některých schodů 
v kopci. Předpokládaná doba realizace činí 
tři měsíce, přičemž veřejnosti bude zpří-
stupněn alespoň nově opravený prostor na 
úpatí Hostibejku.  

Na začátku července začne také vý-
stavba komunikace obytné zóny v ulici 
Na Skalách, jejímž cílem je zkvalitnění 
dostupnosti stávajících rodinných domů. 
„Základní šířka vozovky je navržena na 
sedm metrů. Po stranách ji budou lemo-
vat pruhy zeleně a počítáno je i s místy na 
parkování, lavičkami a odpadkovými koši. 
Zpevněné plochy vozovky dostanou asfal-
tový povrch, parkoviště, vjezdy a plochy 
pak podklady zámkové dlažby. Na všech 
komunikacích i na přístupu ke stávajícímu 
schodišti pro pěší v ulici Na Baště je počí-

táno s instalací nového veřejného osvětle-
ní. Součástí stavby bude rovněž dopravní 
značení a osázení vybraných ploch zele-
ní,“ uvedl Jindřich Karvánek, jenž má na 
odboru realizace investic na starosti sta-
vební dozor. „Realizace stavby proběhne 
v období od 3. 7. do 15. 9. 2017. O konkrét-
ních dopravních omezeních budou občané 
bydlící v této lokalitě průběžně informová-
ni,“ uzavřel Jindřich Karvánek. 

V souvislosti s probíhajícími stavební-
mi pracemi realizovanými nejen ze strany 
města, ale i soukromými osobami, dbejte, 
prosím, zvýšené opatrnosti s ohledem na 
bezpečný pohyb kolem staveb a sledujte 
dočasná dopravní značení. Odměnou pro 
nás budou další opravená a hezká místa 
v našem městě. ■

Rozsáhlá diskuze nejen na 
sociálních sítích, stížnosti 

zasílané do redakce Zpravoda-
je i na městský úřad, podněty 
k opravám vozovek a chodníků 
svědčí o tom, že místním obča-
nům není lhostejné, jak povrchy 
silnic utrpěly přes zimu a kdy 
budou vyspraveny. 

Na opravách místních komu-
nikací se ve velké míře podílejí 
Technické služby města Kralupy 
nad Vltavou. Jde však o finanč-
ně i časově náročné rekonstruk-
ce, a proto je nutné si uvědomit, 
že není možné opravit všechno 
hned a je potřeba postupovat 
dle priorit, náročnosti, vytíže-
nosti komunikací a finančních 
možností. 

Přesto všechno probíhají 
opravy nepřetržitě, a to i ze 
strany Krajské správy a údrž-
by silnic nebo Středočeských 
vodáren. KSÚS se nyní soustře-
dí na opravu výtluků v Přemy-
slově ulici, zaměstnanci vodá-
ren opravují propady kolem 
vodovodních přípojek či kana-
lizačních vpustí, aktuálně např. 
v ulici Na Staré mlýnské cestě 
v Mikovicích.

O stavu vozovek v majetku 
města informuje ředitel TSM 
Ing. Luboš Němec: „Výtluky 
v asfaltových vozovkách se nám 
již podařilo eliminovat na mi-
nimum, a tak mohla v polovině 

měsíce června začít první z plá-
novaných oprav chodníků a vo-
zovek na území městské části 
Lobeček pro rok 2017. Jedná se 
o výměnu pojezdových a pod-
kladních povrchů vozovky 
a chodníku v okolí nově budo-
vané lékárny v Lobečku (spojni-
ce ulic Gagarinova a Dr. E. Be-
neše). Současně s touto opravou 
jsme v ulici K. Čapka dokončili 
opravy chodníku podél parku 
mezi ulicemi Revoluční a Cesta 
Brigádníků, které byly součástí 

velké rekonstrukce této ulice, 
započaté na podzim minulého 
roku. 

Obnovy se dočkala i značná 
část vodorovného dopravního 
značení v katastru města. Jed-
nalo se především o obnovu zna-
čení přechodů pro chodce (v ul. 
Třebízského, Chelčického, Masa-
rykova a další), dále pak znače-
ní stání na parkovišti u zimního 
stadionu a na sídlišti v Lobči. 

Jelikož se jedná o velké roz-
sahy prací, bude se v obnově 

pokračovat i nadále (v plánu 
je např. obnova značení v uli-
ci Masarykova, renovace vodo-
rovného značení autobusových 
zastávek ve městě atd.). V nad-
cházejícím měsíci se připravu-
jeme například na opravu ces-
ty k zahrádkám nad Lidovým 
náměstím, rozšíření chodníku 
v ulici nábřeží J. Rysa, který se 
nalézá v zeleném pásu nedaleko 
od trubkového mostu při výjez-
du z Kralup atd., ale o tom zase 
až v dalším čísle.“ ■

Léto přeje opravám a výstavbě

Další vozovky a chodníky opravují zaměstnanci TSM Kralupy

Ulice K. Čapka v Lobečku  
po rekonstrukci.

Výstavba propojení ulic  
Dr. E. Beneše a Gagarinova 

u nové budovy lékárny  
v Lobečku.
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Dne 26. 5. 2017 navštívili zá-
stupci Kralup polské měs-

to Środa Wielkopolska, aby zde 
uzavřeli partnerskou smlouvu 
o vzájemné spolupráci. Stalo se 
tak po zralé úvaze obou stran, 
přičemž velmi iniciativní byla 
v tomto ohledu právě polská 
strana, což potvrdil i kralup-
ský starosta Petr Holeček: „Śro-
da Wielkopolska je dynamicky 
rozvíjejícím se městem. Má ve 
svém čele velmi aktivní vede-
ní, které preferuje spolupráci na 
mezinárodní úrovni. Především 
pak partneři z Česka, Němec-
ka a Slovenska jsou pro ně vel-
mi atraktivní. Ovšem i nám se 
spolupráce s polským městem 

už nejedenkrát vyplatila. Důka-
zem jsou např. výměnné poby-
ty žáků základních a středních 
škol. Pevně doufám, že užší spo-
lupráci naváží i některé kulturní 
spolky.“  

A proč se naším partnerským 
městem stala právě Środa Wiel-
kopolska? „Již dlouhá léta udr-
žujeme blízké vztahy s němec-
kým Hennigsdorfem, a protože 
německá strana je partnerem 
také se Środou, byl tento spo-
jovací krok jakýmsi logickým 
vyústěním. Od takto sestavené-
ho trojlístku si nyní slibuji ještě 
intenzivnější spolupráci,“ dodal 
kralupský starosta. 

Město Środa Wielkopolska 

se stalo šestým partnerským 
městem Kralup a přiřadilo se 
ke slovenskému městu Komár-
no, českému Hrádku nad Ni-

sou, francouzskému Banyuls sur 
Mer, německému Hennigsdorfu 
a srbské Šabaci.

ALEŠ LEVÝ

...soutěž pro příznivce fotografií 
a sociální sítě Instagram. Přesně  
do 31. 8. 2017 můžete zasílat fo-
tografie, které během léta pořídíte 
ve městě Kralupy nad Vltavou, po-
případě jeho blízkém okolí. Vámi 
zaslané obrázky budou následně vlo-
ženy na instagramový profil města (www.
instagram.com/mestokralupy/) a zvítězí ta 

fotografie, jež posbírá největší počet 
tzv. lajků. Na nejúspěšnějšího autora 
čeká zajímavá cena, kterou dotyč-
ný/dotyčná obdrží z rukou starosty 
města Petra Holečka.
Fotografie zasílejte na e-mail: ales.

levy@mestokralupy.cz nebo přes 
Facebook formou zprávy. K fotografii záro-
veň uveďte:

} datum pořízení,
} krátký popis (co je na obrázku),
} případně název „efektu“, pod kterým má 
být obrázek vložen.

Pod každou soutěžní fotografií bude uve-
den text: SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE + číslo.

ALEŠ LEVÝ

I letošní léto byla zahájena prázdninová soutěž...

Změna dotýkající se registru vozidel – 
účinnost od 1. 6. 2017

Rozvolněním místní příslušnosti 
(povinnosti registrovat vždy podle místa 
adresy trvalého pobytu nebo sídla firmy) 
dochází k tomu, že na kterémkoliv úřadě 
obce s rozšířenou působností bude možné 
mj. provádět tyto operace: 
} registrace nového vozidla 
} registrace dovezeného vo-
zidla
} změna provozovatele nebo 
vlastníka vozidla (tzv. převod vozidla)
} schvalování technické způsobilosti vozidel  
a přestaveb
} zápisy změn v registru vozidel (tažné zařízení, 
změna barvy apod.)
} vyřazení vozidla z provozu (uložení registrač-
ní značky do depozitu), avšak nahlášení adresy 
místa umístění vozidla a účel jeho využití (po 

12 měsících), nebo opětovné uvedení do provozu 
pouze na tom úřadě, kde bylo vyřazeno.
} zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z pro-
vozu)
} rezervace registrační značky na přání (dopo-
sud na 3 měsíce, nově až na 6 měsíců) a její při-
dělení. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, 
samotné značky ale budou následně připraveny  

k vyzvednutí na úřadě, kde byla 
podána žádost.

Novinka: Protokol o evidenční 
kontrole vozidla má nově plat-

nost 30 dní (doposud 14 dní).

Prázdninový provoz linek PID
bude zahájen v sobotu 2. července a potrvá až do 
neděle 3. září 2017. Konkrétní jízdní řády najdete 
zde: https://www.mestokralupy.cz/mesto/doprava/
mhd-mestska-hromadna-doprava-a-ropid/

ALEŠ LEVÝ

Byla uzavřena partnerská smlouva s městem 
Środa Wielkopolska
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Partnerskou smlouvu podepsali starostové Petr Holeček a Wojciech 
Ziętkowski.

Nominujte 
významné 
osobnosti Kralup
U příležitosti listopadového vý-
ročí povýšení Kralup na město 
jsou pravidelně oceňováni vý-
znamní a výjimeční občané na-
šeho města.

I Vy můžete ovlivnit, kdo oce-
nění získá. Do 30. září 2017 za-
sílejte své návrhy se jmény osob, 
které by si toto ocenění za mimo-
řádný přínos městu zasloužily, 
a to na e-mail: marcela.sveco-
va@mestokralupy.cz nebo poš-
tou na adresu: MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, Marcela Švecová, Pa-
lackého nám. 1, 278 01  Kralupy 
nad Vltavou. Předmět zprávy či 
obálku označte heslem „Oceňo-
vání občanů“.

 ■

Novinky z odboru dopravy

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
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Kapitola č. 6 – městská policie: 
} Mzdové náklady včetně povinných odvodů  
 a pojištění.................................9.870.000,- Kč
} Potraviny (balená voda)  ................. 13.000,- Kč
} Léky, zdravotnický materiál do lékárniček,  
 chirurgické rukavice, dezinfekce, očkování,  
 škrtidla .......................................... 25.310,- Kč
} Výstroj včetně zimních bund  ........205.000,- Kč
} Učební pomůcky a knihy  ................. 6.400,- Kč
} DHDM – radiostanice, kamera do vozidel  
  .....................................................48.000,- Kč
} Materiál – kancelářské potřeby, autopotřeby, 
náboje, baterie, čistící potřeby, tiskopisy, kalen-
dáře, náustky na alkoholtestery, testy na drogy  

  ..................................................... 98.052,- Kč
} Náklady na provoz budovy (energie)  
  ................................................... 252.277,- Kč
} Pohonné hmoty a maziva do služebních  
 automobilů  .................................200.000,- Kč
} Služby telekomunikací, radiokomunikací  
 a peněžních ústavů  ......................78.000,- Kč
} Nájemné střelnic na výcvik  ............30.000,- Kč
} Zákonná školení a vzdělávání strážníků 
  .....................................................98.802,- Kč
} Zpracování dat informačních technologií  
 kamerového systému  ...................94.380,- Kč
} Nákup ostatních služeb (STK, psychologické 
 vyšetření strážníků, revize budov, prolongační  

 kurzy, poplatky ČT, rozhlas, TES Media,  
 dezinfekce vozidel) ...................... 145.720,- Kč 
} Opravy vozidel, nákup pneu pro služební  
 vozidla  ..........................................76.000,- Kč
} Opravy kamerového systému, RDST, GPS,  
 světelných poutačů  ......................80.000,- Kč
} Cestovné  ....................................... 71.860,- Kč
} Nákup kolků + poplatky  .................17.500,- Kč
} Pohoštění a věcné dary při soutěžích a pro 
 delegace z partnerských měst  ...... 53.071,- Kč
} Akce pro veřejnost, seniory, školy  
 a Dny Kralup  ................................. 71.998,- Kč 
C E L K E M ................................11.536.370,- Kč 

LIBOR LESÁK, MÍSTOSTAROSTA

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje
Tentokrát vám v seriálu seznamování s rozpočtem města rozklíčujeme náklady na provoz Městské policie 

v Kralupech nad Vltavou. 

Při plném tabulkovém obsazení čítá policie 22 členů – 1x velitel, 
1x zástupce velitele, 1x administrativní pracovník, 1x přestupkář, 

1x preventista kriminality, 17x strážník + 1x pracovník na úklid. 
Náklady na přijetí jednoho nového strážníka jsou v celkové výši 

44.100,- Kč. Tj. 15.000,- Kč nová výstroj, základní kurz 6.600,- Kč, 
psychologické vyšetření 2.000,- Kč, zbrojní průkaz 3.500,- Kč, ces-
tovné na kurzy 5.300,- Kč, školení pro odchyt toulavých zvířat 
3.000,- Kč, učební pomůcky 1.000,- Kč, kurz sebeobrany 6.000,- Kč, 

kurz BOZP 1.700,- Kč + mzda za dobu trvání kurzů. Po absol-
vování konečných zkoušek může být teprve uchazeč zařazen do 
služebního poměru jako strážník městské policie. 

Z důvodu vynaložení vysokých nákladů pro přijetí nových čle-
nů městské policie je požadováno podepsání pracovní smlouvy 
se závazkem na minimálně 3 roky. V případě ukončení pracovní-
ho poměru dříve, na žádost zaměstnance, musí dotyčný uhradit 
všechny náklady spojené s vyškolením strážníka.

7. DÍL

Město Kralupy nad Vltavou 
vyzývá dlužníky k úhradě 
závazků za městem. 
Nedoplatky se týkají:
} místních poplatků za svoz 
komunálního odpadu (poplatek 
hrazený do roku 2013),
} poplatek ze psa splatný k 31. 3. 
2017, včetně let minulých,
} neuhrazených pokut vyda-
ných městskou policií, odborem 
dopravy, odborem kanceláře ta-

jemníka MěÚ, Obecním živno-
stenským úřadem.

V případě neuhrazení bude 
tato pohledávka předána k vy-
možení soudnímu exekutoro-
vi. V této souvislosti sdělujeme, 
že vymáhání pohledávky tou-
to cestou může osobě dlužníka 
přinést značné zvýšení nákla-
dů na uhrazení dluhu (tj. vč. 
úhrady nákladů exekučního 
řízení).

Nedoplatky lze uhradit v po-
kladně Městského úřadu Kra-
lupy nad Vltavou, poštovní 
poukázkou, nebo na bankov-
ní účet města Kralupy nad 
Vltavou č. 19-624171/0100,  
IBAN CZ56 0100 0000 1900 
0062 4171, vedeného u Komerč-
ní banky a.s., pobočka Kralupy 
nad Vltavou, pod variabilním 
symbolem přiděleným správcem 
poplatku.

Bližší informace poskytne 
ekonomický odbor MěÚ.

Místní poplatky a pokuty MěP:
Šárka Karlíková, 
tel.: 315 739 885, 
sarka.karlikova@mestokralupy.cz

Neuhrazené pokuty uložené
odbory MěÚ:
Eva Leksová, tel.: 315 379 807,  
eva.leksova@mestokralupy.cz

Vyzýváme občany k zaplacení dlužných částek

Vrámci letošních Dnů Kra-
lup probíhalo forenz-

ní značení kol, o které byl 
z řad veřejnosti velký zájem. 
V tomto počinu budou stráž-
níci městské policie dále po-
kračovat, termín však nebyl 
ke dni uzávěrky tohoto čísla 
znám. Podrobnosti k forenz-
nímu značení kol tedy přine-
se zářijové vydání Kralupské-
ho Zpravodaje.

Forenzní značení kol se bude opakovat
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ROZHOVOR

ROZHOVOR s... Ing. Zdeňkou Böhmovou, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 4. 

Živnostenský úřad vykonává státní sprá-
vu v rozsahu stanoveném živnosten-

ským zákonem a dalšími živnostensko-
právními předpisy. Odbor má dva úseky 
– úsek registrace podnikatelů a úsek kont-
rolní a správní. 
Na úseku registrace mohou podnikatelé 
ohlašovat živnosti a žádat o koncese, prová-
dět změny svých živnostenských oprávně-
ní, oznamovat zahájení či ukončení provo-
zování živnosti v provozovnách, přerušovat 
či rušit živnostenská oprávnění a provádět 
řadu dalších úkonů souvisejících s jejich 
podnikatelskou činností. 
Veškeré takto oznámené údaje jsou dále 
zpracovány a promítnuty do živnostenské-
ho rejstříku, který je v určité části veřej-
ným seznamem a občanům je k dispozici 
na webových stránkách Ministerstva prů-
myslu a obchodu www.rzp.cz. 
Úsek registrace funguje zároveň jako Cen-
trální registrační místo – podnikatelé zde 
mohou podat přihlášku k registraci nebo 
oznámení určené finančnímu úřadu, ozná-
mení a hlášení vůči okresní správě soci-
álního zabezpečení, oznámení o vzniku 
a obsazení volných pracovních míst vůči 
úřadu práce, oznámení a hlášení vůči zdra-
votním pojišťovnám. 

Jaké další hlavní úkony jsou v kompetenci 
živnostenského úřadu?
Živnostenský úřad dále vede evidenci 
zemědělských podnikatelů podle zákona 
o zemědělství, která funguje obdobně ja-
ko evidence živnostenských podnikatelů. 
Zpracováváme rovněž agendu podle záko-
na o hazardních hrách v rozsahu kompe-
tencí stanovených zákonem obecnímu úřa-
du, konkrétně tedy rozhodujeme o vydání, 
změně nebo zrušení povolení k umístění 
herního prostoru a přijímáme a zpracová-
váme ohlášení hazardních her. 
Odbor rovněž plní funkci tzv. spotřebitel-
ského ombudsmana. V rámci této funkce 
pomáháme za pomoci nevládních nezis-
kových organizací spotřebitelům, zejména 

seniorům, kteří byli oklamáni a zneužiti 
nepoctivými prodejci v případě různých 
předváděcích akcí.

V jakých situacích se na vás začínající 
podnikatelé nejčastěji obracejí?
Začínající podnikatelé mají různé předsta-
vy o podmínkách podnikání v ČR. My se 

snažíme pomoci jim se vstupem do pod-
nikání v rozsahu, v jakém nám to zákon 
umožňuje – projednáváme s nimi činnosti, 
které by chtěli vykonávat, konzultujeme od-
bornou způsobilost a další podmínky pro 
získání živnostenského oprávnění, zpro-
středkováváme kontakt s ostatními dotče-
nými orgány státní správy. Vždy se snaží-
me, aby budoucí podnikatel požadované 
živnostenské oprávnění získal, bohužel ne 
ve všech případech je to možné, problémy 
vznikají zejména u regulovaných živností, 
k jejichž získání zákon vyžaduje konkrétní 
odbornou způsobilost. 

Jaké jsou nejčastější prohřešky 
živnostníků?

Jde většinou o drobnější prohřešky typu ne-
označení provozovny či sídla podnikatele, 
neoznámení zahájení či ukončení provo-
zování živnosti v provozovně, z těch přís-
něji postihovaných pak nevydávání dokla-
dů o prodeji zboží či nesplnění zvláštních 
podmínek provozování živnosti. 

Lze se v Kralupech setkat s častými případy 
neoprávněného podnikání?
Nejedná se o časté případy, ale vyskytují 
se. Například v letošním roce bylo neopráv-
něné podnikání zjištěno kontrolní činností 
zatím pouze v jednom případě, ve věci bu-
deme standardně zahajovat správní řízení. 

