
Rekonstrukce a opravy nejen městského 
majetku probíhaly po celé léto. Podrobně 
o investicích města na stranách 3-6.

Divadelní sezóna v kralupském kulturním 
domě začíná komedií Rodina je základ 
státu, a to 26. září od 19:00 v KD Vltava.

Kralupy mají vlastní TV a nově zdigitalizovaný 
archiv televizních reportáží. Vše o nové 
podobě TV Kralupy přináší strana 5.
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N ákupu však předcházela poměrně 
dlouhá příprava, na jejímž počátku 

jsme zjišťovali možnost využití dotace pro 
nákup vozidel ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Pak bylo nutno nadefinovat 
parametry vozidel s ohledem na požadav-
ky dotace a na závěr přišel na řadu odbor 
realizace investic a správy majetku MěÚ, 
jehož úředníci mají s problematikou čer-
pání dotací dlouhodobé zkušenosti, aby se 
vše uvedlo do pohybu. Výsledkem je úspora 
nákladů 1,8 mil. korun z rozpočtu TSM při 
nákupu tří elektromobilů. 

Vozidla slouží především jako náhrada 
stávajících multicar, která jsou již na hra-
nici své životnosti a je nutné je vzhledem 
k časté poruchovosti obměnit. Vozidla bu-
dou využívána na městských hřbitovech, 
při opravách místních komunikací a také 
při svozu malých odpadkových košů po 
městě. Zatím jsme velice spokojeni a již 
máme zpracovánu novou žádost na nákup 
dalších kusů. 

Během letních měsíců jsme se vzhle-

dem k nižšímu provozu ve městě pustili 
do oprav chodníků a cest. V obci Zeměchy 
byly opraveny cesty u rybníka a v ulici Pod 
Lipami, ve městě jsme upravili chodníky 
od Seifertova parku směrem k obchodnímu 
domu Penny, aby byly méně bariérové pro 
maminky s kočárky a starší občany. Dá-
le jsme upravili chodníky pro pěší v ulici  
Dr. E. Beneše kolem trafiky a občerstvení, 

aby se občané nemuseli proplétat střídavě 
po silnici, po chodnících a mezi auty. 

V současné době dokončujeme opravu 
chodníku v ulici Hakenova, kde dostanou 
chodníky nový kabát ze zámkové dlažby 
a budou upraveny tak, aby byl přístup do 
bytových domů bez zbytečných bariér.

LUBOŠ NĚMEC,

ŘEDITEL TSM 
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Technické služby používají 
elektromobily
■  V červenci tohoto roku byla do TSM Kralup nad Vltavou dodána tři nová komunální 
vozidla. Jsou zajímavá a výjimečná tím, že jsou poháněna pouze elektromotory 
a z tohoto důvodu jsou maximálně šetrná k životnímu prostředí a především k ovzduší 
u nás ve městě. 

Palackého ulice je od srpna 
uzavřená a pracuje se na její 
rekonstrukci
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ŘÍJEN

Radní schválili:
u uzavření smlouvy o vytvoření veřejné komunikač-
ní sítě a dohodu o využívání veřejné komunikační 
sítě, a to mezi městem a spol. RadioLED Interna-
tional GmbH.
u uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie 
stavby „Kralupy nad Vltavou - Lokalita Cukrovar (do-
pravní řešení u plaveckého bazénu a sportovní haly)“ 
s projektantem Ing. arch. Jiřím Hánlem, za celkovou 
částku ve výši 239 500 Kč bez DPH.
u podepsání dodatku ke smlouvě na akci „Lávka 
přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka“. Před-
mětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení 
díla z důvodu nepřízně počasí.
u účast čtyř kralupských základních škol (ZŠ Václa-
va Havla, ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského, ZŠ Gen. 
Klapálka) na projektu „Příběhy našich sousedů“, 
který je realizován organizací POST BELLUM, o.p.s., 
a to za cenu 21 900 Kč za jednu školu a uhrazení 
poloviny celkové částky ve výši 43 800 Kč z rezer-
vy města a úhradu druhé poloviny částky ve výši 
43 800 Kč z rozpočtu města na rok 2020. Podmín-
kou realizace je utvoření dostatečného počtu týmů 
v jednotlivých školách. 
u nový Řád veřejných pohřebišť města Kralupy nad 
Vltavou, v předloženém znění, s účinností od dne 
nabytí právní moci OZV města č. 2/2019, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004 (dosavadní 
řád veřejných pohřebišť).
u výsledky zadávacího řízení a uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Most přes Knovízský potok v uli-