Bude ve Vaší kompetenci i dohled nad 
dodržováním protikuřáckého zákona 
v restauracích? Máte zprávy o tom, kterak 
jsou majitelé místních provozoven na tuto 
zásadní novinku připraveni? 
Živnostenské úřady budou podle zákona 
o ochraně zdraví před škodlivými účin-
ky návykových látek (protikuřácký zákon) 
kontrolovat některé povinnosti podnikate-
lů týkající se prodeje tabákových výrobků, 
kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků 
určených ke kouření a elektronických ci-
garet a prodeje a podávání alkoholických 
nápojů. Pokud Vás zajímá konkrétně dozor 
nad dodržováním zákazu kouření a pou-
žívání elektronických cigaret v provozov-
nách stravovacích služeb, tak tam kontrolní 
pravomoc živnostenské úřady nemají, je 
ovšem svěřena mimo jiné i obci v přene-
sené působnosti, lze tedy předpokládat, že 
tento typ dozoru bude v Kralupech vyko-
návat městská policie a případné sankce 
řešit odbor kancelář tajemnice v rámci pře-
stupkového řízení.

Z praxe víme o tom, že se podnikatelé na 
novou právní úpravu připravují, evidujeme 
řadu dotazů z řad provozovatelů pohostin-
ských provozoven. Nejčastěji podnikatele 
zajímá, zda je možné vyhnout se nějakým 
legálním způsobem účinkům protikuřácké-
ho zákona. K tomu musím bohužel konsta-
tovat, že žádný takový způsob není. 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR!

ALEŠ LEVÝ 

2013 .......................................................................................................5 927 podnikatelů
2014 .......................................................................................................5 989 podnikatelů
2015 .......................................................................................................6 025 podnikatelů
2016 .......................................................................................................6 223 podnikatelů 
1. čtvrtletí letošního roku  .....................................................................6 259 podnikatelů

Statistický vývoj zaregistrovaných podnikatelů 
za posledních 5 let ve správním obvodu Kralupy nad Vltavou

Odpovědi na další otázky a dále 
rozšířené odpovědi na otázky zde 
otištěné najdete na www.kralup-
skyzpravodaj.cz.
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Technoparku v Kralupech se 
daří. Úspěšně slouží českým 

i evropským podnikům. Aktuál-
ně běží v Technoparku 14 pro-
jektů za celkem 191 milionů ko-
run. Největším z nich je projekt 
na využití tepelně odolných ma-
teriálů pro pokročilé aplikace 
v letectví za 57 milionů korun. 

V červnu oslavil kralupský 
Technopark druhé narozeni-
ny a plní naděje, které do něj 
vložila jeho mateřská instituce, 
Vysoká škola chemicko-techno-
logická v Praze. 

 „Výsledky Technoparku jsou 
zatím nad očekávání dobré. Přáli 
jsme si, aby byl inovačním part-
nerem pro české a evropské pod-
niky a zároveň centrem apliko-
vaného výzkumu. Obojí se děje 
v míře, která mě těší,“ říká Karel 
Melzoch, rektor VŠCHT Praha.

Technopark Kralupy se zamě-
řuje na oblasti stavební chemie 
a související obory, především 
materiálový výzkum. Je respek-
tovaným pracovištěm pro odbor-
nou veřejnost v oblasti aplikace 
alumo-silikátových materiálů, 
žáromateriálů a keramiky.

„V rámci univerzity plníme 
funkci Centra transferu techno-
logií. Jsme důležitým článkem 
pro aplikace know-how VŠCHT 
do praxe. K tomu máme zpra-
covaný funkční systém zapo-
jení studentů VŠCHT do řeše-
ní grantových a komerčních 
projektů,“ vypočítává ředitel 
Technoparku Kralupy Milan 
Petrák.

Technopark se poprvé otevřel 
veřejnosti 6. června 2015. Jeho 
výstavba a vybavení byly spolu-
financovány z operačního pro-

gramu Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR. Celková hodnota 
projektu dosáhla 265,5 milionu 
Kč, z čehož dotace činila 199 
milionů Kč.

MGR. MICHAL JANOVSKÝ

Kralupy se stanou v pořadí osmou za-
stávkou týmu Recyklojízda 2017, který 

se v září chystá projet ČR od západu na 
východ, aby podpořil třídění a recyklaci 
baterií. Tříčlenný tým si dal za cíl na elek-
trokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vy-
jíždí v úterý 5. září z Aše a končí 14. září 
v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. 
Na cestě má 23 zastávek v českých a mo-
ravských městech. 

„Celou akci děláme především proto, že 
chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že 
i když se někomu mohou zdát baterky malé, 
do koše rozhodně nepatří. Je po-
třeba je odnášet na sběrná mís-
ta, odkud putují na recyklaci. 
Chráníme tím životní prostředí,“ 
říká Eva Gallatová, která je členkou 
týmu Recyklojízdy a zároveň zastu-
puje neziskovou společnost ECOBAT. 
Ta v České republice již 15 let zajišťuje 
zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií. 

Pojďte do toho s námi!
Zapojit do projektu Recyklojízda se mo-

hou i lidé v Kralupech a okolí, a to hned 
dvěma způsoby. Jednak tím, že na sběrná 
místa přinesou použité baterie. Kromě již 
zavedených míst bude probíhat ještě mi-
mořádný sběr baterií v přízemí městského 
úřadu, a to po dobu letních prázdnin od 
1. 7. do 31. 8. 2017. 

Druhou možností je připojit se k týmu 
Recyklojízdy, pár kilometrů zdolat společně 
a podpořit tak dobrou věc. „Do Kralup dora-
zíme v pátek 8. září ve 13 hodin. Na Palacké-
ho náměstí před budovou MěÚ budeme mít 
info stánek, kde se návštěvníci dozvědí více 
o recyklaci baterií a domů si mohou odnést 
krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií. 

V 13:30 hodin vy-
jedeme z Kralup 
směr Čelákovice. 
Kdo se chce připo-
jit, je vítán. Zdolat 
trasu s námi může 
na kole, koloběž-
ce, klidně i běžet,“ dodává Eva Gallatová. 

Proč je dobré třídit baterie?
Když hodíte použitou baterii do popel-

nice na směsný odpad, skončí na skládce 
nebo ve spalovně. V obou případech se 
z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těž-
kých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, 

podzemní a povrchové vody. Když 
ale absolvujete pár kroků na-
víc k nejbližšímu sběrnému 
místu, pak nejenže přírodu 
neznečisťujete, ale navíc ji 

šetříte, protože díky recyklaci 
z použitých baterií získáváme druhotné su-
roviny, zejména kovy, které mohou sloužit 
k výrobě nových produktů. Sběrných míst 
je v České republice už přes 20 tisíc. Asi 
nejznámější jsou červené venkovní kontej-
nery na třídění drobných elektrospotřebičů 
a baterií. Na popularitě získává odevzdává-
ní baterií v obchodech. A pokud ještě neví-
te, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě 
ho najdete na interaktivním vyhledavači 
mapa.ecobat.cz. ■

Do Kralup zavítá Recyklojízda
RECYKLOJÍZDA v KRALUPECH
} v pátek 8. září 2017 od 13 hodin na Palackého 
náměstí, před budovou MěÚ
} info stánek Recyklojízda 2017, kde se dozvíte 
více o recyklaci baterií a dostanete krabičku na 
třídění baterií v domácnosti
} ve 13:30 hodin odjezd z Kralup do Čelákovic
} projekt realizuje nezisková společnost ECO-
BAT s.r.o., www.recyklojizda.ecobat.cz
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Technopark oslavil druhé narozeniny

Šupna na transport pytlů  
s moukou je památkou na původní 
budovu, místo které byl vybudován 
kralupský Technopark.

Ředitel  
Technoparku Kralupy  

Ing. Milan Petrák
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Odpovídá Filip Volák, starosta Veltrus
Na tuto otázku je opravdu nesnadné od-

povědět stručně – jde o složitou kauzu s his-
torií sahající především mezi roky 2006-
2010. Současnou činnost stavebníka (tedy 
firmy Tezzav, s. r. o.) i Krajského úřadu (dále 
jen KÚ) Město Veltrusy rozporuje u Krajské-
ho soudu (dále jen KS), ke kterému podalo 
dvě správní žaloby. 

První se týkala Rozhodnutí stavebního 
úřadu (SÚ), které potvrdil KÚ, čímž mě-
lo být potvrzeno přidání pozemku 422/33 
(býv. 435) pro „druhou haldu“. Tento úkon 
byl proveden po pěti (!) letech od zásad-
ního a problematického rozhodnutí SÚ ze 
dne 2. 6. 2010 ve věci dodatečného povo-
lení terénních úprav. Krajský soud vydal 
počátkem prosince 2016 rozsudek, kterým 
dal žalobci (tedy Městu Veltrusy) za pravdu 
– předmětný pozemek není možné takto 
doplňovat (tzv. „opravou zřejmých nespráv-
ností“), i když se objevuje v dosti problema-
tické projektové dokumentaci. V této sou-
vislosti bylo vydáno i předběžné opatření 
(tedy nástroj, který měl zastavit navážení), 
které však stavebník nerespektoval a za 
několik dní navezl základ druhé haldy. 
Krajský úřad (i stavebník) se proti rozsud-
ku KS odvolali k Nejvyššímu soudu, který 
tuto kauzu v současnosti posuzuje.

Druhou žalobou u KS Město Veltrusy vy-
jadřuje nesouhlas s „prodloužením termínu 
dokončení terénních úprav do 31. 12. 2017“ 
(z 07/2016). V tomto rozhodnutí (nejdříve 
SÚ, následně též KÚ) též figuruje proble-
matický pozemek, na kterém chce stavebník 
realizovat „haldu č. 2“. Pro úplnost připo-
mínám, že celá halda č. 1 má schválenou 
maximální výšku 222,6 m. n. m., které však 
stále dosud nebylo dosaženo (pro porovná-

ní: vrch kralupského kopce Hostibejk má 
cca 232 m. n. n.).

Další navážení materiálu mě samozřejmě 
netěší. Krajský úřad vydal navíc další ver-
zi „Provozního řádu“ – pro zařízení k na-
kládání s odpady (03/2017), který umož-
ňuje stavebníkovi navážet nejen zeminu, 
ale též recyklát do vel. 12,5 cm (k tomuto 
rozhodnutí jsme podali odvolání na Mini-
sterstvo životního prostředí ČR). Jako vel-
mi problematické se jeví používání čísel 
resp. hodnot ohledně povoleného objemu 
navezeného materiálu – z celkového pohle-
du je povolený objem překročen (již v létě  
r. 2015 to bylo dle dronového měření 
o cca 24 %), komplikací však je, že se SÚ  
v r. 2010 pravděpodobně vůbec nezabýval 

tím, že bylo v době dodatečného povolení 
již x metrů navezeno (místy až 8 m nad 
nivelitu terénu) a „stavbu“ zkrátka povolil 
nad tímto již existujícím objemem inertního 
odpadu, který čítá desítky tisíc m3.

Závěrem chci upozornit, že budeme (tedy 
volená samospráva Veltrus) alespoň usilovat 
o minimalizaci rizik, která mohou souviset 
s negativním vlivem na okolní pozemky 
a veltruský katastr. Hlavní vliv na rozho-
dování v řízeních ohledně dalšího vývoje 
má nicméně státní správa – tedy stavební 
úřad a jeho nadřízený orgán – Krajský úřad.

Město se též nebrání jednání se stavební-
kem, budou-li však jeho předložené návrhy 
a záruky míněny vážně a budou-li realizo-
vatelné. ■

Vnávaznosti na slavnostní 
odhalení sochy Josefa Švej-

ka, které se uskutečnilo na Pa-
lackého náměstí za přítomnosti 
většiny občanů Kralup, se hned 
za dva týdny konal historicky 
druhý ročník turisticko-spole-
čenské akce „Švejkovy cyklo-
manévry“. 

Čteme Švejka je aktuální 
projekt místních „švejkologů“.  
„Je to další výzva, na kterou se 
nyní soustředíme. Rozhodli jsme 
se realizovat audio knihu čítají-
cí 869 stran, přičemž každou ze 

stránek načte někdo jiný.  Vznik-
ne tak unikátní dílo, jehož cílem 
je opětovná propagace románu 
Jaroslava Haška,“ uvedl Václav 
Gabriel, jeden ze členů Spolku 
pro instalaci sochy Josefa Švejka 
v Kralupech nad Vltavou. „Mo-
mentálně máme asi 170 načte-
ných audio stop, takže nás ještě 
čeká hodně práce,“ uzavřel Vác-
lava Gabriel. 

Zájemci o zařazení do projek-
tu se mohou přihlásit na adrese: 
lekkralupy@seznam.cz

ALEŠ LEVÝ

Kralupští „švejkologové“ jedou dál...

Červnové Švejkovy 
cyklomanévry
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Proč se opět naváží na strachovskou haldu?
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Skládka u Kralup  
(v pozadí s Řípem).
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V minulém čísle Kralupského Zpravodaje si čtenáři mohli přečíst článek „Po železnici z Prahy do Kralup“. 
Pokračujme dál z Kralup do Nelahozevsi. Naše město spojuje s Nelahozevsí nejen železnice, ale jsou to  

i dvě cesty: silnice přes Lobeč a náhorní rovinu a pěšina podél Vltavy známá jako Dvořákova stezka.

Obě obce spojují tyto cesty odpradáv-
na. Silnici z Kralup do Lobče přes 

lokalitu zvanou „V tatinách“ používali sed-
láci s povozy, zatímco mnohem kratší ces-
ta podle vody sloužila pěším. Horní ces-
ta, tedy silnice, se stala osudnou v roce 
1861 sedláku Karbanovi, který si poseděl 
večer v nelahozeveské hospodě, kde se 
pochlubil, kolik má peněz a pozdě večer 
se vydal na cestu domů do Lobče. Patrně 
v obavě, aby v opilosti nespadl do Vltavy, 
volil delší horní cestu přes tatiny, kde ho 
zloději přepadli a zabili. Pomístní jméno 
„V tatinách“ je odvozeno od staročeského 
pojmenování „tat“, to jest zloděj. To se 
potvrdilo a místo, kde skončil život Vin-
cence Karbana, označuje dodnes vysoký 
kamenný pomník u silnice.

Pískovcový útvar tyčící se podle Vlta-
vy tvořený arkózami a slepenci spadající 
strmě do řeky, na který narazili dělníci 
při stavbě dráhy v roce 1847, musel být 
proražen ručně bez použití trhavin, jak 
už bylo uvedeno v minulém čísle Zpravo-
daje. Dělníci používali jen kladiva, klíny 
a sochory. Vzniklé tunely byly dokončeny 
až za dva roky. Trať i tunely byly dosta-
tečně vysoko nad hladinou Vltavy, a tak 
povodněmi nebyly ohroženy. Přesto v roce 
1872 musel být zastaven na trati do Pod-
mokel provoz. Velká bouře spojená s prů-
trží mračen způsobila, že proudy vody 
zanesly tunely vysokým nánosem hlíny 
stržené ze svahu.

Nelahozeveské tunely byly za první 
i druhé světové války považovány za dů-
ležité vojenské objekty a byly k nim sta-
věny stráže. Všechny kralupské železnič-
ní objekty, které byly vojensky důležité, 
dostaly za první světové války na starost 
tzv. landšturmáci: vojensky organizova-
ná domobrana, určená hlavně pro stráž-
ní služby. Velitelem kralupské stráže byl 
nadporučík Jan Pátek. Když byl v polovině 
světové války odvolán na frontu, věnova-
li mu vojáci 16. května 1916 na památku 
na kralupskou strážní službu album s fo-
tografiemi. Album s cennými dobovými 
fotografiemi si můžeme prohlédnout na 
webové adrese www.landsturm8.com/al-
bum/. Dvě nejzajímavější fotografie uvá-
díme na této stránce.

Na prvním obrázku vidíme nástup 
strážního oddílu před vjezdem do tunelu 
na kralupské straně. Na obrázku je dobře 
patrný tvar tunelu nad jednou kolejí. Trať 
z Kralup do Podmokel byla vybudována 
jen jako jednokolejná a sloužila tak tři 
čtvrtiny století. Teprve ve dvacátých letech 

dvacátého století byly zahájeny práce na 
rozšíření nelahozeveského tunelu a polo-
žení druhé koleje. Dne 12. května 1928 
byl zahájen provoz na dvojkolejné trati. 

Ve stejné době, kdy byly rozšiřovány 
tunely, byla budována v letech 1925 až 
1928 elektrárna Miřejovice. Z pískovce 
vytěženého z tunelů vytesali kameníci 
kvádry, které byly použity při stavbě 
elektrárny hlavně jako ozdobný prvek 
pro římsy a nadokenní oblouky budovy 
elektrárny.

Na dalším obrázku je zachycen pohled 
na cestu pod tratí, která dnes nese název 
Dvořákova stezka. Stojí na ní příslušníci 
domobrany s puškami a pózují fotografo-
vi. To se psal rok 1916. Dnes již cesta do 
Nelahozevsi vypadá jinak. Slouží pěším 
i cyklistům jako značená cyklostezka a je 
označená červenou turistickou značkou. 
Tenké stromky v ochranných obalech po-
dle cesty jsou dnes stoleté stromy. Před sto 
lety je vysázel „Zemědělský a okrašlovací 
spolek pro Kralupy a okolí“, v jehož čele 
stál Antonín Boruta, dědeček básníka Jaro-
slava Seiferta. Jeho zásluhou byl zalesněn 
i kralupský Hostibejk, který se na začátku 
dvacátého století tyčil nad Kralupy jako 
holá skála.

 ING. JOSEF STUPKA

Z Kralup do Nelahozevsi

Stráž domobrany před tunelem v roce 1916.

Dvořákova stezka v roce 1916. 
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Kralupské pivovarnictví má 
bohatou historii, o které 

nevědí ani mnozí Kralupané. 
Znají jen pojem „bývalý pivo-
var“ a dnešní nevzhledně vy-
hlížející budovu. Vždy tomu tak 
ale nebylo. Kralupské pivo bylo 
vyhlášené a vyváželo se až do 
Ameriky. Podívejme se stručně 
na jeho historii, jeho rozkvět 
a rychlý úpadek.  

Místní historik Ing. Josef Stup-
ka o pivovaru napsal: „V roce 
1871 zakoupil pozemek bývalé-
ho Sýkorovského gruntu č.p. 3 
sládek Josef Fischer ze Zdib a po-
stavil zde o rok později pivovar. 
Od samého počátku se v kralup-
ském pivovaru vyráběl výtečný 
slad, který se vyvážel i do ciziny. 
Ke konci 19. století za dalšího 
majitele Leopolda Fischera se již 

vyrábělo 24.000 hektolitrů piva 
ročně, a to díky modernímu vy-
bavení poháněnému parostroj-
ním zařízením. Vyrábělo se pivo 
100 světlé a 100 černé a v ležác-
kých sklepech i 120 ležák.“

Během let nástupci klanu Fis-
cherů rozvíjeli provoz a moder-

nizovali ho. Vybudovali sladov-
nu, která byla využívána hlavně 
díky železničnímu uzlu. Otvíra-
li restaurace, podporovali sklep-
ní hospodářství, zřídili ležáko-
vé tanky, generátor na výrobu 
umělého ledu, stáčírnu piva do 
lahví, postupně odstoupili od 

rozvozu koňským spřežením 
a investovali do automobilů.  
Obě války provoz pivovaru po-
znamenaly, ale vždy se podařilo 
znovu obnovit výrobu kralup-
ského piva. V roce 1948 došlo ke 
znárodnění, střídali se vlastníci 
a ředitelem se stal Josef Kopři-
va, tehdejší sládek. Vznikl ryze 
socialistický podnik. Vyrábělo 
se sice 70.000 hektolitrů, ale bo-
hužel na úkor kvality. Skončil 
i odbyt pro hlavního odběratele 
a tím byly kladenské hutě. V ro-
ce 1979 pivovar dovařil a v jeho 
objektu fungovala pouze sladov-
na a z části se stala stáčírna 
Velkopopovického piva. 