ci Přemyslova“, a to s dodavatelem Společnost  
T.A.Q. s.r.o., Praha 6, za celkovou cenu 9 495 765,63 
Kč bez DPH.
u vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce za-
dávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Cyk-
lostezka Kralupy - Zákolany“, dále pak výzvu k podá-
ní nabídek, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo 
k veřejné zakázce. Zároveň radní schválili smlouvu 
o sdružení zadavatelů mezi městem Kralupy nad 
Vltavou a obcemi Otvovice a Zákolany za účelem 
postupu při zadání veřejné zakázky na stavební prá-
ce „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“.
u výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na 
akci „Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“ s do-
davatelem OK GARDEN s.r.o., Praha, za celkovou 
cenu 1 530 988,19 Kč bez DPH.
u uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Zámeč-
nictví – Nesvadba, Kralupy nad Vltavou, a to na do-
dávku a montáž nového zábradlí ve spodní příkré 
části ulice Na Baště v Kralupech nad Vltavou v část-
ce 113 300 Kč bez DPH. Tyto práce budou provede-
ny v termínu do 31. 10. 2019.
u podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora čin-
nosti TIC Kralupy nad Vltavou“ z Programu na podpo-
ru turistických informačních center Středočeského 
kraje pro rok 2019 a závazek financování projektu 
dle důvodové zprávy.
Radní doporučili zastupitelstvu schválit poskyt-
nutí individuální finanční dotace na zimní program 
„Teplá židle“ pro Charitu Kralupy nad Vltavou,  
ve výši 55 000 Kč.

příjem inzerce do 16. 9. 2019 do 12:00; 
zasílání článků a pozvánek  
do 19. 9. 2019 do 12:00.
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PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ V 17:00
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Vážení a milí,
srdečně vás opět zdravím! A nejen v novém měsíci, 
ale i v novém školním roce. Letní velké prázdniny jsou 
pro žáky a studenty nenávratnou minulostí. Věřím, 
že si dva měsíce zaslouženého a vytouženého volna 
užili tak, jak si přáli. A nejen oni. 

Ale není všem radovánkám konec, na-
opak! Nejen, že konečně rostou houby (na 
konci srpna se spousta mých známých vra-
cela z lesů s plnými košíky), ale po letní do-
volené se vrací k aktivitě i sportovní a kul-
turní život. Nejen v našem městě a okolí je 
připraveno mnoho akcí, které stojí za ná-
vštěvu, pokud vám to okolnosti dovolí.

Jen na Kralupsku bude těch větších v září hned 
několik: Kralupské vinobraní, Happening na miřejo-
vickém mostě, Seifertovy Kralupy i Gladiator Cha-
llenge. A samozřejmě spousta dalších, pozvánky 
a upoutávky najdete na dalších stranách Zpravo-
daje a také v online verzi na stránce kralupskyzpra-
vodaj.cz.

Září je, podobně jako leden, měsícem začátku, 
něčeho nového, plný očekávání, rozjezdu nových 
projektů, zejména mezi dětmi ve škole i uzavíráním 
nových přátelství. Má své kouzlo. A vše podtrhuje 

počasí, kdy se ráno hlásí podzim a odpo-
ledne přebírá ještě vládu léto. Jako by se 
nechtělo vzdát. Jako by chtělo ukázat, kdo 
tu celé dva měsíce panoval a má ještě sílu 
své roční období obhájit. Babí léto mám 
ráda. Vím, že vás takových je víc.

A proto vám všem přeji, aby vaše ba-
boletní dny byly naplněné zdravím, poho-
dou, láskou, úsměvy, porozuměním, zá-

žitky i dobrodružstvím, příjemnými překvapeními, 
špetkou adrenalinu i nezapomenutelnými okamžiky. 
A po celý měsíc ať vás provází náš Zpravodaj. Nyní 
se již začtěte do jeho stránek…

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem� 

Zářijové pietní zastavení
Dne 13. září si připomeneme výročí úmrtí T. G. Masaryka (14. 9. 1937).  

Pietní zastavení proběhne od 10:00 na Masarykově mostě. 
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Pane starosto, jak hodnotíte 
dosavadní působení koalice 
v Kralupech?
Koaliční spolupráce zatím fun-
guje k naší spokojenosti. Samo-
zřejmě vždy se najdou body, na 
kterých se třeba v rámci rady 
města neshodneme, ale zatím se 
nestalo, že bychom se při jedná-
ních dostali do nějaké patové situace. Ob-
dobně tomu je i u zasedání zastupitelstva. 
Můžeme pozorovat, že v okolních městech 
jsou jednání mnohem problematičtější. 
V Kralupech tomu tak naštěstí není. Záro-
veň se domnívám, že radě i zastupitelstvu 
prospělo jisté omlazení, přece jen doba jde 
kupředu a mladým je třeba dávat prostor. 
Například místostarosta Vojta Pohl přinesl 
na radnici velmi „svěží vítr“. O věcech uva-
žuje trochu jiným způsobem, což nám po-
chopitelně pomáhá. Věřím, že i v budoucnu 
se do komunální politiky zapojí ještě více 
mladých lidí. Určitě to bude potřeba. 

Občané Kralup často hovoří o malém 
počtu nákupních zón, nedostatku 
kvalitních obchodů a podobně. Souhlasíte 
s tímto názorem? 
Domnívám se, že je to skutečně pravda. 
Obchodů je v našem městě opravdu málo. 
Začátkem devadesátých let tu sice zača-
ly malé či středně velké krámky fungovat, 

ale postupem času úplně vymi-
zely. Mnoho lidí začalo prefero-
vat nákupy v Praze, kde je výběr 
zboží mnohem pestřejší. Na dru-
hou stranu bychom však na tuto 
problematiku nechtěli rezignovat. 
Hodně si slibujeme od plánované 
zástavby v centru města, kde by-
chom chtěli, aby v parterech do-

mů vznikly obchodní prostory. Bude se si-
ce jednat o menší krámky, ale domnívám 
se, že i tak by to mohlo situaci zlepšit. Co 
se týče větších supermarketů, tak ani těch 
se nezříkáme, ovšem pokud nějaké vznik-
nou, bude to pravděpodobně mimo cent-
rum města. 

V nedávné době se hovořilo o plánech 
spojených s výstavbou nových sportovišť, 
případně přímo nové multifunkční haly. 
Jaký je Váš pohled?
V Kralupech máme sportovišť poměrně 
dost, ovšem novou multifunkční halu by 
si naše město určitě zasloužilo. Uvidíme, 
co přinese budoucnost. V dohledné době 
nás čeká přestavba budovy pivovaru, což je 
velmi nákladná investice. Pokud by se však 
objevila možnost nějaké zajímavé dotace, 
určitě bych se možnosti výstavby haly ne-
bránil. Domnívám se, že především mladí 
členové zastupitelstva budou v tomto ohle-
du dosti aktivní, zvláště pak z toho důvodu, 

že stávající hala už zdaleka nedosahuje těch 
nejmodernějších parametrů. 

Obyvatele již přes rok trápí uzavírka 
komunikace směrem ke hřbitovu. Nastal 
ve věci opravy vozovky nějaký posun?
Ano. Krajský úřad v nedávné době vybral 
firmu, která bude opravu komunikace pro-
vádět. Hotová je rovněž projektová doku-
mentace, dle které by měly opravy probíhat. 
Vedení společnosti nás rovněž informova-
lo o průběhu rekonstrukce, která se bude 
skládat ze dvou etap. První začíná od ulice 
Hybešova a končí v úrovni rodinných do-
mů. Jedná se tedy o tu nejdůležitější část, 
jež by měla být dokončena ještě letos, a to 
nejpozději v listopadu. Druhá etapa pak 
obsahuje pouze horní část a realizována 
bude v průběhu příštího roku.

Kontinuálně probíhá úprava koryta 
Zákolanského potoka, kterou provádí 
Povodí Vltavy. Jak jste s dosavadním 
průběhem této akce spokojen? 
Na tuto akci jsme čekali už poměrně dlou-
ho. Jsem moc rád, že se Povodí Vltavy 
k tomuto kroku rozhodlo. Koryto potoka 
se postupně čistí, opravovány jsou rovněž 
opěrné zdi na pěší zóně a prováděn je ta-
ké obklad svahů kamenem. Odstraněn byl 
i starý nevyužívaný mostek za poliklinikou. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Markem Czechmannem, starostou Kralup nad Vltavou 

■  Dle analýzy, která porovnává dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi  
ve všech 206 obcích s rozšířenou působností, patří našemu městu momentálně 31. místo v republice,  
8. ve Středočeském kraji, 1. místo v okrese Mělník (více na obcevdatech.cz). Jak vidí aktuální situaci starosta 
města a jaké budoucí kroky jsou v oblasti rozvoje plánovány, se dozvíte z následujícího rozhovoru.

O aktuálním dění i budoucnosti

V průběhu prázdnin pokračovaly v cent-
ru města práce na další etapě s názvem 

„Řešení zpevněných ploch v centru města 
Kralupy nad Vltavou – III. etapa“. Předmě-
tem této investice je zejména realizace no-
vých povrchů v prostoru Palackého náměs-
tí a Palackého ulice, kde živičné povrchy 
už brzy nahradí žulová dlažba. Převážná 
část území bude mít charakter pěší zóny. 
Rovněž nelze opomenout znázornění úseku 
tehdejšího mlýnského náhonu, a to pomocí 
kamenných desek z bývalého objektu pivo-
varské spilky. Současně zde vznikne při-
bližně 32 parkovacích míst, nebude chybět 
nové veřejné osvětlení a ani výrazné prvky 
zeleně.  Pokračování na str. 4

Palackého náměstí dostává novou podobu
Palackého náměstí  

v průběhu rekonstrukce
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Dokončení ze str. 3
„Na Palackého náměstí budeme mít cel-
kově osm platanů, což jsou stromy, které 
v budoucnu hodně vyrostou. I díky nim by 
mělo náměstí vypadat hezky. Nicméně za-
sazení platanů do zasíťovaných povrchů 
nebylo vůbec snadné. Svým způsobem to 
považuji za malý zázrak,“ uvedla Marcela 
Horčičková, vedoucí odboru realizace in-
vestic a správy majetku s tím, že povrchy na 
Palackého náměstí by měly být dokončeny 
v první polovině září. Hned poté se práce 
přesunou do Palackého ulice, která byla již 
na začátku srpna uzavřena. 