Po úpadku vlastnických firem 
majetek odkoupilo v exekuci 
Město Kralupy nad Vltavou. 

■

V lastníkem areálu pivovaru a sladovny 
je Město Kralupy nad Vltavou, které 

v minulých letech systematicky pracovalo 
na tom, aby získalo do svého vlastnictví 
dožívající výrobní areály v centru města. 
Díky tomu může nyní výrazně ovlivňovat 
přestavbu tohoto území.

Existuje nějaká koncepční architektonická 
studie využití? 
Přestavbě centra města byla věnována v mi-
nulosti architektonická soutěž. Areál pivo-
varu byl součástí řešeného území, takže 
základní souvislosti jsou dané. Také vyso-
koškolští studenti Fakulty stavební ČVUT se 
věnují opakovaně pod vedením odborníků 
ve svých ateliérových pracích tématu vyu-
žití areálu kralupského pivovaru a sladovny.
Město v současné době zadává přípravné 
práce pro zpracování návrhu využití areálu. 
Byla zpracována analýza možností využití 
a statické posouzení. Připravuje se zadání 
studií, které již budou řešit vlastní návrh 
konverze pivovaru a sladovny.

Jaký je stávající záměr využití z pohledu 
komise pro rozvoj centra?
Formuje se představa o polyfunkčním vy-
užití areálu s atraktivním parterem, s ob-
chody a službami v přízemí. Budovy by mě-
ly sloužit nekomerční (veřejné) i komerční 
vybavenosti, v závislosti na technických 

předpokladech budovy.
Z veřejné vybavenosti se uvažuje o umís-

tění městské knihovny, lidové školy umění 
a víceúčelového sálu pro malá hudební vy-
stoupení (včetně žáků hudební školy), před-
nášky, projekce, klubovou činnost, výstavní 
akce a podobně.

Z komerční vybavenosti pak o varně ma-
lého pivovaru, restauraci, ubytování v ma-
lém rozsahu, kavárně, klubech, wellness, 
dětském centru, výtvarných dílnách apod.

Mohou být předloženy i další náměty pro 
využití stavby, včetně alternativních forem 
kulturně společenských prostorů kombino-
vaných s možností občerstvení a využití 
prostorů v interiéru i exteriéru. 

Počítá se i s možností využití pro byd-
lení, pokud to umožní technické a dispo-
ziční řešení, protože cílem je, aby centrum 
města bylo obydlené a živé i po uzavření 
obchodů a služeb.

Je tento záměr v souladu se stávajícím 
územním plánem a jaké jsou regulativy 
tohoto území?
Tyto záměry jsou v souladu s územním 
plánem. Areál spadá do ploch „Smíšených 
obytných – centrálních“, které právě s ta-
kovým využitím počítají.

Jaké by mělo být začlenění do stávajícího 
urbanistického komplexu s výhledem na 

zkvalitnění centra města jak vizuální, tak 
i funkční a prostorové? 
Budova pivovaru je významnou dominan-
tou, která bude spoluvyutvářet kulisu k no-
vému náměstí, které se již projekčně připra-
vuje. Přední část směrem ke kostelu bude 
zbavena technických přístavků a čelo pi-
vovaru bude moci vyniknout v plné kráse. 
Pokud se podaří vhodně pivovar využít, 
bude srdcem obnoveného centra, kam bu-
dou mít lidé spoustu důvodů chodit. Proto 
je třeba se při řešení soustředit na kvalitu 
okolních veřejných prostranství a příjemné 
propojení přízemí s parterem.

Existuje časový plán nebo alespoň přibližný 
časový horizont obnovy a revitalizace areálu? 
Stanovit časový plán je obtížné, město za-
hájilo postupné kroky k revitalizaci areálu, 
ale tento postup bude záviset zejména na 
zajištění financování.

Počítá se s komplexní přestavbou en bloc 
nebo bude spíše snaha řešit přestavbu po 
částech? 
To souvisí právě s otázkou financování pře-
stavby, využití dotací, zapojení soukromého 
sektoru a podobně.

Dožijeme se toho? :-)
Určitě a myslím, že je na co se těšit.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR! HANA BOZDĚCHOVÁ

ROZHOVOR s... hlavní architektkou města a autorkou územního plánu města Ing. arch. Vlastou Poláčkovou

Budova pivovaru je zajímavá nejen architektonicky

Pivovar: Z historie do budoucnosti
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Studenti Katedry architektury České-
ho vysokého učení technického v Pra-

ze během zimního semestru pracovali na 
možných úpravách budovy kralupského 
pivovaru. Pod vedením profesora Tomáše 
Šenbergera a doktora Jana Pustějovského 
připravovali návrhy konverze pivovaru, jenž 
byl založen v roce 1872. Zajímavým zjiště-
ním bylo, že většina z dvaadvaceti studentů 
ponechává pivovarský komín jako upomín-
ku na průmyslovou minulost města. Každý 
ze studentů však na tento projekt nahlížel 
z různé perspektivy a tak vzniklo mnoho 
variant architektonických studií. Seznámí-
me vás krátce s několika z nich.

Bc. MARKÉTA ŠORNOVÁ (23 let)
Jak těžké pro Vás bylo zadání? 

Pivovar je velice rozsáhlý a je v něm velký 
potenciál. Zpočátku jsem nevěděla, jakým 
směrem se při návrhu vydat. Byla to pro mě 
první konverze, poprvé jsme ve škole praco-
vali s něčím, co již stojí a nějakým způsobem 
funguje či fungovalo. Proto bylo těžké zvolit 
si ten správný směr, abych vnesla do objektu 
něco nového, něco funkčního, něco, co tam 
zapadne a bude to sloužit lidem. Zároveň aby 
byl stále zachován znatelný odkaz tehdejšího 
pivovaru. Vzhledem k tomu, jak je objekt vel-
ký, jsem se zaměřila podrobněji na část bytů 
v horních podlažích. Pro komplexnější rozbor 
a dopracování celého projektu, bych ale po-
třebovala, vzhledem k velikosti objektu, více 
než jeden semestr ve škole.

V čem je výhoda Vámi navržených průhled-
ných zvukotěsných boxů použitých pro 
učebny hry na hudební nástroje?

Hlavní bod, proč jsem zvolila průhlednost 
boxů, je zvýšení prostupu denního osvětlení 
do interiéru. Vzhledem k tomu, že se nachází 
ve 3. a 4. nadzemním podlaží, kde zacho-
vávám původní okna, bylo potřeba zajistit 
dostatek denního osvětlení pro každou míst-
nost. Kdybych využila neprůhledný materiál 
místo průhledného, tak bych pravděpodobně 
neumístila do každé místnosti okno, což je 
nepřípustné. Zároveň tento návrh umožňuje 

studentům být v neustálém vizuálním kontak-
tu s ostatními. 

Bc. MAREK MACH (25 let)
Jak dlouho jste na návrhu pracoval? 

Měli jsme na to semestr, což je 13 týdnů + 
nějaký čas na finalizaci vizuální stránky po 
konci semestru, asi další 2 týdny. Plus sa-
mozřejmě začátek práce obsahuje návštěvu 
místa a průzkum. 

Z jakých důvodů jste se rozhodl pro mezo-
netové byty?

Obecně jsem chtěl udělat takovou zátě-
žovou zkoušku pro pivovar. Jestli ty byty 
pojme a budou tam moc být. Tuto možnost 
podporovalo i přímo město. Mezonetové 
jsou proto, že byty obecně jsou velmi těžko 
adaptovatelné na takovouto stavbu. Pivo-
varské prostory sladovnických půd jsou vel-
koprostorové, s malými okny a sloupy vět-
šinou uprostřed traktu. Tento prostor je pak 
z hlediska konverze a adaptability nejvíce 
vhodný ponechat tak, jak je, otevřený a  vlo-
žit do něj například galerii, kanceláře atd. 
Byty jsou velmi problematické z hlediska ve-
dení sítí i stavby nových příček a z hlediska 
osvětlení. Proto jsem volil mezonetové byty 
i z pohledu větší využitelnosti bytů a mož-
nosti osvětlení.

Kdyby se jeden z návrhů měl realizovat, 
proč by to měl být ten Váš? 

Tak samozřejmě jsem přesvědčen o svojí 
práci. I když ve výsledku vidím u spolužáků 
věci, jak to mohlo být i jinak a třeba i lépe. 
Ale k mému projektu. Jeho síla a přínos je 
v tom, že se snažím maximálně podporovat 
historickou identitu místa a zachovávat co 
nejvíce z atmosféry místa. Konkrétně tím 
myslím, jak některé prvky na fasádě, nosné 
konstrukce, tak např. zbytky technologií na 
výrobu piva uvnitř objektu. Ale vše tedy spo-
lečně s novými zásahy vypovídajícími o sou-
časné době a architektuře. To je podle mého 
naprosto zásadní. Člověk, který navštíví 
pivovar, by měl pak vnímat současnost v no-
vých zásazích, ale i tu historii místa i města 
Kralupy.

Bc. JIŘÍ KALUHA (24 let)
Jak náročné bylo popasovat se se zadáním 
studie?

Obtížnost zadání je špatně porovnatelná, roz-
hodně šlo ale o zadání inspirující. Konverze 
průmyslových staveb v rámci školního zadá-
ní pro mě byla novinka, ale bylo to něco, co 
jsem si opravdu užil. Samotná budova a její 
umístění ve městě má své kouzlo, svoji histo-
rii. Nejtěžší bylo tedy rozhodnout, které před-
nosti stávající budovy mají být vyzdvihnuty 
a které prvky by bylo vhodné eliminovat.

Do svého návrhu jste vybral lezeckou stě-
nu, co Vás k tomuto nápadu vedlo?

Lezecká stěna byla navržena do prostoru pi-
vovarského hvozdu, tedy neosvětlené střední 
části pivovaru, která sousedí s prostorem 
schodiště. Tento prostor je pro pivovary spe-
cifický a jeho možnosti konverze jsou cel-
kem omezené, neboť jde o nepřepatrovaný 
prostor, který prochází téměř celou výškou 
budovy a v horní části je zakončen klenbou. 
Přemýšlel jsem nad několika variantami jeho 
využití, od výtahové šachty až po galerii, ale 
nakonec jsem se rozhodl tento přirozeně má-
lo osvětlený a těžce vertikální prostor využít 
právě jako lezeckou stěnu, která by zde dle 
mého názoru při zachování původního kouz-
la tohoto prostoru a relativně malém množ-
ství úprav mohla fungovat. Tato funkce také 
souvisí s navrženou tělocvičnou ve druhém 
podlaží.

Kdyby se jeden z návrhů měl realizovat, 
proč by to měl být ten Váš? 

Mým cílem bylo navrhnout realistický pohled 
na věc bez velkých demolic a extrémních 
přestaveb, chtěl jsem spíše očistit objekt pi-
vovaru od nejrůznějších přístaveb, napravit 
v minulosti vzniklé architektonické nedostat-
ky, otevřít ho občanům a nabídnout využití 
a nové funkce a jejich uspořádání do speci-
fických prostor pivovaru. Chtěl jsem zacho-
vat určitou rovnováhu občanské vybavenosti 
a komerčních prostor, aby konverze získala 
nějaký rámcový ekonomický smysl. Návrh 
byl koncipován jako racionální konverze, jejíž 
prvky by šlo dále rozvíjet.

DĚKUJI ZA ROZHOVORY! KATEŘINA HOROVÁ

Budoucí architekti si vyzkoušeli práci 
na rekonstrukci historické budovy
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Jak hodnotíte současné podmínky pro 
vaši činnost. Jaké problémy považujete za 
nejpalčivější a které brání vašemu dalšímu 
rozvoji?

ŠÁRKA PÁNKOVÁ (KNIHOVNA):

Městská knihovna byla do přízemí budovy 
tzv. dívčí školy postavené v roce 1893 pře-
stěhována v šedesátých letech minulého sto-
letí. V roce 1998 a 1999 prošlo rekonstruk-
cí oddělení pro děti, bylo zrekonstruováno 
a rozšířeno oddělení pro dospělé čtenáře, 
návštěvníkům byla zpřístupněna studovna. 
Další rekonstrukce proběhla po povodni 
v roce 2002. Protože hlavní činností knihov-
ny je shromažďování, zpracovávání a pře-
devším zpřístupňování knihovního fondu, 
pracovnice knihovny se při těchto úpravách 
snažily rozšířit volný výběr knih. I když 
došlo ke stavebním úpravám, s narůstají-
cím počtem svazků knih víme, že prostory 
jsou již pro návštěvníky i pro pracovní-
ky knihovny nevyhovující. Knihovna měla 
ke konci roku 2016 ve svém fondu 55 113 
knihovních jednotek, v loňském roce usku-

tečnili čtenáři 37 tisíc návštěv a vypůjčili 
si 113 tisíc dokumentů. Besed, přednášek 
a akcí pro školy se zúčastnilo přes dva tisí-
ce návštěvníků. Také při této činnosti pro 
veřejnost a školy pociťujeme nedostatek pro-
storu. Akce většinou probíhají ve studovně 
nebo v oddělení pro děti, kde musíme přidá-
vat místa k sezení, stěhovat stoly, omezovat 
provoz. Samozřejmě mezi nedostatky patří 
také chybějící sociální zařízení pro návštěv-
níky knihovny.  
LUBOŠ HARAZIN (ZUŠ): V současné době 
naši Základní uměleckou školu navštěvuje 
téměř 750 žáků, kteří jsou vzděláváni ve 
čtyřech uměleckých oborech: hudebním, 
výtvarném, tanečním a literárně-drama-
tickém. Ačkoli náš zřizovatel, kterým je 
Město Kralupy nad Vltavou, před 6 lety 
zrekonstruoval suterénní prostory ZŠ a MŠ 
Třebízského pro potřeby výuky hromadně 
vyučovaných oborů, tak i nadále narůstá 
potřeba rozšíření adekvátních prostor pro 
další rozvoj našich vzdělávacích a umě-
leckých aktivit. Stěžejním úkolem je mi-
mo jiné plnění Rámcového vzdělávacího 
plánu základního uměleckého vzdělávání, 
ze kterého vychází i náš Školní vzdělávací 
program. Jsme školou státní a ve spoluprá-
ci s jejím zřizovatelem se snažíme tomuto 
programu co nejvíce vyhovět. Jako nejpal-
čivější problém naší „zušky“ vidím značný 
počet míst, ve kterých naše škola své žáky 
vzdělává a nedostatek vyučovacích prostor. 
K dnešnímu dni působíme v ulici Riegro-
va, v ZŠ a MŠ Třebízského, v Kulturním 

domě Vltava, v kralupském muzeu, v sá-
lu hotelu Sport, v kralupských kostelech 
a dalších místech. Postrádáme především 
vlastní multifunkční koncertní sál, zku-
šebny orchestrů, kabinety, sborovnu, třídy 
a prostory technického zázemí školy.
JAN RACEK (MUZEUM): 

Jako každá instituce prochází i muzeum 
jistým vývojem a je potřeba na něj reago-
vat zajištěním dalšího rozvoje. Základním 
posláním muzea je shromažďovat / sbírat 
předměty muzejní povahy dokumentující 
vývoj města a jeho regionu, uchovávat je 
a využívat tyto předměty k pořádání výstav 
a výzkumné činnosti. To se ovšem nyní 
daří jen částečně. Výstav muzeum pořádá 
5-7 ročně v pěkném výstavním sále. Po té-
to stránce je situace optimální. Avšak po 
stránce uchovávání předmětů jsme narazili 
na prostorovou bariéru danou rozlohou vy-
užívaného objektu. Ten dnes po 25 letech 
existence muzea už nepostačuje po stránce 
prostoru k ukládání a prezentaci předmětů. 
Pokud v polovině 90. let prostory postačo-
valy pro uložení cca 2 000 předmětů, dnes 
při počtu 6 000 už se kapacitně není kam 
rozvíjet. Proto je prioritou zajištění depozi-

Pivovar se mění na MĚSTSKÉ     KULTURNÍ CENTRUM

VIZE VEDOUCÍCH KULTURNÍCH INSTITUCÍ, KTERÝCH SE PROJEKT TÝKÁ
Revitalizace centra města úspěšně pokračuje. Již řadu měsíců je z mnoha úhlů 
pohledu řešeno potenciální využití budovy bývalého pivovaru, přesněji objektu 
pivovarské sladovny. Napříč politickým spektrem panuje shoda o využití objektu jako 
městského kulturního centra, ve kterém by své nové zázemí nalezly tyto subjekty: 
Základní umělecká škola, městská knihovna a částečně i městské muzeum. 
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tárních prostor, a to rovnou s prostorovou 
rezervou na několik let dopředu. S nárůstem 
počtu předmětů se pojí i možnosti rozšíření 
stálých expozic a prohloubení jejich témat, 
což je aktuálně rovněž prostorově omezeno. 
A tak se druhou potřebou staly rozsáhlej-
ší prostory pro stálé expozice. Východisko 
z toho vidím buď ve stavebním rozšíření 
dosavadní budovy, nebo v přemístění muzea 
jako celku jinam do rozsáhlejších prostorů.

 
Co si slibujete od projektu přestavby 
pivovaru na multifunkční budovu 
s akcentem na kulturu a společenské dění? 
Jak by podle Vás vypadalo ideální využití 
prostor pro důstojný a kreativní rozvoj vaší 
činnosti?
ŠÁRKA PÁNKOVÁ (KNIHOVNA): Přestavbou pi-
vovaru na multifunkční budovu by vznik-
lo společenské centrum s ideální polohou 
v centru města. Předpokládám, že nové pro-
story zvýší zájem obyvatel o jejich služby, 
bude dán prostor k návštěvě několika kul-
turních organizací v jeden den. V knihovně 
pravděpodobně dojde k nárůstu registrova-
ných uživatelů a k větší návštěvnosti. Zvýše-
ný zájem o služby knihovny jsme zazname-
nali i po předešlých rekonstrukcích. Největší 
nedostatky vidíme ve velikosti oddělení pro 
děti a mládež, které by si zasloužilo rozší-
řit své prostory pro individuální i skupino-
vé činnosti, pro kulturní a vzdělávací akce 
(např. Pasování na čtenáře, Noc s Anderse-
nem), neměla by také chybět herna pro ma-
lé děti s místem pro odpočinek, pohodlné 
posezení pro mládež (např. sedací vaky), po-
případě menší výstavní prostory (knihovna 
pořádá výtvarné soutěže, literární soutěže). 
Samozřejmostí je rozšíření oddělení pro do-
spělé, ve kterém by návštěvníci měli získat 
přístup k většině knihovního fondu. I v tom-
to oddělení bychom uvítali koutek s hracími 
prvky pro děti, aby si rodiče a ostatní čtenáři 

mohli v klidu a pohodlí vybírat požadovanou 
četbu. Ve studovně zvažujeme přidat alespoň 
dvě počítačové stanice připojené k interne-
tu, rozšířit a změnit uspořádání studijních 
míst. Vlastně v celé knihovně by mělo být 
více čtenářských míst - ať už k odpočinku, 
ke studiu nebo setkávání s přáteli. Určitě by-
chom pro dětské i dospělé čtenáře přivítali 
důstojnější prostředí pro konání přednášek, 
besed a kurzů, nemělo by chybět příjemné 
místo pro klubové setkávání. Dovedeme si 
představit také počítačovou učebnu, která by 
byla vybavena 10-12 počítačovými stanicemi 
či notebooky. V knihovně nebo v budově by 
neměl chybět prostor s přebalovacím pultem, 
křesly pro maminky, mikrovlnná trouba pro 
ohřev jídla a hračky – tzv. Family point…  
Nová knihovna s moderním interiérem a mo-
biliářem by neměla být pouze půjčovnou 
knih, o což se snažíme i nyní, ale měla by 
uspokojovat kulturní a informační potřeby 
návštěvníků, poskytnout jim místo pro rela-
xaci a setkávání.
LUBOŠ HARAZIN (ZUŠ): 

Začnu s dovolením druhou polovinou otáz-
ky: ideální využití prostor si netroufám 
odhadnout, jelikož si myslím, že bude mít 
každá oslovená organizace své vlastní zá-
jmy a priority. Budeme však s těmito orga-
nizacemi i nadále v kontaktu a možná se 
otevřou i nové formy spolupráce. Za naši 
školu pevně doufám, že „pod jednou stře-

chou“ dojde po dlouhé době ke sjednocení 
všech čtyř našich v současné době odlou-
čených uměleckých oborů, zlepší se komu-
nikace mezi nimi a vznikne tak mnoho 
dalších různorodých aktivit. Těšíme se, že 
již nebudeme muset žádat různé organiza-
ce města o poskytnutí prostor a odpadne 
jak nám, tak i dětem a jejich rodičům tak 
trochu kočovný život. Vítáme, že přestavba 
pivovaru nabírá na obrátkách a těšíme se 
na zdárný průběh celé akce. 
JAN RACEK (MUZEUM): Od přemístění muzea 
do bývalého pivovaru očekávám (podotý-
kám v ideálním případě) především vyře-
šení dvou výše uvedených problémů, a to 
rozšíření prostor pro expozice a výstavy 
a rozšíření prostor pro řádné uložení sbírko-
vých předmětů. A to vše „pod jednou stře-
chou“. Protože muzeum a předměty jedno 
jsou a je nutná každodenní práce s nimi. 
Konkrétně bychom si představovali např. 
stálé expozice 500 m2 (dnes 255 m2), vý-
stavní sál, variabilní 200 m2 (dnes 125 m2), 
depozitář alespoň 400 m2 (dnes 155 m2 + 
50 m2 externě), prostor pro žákovské pro-
jekty 50 m2 (dnes nepostačujících 20 m2). 
V segmentu stálých expozic bychom tím 
získali odpovídající prostor pro pamětní 
síň Jaroslava Seiferta a např. i pro prezen-
taci výtvarného umění místních umělců, 
na které v současnosti není prostor. Potře-
bu odpovídajícího zázemí a bezbariérového 
přístupu snad není třeba blíže specifikovat.