Dále je třeba uvést, že tato ulice již nebu-
de průjezdná v obou směrech. Na náměstí 

se dostanou pouze vozidla zabezpečující 
zásobování. V předvánočním čase by pak 
mělo být celé náměstí dokončeno. Finální 
podobu však centrum Kralup dostane až po 
realizaci etapy čtvrté, jež se bude zabývat 
rekonstrukcí ulic Husova a Jungmannova.

Hodnocení očima místostarosty 
Vojtěch Pohla:
„S průběhem třetí etapy zatím panuje spo-
kojenost. Rekonstrukce postupuje podle 
plánu, což je skvělé. Přiznám se, že se na 
výsledek této investiční akce velmi těším, 
neboť pro tento rok ji osobně vnímám ja-
ko tu hlavní. V konečné fázi nám přinese 
náměstí, které v Kralupech vždy chybělo. 

Na ploše současného náměstí, kde do-
posud nebyly žádné stromy, proběhne 
v rámci této etapy rekonstrukce zcela 
nová výsadba, což také vnímám velice 
pozitivně. Jakmile stromy na náměstí 
vzrostou, tak budou společně s moder-
ními vodními prvky plnit ochlazovací 
i estetickou funkci. 

Výsadba zeleně v centru města není ni-
kterak jednoduchá, nelze ji provádět v mís-
tech, kde vedou inženýrské sítě. Současnou 
výsadbu v rámci rekonstrukce náměstí vní-
mám tedy velmi kladně. Navíc nás v tomto 
ohledu ještě mnohé čeká.“  

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 
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Palackého náměstí dostává novou podobu

V létě se stavělo také na Hostibejku, kon-
krétněji v ulici Nad Lobčí. Předmět za-

kázky spočíval především v rekonstrukci 
místní komunikace a chodníků, přičemž 
nezbytné bylo také doplnění jejich chybě-
jících částí podél silnice včetně funkčního 
způsobu odvedení srážkových vod. Změn 
doznaly také přístupy a vjezdy na pozem-
ky, které byly zpevněny zámkovou dlažbou. 

Mezi další určující prvky patřila bezpo-
chyby obnova veřejného osvětlení, vhod-
ný výběr separačních ploch pro kontejnery 
a bezbariérová místa určená k přecházení 
vozovky. „Rekonstrukce ulice Nad Lobčí by-
la zdárně dokončena a zkolaudována. Na 
podzim zde ještě proběhnou výsadby zeleně, 
které nebylo vhodné v horkém počasí reali-
zovat. Rekonstrukce se podle mého názoru 
velmi povedla. Její provedení zároveň ply-
nule navazuje na nové komunikace v sou-
sedních lokalitách,“ uvedla Marcela Hor-
čičková, vedoucí odboru realizace investic 
a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

B ez větších komplikací proběhla rekon-
strukce lávky přes Zákolanský potok 

v Podřipské ulici. Předmět zakázky spo-
číval v rozebrání a snesení staré lávky, 
ubourání navigačních kamenných zdí na 
potřebnou úroveň, přičemž nezbytné bylo 
také provedení mikropilotového založení. 
V navazující části rekonstrukce došlo na 
vybudování nových opěr a následné usa-
zení nové železobetonové lávky. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Rekonstrukce ulice Nad Lobčí byla dokončena

Lávka v Podřipské 
ulici již plně 
slouží chodcům

Nové chodníky  
a silnice v ulici  
Nad Lobčí
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V e výčtu investičních akcí, které byly přes 
léto realizovány, nelze opomenout do-

končení výstavby nových parkovacích míst 
v ulici Třebízského. Projekt svým pojetím 
navazuje na snahu vedení města o rozšiřo-
vání i dílčích parkovacích míst, a to s co mož-
ná nejcitlivějším zásahem do zeleně. Ten-
to úkol ovšem není nikterak snadný, neboť 
i samotní občané mají na tuto problematiku 
naprosto protichůdné názory. 

V ulici Třebízského byl ovšem zvolen svým 
způsobem ideální kompromis. Výstavba no-
vých parkovacích míst sice do zeleně vstou-
pila, ale nikterak neohrozila stromy, jež tvoří 
důležitou součást obdélníkového ostrůvku. 
„Situace ve městě se vyvíjí a požadavky na 
nová parkovací místa se množí. Auta v na-
šem městě obecně přibývají a budování no-
vých parkovacích míst bude prováděno vždy 
na úkor existujícího veřejného prostranství. 
Naplňování potřeb pro parkování a zacho-
vání zeleně je tedy o kompromisu, proto je 
potřeba nové lokality vybírat i s ohledem 
na životní prostředí. Ostatně něco podob-

ného se povedlo právě v ulici Třebízského, 
kde vzniklo několik nových míst na parko-
vání, aniž bychom museli sáhnout extrém-
ním způsobem do zeleně,“ uvedl kralupský 
místostarosta Vojtěch Pohl. 

Obdobný názor poté zastává i místosta-
rosta Libor Lesák, který je s výsledkem 
projektu nadmíru spokojen: „Výsledek té-
to investiční akce hodnotím velmi kladně. 
Věřím, že parkovací stání lidem pomohou, 
přestože se jedná pouze o několik míst. Ale 
i ta mohou být někdy klíčová. Když se nám 
bude dařit tato místa nacházet, bude to je-
nom dobře.“ 

A v kterých částech Kralup se mo-
hou obyvatelé těšit na nová parkovací 
stání? Po dokončení stavby na ZŠ Komen-
ského je počítáno s rozšířením přilehlého 
parkoviště o přibližně patnáct míst. Ob-
dobně velké parkoviště by s velkou prav-
děpodobností mohlo vzniknout i v ulici  
Na Hrádku, kde je situace z hlediska par-
kování rovněž složitá. 

Optimistické vyhlídky mohou mít ovšem 
i obyvatelé sídliště na Cukrovaru, což ostat-
ně potvrzují slova Libora Lesáka: „Ano, 
uvažujeme o tom, že zadáme projekt na 
výstavbu nového parkoviště. Mělo by být 
podobné tomu, které máme v ulici Dobrov-
ského. Bylo by rovněž umístěno v blízkosti 
tělesa dráhy, ale z druhé strany. Právě sem 
bychom mohli směřovat návštěvníky spor-
tovní haly, jež mnohdy zabírají místa zdej-
ším obyvatelům. Jinak ale i pro ně by bylo 
toto nové parkoviště určeno, byť se to něko-
mu může zdát z ruky. Lepší řešení však ve 
hře není,“ uzavřel kralupský místostarosta. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

J istě neušlo pozornosti široké veřejnos-
ti, že Kralupské televizní zpravodaj-

ství změnilo během posledních dvou let 
svou podobu. V roce 2017 byla ukončena 
smlouva mezi Městem Kralupy a společ-
ností UPC, která zprostředkovávala kabe-
lové vysílání zpravodajství. Nyní jsou tele-
vizní reportáže aktuálně nahrávány přímo 
na internet a divák je může zhlédnout od-
kudkoli, kdykoli, online, v jakémkoli pořadí 
a kolikrát chce. Reportáže jsou umístěny na 
městském YouTube kanále (dále jen YT), 
zároveň na stránkách specializovaného te-
levizního webu kralupytv.cz. 
 
Jakým způsobem mohu najít například 
reportáž z loňských městských slavností?
Stačí si otevřít domovskou stránku našeho 
YT kanálu a do políčka označeného lupou 
zadat klíčové slovo. Hned poté se začnou 
načítat videa s vybranou tématikou. Ob-
dobný systém by později měl plně fungovat 
i na kralupytv.cz.

Proč došlo ke změně způsobu vysílání 
zpráv?
Primárním důvodem byla prakticky nulová 
sledovanost kabelové televize a pochopitel-
ně i vývoj technologií a internetu. Zároveň 
nabídka služeb, kterých jsme mohli vyu-
žít, nebyla pro město ekonomicky výhod-
ná, nemluvě o technických parametrech. 

Dříve nebo později by tato změna 
musela logicky přijít. Jsem velice 
rád, že představitelé města da-
li této alternativě zelenou. Nyní 
máme televizní platformu již vy-
budovanou a budeme se ji snažit 
krok za krokem vylepšovat.  

Souběžně s touto změnou byly 
digitalizovány veškeré reportáže, které 
kdy v historii natočilo Videostudio Krátký. 
Jak celý proces probíhal?
Když jsme začali budoucnost televize řešit, 
říkal jsem si, že by bylo skvělé, kdybychom 
mohli divákům poskytnout tento jedinečný 
bonus. Pan Krátký nám pak většinu starých 
pásek předal k digitalizaci, a to včetně ně-
které techniky. Další potřebné komponenty 
zabezpečili pracovníci z IT oddělení MěÚ, 
kterým bych chtěl touto cestou poděkovat 
za spolupráci. Bez jejich technické podpory 
by tato akce byla v podstatě nerealizovatel-
ná. Jinak digitalizace kompletního TV ar-
chivu mi zabrala cca dva a půl roku. 

Jak probíhal samotný proces převodu 
reportáží ze starých kazet na internet?
Zdigitalizovaný materiál máme uložený na 
několika discích. Samozřejmě dříve KTZ 
mělo zcela jiný charakter, vysílání probíha-
lo v celistvém bloku, jež vždy obsahoval cca 
patnáct reportáží. Aby bylo možné zachovat 

současný charakter, bylo třeba 
všechny reportáže „vystříhat“, 
upravit a následně nahrát na YT 
kanál. Surové verze veškerých 
pořadů pak máme uloženy oddě-
leně, pan Krátký jich může nyní 
využívat při nových reportážích, 
když bude například vhodné vy-
užití historické záběru.  