Všichni respondenti se koncem června 
(po uzávěrce tohoto vydání) sešli na kra-
lupské radnici z iniciativy odboru realizace 
investic a správy majetku MěÚ Kralupy n. 
Vlt., aby diskutovali o svých požadavcích, 
které by měly být akcentovány při přípravě 
studií na potenciální využití prostor objek-
tu, který má ambici stát se další významnou 
dominantou města. JINDŘICH KOHM

Pivovar se mění na MĚSTSKÉ     KULTURNÍ CENTRUM
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5. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

Záhada kralupského  
kominíka

Kominické práce v celém městě i dale-
kém okolí prováděl vzorně pan Alfréd 

Schroth, později i se svým synem Oldři-
chem. Z přiloženého křestního listu jeho 
dcery Blanky je zřejmé, že Alfréd Schroth 
byl synem operní pěvkyně Marie Kateřiny 
Schrattové (německy Schroth), která byla 
milenkou samotného císaře pána Františ-
ka Josefa. 

V životopise našeho mistra kominického 
je mnoho záhad.

Když jednou vylezl ve Vojkovicích na 
tovární komín v konzervárně Františka 
Schustra, který byl v té době v celém okolí 
nejvyšší, vykřikoval: „Jsem syn císaře pána 
Františka Josefa!“

Podle dochovaného křestního listu chla-
pec, který se narodil ve Vídni Alzenvorstadt 
3. září 1893, dostal jméno Schroth Alfréd. 
Jméno otce uvedeno není a mateřství je při-
znáno Schroth Marii, soukromnici ve Vídni.

Kdo zajišťoval výživu, výchovu a vzdělá-
ní chlapce Alfréda? Kdo měl zájem na tom, 
aby se jeho manželkou stala kuchařka ze 
Schönbrunnu Alžběta, rozená Mašátová, 
která byla o dva roky starší? Kdo zajistil no-
vomanželům přepychové bydlení na zámku 
v Pacově? Druhým jejich bydlištěm byla Ne-
lahozeves a opět zámek. A během této doby 
záhadný dobrodinec financoval postavení 
vily v Lobečku.

Dcera Blanka se ještě narodila na zámku 
v Nelahozevsi, syn Oldřich se narodil v roce 
1926 již v Lobečku. Byl to dobrý kamarád, 
chodil jsem s ním pět let do obecné školy 
na nábřeží.

Všimněte si nápadné podoby Blanky Schro-
thové, později provdané Chvojkové, s Marií 
Kateřinou Schrattovou (její babičkou).

Císař František Josef měl při svých zá-
letech dobrou pomocnici. Byla jí samotná 
císařovna Sisi, jež podporovala přátelství 
svého manžela, kterých udržoval bezpočet, 
ale plných třicet let se dvořil kráse herečky 
M. K. Schrattové. I ve své závěti na ni pama-
toval, odkázal jí půl milionu zlatých!

Lobečský kominík Alfréd Schroth byl po 
všech stránkách velice oblíbený. Na přelo-

mu roku ve svém rajoně nikdy neopomenul 
navštívit se svou manželkou všechny do-
mácnosti, předat jim nový kalendář a pří-
ležitostné přání: „Veselé Vánoce a šťastný 
nový rok přeje váš kominík Alfréd Schroth“.

Kůžaři – ševci

Oporážku domácích zvířat se starala 
slečna Fischmannová, židovka z Vel-

trus. Malá postavou, ale pilná a drsná v prá-
ci. Králíky zabíjela úderem o pumpu a skoro 
ještě živé stahovala. Za práci nevzala nic 
a zaplatila ještě za kůži. Říkalo se o ní, že 
je velmi bohatá. Žila skromně. V poledne ji 
mohli Lobečáci vidět, jak sedí u pana Ma-
lotínského na sudu slanečků. Jeden jí stačil 
k obědu. Tehdy stál plných padesát haléřů.

Mnozí občané svěřovali porážení domácí-
ho zvířectva raději panu Fárovi z Olovnice, 
který nebyl zdaleka tak krutý…

Ani ne tak o výrobu, ale především o opra-
vu obuvi se v Lobečku staralo několik obuv-
níků, tenkrát se jim říkalo ševci.

U pana Josefa Kocourka se ševcovině vyu-
čil Antonín Hančl. Pocházel z pěti dětí. Táta 
padl v 1. světové válce. Trvalo dlouho, než si 
sedl ve své dílně na vlastní verpánek. Nej-
prve dělal závozníka v dýhárně a až potom 
šel do učení k panu Kocourkovi. Ten, když 
odcházel do důchodu, svou živnost Antoní-
novi přenechal. Zařízená obuvnická dílna 
v objektu bývalého hostince U Čejků, byla 
vždy plná zákazníků. Antonín Hančl byl ve-
lice oblíbeným Lobečákem. Sportoval, hrál 
ochotnické divadlo, dobře zpíval.

Když začínal pan Josef Kocourek ševco-
vat, jeho doménou byla „svrškařina“. Do-
kázal „postavit“ přímo ukázkové holinky.

Václav Kirchbach měl ševcovskou dílnu 
v domě na návsi v blízkosti holiče pana Je-
zviny. Živnost provozoval v kuchyni, kde se 
bydlelo, vařilo i spalo. Pro malou postavu se 
mu přezdívalo „Kirchbáček“. Často byl vidět 
u řeky či tůně při rybaření.

Nejchudším ševcem, kterému se říkalo 
„příštipkář“, byl pan Strejček. Opravoval 
boty v chalupě č. p. 11 u kapličky. 

Po válce obuvníci, jako všichni ostatní 
živnostníci, dostali označení „vykořisťo-
vatel“ a v padesátých letech byli komunisty 
vyhnáni na dlažbu.

VLASTIMIL ŘADA

Alfréd Schroth

Křestní list

Blanka Schrotová
Marie Kateřina 
Schrattová
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Jedná se o projekt Městské 
knihovny Mikulov, který se 

ve spolupráci se Svazem kni-
hovníků a ČD postupně roz-
šiřuje do dalších knihoven. 
Regály s knihami můžete na-
jít přibližně v 70 nádražních 
halách, např. ve Slaném, Ne-
ratovicích, Roztokách u Pra-
hy, Kutné Hoře, Čáslavi, Tábo-
ře, Olomouci nebo v Přerově. 
Cestující si mohou knihy volně 
půjčovat, vracet je po přečtení 
opět v Kralupech, popřípadě 
na jiné zastávce, nebo si je po-
nechat a přinést jinou knihu.   
Pracovnice knihovny doplňu-
jí knihovničku v hale kralup-
ského nádraží vyřazenými kni-
hami alespoň jedenkrát týdně. 
A samozřejmě nám velice po-
máhá to, že regál doplňují i oby-
vatelé Kralup. Dalším dobrým 
pomocníkem na cestě knihy ke 
čtenářům je služba Dejte kni-
hám šanci, kterou jsme zaved-
li ve vstupní chodbě knihov-
ny. Také většina knih, které 
si návštěvníci knihovny ne-
rozeberou, putuje na nádraží.   
Zájemci o knihy z nádražní 
knihovny si určitě všimli, že 

knihy jsou vybaveny štítkem, na 
kterém je uvedený kontakt na 
kralupskou knihovnu s prosbou 
o informaci, kam kniha dopu-
tovala. Naše knihy se podívaly 
například na kolínské nádraží, 
do Ostrova u Karlových Varů, 
Frýdku-Místku nebo Děčína. Je-
den titul doletěl také na řecký 
ostrov Rhodos! Smutnější osud 
zastihl knihu Dicka Francise, 
která se svezla do Prahy. Reak-
ce od pražské milovnice čtení 
nás potěšila, i když s knihou ne-
bylo naloženo tak, jak by si za-
sluhovala. Ale nakonec skončila 
v dobrých rukou. A my věříme, 
že knihy z kralupského nádraží 
dělají radost dalším cestujícím. 

Skvělá zpráva pro fa-
noušky Knihy do vlaku! 
Až do konce srpna si můžete 
v nádražní hale vyzvednout na 
vylepeném banneru odkaz s QR 
kódem na bezplatné stáhnutí au-
dioknihy Nechtění od K. Ohlsso- 
nové, která tematicky začíná 
právě na nádraží. Pro děti je 
volně ke stažení kniha Příběhy 
zvířátek, jež čte Jiří Lábus.

ŠÁRKA PÁNKOVÁ

Kralupské skautské středisko Střelka, stejně jako 
každý rok, uspořádalo pro své členy mnoho 

podniků a navíc i několik akcí pro rodiče a veřej-
nost, například Zahajovací oheň, Ekobrigádu na 
Hostibejku nebo oslavu Dne zamyšlení. 

Vyvrcholení roku nás ale teprve čeká, v červenci 
oddíly vyjedou na tábory na Šumavu, k povodí říčky 
Střely a do Lužických hor. 

Zároveň bychom také chtěli poděkovat rodičům za 
přízeň a podporu, kterou nám projevují, ať už pomocí 
při stavbě tábora nebo účastí na společných akcích.

Současně bychom vás chtěli pozvat na záříjové 
promítání dokumentu Skauti bez lilie, jímž zahájí-
me nový střediskový rok. Podrobná pozvánka bude 
uvedena v příštím Zpravodaji, už teď si ale můžete 
poznamenat datum - pátek 8. září 2017. 

MARIE MĚKOTOVÁ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY
2. července – 3. září

Oddělení pro dospělé 
Pondělí .....................8:00-11:30 ..........................12:30-18:00
Středa ......................8:00-11:30
Čtvrtek .................................................................12:30-18:00
Z technických důvodů bude uzavřeno oddělení pro dospělé čtenáře  
od středy 26. července do pátku 28. července.

Oddělení pro děti
Pondělí .....................8:00-11:30 ..........................12:30-17:00
Středa ......................8:00-11:30
Z technických důvodů bude dětské oddělení uzavřeno od středy  
19. července do pondělí 24. července - provoz bude zahájen od 12:30 h.

Studovna
zavřeno: 1. - 30. 7. 2017
provoz od 31. 7. do 2. 9. 2017: 
Pondělí .....................8:00-11:00 
  12:30-18:00
Středa ......................8:00-11:00
Čtvrtek .....................8:00-11:00 

Kralupští skauti uzavřeli školní rok

Střediskové podzimky
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KNIHA DO VLAKU - projekt na podporu a rozšíření 
čtenářství, na bezplatné půjčování knih a časopisů

Městská knihovna se zapojila do projektu Kniha do vlaku v září 
2015. Jsou to téměř dva roky, kdy si mohou cestující z kralupského 
nádraží zpříjemnit cestu vlakem čtením knih a časopisů.
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PROGRAM KD VLTAVA

12. 7. středa 16:30 hodin

Sváťovo dividlo

MÁŠA A TŘI MEDVĚDI 
Nová pohádka Sváťova dividla pro malé i velké 
milovníky loutek. Při krásném počasí budeme 
pohádku sledovat na dekách a polštářích v za-
hradě kulturního domu, v případě nepřízně po-
časí v kině Vltava. Vstupné: 60 Kč

17. - 26. 7. pondělí-středa

VELKÝ BAZAR KOČIČÍHO 
ÚTULKU DEVĚT ŽIVOTŮ
Zveme všechny příznivce blešáků, bazarů 
a zvířat na Velký bazar, který se bude konat:
17. 7. 12:00-18:00 / 18. 7. 8:00-18:00 / 19. 7. 
8:00-18:00 / 20. 7. 8:00-18:00 / 21. 7. 8:00-
18:00 / 24. 7. 8:00-18:00 / 25. 7. 8:00-18:00 / 
26. 7. 8:00-16:00 v prostorách šatny KD Vltava.
Co bude k mání? Oblečení pro děti a dospě-
lé, boty, kabelky, hračky, dekorace, porcelán 
a jiné. 
Cena 5 až 30 Kč za kus. Veškerý výtěžek jde 
na financování péče o opuštěné, týrané a ne-
mocné kočky.
Těšíme se na vás!

28. - 30. 7.  pátek-neděle 

PRAKIÁDA
Soutěž ve sportovní střelbě z  praku. Po-
řádá KaSS Kralupy nad Vltavou, zapsa-
ný spolek Českomoravský prak, se sídlem 

KD VLTAVA Kralupy 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. V., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

Prázdninový provoz pokladny: Čt, Pá: 15:30 – 20:00; So, Ne: 13:30 – 20:00
Na akcích pořádaných mimo tyto dny bude vstupné vybíráno u vstupu. 

Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. 
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

PROGRAM NA ČERVENEC-SRPEN

2. 9. sobota 16:00-20:00

SLAVNOST BURČÁKU
Již posedmé společně oslavíme narození bur-
čáku, lahodného a léčivého moku. Burčák a ví-
no nabídne Vinotéka Na Františku. V programu 
vystoupí  děti z Fit for you, těšit se můžete na 
pohádku, dílničky a další vystoupení. Podrob-
nosti na plakátech a www.kasskralupy.cz

v Kralupech nad Vltavou a Evropská asoci-
ace tradičních sportů a her ETSGA spolu se 
sportovním klubem Slingshot club Kralupy.  
Program Evropského poháru ve sportovní střel-
bě z praku - Slingshot European Cup - Czech 
Republic Kralupy nad Vltavou:

pátek 28. 7.
14:00 hod. - oficiální otevření závodiště 
15:00-18:00 hod. - prezence účastníků a osob-
ní tréninky
18:00-22:00 hod. – uvítací závody tzv. „Wel-
coming tournament“

sobota 29. 7.
10:00 hod. - slavnostní zahájení, nástupy 
účastníků jednotlivých národů, uvítací projevy
12:00-22:00 hod. - soutěže jednotlivců v ka-
tegoriích děti, ženy, muži

neděle 30. 7.
10:00 hod. - soutěž národních čtyřčlenných 
družstev
13:00-15:00 hod. - slavnostní vyhodnocení 
a oběd na rozloučenou

22. 8. úterý 9:30 hodin 

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
PRO DĚTI
Sejdeme se v zahradě KD Vltava, sníme sva-
činku a vyrobíme si něco pěkného. V případě 
špatného počasí se dílnička přesune na malý 
sál KD Vltava.

Cena dílničky: 100 Kč, v ceně veš-
kerý materiál a drobné občerstvení

Připravujeme na září:
21. 9.

POHÁDKA 
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
22. - 23. 9. 

SEIFERTOVY KRALUPY 
22. ročník festivalu poezie a přednesu. 
Součástí programu bude koncertní pořad 
Alfreda Strejčka a Jana Matěje Raka Ježek 
v kleci dada. Proběhne přehlídka vítězů dět-
ské recitační soutěže, pietní zastavení u hrobu 
J. Seiferta, budou vyhlášeny výsledky autor-
ské soutěže Seifertovy Kralupy a vše dopro-
vodí dílny, workshopy, večer poezie  pro děti 
a mládež.

28. 9. 

Agentura Harlekýn:

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

Základní taneční kurzy pro mládež

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé
První lekce v nové sezóně proběhne v neděli 3. 9. 2017. Odpolední taneční kurzy začínají v 18:00 hodin, večerní ve 20:15 hodin.

Prodej vstupenek na prodloužené a věnečky bude zahájen 7. září 2017.

Absolvovali jste už základní kurz a rádi byste pokračovali? Anebo máte 
chuť se v tanci zdokonalovat? Tak přesně pro vás je určen tento kurz, 
který vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička a svým osobním přístupem je 
schopen dostát potřebám všech párů různých úrovní. 
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé budou probíhat v neděli (první 

hodina je 10. 9. předběžně v čase od 16:00 do 17:45 hodin). Cena kurzu je 
3.000 Kč za pár. Přihlašovat se můžete v kanceláři KD Vltava, 1. patro, do 
1. 9. 2017.
Termíny tanečních lekcí jsou: 10. 9., 17. 9., 24. 9., 8. 10., 15. 10., 29. 10., 
5. 11., 19. 11., 26. 11. 2017.
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AKCE KD VLTAVA

Dále:

11. listopadu – pohádka v rámci Svatomartinské slavnosti

28. listopadu – 16:30 - karneval

3. prosince – pohádka v rámci Oslav adventu

14. prosince – 16:30 – Loutkoherecká skupina Loudadlo: 

Vánoční čas – hosté Jů a Hele 

2. září 

POHÁDKOVÉ PŘEKVAPENÍ 
V RÁMCI SLAVNOSTI BURČÁKU

21. září – 16:30

CZIDIVADLO PRAHA: 
POHÁDKA O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

Uvidíte, jak snadno může dobro podlehnout zlu, jak chamtivost vítězí 
nad skromností a pokorou a jak může zloba zničit lásku. To vše se děje, 
dokud se tomu hlavní hrdinka Alžbětka nepostaví čelem.

22. září - 17:30

BUBLANINA V DUNDUNU 

Pásmo písniček na texty Jana Vodňanského a povídání o starých zvycích, 
na které se už málem zapomnělo. Pořad v rámci Festivalu přednesu 
a poezie Seifertovy Kralupy.

5. října – 16:30

DIVADLO POHÁDKA PRAHA:  
JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT

Pohádkovému muzikálu nechybí opravdová kouzla, rozmazlená prin-
cezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci umocňuje 
luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada písniček.

OMLUVA ZA ZMĚNU PROGRAMU
Vážení návštěvníci Dnů Kralup, přijměte, prosím, omluvu za změnu v programu Kralupského hudebního festiválku. Z organizač-
ních důvodů jsme museli změnit vystoupení zpěváků Thoma Artwaye a Václava Neckáře. Omlouváme se a budeme se snažit, 
abychom se do příštích ročníků podobným problémům vyhnuli.
Děkujeme všem organizacím, spolkům i jednotlivcům, kteří se podíleli na zdárném průběhu Dnů Kralup. Všem návštěvníkům dě-
kujeme za rekordní účast na pořádaných akcích.  Organizační tým Kulturního domu Vltava

PODZIM/ZIMA 2017
I na tento podzim 
jsme pro vás připravili již tradiční razítkovou soutěž „Z pohádky do pohádky“.
Do pohádkové kartičky budete sbírat razítka, která dostanete na jednotlivých 
představeních. Po nasbírání alespoň 5 razítek budete na vánoční pohádce zařazeni  
do slosování o ceny, které věnuje společnost Global Kralupy.
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENECFacebook  
Kino Vltava

DUNKERK
USA, HISTORICKÝ, TITULKY, 12+, 107 min.

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází 
z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických 
vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.

JÁ, PADOUCH 3
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2017, 96 min.

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimonní pomocníčci budou 
čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí 
má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek 
uličnic: Margo, Edith a Agnes. V tomto díle se setkáme i bratrem Grua, 
který je jeho pravý opak.

OKLAMANÝ
USA, DRAMA, TITULKY, 2017, 12+, 94 min.

Dusno až k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v izolované 
dívčí internátní škole, kde se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. 
Za zdmi dívčí školy zuří americká občanská válka, ale její studentky 
a učitelky probíhající konflikt neberou na vědomí. Dokud nezaklepe na 
jejich dveře. Těžce zraněného nepřátelského důstojníka Johna McBurneyho 
(Colin Farrell) se ujmou v aktu křesťanského milosrdenství, aby ho hned, 
jak se trochu postaví na nohy, vydaly jako válečného zajatce.

V UTAJENÍ
VELKÁ BRITÁNIE, TITULKY, 2017, 12+, 98 min.

Agentka Alice Racine ze CIA je během své mise převelena do Londýna kvůli 
hrozbě teroristického útoku na civilní obyvatelstvo. Když chytí jednoho 
z teroristů, tak Alice zjistí, že se jedná o biologickou zbraň, která by mohla 
zničit celý Londýn. Alici nezbývá nic jiného, než zabránit výbuchu bomby.

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
FRANCIE / USA, 2017, 137 min.

Valerián a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských 
území a jejich úkolem je udržovat pořádek v celém vesmíru. Na rozkaz 
velitele se Valerián a Laureline vydávají na společnou misi do ohromného 
mezigalaktického města Alfa. Alfa je neustále rostoucí metropole, kterou 
obývají tisíce tvorů ze všech koutů galaxie, kteří spojili své dovednosti, 
technologie a zdroje pro společné dobro. Jak už to ale bývá, ne každý má 
v Alfě stejné bohulibé cíle.

VÁLKA O PLANETU OPIC
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 12+, 143 min.

Film začíná dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety 
opic. Z inteligentního šimpanze Caesara se stal nezpochybnitelný vůdce 
rozrůstajícího se společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je 
mu okolnostmi vnucena nová role válečného generála.

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
USA, HOROR, 2017, TITULKY, 15+, 109 min.

Snímek je pokračováním velmi úspěšného hororu z roku 2014. Výrobce 
panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich 
dcerky do svého domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřeného 
sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého 
výtvoru výrobce panenek.

ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
USA, AKČNÍ, 2017, TITULKY, 115 min.

Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vyslána během 
studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy…

BABY DRIVER
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2017, 112 min.

Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve 
své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouští. 
Když se Baby setká s dívkou svých snů, vnímá to jako příležitost opustit 
život zločince a začít znovu. Nic ale nejde podle plánu. Ve vedlejších rolí 
se představí Kevin Spacey a Jamie Foxx.

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
USA, KRIMI, 2017, TITULKY, 12+

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal 
je znuděný dopravní pilot, kterému potřebnou životní energii dodá 
spolupráce sE CIA. Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, do kterých se 
úřady jen tak snadno nedostanou. Je v tom zatraceně dobrý. Až tak, že 
s ním chtějí spolupracovat všichni.

EMOJI VE FILMU
USA, ANIMOVANÝ, 2017, DABING, 90 min.

Zavedeme vás do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro 
textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí 
vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý 
z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má 
výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát 
„normálním“.

KŘIŽÁČEK
ČESKO, DRAMA, 2017, 90 min.

„Historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného středověku 
a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec 
ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova 
a jeho otec, skutečný rytíř Bořek (Karel Roden) se vydává na takřka 
marnou pouť za jeho nalezením.

PO STRNIŠTI BOS
ČESKO, DRAMA, 2017

Snímek dějově předchází Obecnou školu. Ve filmu Po strništi bos se 
vracíme na samotný začátek, do Edova raného dětství. Do doby, kdy jeho 
tatínek odmítne příslušnost okupantům Protektorátu Čechy a Morava, 
a celá rodina se musí vystěhovat z Prahy na venkov k příbuzným. Malé 
město, kde chlapec doposud trávil jen krátké chvíle prázdnin, se na čas 
stane jeho domovem. Rozměry válečného konfliktu, který rodině obrátil 
život naruby, vnímá chlapec milosrdnou dětskou optikou, jež nabízí 
hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství.

TEMNÁ VĚŽ
USA, SCI-FI, 2017, TITULKY, 12+, 91 min.

Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, vede odvěkou 
bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém (Matthew 
McConaughey) a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která 
svou existencí drží pohromadě celý vesmír.

www.kasskralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

 30. PÁ 17:00  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  WONDER WOMAN   2D/D 130 KČ

 1.  SO 14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 130 KČ

    20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 130 KČ

 2.  NE 14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  AUTA 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA   2D/D  130 KČ

 6.  ČT 20:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING     2D/T 130 KČ

 7. PÁ 17:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING   2D/D 130 KČ

    20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA   2D/T  130 KČ

 8.  SO 14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ     2D/T 130 KČ

    20:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING   2D/D 130 KČ

 9.  NE 14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA   2D/D  130 KČ

    20:00  V UTAJENÍ 130 KČ

 13.  ČT  20:00  VÁLKA O PLANETU OPIC 130 KČ

 14.  PÁ  17:00  VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 130 KČ

    20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ   2D/D  130 KČ

 15.  SO  14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING   2D/D 130 KČ

    20:00  VÁLKA O PLANETU OPIC 130 KČ

 16.  NE  14:30  AUTA 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  OKLAMANÝ 130 KČ

 20.  ČT 20:00  DUNKERK 130 KČ

 21.  PÁ  17:00  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET     2D/T 130 KČ

 22.  SO  14:30  LETÍME DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET   2D/D  130 KČ

    20:00  DUNKERK 130 KČ

 23.  NE  14:30  JÁ, PADOUCH 3 130 KČ

    17:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING   2D/D 130 KČ

    20:00  DUNKERK 130 KČ

Kino bude od 24. 7. do 9. 8. z technických důvodů zavřené!

 10. ČT 20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 KČ

 11. PÁ 17:00  BABY DRIVER 130 KČ

    20:00  ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA 130 KČ

 12. SO 14:30  EMOJI VE FILMU DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET     2D/T 130 KČ

    20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 KČ

 13. NE 14:30  MAXINOŽKA 130 KČ

    17:00  VÁLKA O PLANETU OPIC 130 KČ

    20:00  KŘIŽÁČEK 130 KČ

 17.  ČT 20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ

 18. PÁ 17:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET   2D/D 130 KČ

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ

 19. SO  14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  DUNKERK 130 KČ 
    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ

 20. NE  14:30  EMOJI VE FILMU DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ 
    20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 KČ

 24. ČT  20:00  PO STRNIŠTI BOS  130 KČ 
 25. PÁ 17:00  ZABIJÁK A BODYGUARD  130 KČ 

    20:00  KŘIŽÁČEK 130 KČ

 26. SO  14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 130 KČ

    17:00  ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI 130 KČ 

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ

 27.  NE  14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  EMOJI VE FILMU DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER 130 KČ

 31. ČT  20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ 

 1. PÁ  17:00  TEMNÁ VĚŽ 130 KČ

    20:00  TULIPÁNOVÁ HOREČKA 130 KČ 

SRPEN

Prázdninový provoz pokladny: 
Čt, Pá: 15:30 – 20:00. So, Ne: 13:30 – 20:00
Na akcích pořádaných mimo tyto dny bude 
vstupné vybíráno u vstupu.

předprodej: 315 726 101
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DUNKERK
USA, HISTORICKÝ, TITULKY, 12+, 107 min.

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází 
z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických 
vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.

JÁ, PADOUCH 3
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2017, 96 min.

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimonní pomocníčci budou 
čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí 
má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek 
uličnic: Margo, Edith a Agnes. V tomto díle se setkáme i bratrem Grua, 
který je jeho pravý opak.

OKLAMANÝ
USA, DRAMA, TITULKY, 2017, 12+, 94 min.

Dusno až k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v izolované 
dívčí internátní škole, kde se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. 
Za zdmi dívčí školy zuří americká občanská válka, ale její studentky 
a učitelky probíhající konflikt neberou na vědomí. Dokud nezaklepe na 
jejich dveře. Těžce zraněného nepřátelského důstojníka Johna McBurneyho 
(Colin Farrell) se ujmou v aktu křesťanského milosrdenství, aby ho hned, 
jak se trochu postaví na nohy, vydaly jako válečného zajatce.

V UTAJENÍ
VELKÁ BRITÁNIE, TITULKY, 2017, 12+, 98 min.

Agentka Alice Racine ze CIA je během své mise převelena do Londýna kvůli 
hrozbě teroristického útoku na civilní obyvatelstvo. Když chytí jednoho 
z teroristů, tak Alice zjistí, že se jedná o biologickou zbraň, která by mohla 
zničit celý Londýn. Alici nezbývá nic jiného, než zabránit výbuchu bomby.

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
FRANCIE / USA, 2017, 137 min.

Valerián a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských 
území a jejich úkolem je udržovat pořádek v celém vesmíru. Na rozkaz 
velitele se Valerián a Laureline vydávají na společnou misi do ohromného 
mezigalaktického města Alfa. Alfa je neustále rostoucí metropole, kterou 
obývají tisíce tvorů ze všech koutů galaxie, kteří spojili své dovednosti, 
technologie a zdroje pro společné dobro. Jak už to ale bývá, ne každý má 
v Alfě stejné bohulibé cíle.

VÁLKA O PLANETU OPIC
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 12+, 143 min.

Film začíná dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety 
opic. Z inteligentního šimpanze Caesara se stal nezpochybnitelný vůdce 
rozrůstajícího se společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je 
mu okolnostmi vnucena nová role válečného generála.

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
USA, HOROR, 2017, TITULKY, 15+, 109 min.

Snímek je pokračováním velmi úspěšného hororu z roku 2014. Výrobce 
panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich 
dcerky do svého domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřeného 
sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého 
výtvoru výrobce panenek.

ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
USA, AKČNÍ, 2017, TITULKY, 115 min.

Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vyslána během 
studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy…

BABY DRIVER
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2017, 112 min.

Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve 
své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouští. 
Když se Baby setká s dívkou svých snů, vnímá to jako příležitost opustit 
život zločince a začít znovu. Nic ale nejde podle plánu. Ve vedlejších rolí 
se představí Kevin Spacey a Jamie Foxx.

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
USA, KRIMI, 2017, TITULKY, 12+

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal 
je znuděný dopravní pilot, kterému potřebnou životní energii dodá 
spolupráce sE CIA. Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, do kterých se 
úřady jen tak snadno nedostanou. Je v tom zatraceně dobrý. Až tak, že 
s ním chtějí spolupracovat všichni.

EMOJI VE FILMU
USA, ANIMOVANÝ, 2017, DABING, 90 min.

Zavedeme vás do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro 
textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí 
vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý 
z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má 
výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát 
„normálním“.

KŘIŽÁČEK
ČESKO, DRAMA, 2017, 90 min.

„Historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného středověku 
a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec 
ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova 
a jeho otec, skutečný rytíř Bořek (Karel Roden) se vydává na takřka 
marnou pouť za jeho nalezením.

PO STRNIŠTI BOS
ČESKO, DRAMA, 2017

Snímek dějově předchází Obecnou školu. Ve filmu Po strništi bos se 
vracíme na samotný začátek, do Edova raného dětství. Do doby, kdy jeho 
tatínek odmítne příslušnost okupantům Protektorátu Čechy a Morava, 
a celá rodina se musí vystěhovat z Prahy na venkov k příbuzným. Malé 
město, kde chlapec doposud trávil jen krátké chvíle prázdnin, se na čas 
stane jeho domovem. Rozměry válečného konfliktu, který rodině obrátil 
život naruby, vnímá chlapec milosrdnou dětskou optikou, jež nabízí 
hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství.

TEMNÁ VĚŽ
USA, SCI-FI, 2017, TITULKY, 12+, 91 min.

Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, vede odvěkou 
bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém (Matthew 
McConaughey) a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která 
svou existencí drží pohromadě celý vesmír.

www.kasskralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

 30. PÁ 17:00  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  WONDER WOMAN   2D/D 130 KČ

 1.  SO 14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 130 KČ

    20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 130 KČ

 2.  NE 14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  AUTA 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA   2D/D  130 KČ

 6.  ČT 20:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING     2D/T 130 KČ

 7. PÁ 17:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING   2D/D 130 KČ

    20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA   2D/T  130 KČ

 8.  SO 14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ     2D/T 130 KČ

    20:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING   2D/D 130 KČ

 9.  NE 14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA   2D/D  130 KČ

    20:00  V UTAJENÍ 130 KČ

 13.  ČT  20:00  VÁLKA O PLANETU OPIC 130 KČ

 14.  PÁ  17:00  VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 130 KČ

    20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ   2D/D  130 KČ

 15.  SO  14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING   2D/D 130 KČ

    20:00  VÁLKA O PLANETU OPIC 130 KČ

 16.  NE  14:30  AUTA 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  OKLAMANÝ 130 KČ

 20.  ČT 20:00  DUNKERK 130 KČ

 21.  PÁ  17:00  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET     2D/T 130 KČ

 22.  SO  14:30  LETÍME DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET   2D/D  130 KČ

    20:00  DUNKERK 130 KČ

 23.  NE  14:30  JÁ, PADOUCH 3 130 KČ

    17:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING   2D/D 130 KČ

    20:00  DUNKERK 130 KČ

Kino bude od 24. 7. do 9. 8. z technických důvodů zavřené!

 10. ČT 20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 KČ

 11. PÁ 17:00  BABY DRIVER 130 KČ

    20:00  ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA 130 KČ

 12. SO 14:30  EMOJI VE FILMU DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET     2D/T 130 KČ

    20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 KČ

 13. NE 14:30  MAXINOŽKA 130 KČ

    17:00  VÁLKA O PLANETU OPIC 130 KČ

    20:00  KŘIŽÁČEK 130 KČ

 17.  ČT 20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ

 18. PÁ 17:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET   2D/D 130 KČ

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ

 19. SO  14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  DUNKERK 130 KČ 
    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ

 20. NE  14:30  EMOJI VE FILMU DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ 
    20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 KČ

 24. ČT  20:00  PO STRNIŠTI BOS  130 KČ 
 25. PÁ 17:00  ZABIJÁK A BODYGUARD  130 KČ 

    20:00  KŘIŽÁČEK 130 KČ

 26. SO  14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 130 KČ

    17:00  ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI 130 KČ 

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ

 27.  NE  14:30  JÁ, PADOUCH 3 DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    17:00  EMOJI VE FILMU DĚTI 110 KČ / 130 KČ

    20:00  BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER 130 KČ

 31. ČT  20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 KČ 

 1. PÁ  17:00  TEMNÁ VĚŽ 130 KČ

    20:00  TULIPÁNOVÁ HOREČKA 130 KČ 

SRPEN

Prázdninový provoz pokladny: 
Čt, Pá: 15:30 – 20:00. So, Ne: 13:30 – 20:00
Na akcích pořádaných mimo tyto dny bude 
vstupné vybíráno u vstupu.

předprodej: 315 726 101
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V Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou trvá 
do soboty 12. 8. výstava 

HOŠI OD ZBOROVA... osudy ruských legií 

Stále je v muzeu k dispozici kniha Jana Racka - Příběh 
ruských legií, anabáze pohledem kralupských legionářů.

Ve čtvrtek 7. září se od 18:00 hodin můžete těšit na vernisáž výstavy

Josef Holub 1870-1957 – Obrazy.

Rybu chová: ....................................................................................

Vaše jméno a příjmení: ..................................................................

tel.: ..................................... e-mail: ................................................

Současně, prosím, o Váš názor – jaká rubrika Vám ve Zpravodaji 
chybí? (není povinné) .....................................................................

HÁDANKA 
pro horké letní dny
V této úloze nehledejte žádné záludnosti, jde o pouhou logiku. Přeji hodně štěstí!

ZADÁNÍ:
Vedle sebe stojí pět domů, každý jiné barvy.
V každém domě bydlí jedna osoba jiné národnosti.
Každý majitel domu upřednostňuje určitý nápoj, 
pěstuje jeden druh sportu a chová určité zvíře.
Žádná z těchto pěti osob nepije stejný nápoj, neprovozuje stej-
ný sport ani nechová stejné zvíře jako některý z jejich sousedů.

VÍTE, ŽE:
Brit žije v červeném domě.
Švéd chová psa.
Dán pije rád čaj.
Němec hraje golf.
Nor bydlí v prvním domku.
Majitel zeleného domu pije kávu.
Ten, kdo hraje tenis, pije rád pivo.
Majitel žlutého domu hraje fotbal.
Osoba, která hraje volejbal, chová papouška.
Muž, který bydlí v prostředním domě, pije mléko.
Ten, co dělá vodní pólo, bydlí vedle toho, kdo chová kočku.
Muž, který chová koně, bydlí vedle toho, kdo hraje fotbal.
Nor bydlí vedle modrého domu.
Hráč vodního póla má souseda, který pije vodu.
Zelený dům stojí nalevo od bílého domu.

OTÁZKA ZNÍ: Komu patří ryba?

Všechny správné odpovědi  
budou slosovány a výherce  
ZÍSKÁ LED STOLNÍ LAMPU }
od společnosti  
Aulix lighting s.r.o., 
Dolní Břežany, 
www.aulix.cz

Vyplněný kupon se správnou odpovědí doručte naskenovaný mai-
lem – zpravodaj@mestokralupy.cz, nebo fyzicky do redakce Zpra-
vodaje, adresa: Kulturní dům Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy 
nad Vltavou, a to nejpozději do 16. 8. 2017.
✂ ✂

Ve státní svátky dne 5. 7. a 6. 7. 
bude muzeum uzavřeno. Další informace o muzeu 

najdete na http://muzeumkralupy.cz.
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

email: azcentrumkralupy@email.cz 

http://az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

Nemáte ještě „pokryté“ prázdniny pro Vaše děti? Využijte naší 
nabídky příměstských táborů 2017 „FILMOVÉ TRHÁKY“

(pokud je tábor obsazen, neváhejte nás i přesto kontaktovat)

Právě probíhá zápis do kurzů na 1. pololetí školního 
roku 2017-2018. Tak neváhejte a vybírejte z naší 

nabídky, abyste nepropásli ten Váš oblíbený!
https://centrumkralupy.webooker.eu/Courses

1. turnus 10. 7. - 14. 7.
Zootropolis

2. turnus 17. 7. - 21. 7.
Hodný dinosaurus

3. turnus 24. 7. - 28. 7.
Doba ledová –  
Mamutí drcnutí

4. turnus 31. 7. - 4. 8.
Trollové

5. turnus 7. 8. - 11. 8.

Croodsovi

6. turnus 14. 8. - 18. 8.

Konečně doma

7. turnus 21. 8. - 25. 8.

Robinson Crusoe 
na ostrově zvířátek

8. turnus 28. 8. - 1. 9.

Tajný život mazlíčků

PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM  
AZ CENTRA KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
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41. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2017
Pozvánka do prázdninové Prahy

Nejste příznivci koupání a  odpočinku 
u vody? Vydejte se na zajímavé akce do 

hlavního města a užívejte ve víru velkoměs-
ta. Máme pro vás několik prázdninových 
typů v hlavním městě:
 10. a 11. července – Bohemia Jazz Fest – 
jazzový festival na Staroměstském náměstí 
– vstup zdarma.
 20.-23. července – Pražské folklorní dny 
– 11. ročník největší lidové taneční akce 
ve střední Evropě. Vystoupení souborů na 
venkovních pódiích v  centru Prahy, vyvr-
cholením je průvod všech souborů Starým 
Městem.
 20. srpna – Čajomír fest na Vyšehradě 
– 9. ročník celoevropského setkání profe-
sionálů, laiků a  nadšenců v  přípravě čaje. 