Kolik reportáží takto bylo digitalizováno 
a co bylo na nejtěžší?
Archiv začíná rokem 1995, takže zdigitali-
zováno bylo něco kolem osmi tisíc reportá-
ží. Když divák navštíví náš kanál, může si 
v archivu vybrat konkrétní rok a celý si ho 
přehrát, případně si vygenerovat například 
pouze sport, kulturní akce, jednání zastu-
pitelstva a tak dále. Tímto ovšem nekon-
čí. Chtěl bych občany požádat o spolupráci 
v rámci další možné digitalizace archivních 
materiálů. Pokud někdo vlastní na VHS ka-
zetě nějaký dobový záznam, budeme velice 
rádi za případné zapůjčení. A co bylo na di-
gitalizaci nejtěžší? Převod do digitálu ně-
kterých kazet, jejichž pásky nebyly už v nej-
lepším stavu. Na některých reportážích je 
pochopitelně zub času znát, ale s tím jsem 
tak trochu počítal. Myslím si, že celkově je 
kvalita videí velmi dobrá. Věřím, že si spous-
ta lidí ráda připomene staré časy.

RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s... Alešem Levým, tiskovým mluvčím MěÚ Kralupy nad Vltavou

Televizní reportáže najdete již jen na webu

Po vzoru Třebízského ulice vzniknou i další parkoviště
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Nové parkoviště v Třebízského
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Š kolní ruch v základních školách vystří-
dal o prázdninách ruch stavební. Toto 

období využívá město k investičním akcím, 
které během školního roku nelze realizo-
vat. Jednou takovou akcí byl vznik nauč-
né zahrady na ZŠ Václava Havla, skládající 
se z mnoha nevšedních prvků a stanovišť. 
Koncept zahrady vychází primárně z tzv. 
naučné stezky, jež obepíná celý obvod spor-
tovního areálu. Děti zde mohou kupříkladu 
narazit na hmyzí domeček, broukoviště, 
okrasné valouny či bylinkovou spirálu. Tzv. 
pěstitelskou část tvoří vyvýšené záhonky, 
kompostér a kovové palmety. Součástí pro-
jektu je také plocha pod venkovní učebnou 
a přístupová cesta k ní. 

„Pro kultivaci školních zahrad je třeba 
využívat všech dostupných finančních pro-
středků, které nejsou z rozpočtu města. Na 
ZŠ Václava Havla byla nejprve realizová-
na sportoviště a o letošních prázdninách 
došlo na úpravy nepříliš dobře vypadající 
zahrady. Myslím si, že nová podoba vypadá 
opravdu atraktivně. Přidanou hodnotou je 
pak možnost vzdělávat děti venku, ozvlášt-
nit jim výuku trošku něčím jiným. Mož-
ná se tato alternativa nezalíbí úplně všem, 
nicméně i tak je rozhodně dobře, že se děti 
budou moci pohybovat v mnohem kulti-

vovanějším prostředí. Například v rámci 
docházky do družiny,“ uvedl místostarosta 
Libor Lesák. 

Náklady na kultivaci zahrady přesáhly 
jeden milion korun, přičemž zhruba po-
lovinu částky pokryla dotace ze Státního 
fondu životního prostředí. Vedení města by 
pak rádo navázalo na kultivaci prostranství 
i v dalších školách, příkladně na ZŠ Třebíz-
ského, kde je plánována výstavba zahrady 
obdobného typu. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Kam s ním?
Máme někde v Kralupech kontejner 
na plechovky? Nebo kam s takovým 
druhem odpadu? Můžu smíchat například 
plechovky od nápojů, kompotů, konzerv? 
Je to pořád stejný materiál?

odpovídá Helena Traxlová, referent 
odboru životního prostředí MěÚ
Plechovky je zatím možno odnášet na sběr-
ný dvůr TSM. Kontejnery plánujeme, ale 
zatím ve městě nejsou. 

Kov je stále kovem, obsah na to nemá vliv, 
takže vše dohromady, pokud se tedy jed-
ná o kov. Jsou to např. nápojové plechov-
ky,  kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/
víka, konzervy,  alobal, hliníková víčka  
od mléčných produktů,  hliníkové obaly  
od potravin. Označení na obalu je Fe nebo Al, 
popřípadě číselné.

Kralupy budou 
mít památník 
arménské 
genocidy

P oblíž kostela bude umístěn památ-
ník obětem arménské genocidy. 

Naše město se tak připojí k řadě svě-
tových metropolí, které mají podobný 
symbol. 

Filadelfie, Montreal, Marseilles 
a Kralupy

Památník bude ručně vytesán podle 
vzoru Arménské apoštolské církve, po-
dobně jako ten, co je umístěn v Praze 
u kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty 
v Jindřišské ulici. Deska s křížem se 
stane součástí kralupské kultury - spo-
lečně s památníkem mistra Jana Husa, 
sochou Švejka, katolickým kostelem 
a pomníků obětem války.

Podobné monumenty stojí po celém 
světě. Naleznete je v americké Fila-
delfii a San Franciscu či německých 
Brémách. Ve Francii pak také v Mar-
seilles a Lyonu, v Cardiffu ve Wales, 
v kanadském Montrealu a jeden z po-
mníků je dokonce i v argentinském 
Buenos Aires. 