Ochutnávky, ukázky přípravy exotických 
čajů, soutěže, orientální hudba.
Kruh přátel Prahy přeje všem čtenářům 
Kralupského Zpravodaje a členům spolku 
KPP pohodové léto, příjemnou dovolenou 
a krásné letní dny. Organizační výbor KPP

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

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

Veřejné blahopřání k jubileu může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, odbor soc. věcí, tel. 315 739 924, 937.
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Spolek přátel a příznivců města Kralupy 
nad Vltavou upozorňuje své členy a pří-

znivce, že plánovaný autobusový zájezd 

na září do hornického muzea v Příbrami 
se nekoná.

Další výlet bude až 5. října do zámku ve 
Frýdlantu a do kostela v Hejnici. Přihlášky 
včetně placení lze podat 5. září od 13 hodin 
ve 2. patře DPS nebo na tel. č. 728 939 510. 
Vše upřesníme v zářijovém čísle Zpravodaje.

Přejeme všem v době prázdnin sluníčko, 
ale ne úmorné vedro, které člověka spíše 
sužuje, žádné bolesti na těle ani na duši, 
všem dobrý spánek, který nás všechny po-
siluje a mnoho dalšího dobrého, abychom 
se mohli po prázdninách sejít ve zdraví.

Zdravíme a těšíme se na shledání!
VÝBOR RODÁKŮ

Výlet do Příbrami se v září nekoná

Dne 10. srpna oslaví životní 
jubileum paní ANNA HANZLÍKOVÁ. 
Přejeme jí pevné zdraví, štěstí 
a pohodu do dalších let. 

Dcera a syn s rodinami

Dne 7. 7. bude slavit paní  
MILOSLAVA SLABÁ 89. narozeniny.

Naše milá maminko, babičko 
a prababičko!

Hodně zdraví, elánu, radosti 
a spokojené žití

Ti přejí Hela, Radka, Michal, 
Bětuška a Filípek,

Jirka, Honza, Jana, Anetka a Míša.

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - 
TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH
} tato pozice vyžaduje minimálně středoškol-
ské vzdělání v oboru, nebo kurz pracovníka 
v soc. službách 

Životopis zasílejte e-mailem na adresu: 
zaleska@nasefarnost.cz

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
} s minimálně vyšším odborným vzděláním

Životopis zasílejte e-mailem na adresu: 
jakusova@nasefarnost.cz 

POŽADUJEME:
} praxe v oboru výhodou, ale není podmínkou
} organizační schopnosti, empatie, dobré ko-
munikační dovednosti, pozitivní myšlení
} motivace k práci s cílovou skupinou
} trestní a morální bezúhonnost

NABÍZÍME:
} plný nebo částečný pracovní úvazek
} možnost pohyblivé pracovní doby
} 5 týdnů dovolené
} skvělý a pohodový kolektiv
} zaškolení na danou pozici

80

Paní 
MARIE 
BLANKA 
MARŠÁLKOVÁ 
oslaví 14. 7. 2017  
94. narozeniny. 
Je v plné síle 
a zdraví. Její syn 
Libor jí přeje 
hodně zdraví 

do dalších let plnohodnotného života.

FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU HLEDÁ

Vybraní uchazeči (splňující kvalifikační požadavky) budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Frýdlant v Čechách
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Vkralupských Domech s pečovatelskou 
službou, kde sídlí terénní pečovatelská 

služba, mají občané Kralup nad Vltavou 
a spádových obcí možnost si zapůjčit kom-
penzační pomůcky. Užívání kompenzač-
ních pomůcek umožňuje zlepšit péči o oso-
by s různým stupněm imobility. 
K dispozici jsou tyto:
polohovací postel elektrická ..........700 Kč / měsíc
polohovací postel mechanická ...... 300 Kč / měsíc
invalidní vozík  .............................. 600 Kč / měsíc
chodítko kolové  ........................... 200 Kč / měsíc
chodítko pevné  .............................150 Kč / měsíc
WC křeslo  .....................................150 Kč / měsíc
sedačka vanová  ............................100 Kč / měsíc
židle do sprchy  .............................100 Kč / měsíc

Terénní pečovatelská služba v Kralu-
pech nad Vltavou má také k dispozici dva 

pomocníky. Je to zařízení pro imobilní 
klienty s názvem schodolez. Ten je využí-
ván pro občany Kralup nad Vltavou, kteří 
bydlí v domech bez výtahu a nemají mož-
nost se dostat mimo svůj byt. Po dohodě 
s klientem pečovatelská služba přijede ke 
klientovi a díky schodolezu může klienta 
přepravit z bytu do auta a dál na zvole-
né místo, například na odborné vyšetření 
k lékaři, na úřady, za kulturou nebo jen 
do přírody. 

Bližší informace o využívání a zapůjčení 
kompenzačních pomůcek včetně schodole-
zu podá pečovatelská služba sídlící v Domě 
s pečovatelskou službou, V Luhu 1181, Kra-
lupy nad Vltavou, tel. 315 704 264.

 
MIROSLAVA BERITOVÁ

 23. 5.  Hana JÍRŮ ................................. 88 let
 24. 5. Hana VORLÍČKOVÁ .............. 75 let
 25. 5. Milada KUKLOVÁ .................. 91 let
 26. 5. Jaroslava VOLJANSKÁ ........ 88 let
 2. 6. Jiří ROHLA .................................74 let
 6. 6. Jaroslav LOS ............................. 72 let
 6. 6. Alena KOČOVÁ ....................... 65 let
 13. 6. Čeněk NEUMAN .................... 85 let
 13. 6. Hana BLAHOVÁ ..................... 60 let
 13. 6. Miroslav VLASÁK .................. 71 let
 17. 6. Lýdia ZIMÁKOVÁ ................... 56 let

OPUSTILI NÁS

Dne 2. 7. uplyne 10 let, co 
nás opustil náš syn JAN 
VOBOŘIL. Za vzpomínku 
děkujeme všem, kteří 
našeho syna znali. Matka 
Jana Vyšatová s manželem 
a rodina Vobořilova.

15. července 2017 by se 
dožil 70 let pan JOSEF 
HÁJEK z Mikovic. Tichou 
vzpomínku věnuje manželka 
Jana s rodinou.

Dne 18. 7. 2017 to budou 
dva roky, co v 54 letech 
odešel náš syn JIŘÍ TRNKA 
z Černuce, zaměstnanec 
kralupské prodejny Kouzlo 
barev. S bolestí v srdci 

vzpomínají rodiče a bratr s rodinou. 
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten 
nikdy neodešel...

Dne 14. 8. to bude  
30 roků, co zemřel můj 
bratr ANTONÍN CHRIST. 
Vzpomíná Petr

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

VZPOMÍNKY

Drazí přátelé, to, 
co jsme si mi-

nulý měsíc přáli, se 
nám splnilo. Zahrád-
ky opět ožily a úroda 
se dá očekávat dobrá, 
protože se vzpamato-
valo i počasí a příro-
da vše dohání. Má-
me nejen práci na 
zahrádkách, ale na-
stanou nám i další 
„povinnosti“. Dětem 
začínají prázdniny, 
a tak se z nás opět 
stanou hlídající dě-
dečkové a babičky, 
na svá vnoučata se 
ale těšíme.

V klubu se budeme stále pravidelně se-
tkávat, a protože naše výlety sklidily vel-
ký zájem a úspěch, budeme plánovat další 
podzimní. Poslední zájezd byl velmi krásný, 

navštívili jsme Žatecko a přinášíme z něho 
i hezký obrázek.

Přejeme všem hezké a slunečné prázdni-
ny, krásnou dovolenou a zasloužený odpo-
činek. ČLENOVÉ MKD

SOUKROMÁ INZERCE
} Prodám řadovou garáž po rekonstrukci, loka-
lita Na Žebrech v Kralupech nad Vltavou, za cenu 
200.000 Kč, možná i dohoda. Tel.: 776 215 268 

} Prodám družstevní garáž Na Žebrech, 20 m2. 
Tel.: 736 506 090

} Pronajmu garážová stání v novostavbě na Pro-
seku. Otevírání vjezdu na DO, kamerový systém,  
3 min. od domu frekventovaná zastávka MHD Let- 
ňanská, stanice metra „C“ Prosek 2 min. busem; 

vhodné pro každodenní dojíždění do Prahy. V přípa-
dě zájmu volejte či pošlete SMS. Tel.: 777 659 216

} Hledám podnájem 1+1 v Kralupech nad Vltavou 
pro matku s dítětem. Děkuji za nabídky!  
Tel.: 722 412 759

} Jmenuji se Marek, 35 let, nekuřák, jsem z Kra-
lup. Touto cestou hledám kamarádku, nekuřač-
ku, silnější postava nevadí a dítě není překážkou 
(nejl. zrzečku). Tel.: 607 149 267

} London Hair Vlasové Studio nabízí pronájem 
kadeřnického křesla. Salon má zavedenou klien-
telu, příjemné prostředí, přímo v centru Kralup 
nad Vltavou. Více informací osobně nebo telefo-
nicky. Tel.: 608 897 006

} Prodám hrobové místo včetně pomníku v Kralu-
pech. Hrob je z materiálu TERASO, obsahuje šach-
tu pro 6 uren. Rozměry: 1 m x 2,5 m. Nájemné za-
placeno do 12/2017. Spěchá. Tel.: 777 264 072

Členové MKD přejí krásné léto

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY  
si můžete půjčit v pečovatelské službě

FO
TO

: V
L

A
D

IM
ÍR

 U
M

L
A

U
F

Z posledního výletu na Žatecko
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Dne 3. 6. 2017 Komorní or-
chestr Dvořákova kraje  

(KODK) vystoupil na koncer-
tu v rámci Národního festiva-
lu neprofesionálních orchestrů 
v Bučovicích. Koncert pořádal 
NIPOS-ARTAMA Praha z po-
věření Ministerstva kultury Čes-
ké republiky a Komorní orches-
tr Artura Nikische. 

Na toto vystoupení byl KODK 
pozván jako jeden ze souborů pa-
třící ke špičce neprofesionálních 
orchestrů v České republice.

KODK přednesl skladby Lubo-
še Sluky, Jana Václava Stamice, 
Gabriela Fauré a Benjamina Bri-
ttena. Jako sólisté s orchestrem 

vystoupili koncertní mistr Vik-
tor Mazáček - housle a Veroni-
ka Sedláčková - flétna. Koncert 
řídil umělecký vedoucí souboru 
prof. Václav Mazáček. 

Ohlas vystoupení byl velký 
a posluchači si vynutili přída-
vek, Humoresku od Antonína 
Dvořáka. 

KODK tak plně potvrdil po-
věst špičkového neprofesionál-
ního hudebního tělesa a vzorně 
reprezentoval město Kralupy nad 
Vltavou, kterým je podporován.

Je nutno dodat, že KODK je 
zván k vystoupením na Národ-
ním festivalu neprofesionálních 
orchestrů pravidelně od roku 

1989. K této vysoké úrovni do-
vedl orchestr od jeho vzniku  
v r. 1976 až po současnost umě-

lecký vedoucí a dirigent prof. 
Václav Mazáček.

ZA KODK JOSEF ŠTIBINGER

Tato slova zněla v hlavách členů Dvo-
řákova komorního sboru (DKS) ještě 

dlouho po prvním letním koncertě v Li-
dovém domě v Řevnicích. Kralupský sbor 
se zúčastnil významného a krásného kon-
certu v rámci projektu Pocta tvůrcům. Ten-
to koncert byl věnován 10. výročí úmrtí 
předního českého skladatele sborové hud-
by Zdeňka Lukáše. Kromě našeho sboru 
se slavnostního večera zúčastnily další tři 
– pražský sbor Radhost, se kterým DKS 
pravidelně zpívá Rybovu mši v Chrámu 
sv. Víta, sbor Chorus Puellaris z Černošic 
a řevnický smíšený pěvecký sbor Canto 
Carso. DKS a Radhost dirigovala Mgr. Bc. 
Lucie Valentová a další dva sbory Mgr. 
Roman Michálek, Ph.D., který spoluzalo-
žil a vedl DKS 12 let. Na klavír všechny 
sbory doprovázela Ivana Kylarová a při 
společné skladbě Zdeňka Lukáše Pocta 
tvůrcům na housle zahrál Václav Polívka. 
V podání sborů zazněly písně a skladby 
Zdeňka Lukáše – Missa Brevis, Antonína 
Dvořáka – Napadly písně, Dyby byla kosa 
nabróšená, Zajatá a Ave Maria, Bedřicha 
Smetany – Česká píseň, Bohuslava Marti-
nů – Sen, Leoše Janáčka – Vyletěl sokol 
a Koníčky milého. Skladbu Zdeňka Lukáše 
Pocta tvůrcům, pod vedením Mgr. Romana 
Michálka, Ph.D. zazpívaly spojené sbory. 
Celý hudební večer vyvrcholil písní Proč 
bychom se netěšili ze Smetanovy opery 
Prodaná nevěsta pod taktovkou prof. Lu-
bomíra Mátla, který je předním meziná-
rodně uznávaným sbormistrem a dirigen-
tem. Pan profesor nebyl hostem náhodou, 
za jeho celoživotní práci mu v Řevnicích 
byla udělena Cena Bedřicha Smetany. Tato 

cena je nejvyšším národním sbormistrov-
ským oceněním, udělovaným Unií českých 
pěveckých sborů za celoživotní činnost 
v oblasti sborového zpěvu. Není se čemu 
divit, tento energický muž spolupracoval 
s významnými českými i světovými diri-
genty, jako např. s Jiřím Bělohlávkem, Leo-
nardem Bernsteinem, s mnoha orchestry, 
sbory a sólisty. V současné době je stále 
ještě hlavním sbormistrem operního sboru 
v Itálii a Irsku, vyučuje na JAMU v Brně 
a AMU v Praze. Tento nestárnoucí peda-
gog s neutuchající energií doslova nakazil 
všechny svou dobrou náladou. Prostory Li-
dového domu poskytly všem sborům krás-
ný zážitek nejen díky setkání ale i skvělé 
akustice.

Nad koncertem převzali záštitu Mgr. He-
lena Langšádlová, poslankyně PČR a Jiří 

Oberfalzer, senátor PČR. Samozřejmě byli 
přítomni i zástupci pořádající Unie českých 
pěveckých sborů. Dirigenti a zástupci sborů 
se pak s těmito hosty sešli při krátkém pose-
zení a pohovořili o práci českých pěveckých 
sborů. Za kralupský sbor byla přítomna ve-
doucí sboru Sandra Štropová. 

„Pocta tvůrcům“ bude letos uvedena také 
v Kralupech v KD Vltava v sobotu 28. říj-
na, v předvečer vzniku samostatného Čes-
koslovenska.

Dvořákův komorní sbor tímto děkuje Mgr. 
Romanu Michálkovi, Ph.D. za zprostředko-
vání uměleckého zážitku a Mgr. Bc. Lucii 
Valentové, že našla ve svém nabitém harmo-
nogramu prostor, aby vypomohla DKS s ve-
dením zkoušek sboru v Kralupech. „Lucie 
byl to krásný půlrok a doufáme, že i pro 
tebe”. RNDR. IVANA KRAUSOVÁ, PH.D.
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KODK se představil na národním festivalu

Kouzelník nocí zahalený do neprůhledné plachetky...

WWW.KODK.EU

FO
TO

: O
N

D
Ř

E
J 

S
TA

N
Ě

K



K ZPOLICIE / EKOCENTRUM

 červenec-srpen 2017 25

Z LINKY 156

☛ 2. 5. v 16:05 hod. na l. 156 upozornil 
pan H. na bezdomovce, kteří se nevhodně 
chovají v ul. Smetanova mezi prodejnou 
Penny a DDM Kralupy n. Vlt. Na místě 
byly hlídkou MP zjištěny známé osoby bez 
domova pan V., pan V. a pan S. Tito byli 
poučeni a z místa vykázáni. 

☛ 4. 5. v 09:55 hod. na l. 156 nahlásila paní 
K., že se v lesoparku U Hájku za komerční 
zónou v  ul. Veltruská nachází zřejmě 
poraněná kočka, která má mít omotaný 
obojek či podobný předmět kolem celého 
těla a zarytý až do masa. Hlídka MP na 
místě zkontaktovala oznamovatelku paní 
K. a společně prohledali místo a blízké 
okolí, kde se kočka měla ukrýt. Kočka však 
již nebyla nalezena.

☛ 11. 5. ve 04:08 hod. na l. 156 oznámil 
pan Č. odcizení jízdního kola odstaveného 
před barem v ul. Podřipská. Hlídka MP 
na místě zkontaktovala oznamovatele, 
který udal popis jízdního kola a hodnotu, 
která překračovala částku 5.000 Kč. Pro 
podezření z trestného činu krádeže byla na 
místo přivolána hlídka PČR, která si celou 
věc převzala k dalšímu opatření.

☛ 11. 5. v 08:55 hod. na l. 156 oznámil 
zaměstnanec TSM Kralupy n. Vlt. 
poškození chodníku v  ul. K. Čapka 
nákladním vozidlem, které mířilo na 
stavbu domu v ul. Štefánikova. Hlídka MP 
na místě potvrdila poškození chodníku 
a pořídila fotodokumentaci. Dále zjistila 
totožnost řidiče nákladního vozidla, 
který se k  poškození přiznal. Hlídka 
MP na místě vyřešila blokovou pokutou 
přestupek neoprávněného užití chodníku 
motorovým vozidlem. Škoda na majetku 
bude vymáhána občanskoprávní cestou. 

☛ 14. 5. v 19:13 hod. na l. 156 nahlásila 
paní V., že z lodžie svého bytu vidí, jak 
u domu č. p. 1172 na sídl. U Cukrovaru 

leží na zemi nějaký muž a má asi nějaké 
zranění na hlavě. Na místě byl hlídkou MP 
zjištěn známý muž bez domova pan S. ve 
zjevně podnapilém stavu. Žádné zranění 
na hlavě neměl. Uvedl, že zde odpočíval 
a usnul. Z místa odešel.

☛ 18. 5. v 18:30 hod. na l. 156 oznámil 
zaměstnanec ostrahy OD Penny market 
v ul. Chmelova krádež zboží. Hlídka MP 
na místě zjistila podezřelou osobu pana 
K. Strážník dozorčí služby MP učinil dotaz 
na OO PČR, zda osoba není v pátrání, 
s výsledkem pozitivním. Podezřelou osobu 
a celou věc si na místě převzala hlídka PČR 
k dalšímu opatření. 

☛ 21. 5. v 13:30 hod. na l. 156 bylo přijato 
anonymní oznámení o roji včel na stěně 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Václava na Palackého nám. Hlídka MP 
na místě oznámení potvrdila a zjistila roj 
včel cca ve výšce 12 m nad vchodem do 
kostela. Na místo byla přivolána jednotka 
HZS s plošinou, zároveň byl kontaktován 
kostelník, který umožnil přístup do 
věže kostela. Hasiči provedli vysátí roje 
do pytle a  místo ošetřili aerosolovým 
prostředkem. MP informovala TSM 
o nutnosti úklidu uhynulých včel a dále IOS 
PČR Středočeského kraje o provedených 
opatřeních.

☛ 5. 6. 2017 ve 20:42 hod. na l. 156 
oznámil p. T., že pod haldou poblíž silnice 
směrem na Veltrusy nějací mladíci asi 
rozebírají auto a  zřejmě jim zahořelo, 
protože vidí kouř. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP a hlídka PČR, které 
zjistily, že se nejedná o hořící automobil, 
ale o  skvrnu ropného produktu na 
betonové cestě, kterou se pokouší uhasit  
2 mladíci pan L. a pan N., což se jim vzápětí 
podařilo. Tito uvedli, že si všimli ohně, 
když projížděli okolo. Jak ke vzniku skvrny 

a jejímu vzplanutí došlo, však nevěděli. Na 
místo byla přivolána jednotka HZS, která 
z betonové cesty odčerpala 5 l ropné látky 
a místo zasypala absorbentem. 

☛ 8. 6. 2017 v  13:05 hod. na l. 156 
oznámila paní Č., že se v ul. Sokolská před 
cukrárnou pohybuje kachna s několika 
mladými káčaty. Hlídka MP na místě 
potvrdila přítomnost kachní rodinky, kterou 
se nakonec podařilo zahnat do zahrady 
Farní charity, kde došlo k jejímu odchytu. 
Hlídka MP kachní rodinku převezla na 
bezpečné místo k řece, kde ji vypustila 
na svobodu. 

☛ 15. 6. 2017 ve 21:01 hod. na l. 156 
oznámil pan S., že v ul. Žižkova někdo 
něco pálí a jeho obtěžuje kouř. Vzápětí 
bylo přijato několik dalších oznámení 
o  stoupajícím kouři v  centru města. 
Nezávisle na tel. oznámení spatřila černý 
kouř i hlídka MP při hlídkové činnosti. Po 
jeho vysledování zjistila, že stoupá ze 
dvora domu v ul. Žižkova, kde dva muži 
spalovali kusy starého nábytku, matrací 
a jiných předmětů. Tito na výzvu hlídky MP 
oheň uhasili. Na místo se také dostavila 
hlídka PČR a byl odvolán výjezd jednotek 
HZS. Věc byla pro podezření ze spáchání 
přestupku postoupena k dalšímu opatření 
na MěÚ Kralupy nad Vltavou.

ZPRACOVAL: MICHAL KOBZÁŇ, 

STRÁŽNÍK MP

MP – městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR 
Kralupy nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
IOS PČR – Integrované operační středisko 
Policie ČR
MěÚ – městský úřad 
TSM – Technické služby města

Zájemci o tuto službu se mohou zare-
gistrovat pomocí formuláře na webo-

vých stránkách ekologického centra, osob-
ně v kanceláři ekocentra na Palackého 
nám. č. 6 nebo prostřednictvím SMS: RE-
GISTRUJ mezera MĚSTO/OBEC mezera 
EMAIL. Příklad: REGISTRUJ KRALUPY 

NAD VLTAVOU NOVAKJ@
SEZNAM.CZ

Registrační SMS je potřeba za-
slat na číslo: 315 720 287. V případě nejas-
ností volejte bezplatnou Zelenou linku 800 
100 584.

V návaznosti na výše uvedené žádáme 

všechny stávající zájemce, kterým 
je informace o vyhlášení a od-
volání smogové situace zasílá-
na elektronickou poštou, aby se 

do 31. 8. 2017 zaregistrovali 
v systému SMS InfoKanál 
a zvolili si cestu zasílání 

zprávy buď SMS do mobilu 
nebo elektronickou poštou.

Od 1. 9. 2017 již nebude informace o vy-
hlášení a odvolání smogové situace rozesí-
lána stávající formou, ale pouze prostřed-
nictvím služby SMS InfoKanál.

JANA KRÁTKÁ

Informace o smogu přímo do mobilu? Ano, přihlaste se!
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou nabízí zdarma jednoduchý 
a pohodlný způsob získávání důležitých informací o smogových 
situacích prostřednictvím SMS InfoKanálu, který umožňuje 
zasílání informací o vyhlášení či odvolání smogových situací 
na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových 
zprávách (SMS). 
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Smetanova 168, Kralupy n/V 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: info@ddmkralupy.cz 

Po, Út, Čt 8:00-11:15 / 12:15-17:00
St  8:00-11:15 / 12:15-16:00

Pá 8:00-12:00

www.ddmkralupy.cz

Akademický malíř Viktor Žuk povede 
kurzy Olejomalby a Keramiky – so-

chařství pro mládež od 12 let.

Pro mládež a dospělé je určena Tvořivá 
dílna, kde se v průběhu celého školního roku 
budete zabývat spolu s Gabrielou Junáškovou 
grafickými technikami a řemesly, jako např. 
keramikou, pedigem, tiffany a podobně.

Lidové tance – folklórní kroužek povede 
Jan Štrachal s dětmi od 6 let a bude jistě 
hezkým zpestřením v široké nabídce našich 
tanečních útvarů.

A kdyby dospělákům bylo líto, že tančit 
mohou jen děti, tak od září to bude jinak. 
Jan štrachal otevře Scénický tanec právě 
pro ně.

Říká se: „Kdo si hraje, nezlobí“. A u Lega 
to jistě platí dvojnásob. Neváhejte a zapište 
své dítě do tvořivého kroužku Lego. Takový 
výběr stavebnic jako u nás vaše dítko mít 
doma určitě nebude.

Zájmové útvary Loutkohraní, Dramatic-
ký a Muzikál jsou připraveny pro všechny, 
kterým voní divadelní prkna.

Pro šikovné slečny i jejich maminky je 
určen zájmový útvar Šití – povede Eva Čap-
ková.

Přestože v červnu již nejen žáci, ale i uči-
telé a další zaměstnanci naší školy smě-

řovali své myšlenky k blížícímu se konci 
školního roku, nebyl čas zahálet. Vedle zá-
věrečných testů a posledních bojů o vylep-
šení známek na vysvědčení probíhala řada 
akcí, které žákům zpestřovaly poslední dny 
ve školních lavicích. 

V rámci Dnů Kralup naše škola ve spolu-
práci s DDM Kralupy uspořádala již tradiční 
Hrátky na koupališti, kde si mohli zájemci 

z řad nejmenších i těch starších zasoutěžit 
o sladké ceny. 

Žáci třetích ročníků odjeli spolu se svými 
třídními učitelkami na školu v přírodě do 
RS Máj Plasy u Plzně, kde si užili báječný 
program připravený profesionálním týmem.

Ti nejstarší, deváťáci, si pak letos poprvé 
vyzkoušeli atmosféru maturitní zkoušky. 
Počátkem června se u nás konaly Malé ma-
turity, v nichž žáci prokazovali své znalosti 
z předmětů český jazyk a literatura, mate-

matika a z předmětu volitelného, který si 
vybírali dle vlastních zájmů a preferencí. 
Celá zkouška se nesla ve slavnostním du-
chu, všichni přihlášení ji zvládli úspěšně 
a obdrželi na památku vysvědčení o vyko-
nané malé maturitní zkoušce.

V závěru roku nás čekaly třídní výle-
ty a kromě vydání vysvědčení i slavnostní 
vyřazení devátých ročníků v kinosále KD 
Vltava. A teď hurá na prázdniny!

BARBORA ČERNÁ

ZŠ KOMENSKÉHO

Červen na Komendě byl pestrý

S novým školním rokem nabízíme 
řadu nových zájmových útvarů

FO
TO

: P
. P

L
IŽ

IN
G

E
R

Finanční gramotnost – logik. S touto no-
vinkou přichází Jindřich Havlík a děti si zde 
osvojí soubor znalostí a dovedností, které 
jim umožní porozumět financím v život-
ních situacích.

V zájmovém útvaru Mladý reikista s Jit- 
kou Špinarovou se dítě naučí správně dý-
chat, ovládat svoje emoce a základům prá-
ce s energií.

Pavel Pližinger bude s dětmi v zájmovém 
útvaru Mladý fotograf – malování světlem 
nejen fotografovat, ale naučí je novou úžas-
nou techniku malování světlem. 

Kick-box se znovu vrací do naší nabíd-
ky. Sportovce bude trénovat Marcel Novák.

Podrobný rozpis všech zájmových útva-
rů naleznete na našich webových strán-
kách společně s přihláškou, kterou mů-
žete vyplnit a odevzdat v budově DDM  
od 21. srpna 2017. 

Přejeme všem dětem i dospělým krásné 
prožití letních měsíců

PEDAGOGOVÉ DDM KRALUPY N. VLT.

3X
 F

O
TO

: G
A

B
R

IE
L

A
 J

U
N

Á
Š

K
O

VÁ



 červenec-srpen 2017

K Z

27

ŠKOLY

Helpík z.s. je nezisková organizace za-
bývající se vzděláváním v oboru prv-

ní pomoci. Její hlavní činností je příprava 
a realizace dětské vzdělávací soutěže Hel-

píkův pohár (www.helpik.cz) a zájmové 
soutěže záchranných služeb a složek in-
tegrovaného záchranného systému Rallye 
Rejvíz.

I v letošním školním roce se nám podaři-
lo postoupit až do celostátního kola. Repre-
zentovaly nás dívky Adéla Buncová a Lucie 
Vítová z 5.B. Soutěž byla letos rozšířena 
o noční úlohu. Také byly zařazeny některé 
netradiční prvky, např. jízda na raftu nebo 
zdolávání provazové stěny. 

Úlohy nebyly lehké. Nejvíc soutěžící po-
trápila dopravní nehoda, kde byli dva zra-
nění. Následně je čekalo třeba ošetření ruky 
po výbuchu, šroubovák zapíchnutý v ruce 
nebo otrava houbami. Nakonec byl čas i na 
zábavu. 

Děvčata potkala nové kamarády a odpo-
ledne se sešla i záchranáři ze soutěže pro 
dospělé. Setkala se i s některými účastníky 
Rallye Rejvíz z Polska, Slovinska, Němec-
ka, Maďarska a dokonce i z Japonska. Kro-
mě znalostí z oblasti první pomoci využila 
děvčata i angličtinu. Adélce i Lucce se zís-
kané zkušenosti budou jistě v životě hodit. 

LENKA HAMOUZOVÁ

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Přišel vytoužený a dlouho očekávaný čas, 
čas prázdnin, kdy je vše před námi, má-

me se na co těšit, na lesy, hory, moře, nová 
města i nové kamarády.

Čas ve školní budově se ale nezastaví. 
Jen co si zdi tříd oddechnou od hlasitého 
povyku žáků, dostanou na druhém stup-
ni nový kabát v podobě výmalby. Druhé 
a třetí patro druhého stupně oživí nová 
podlahová krytina. Ti nejmenší se dočkají 
nové třídy určené pro výuku angličtiny na 
prvním stupni. 

K největším změnám ale dojde ve školní 
kuchyni a částečně i jídelně. Doufejme, že 
ve zmodernizovaných prostorách, v někte-
rých dnech s výběrem ze dvou jídel, bude 
našim žákům chutnat. 

Ráda bych se u tohoto bodu maličko za-
stavila. Mnohokrát mě zaráží, jaká jídla, 
téměř netknutá, děti vracejí. Je samozřej-
mé, že vždy se do dětské chuti paní ku-
chařky nemusí trefit, ale věřte, že plné ta-
líře k odevzdání se objevují opravdu často. 
Na co jsou tedy děti zvyklé? Když se těch 
menších někdy zeptám, bezelstně odpoví, 
že mají rádi páreček nebo že mají v tašce 
na odpoledne Bake Rolls. No, asi musíme 
zařadit více projektů o zdravé stravě, třeba 
i pro rodiče? 

Od září spustíme avizovanou novinku – 

elektronické žákovské knížky. Za odevzda-
né souhlasy i zpětnou vazbu všem rodičům 
moc děkuji. I nadále budeme nabízet a hlav-
ně rozšiřovat nabídku mimoškolních aktivit 
po vyučování. Budou zaměřené především 
na pohyb, procvičení angličtiny a estetiku. 
Keramický a rukodělný kroužek zazname-
naly velký úspěch a již nyní se přidávají 
skupiny navíc oproti plánovanému počtu.

Škola podala žádost a byl jí schválen ev-
ropský projekt s názvem „Pracujeme spo-
lečně“ a obdrží tak více jak 1,2 mil. korun. 
O všech aktivitách v rámci projektu vás 
budeme informovat v dalších číslech Zpra-
vodaje.

Milí žáci i rodiče, přeji vám dlouhé 
a krásné léto, ať to utíká co nejpomaleji. 

MICHAELA GLEICHOVÁ

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Čas ve škole se nezastaví ani o prázdninách
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Z projektu  
Děti učí děti

Naše žačky postoupily na celostátní kolo Helpíkova poháru
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ANETA LOUŽECKÁ je milá, skromná, inteligentní, vtipná a stále 
usměvavá dívka z Kralup, která se jednoho dne rozhodla, že vyzkouší 
lezení na umělé stěně a prakticky přes noc se stala mistryní republiky 
(zatím jen Slovenska) a z malého kralupského oddílu se svými výkony 

nominovala do české reprezentace! 

Úspěšní mladí 

ANETA LOUŽECKÁ
studentka 2. ročníku Dvořákova gymnázia 

Kralupy nad Vltavou

Za své výsledky získala ocenění v letošní 
anketě Sportovec Kralup nad Vltavou 

2016, v kategorii jednotlivců nad 16 let sta-
nula na nejvyšším stupínku.

Aneto, jak ses dostala k lezení na obtížnost 
a jak dlouho tenhle sport provozuješ?
Už zhruba 2,5 roku. Dostala jsem se k to-
mu náhodou, kdy jsem tady v Kralupech 
navštívila stěnu horolezeckého oddílu na 
Komendě. Čistě ze zvědavosti. Ale lezení mě 
pohltilo a po nějaké době jsem si šla zkusit 
závody. Bylo to mistrovství ČR ve Slaném. 
Potom jsem přestoupila do Prahy-Holešovic 
a začal mě trénovat Libor Hroza, nicméně 
do Kralup na stěnu pořád chodím, protože 
jsem tady začínala. 

Co je na lezení nejobtížnější a nejdéle jsi 
s tím bojovala?
Bojovala jsem asi s odvahou prověsit se ne-
bo spadnout do lana, kdy nemám cvaklou 
expresku – tj. nemám zacvaknuté postupo-
vé jištění. V momentě, když to není cvaklé, 
spadnu k poslednímu jištění. Někdy je to 
hloubka. :o) A potom jsou obtížné samot-
né cesty, které lezeme. Ty nejlehčí jsou 
na stupni 3, já mám teď vylezený stupeň 
10 minus.

Začínala jsi v kralupském horolezeckém 
oddílu, teď už jsi postoupila do 
reprezentace. Kam Tě tento přestup 
posunul?
Ze začátku byly tréninky mnohem lehčí, teď 
už lezu 6x týdně, mám čtyřfázový trénink 
a celkově na sobě musím víc pracovat. Teď 
v červnu, například, protože mám indivi-
duální studijní plán – ráno v Praze odlezu 
rychlolezení, potom přijdou dvě hodiny po-
silování – komplexně (nohy, ruce, záda) – tři 
až čtyři hodiny lezení na obtížnost, večer 
znova posilovna nebo běh. 

Kdy lezcům začíná sezóna?
Většinou začátkem března, kdy jsou první 
nominační závody. Sezóna končí na podzim 
mistrovstvím republiky. Přes zimu nastupu-
je trénink na sílu, objemový trénink, kdy 
se snažím nalézt co nejvíce metrů (v kry-
tých halách), což je příprava na nominační 
závody.

Jakých největších úspěchů už jsi dosáhla?
Za největší úspěch považuji, že jsem se le-
tos v březnu nominovala do reprezentace. 
Vloni jsem byla 3. na MČR v lezení na ob-
tížnost a bouldering v kategorii A - 16-17 
let, v rychlosti jsem byla ve své kategorii 
2. a za dospělé 3. Jsem mistryní Slovenské 
republiky v kategorii A – 16-17 let.

Co je to bouldering?
Disciplína, kde jsou cesty obtížné, silové, 
lezec není jištěný lanem a padá do žíně-
nek. Maximální výška té cesty je zhruba 
5 m. Párkrát už jsem spadla špatně a není 
to nic příjemného. Jednou jsem si pod sebe 
dala ruku tak nešikovně, že jsem si málem 
vyhodila zuby ramenem.

Čeho bys chtěla v lezení dosáhnout?
Teď trénuji na srpen – MS juniorů v rakous-
kém Innsbrucku – chtěla bych se umístit co 
nejlépe, kdybych se umístila do 13. místa 
v kombinaci, nominovala bych se tím na 
mládežnickou olympiádu, která je příští rok 
v Buenos Aires. Do budoucna bych se chtě-
la co nejlépe umisťovat na závodech a také 
bych si přála lézt co nejdéle co nejtěžší cesty.

Ze svých závodů v zahraničí často vozíš 
nejen medaile, ale i zajímavé příběhy. Který 
Ti utkvěl v hlavě nejvíce?
Vloni jsem jela do rakouských Alp do Lan-
genfeldu. Před odjezdem jsem usoudila, že 
když je teplo všude jinde, bude v půlce let-
ních prázdnin horko také tam a ani jsem 
se nenamáhala podívat se na předpověď 
počasí. Nezabalila jsem si nic jiného, než 
letní oblečení. Když jsme do Langenfeldu do-

razili, skutečně bylo nějakých 26 °C. V noci 
jsem se ale probudila zimou. Ve stanu jsem 
měla asi dva centimetry vody. Silně pršelo 
a mě čekala snad nejdelší noc v životě. Ani 
ostatní na tom nebyli o moc lépe a celá naše 
výprava tak připomínala spíše reprezentaci 
plaveckou než lezeckou. Déšť nepolevoval 
a vrcholky hor byly zasněžené. Když jsme 
v tílkách a reprezentačních vestách nastu-
povali k závodu, teploměr ukazoval 4 °C. 
Dodnes je mi záhadou, jak je to možné, ale 
při závodě se mi lezlo až překvapivě dobře 
(možná za to může zima, díky níž mi prs-
ty pomalu přimrzaly k chytům a částečně 
tak zabraňovaly pádu). :o) Kvalifikaci jsem 
zvládla s několika  topy a dopadla nejlépe 
z českých reprezentantek z mé kategorie. Ce-
lý víkend jsem spala v kufru osobního auta. 

Jaké závody Tě v nejbližší době čekají?
Bude to 18. - 19. 7. Evropský pohár v boulde-
ringu, na který pojedu do Francie, a potom 
již zmiňované mistrovství světa.

PŘEJI TI HODNĚ ŠTĚSTÍ NEJEN V LEZENÍ 

A DĚKUJI ZA ROZHOVOR! RADKA HOLEŠTOVÁ
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Podzim 2016 – Arco v Itálii 
– lezení ve skalách.
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Včervnu skončily všechny oficiální vo-
lejbalové soutěže. A pro volejbalisty TJ 

Kralupy veleúspěšně. Od nejmenších děvčat 
a kluků, kteří hráli celou sérii Barevného 
mini a na celostátním finále v Českých Bu-
dějovicích převáděli kvalitní výkony, až po 
kadetské a juniorské kategorie. 

Mladší žáci byli ve čtyřkách Krajského 
přeboru šestí, starší (již v šestkovém) desá-
tí. A teď již samé superlativy: mladší žá-
kyně skončily na 2. místě Krajského pře-
boru. V kvalifikaci na Přebor ČR obsadily 
ve skupině bezkonkurenčně 1. místo. V ce-
lostátním finále pak dosáhly na bramboro-
vou medaili. 

Starší žákyně: 1. místo v Krajském přebo-
ru, 1. místo v Českém poháru, 1. místo na 
Přeboru ČR – mistryně republiky (všechno 
soutěže pořádané ČVS). Na závěr sezóny 
pak 1. místo na 6. ročníku Turnaje nadějí, 
pořádaného v rámci Dnů Kralup. 

Kadetky / juniorky udržely pro Kralupy 
ligové soutěže, získaly 3. místo v Českém 
poháru, 1. místo na mezinárodním turna-
ji ve slovenském Komárně a 1. místo na  
25. ročníku domácího „Memoriálu Simony 
Machanové“. Navíc byl David Němec zvo-
len nejlepším mládežnickým trenérem roku! 
A aby toho nebylo málo, Klára Hiklová byla 
nominována do české reprezentace Lvíčat. 

Opět se ukázalo, že se v našem městě 
hraje kvalitní volejbal. A věříme, že bude 
hrát dál. V květnu proběhl nábor do nové 
přípravky a tak nám určitě z více než dva-
ceti nadějí vyroste nová hvězda. Jedinou 
skvrnou je, že se nepodařilo na příští sezó-
nu dát dohromady družstvo žen, takže po 

dlouhých letech končí v Kralupech katego-
rie dospělých. 

Většinu náročných akcí finančně podpo-
řil MěÚ Kralupy, děkujeme. Přejeme všem 
krásné prázdniny a těšíme se na viděnou 
v sezóně 2017/2018.

PETR SLAPNIČKA

Historie dětského šachu má 
v Kralupech dlouhou tradi-

ci. Před cca 10 lety hrálo naše 
družstvo nejvyšší soutěž mláde-
že v republice - extraligu. V té 
době byl náš hráč, Argam Ala-
verdian, přeborníkem republiky 
a reprezentoval na mistrovství 
světa ve Španělsku s výsledkem 
50% bodů. Po několik dalších 
let jsme se drželi v druholigo-
vé soutěži. 