Co byla arménská genocida?
Arménská genocida patří k jedné 

z největších tragédií moderní histo-
rie. Turecko, bojující v první světové 
válce po boku Německa a Rakousko-
-Uherska, vyvraždilo v letech 1915-1918 
přibližně 1,5 miliónu Arménů. 

Statisíce z nich byli deportováni do 
koncentračního tábora v Aleppu. Vět-
šina zemřela během transportu, při 
kterém panovaly drastické podmínky 
(nemoci, hlad, žízeň). Lidé, kteří pře-
žili transport do Aleppa, byli následně 
popraveni či vyhnáni do pouště. Papež 
František označil událost za první ge-
nocidu 20. století. 

Arménská genocida byla uznána 
v roce 2017 českým parlamentem. Ar-
ménie byla první zemí světa, která při-
jala křesťanství, a s Českem ji spojuje 
tragická zkušenost sovětské nadvlády. 
Památník bude také připomínat, že 
naše společnost má své kořeny ved-
le antiky také v židovsko-křesťanské 
tradici. 

TELMAN NERSISJAN,

ČLEN RR KZ

rozpis svozu 
mobilního odpadu

� 

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
  Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
  Cukrovar (hala). ....................... 15:20 - 16:00
  POUZE 16. 4., 23. 7. a 22. 10.

  Hostibejk ................................. 15:20 - 16:00
  KROMĚ 16. 4., 23. 7. a 22. 10. 

  Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:05 - 16:40

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

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU

2. 9. – 6. 9. a 7. 10. – 11. 10. ...... bioodpad
16. 9. – 20. 9. a 21. 10. – 25. 10..... rozměrný odpad
  z domácností

Sběrný dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků 
a víkendů) od 9:00 do 17:00  

(10:30-11:00 polední pauza).
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Na ZŠ Václava Havla vyrostla 
přes prázdniny naučná zahrada
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V posledních několika letech extrémní 
vedra ohrožují zdraví lidí a přinášejí 

mnohonásobně více obětí než mrazy, říkalo 
již v roce 2015 ministerstvo životního pro-
středí v Národním akčním plánu adaptace 
na změnu klimatu. Nejvíce ohroženi jsou 
lidé ve městech. Rozžhavený asfalt a dlažba 
velmi dobře a velmi dlouho dokáží udržet 
vysoké teploty. 

Extrémně vysoké teploty byly v loň-
ském roce v České republice, a to nejvyšší 
z celé Evropy, resp. odchylka od normálu  
o 2,5 stupně Celsia. Zdá se, že toto bude tren-
dem následujících let. Dnů, kdy teploměr 
ukázal přes 30 stupňů, bylo v loňském roce 
47. Celkový počet dní, kdy maximální teplo-
ta vystoupila nad 25 stupňů Celsia, byl 126.

Toliko informace získané z veřejných 
zdrojů, sloužící jako úvod k mé úvaze nad 
tím, co dělá Město Kralupy nad Vltavou 
pro své občany, aby v rámci svých možnos-
tí zmírnilo vysoké teploty v ulicích města.

Možností není mnoho, ale jsou zásadní. 
Nezahušťovat výstavbu. Rozšiřovat, nebo 
alespoň udržovat současný stav zelených 
trávníkových ploch, které dokáží absorbovat 
vodu. Podporovat zakládání zelených střech. 
Eliminovat tepelné ostrovy. Osazovat domy 
vertikálně zelení; popínavými rostlinami. 
Vysazovat nové stromy v ulicích a parcích. 
Systematicky, plánovaně, pečlivě a za pomo-
ci odborně zdatné zahradnické firmy ošetřo-
vat stávající zeleň, keře a především stromy. 

Stromy vyrovnávají teplotní extrémy. 
Vzrostlý strom může během jednoho dne 
odpařit až 400 l vody, zvlhčuje vzduch 
a z ovzduší města tak odčerpá téměř  

280 kWh tepelné energie. Vy-
produkuje až 1 000 l kyslíku, 
filtruje škodlivé látky v ovzdu-
ší, zachycuje jedovatý přízem-
ní ozón a polétavý prach, kte-
rý na sebe váže toxické látky, 
oxid uhelnatý, oxid síry a du-
síku apod. Stromy tlumí hluk a v neposled-
ní řadě mají příznivý účinek na psychiku 
a zdraví lidí. 

Jaká je realita ve městě? Autům se pod-
řizuje vše. Zelených, travnatých ploch ubý-
vá. Každoročně jsou káceny vzrostlé stro-
my, a to podél potoka v celé jeho délce, na 
sídlištích, mezi domy i v ulicích. Ošetře-
ní keřů či stromů je zhusta prováděno ne-
profesionálně a i mimo dobu vegetačního 
klidu, což je pro zeleň extrémně náročné. 
Výsledkem takové péče jsou keře, které ji 
nepřežily a stromy se zmrzačenými pahýly 
větví, místo výchovných či bezpečnostních 
řezů. Stromy v kontejnerech a lituji je, nás 
nezachrání a už vůbec ne truhlíky s květi-
nami na lávce pro pěší.