V posledních letech hrajeme 
krajský přebor a marně se sna-
žíme vrátit do ligy. Máme ně-
kolik dobrých hráčů, ale v boji 
o postup do ligy se nám nedaří. 
Většinou nám chybí do-
statek vyrovnaných 
hráčů.

Letos se vracíme s pomocí 
DDM Kralupy k získání nových 
mladých zájemců. Podařilo se 
nám spojit bývalé odchovance 
do kroužku v šachovém oddíle 
(hraje v hotelu Sport), kroužku 
na gymnáziu a hlavně kroužku 
v DDM. Na letní turnaj přijelo 
42 hráčů ze 14 oddílů. Z našich 
byl na 4. místě byl Jan Seidl, 

na 5. místě Václav 
Tůma.

Ještě větší po-
pularitu měl 
turnaj začáteč-
níků, kde hrálo 
28 hráčů. Ti bo-
jovali o náborový 
pohár. Již v před-

Mladí šachisté úspěšně zakončili sezónu

Kralupský volejbal patří k elitě

Přebor ČR  
starších žákyň
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chozích letech oceňovali ostatní 
trenéři nápad nechat hrát nováč-
ky v samostatném turnaji, aby 
nebyli lehkou kořistí pro zkuše-
né hráče. Turnaj měl dobrou or-
ganizaci a doufáme, že se z něj 
stane tradice. 

Ještě poslední aktualita z kon-
ce sezóny. Turnaj v Kanině za-

končil seriál postupových turna-
jů do krajského přeboru. A pro 
nás úspěšně. Kategorii do 10 let 
vyhrál Míša Langmaier a do 12 
let Jan Seidl. Oba postoupili do 
krajského přeboru a o prázdni-
nách budou bojovat o postup na 
přebor Čech. 

FRANTIŠEK SEINER
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Jak se již stalo tradicí, v neděli 
11. 6. se v rámci Dnů Kralup 

opět konal závod siláků a sila-
ček Strongman Kralupy pod zá-
štitou oddílu Silového trojboje TJ 
Kralupy. Tentokrát se jednalo již 
o pátý ročník.

Závod opět vyšel na slunný 
den, a tak největší starostí závod-
níků a přihlížejících na náměstí 
J. Seiferta v Lobečku bylo ochrá-
nit se před slunečními paprsky 
a řádně doplňovat pitný režim. 

Závodníci závodili v silově 
vytrvalostních disciplínách ja-
ko tahání kamionu, zdvihu klá-
dy na maximální hmotnost, pře-
nášení kufrů a těžkého břemene 
na zádech. Závěrečnou vyčerpá-
vající disciplínou byla kombina-
ce otočení pneumatiky s vylože-
ním betonové koule.

Samotná soutěž byla rozděle-
na na dopolední část pro katego-
rie fitness/příchozí a ženy a od-
polední část pro strongmany do 
105 kg a Open nad 105 kg. Váhy 
výše zmíněných disciplín byly 
upraveny pro jednotlivé kate-
gorie tak, aby svojí obtížností 
odpovídaly silové vybavenosti 
závodníků.

Ve dnech 22. - 27. 5. se v li-
tevském Kaunasu konalo 

mistrovství světa v benčpresu. 
Českou republiku ve své váhové 
kategorii do 93 kg měl možnost 
reprezentovat kralupský Zdeněk 
Tuháček, který na začátku břez-
na obhájil titul mistra České re-
publiky.

Zdeňkova váhová kategorie 
byla jako vždy velmi kvalitně 
obsazena. Zdeňkovi vyšel pouze 

základní pokus 220 kg a na natré-
nované pokusy na váze 242,5 kg 
se již nedostalo. Celkově tak ob-
sadil 9. místo. Mistrem světa se 
stal Tebenkov z Ruska, následo-
vaný Mamolou z USA a Hase-
gawou z Japonska.

Díky výkonům a angažo-
vanosti v silových sportech 
o Zdeňkovi a jeho výkonech 
budeme snad slýchat i nadále.

RADEK HYSKÝ

Vneděli 11. června 2017 proběhl jubilejní, pátý ročník Bavaria Rugby Cupu na hřišti v Kra-
lupech nad Vltavou - Mikovicích. Na turnaji se představilo téměř 350 děvčat a chlap-

ců ve věku do 10 let a jejich 40 trenérů, což je nárůst proti roku 2016. Podrobný článek 
o tomto turnaji včetně kompletních výsledků najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

Děti z celých Čech hrály 
RAGBY V KRALUPECH
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POKUS O TITUL 
mistra světa nevyšel

47 závodníků přijelo na 5. ročník soutěže 
Strongman Kralupy 2017

Celkem v závodu soutěžilo  
47 závodníků, z toho 17 mužů 
a 5 žen dopoledne a 25 mužů 
odpoledne, přičemž dva závod-
níci dorazili až ze slovenských 
Košic. Za Kralupy a okolí závo-
dilo celkem pět závodníků (z to-
ho tři z oddílu Silového trojboje).

V dopolední části skončil 
z kralupského Diamond Gymu 
na jedenáctém místě Radek Ry-
mel (z Nelahozevsi) a na třetím 
Tomáš Prášek (z Odolena Vody). 
Stříbrnou pozici v závodě vybo-
joval Jan Kusý (Praha) a zlato 
si odnesl Vít Rozlivka (Choceň).

Letos účast v ženské kategorii 
s ohledem na své zranění vy-

nechala několikanásobná kra-
lupská vítězka Eva Horňáková 
a přenechala tak možnost zví-
tězit svým kolegyním. Tuto šan-
ci nepromarnila Lucie Mádlová 
z Mimoně, která se pro letošek 
stala mistryní Kralup. Druhá 
skončila Pavla Marková (Pra-
ha) a třetí Bára Komárková (Vl-
kaneč).

V odpolední části strongmanů 
do 105 kg skončil na čtrnáctém 
místě oddílový člen Filip Suko-
vatý (s tělesnou hmotností 90 kg) 
a na nepopulárním bramboro-
vém místě strongmanský har-
covník a oddílový tahoun Pa-
vel Košťál. O první příčku se 

poprali mostecký Petr Pastyřík 
a přeštický Jan Gruška. V tomto 
souboji vyhrál zkušenější Petr 
a odvezl si tak z Kralup pohár 
a cenné body do Grand Prix. 
Na třetím místě skončil Adam 
Lemesanyi z Košic.

V kategorii strongman Open 
nad 105 kg za Kralupy nastoupil 
Petr Klich, který se umístil na 
4. místě. Loňský vítěz kategorie 
Mari Zvrtek se letos zhostil pou-
ze role rozhodčího. Místo pro 
vítěze tak bylo pomyslně volné 
a svedl se o něj velký souboj, 
který nakonec o půl bodu vy-
hrál Aleš Šanda z Horky před 
Jakubem Gutejem z Benešova. 
Třetí příčku si odvezl Zdeněk 
Vávra (Čáslav).

Závod proběhl relativně dle 
plánu a i přes vážně vypadající 
situace bez vážných zranění – 
i když předposlední a poslední 
disciplína v odpolední části ze 
závodníků vyždímala všechny 
síly. Na závěr bych chtěl podě-
kovat kolegům z oddílu a ka-
marádům za pomoc při závo-
du, hlavnímu partnerovi Městu 
Kralupy, sponzorům, moderáto-
rům, závodníkům a všem, kteří 
se na závodu přičinili.

ZDENĚK TUHÁČEK
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Václav Mareš - nejstarší 
účastník soutěže

Reprezentace ČR  
s trenéry
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Silný tým plavců z Kralup 
soutěžil na vrcholech sezó-

ny 2016-2017 na červnových 
mistrovstvích České republi-
ky žáků. Na tyto závody jsme 
se kvalifikovali na krajských 
přeborech žactva, na kterých 
se našim plavcům podařilo 
vyplavat 11 titulů, které dopl-
ňuje 10 druhých a 6 třetích 
míst. Výjimečný pro náš klub 
byl i počet kvalifikovaných na 
krajské přebory, celkem se jich 
účastnilo 22 dětí ve věku od 
10 do 13 let. 

Na mistrovství republiky se 
probojovali z mladších žáků 
Kačka Váňová, Kamča Nováko-
vá, Ema Amazouzová, Justýnka 
Kotálová a Vilda Kořínek, kte-
ří závodili ve Zlíně, starší žáci 
plavali v Ostravě a tým tvořili 
Viki Mostková, Verča Laurová, 
Bětka Čiperová, Kristýna Seid-
lová a Vinc Zelenka. O tradiční 

úspěchy ve štafetách se posta-
raly mladší holky ziskem dvou 
stříbrných medailí. 

Individuální úspěchy zase 
slavili starší žáci. Viki se stala 
mistryní ČR v disciplíně 200 m 
znak, druhá dohmátla na 100 m 
znak a 50 m volný způsob, třetí 
místo do kompletní sbírky me-

dailí přidala na 800 m volný 
způsob a jako vždy tím potvr-
dila vysokou výkonnost v mno-
ha různých disciplínách. 

Vinc se postaral o další 
úspěch plaveckého oddílu zis-
kem bronzové medaile ve velmi 
rychlém sprintu na 100 m vol-
ný způsob. Mistrovství ČR nej-

Plavci jedou na olympiádu mladších, 10 až 11letých plavců, 
proběhlo až po uzávěrce tohoto 
čísla, kvalifikovali se na ně Adé-
lka Kotoučová, Máří Doležálko-
vá, Vojta Čipera a Tomáš Tutr.

Za největší událost letošního 
roku přesto považujeme Letní 
olympijské hry mládeže v Brně, 
kam se na konci června vydali 
reprezentovat naše město v tý-
mu Středočeského kraje Vinc, 
Viki a Kačka.

Za další úspěšnou sezónou 
stojí především radost dětí z po-
hybu, oddanost našich trenérů, 
nasazení rodičů plavců a pod-
pora Města Kralupy a Kralupské 
sportovní spol. s r.o. 

Pokud chcete, aby se staly Va-
še děti součástí rodiny jednoho 
z nejúspěšnějších sportů v Kra-
lupech, dostavte se na nábor, 
který se bude konat v první po-
lovině září. Do oddílu přijímá-
me děti, které již zvládají zákla-
dy plavání. Pro bližší informace 
sledujte www.plavanikralupy.cz

PLAVECKÝ ODDÍL KRALUPY

Zleva: Verča 
Laurová, Bětka 
Čiperová, Vinc 

Zelenka, Viki 
Mostková 
a Kristýna 

Seidlová
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Je těžké pochopit, jak ten čas letí. Je to už 
pět let, co mě, jako zástupce Plaveckého 

oddílu Kralupy, oslovil pan Lánský, jedna-
tel Kralupské sportovní spol. s r.o. s žádostí 
o spolupráci v oblasti pořádání plaveckého 
výcviku škol a školek v kralupském bazénu. 

Byl jsem si vědom, že souhlasem na sebe 
beru velkou odpovědnost, na druhou stranu 
jsem byl přesvědčen, že kvalitní a koncepční 
výcvik dětí v Kralupech a okolí pomůže rozší-
řit základnu pro plavecký oddíl. V minulosti 
mi vadila též absence odpoledních plaveckých 
kurzů, ve kterých se děti mohou plavecky zdo-
konalovat, získávat potřebné návyky pro po-
hyb ve vodě a postupně se rozhodnout, jestli 
se budou věnovat plavání závodně.

Oslovil jsem dvě cvičitelky, se kterými 
jsem spolupracoval již v plaveckém oddílu 
pod TJ Kralupy, založili jsme Plavecký Klub 
Kralupy o. s. „Vltavánek“ a zahájili činnost. 
Paní J. Motyčkové a Z. Adámkové patří vel-
ký dík za jejich obětavou práci.

Po pěti letech činnosti mohu konstatovat, 
že mé představy o provozování plaveckého 
výcviku se postupně naplňují. Pro dopolední 
výuku dětí se podařilo pod vedením paní 
Motyčkové stabilizovat tým kvalifikovaných 
cvičitelek, kterým bych tímto rád poděko-
val za jejich práci. Plaveckým dopoledním 
výcvikem projde v průměru 900 dětí každé 

pololetí. Odpolední kurzy, které pod vede-
ním paní Adámkové navštěvuje přibližně 
150 dětí každé pololetí, vedou většinou čle-
nové plaveckého oddílu se zkušenostmi ze 
závodního plavání. Od roku 2016 jsme členy 
Asociace plaveckých škol ČR. Toto členství 
nám umožňuje sledovat nové trendy v pla-
veckém výcviku, přibližuje zkušenosti z ji-
ných klubů a tímto pomáhá k neustálému 
zlepšování metodiky a bezpečnosti výcviku.

Odměnou za naši práci je velký zájem 
o plavecký výcvik v kralupském bazénu, 

veškerý časový prostor, který máme k dispo-
zici, je naplněn a některé zájemce o odpole-
dní kurzy nedokážeme přes veškerou snahu 
z kapacitních důvodů uspokojit. Z kvalitní-
ho plaveckého výcviku těží i plavecký oddíl, 
do jehož přípravky přicházejí velmi dobře 
připravené děti, se kterými lze rychle za-
hájit plavecký trénink. Nemalá část plavců 
se věnuje modernímu pětiboji, kde je v prv-
ních letech plavání prioritou.  

Na závěr shrnutí našeho pětiletého výročí 
bychom vám rádi od září nabídli i výuku 
plavání úplně těch nejmenších. Jedná se 
o kurzy pro rodiče s dětmi ve věku od 3 
měsíců do 3 let věku dítěte. Výuka plavání 
bude probíhat na malém bazénu se slanou 
vodou. Naším cílem je vrátit ty nejmenší do 
jejich přirozeného prostředí, ale také, aby 
postupně získávali nové dovednosti, návy-
ky a podpořit jejich správný vývoj. V pří-
padě starších sourozenců nabízíme hlídání 
spojené s výukou plavání ve velkém bazé-
nu. Veškeré informace naleznete na www.
psvtlavanek.cz a jakékoli dotazy můžete za-
slat na vltavanekbatolata@gmail.com.

Dík patří i Kralupské sportovní spol. s r.o. 
a vedení kralupského bazénu za důvěru, 
kterou v nás vložili a za vstřícnost při pro-
nájmu prostor pro plavecký výcvik.

JAN ŠÁRA

Naučíme plavat i ty nejmenší 



K Z

 červenec-srpen 201732

INZERCE

AUTODOPRAVA 
Miroslav Rubeš – Úžice

přijme řidiče sk. C+E
Tel.: 602 292 085

Nová tvář hotelu Adriana 
Bývalý Institut, kdysi chlouba režimu, donedávna obávaný 

squat, se nyní rodí v nové, moderní a velmi pěkné a ele-
gantní bydlení. Mezi kralupskými kolují možná ještě dnes fámy 
o sociálním bydlení, které má místo Institutu vzniknout. Opak je 
pravdou. Zájemci o bydlení, nebo o výhodnou investiční příle-
žitost, se mohou těšit na vkusné provedení bytových jednotek. 

Novým majitelem se stala developerská společnost, která mi-
mo jiné významně mění tvář celého areálu. Rezidence Kralupy 
je název projektu, jehož budování začalo před několika měsíci 
a jehož dokončení je plánováno na jaro příštího roku.  

V Rezidenci Kralupy bude 90 moderních bytových jednotek 
o velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Většina bytů bude mít lod-
žie, přízemní byty dokonce i předzahrádku a některé terasu. Ke 
každému bytu patří parkovací místo. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi oblíbenou lokalitu míst-
ních, zájem o koupi bytu k bydlení nebo o investici je nebývalý. 
Velkému zájmu napomáhá i fakt, že developer staví z vlastních 
prostředků, čili nepožaduje od kupujícího, vyjma zálohy, žádné 
finanční plnění v průběhu výstavby. Spojí-li se dohromady vý-
hodná hypotéka, cena nového za cenu starého a velký zájem 
o pronájmy, jejichž výše za poslední rok stoupla zhruba o 2.000,- 
Kč za měsíc, je investice do koupě bytu v Rezidenci Kralupy 
velmi výhodná. 

V nejbližších týdnech bude připraven vzorový byt, který budou 
moci zájemci zhlédnout i s veškerým vybavením. 

Generálním partnerem pro prodej je společnost dumrealit.cz 
Progres v Kralupech nad Vltavou, Riegrova 196, kde se můžete do-
zvědět podrobnosti o průběhu stavby a možnosti rezervace bytů. 

www.dumrealit.cz/progres

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti

INZERCI 
OBJEDNÁVEJTE 

NA E-MAILU
zpravodaj@mestokralupy.cz
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Nabízíme k pronájmu volné prostory v centru města 
Kralup v nově budovaném zdravotnickém zařízení.

Zastávka bus přímo před budovou, nádraží 3 min. chůze.

K pronájmu nabízíme volné samostatné ordinace  
nebo i celé podlaží.

Vhodné pro lékaře neinfekčních oborů  
(společná recepce a čekárna), pro rehabilitaci či 

pro služby spojené s péčí o lidské tělo – kosmetika, 
pedikúra, manikúra apod.

Dále byty v podkroví  1x 1+KK, 2x 2+KK.
Prostory budou dokončeny cca v říjnu 2017.

Bližší info na e-mailu: ziskalova@audaciaklinik.cz

Nabízíme k pronájmu 
volné prostory

K-PROTOS, a.s. se sídlem v Kralupech, Neratovicích a Lovosicích

pro realizaci prací na dílnách v Kralupech n. Vlt.

SVÁŘEČE, metoda 141 TIG
Požadavky: praxe min. 2 roky, zkušenosti v oblasti svařování tlakových 
nádob a konstrukcí vítána.
Nabízíme: dobré platové podmínky, prémie, příplatky, možnost 
přivýdělku na práci přesčas, profesní rozvoj, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek k důchodovému pojištění, příspěvek na obědy.

Životopis zasílejte: k-protos@k-protos.cz, nebo volejte tel.: 737 217 156
K-PROTOS, a.s., O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou

PŘIJME IHNED

www.k-protos.cz



K Z

 červenec-srpen 201734

INZERCE



 červenec-srpen 2017

K Z

35

INZERCE

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

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu 
aspekt@aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

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



POZVÁNKY

Nabídka podzimní kulturní sklizně

2. 9.

SLAVNOST BURČÁKU 

22. – 23. 9.

FESTIVAL POEZIE A PŘEDNESU 
SEIFERTOVY KRALUPY

28. 9.

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Agentura Harlekýn: Tennessee Williams

3. 10.

RADŮZA
koncert vynikající zpěvačky, písničkářky a hudební skladatelky

4. 10.

PŘEDNÁŠKA O AFRICE

12. 10.

JAKUB SMOLÍK
podzimní koncert plný krásných pohlazení po duši

17. 10.

JONÁŠ A TINGL – TANGL
Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar: Jiří Suchý, Jiří Šlitr

19. 10. 

DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO 
mladá perspektivní komorní formace výborně interpretující klasickou 
hudbu

22. 10.

KRALUPSKÝ TALENT
8. ročník dětské pěvecké soutěže

23. 10.

RADKA FIŠAROVÁ
Madamme de Paris – celorepubliková premiéra velké koncertní verze 

25. 10.

MONOLOGY VAGÍNY
Intimní divadlo Bláhové Dáši

3. 11.

ROCKASS 2
druhý ročník rockového festiválku

11. 11.

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 
 lampionový průvod zakončený divadelním představením v KD Vltava

14. 11. 

PODZIMNÍ KONCERT KOMORNÍHO 
ORCHESTRU DVOŘÁKOVA KRAJE
a žáků Základní umělecká školy v Kralupech

18. 11.

HORKÝŽE SLÍŽE
koncert slovenské rockové kapely

listopad

PRACHY!!!
Divadlo Palace: Ray Cooney

3. 12.

MĚSTSKÉ OSLAVY ADVENTU

5. 12.

4.000 DNŮ
Divadlo Ungelt: Peter Quilter

7. 12.

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE 
S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE 

13. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ
pěvecká legenda zazpívá písně nejen vánoční

aneb Jaké kulturní 

pořady jsou připraveny

www.kasskralupy.cz