Chvályhodné je, že jsou vysazovány nové 
stromy. Ovšem to je činěno pro další generaci. 
Strom nevyroste za rok, ani za pět let. Tolik 
žádaný stín poskytne nejdříve za dvacet let.

Bohužel trend kácení vzrostlých stro-
mů potvrzuje čtvrtá etapa úprav náměstí, 
resp. Husovy a Jungmannovy ulice, která 
doširoka otevřela dveře totální likvidaci 
zeleně a především všech vzrostlých stro-
mů. Smutné na tom je, že tak bude konáno 
pod vlajkou odboru životního prostředí, 
které tvrdí, že stromy jsou na hranici do-
žití, a na základě tužeb vedení města, rady 

a zastupitelů dostát plánům na 
vytvoření dalších parkovacích 
míst. Pokud bude opět Huso-
va ulice průjezdná auty, ztra-
tíme pěší zónu, nebudeme mít 
náměstí, ale získáme další, ne 
sice kruhový, ale obří obdél-

níkový objezd. Auta budou kroužit, hledat 
místa k parkování, vyjíždět, couvat, zajíž-
dět a mezi nimi se budou v žáru slunce po-
tácet ti, kteří pro pohyb ve městě zpozdile 
používají vlastní nohy. Vznikne neživé, su-
chopárné místo s odhalenou masou betonu 
železničního koridoru, jenž bude k pobytu 
lákat jen individua se sprejem v ruce. 

Co s tím?! Je nám to jedno nebo si my-
slíme, že nic nezmůžeme? Jak můžeme 
zachránit park u nádraží, stromy v Jung-
mannově ulici a pěší zónu? Jaké máme 
možnosti jako občané? Založit spolek? Opě-
tovně jednat s vedením města? Psát peti-
ce? Obracet se na ekologické organizace? 
Vstupovat do řízení? Máme všechno toto 
podstoupit?! Nebo doufat, že odbor životní-
ho prostředí dostojí svému názvu a náplni 
práce. Že se „vzmuží“ a navrhne park za-
chovat, rozšířit, zařadit vodní prvky, mezi 
a před starší stromy vysázet nové. Doufat, 
že vedení města, radní a zastupitelé pro-
citnou a uvědomí si, ve světle klimatických 
změn, že už dávno nežijeme v době, kdy se 
zeleň nahrazuje betonem či dlažbou a vizi-
onisticky posvětí změnu plánů. Budou toho 
schopni? Bojím se, že ne. Bojím se, že bude 
kralupský masakr motorovou pilou.   

PAVLÍNA LINHARTOVÁ,

OBČANKA KRALUP N. VLT.

SAMOSPRÁVA
Reakce vedení města 

Plně se lze ztotožnit s názorem autorky 
článku, že je nutné, v návaznosti na zvyšují-
cí se teploty v České republice v posledních 
letech, věnovat se intenzivněji péči o veš-
kerou městskou zeleň. Hlavně zvyšování 
podílu vzrostlé zeleně přináší zlepšení kli-
ma ve městech.

Nelze však souhlasit s názorem, že se 
vše podřizuje autům a ubývá travnatých 
ploch. Rozvoj města je řízen schváleným 
územním plánem, ve kterém je jasně ur-
čeno, jaký podíl zelených ploch ve městě 
musí být v nově zastavitelných plochách 
i na plochách plánovaných k rekonstrukcím 
a přestavbám. Každé město prochází vývo-
jem a postupnou modernizací. Styl života 
a potřeby občanů se mění a je nutné k tomu 
i přizpůsobovat veřejné prostranství. 

Pokračování na str. 8 FO
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Masakr motorovou pilou

NAD DOPISY 

ČTENÁŘŮ

Se zálivkou zeleně pomáhali v horkých 
dnech i kralupští hasiči.
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Z a náš odbor považuji odpověď pa-
na místostarosty za vyčerpávající. 

Všechny vzrostlé stromy, které jsou ká-
ceny, podléhají správnímu řízení. V něm 
odbor životního prostředí určuje náhrad-
ní výsadbu, která nahrazuje jejich ekolo-
gickou hodnotu. Samozřejmě může exis-
tovat subjektivní názor nutnosti kácení, 
ale při kácení stromu v havarijním stavu 

jsem se setkal s názorem občana, že stro-
my jsou důležitější než lidé. Možná kdyby 
tento strom svým pádem zranil dítě člo-
věka s tímto názorem, předpokládám, že 
by došlo k názorové změně a dost možná 
i hledání viníka, který nedostatečně ne-
prověřil prohnilý kmen...

Polemickou otázkou je hospodaření se 
srážkovou vodou. Odbor životního prostře-

dí vyvíjí tlak na všechny subjekty (včetně 
města), aby dodržovaly zasakování, a to 
v místě jejich vzniku nebo vytvářely vpus-
ti do ploch veřejné zeleně. Do budoucna 
věřím, že budou vznikat i nádrže na dešťo-
vou vodu, která bude používána pro zálivku 
městské zeleně. 

JAN KOBERA,

VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ

Dokončení ze str. 7
Tlak na výstavbu nových parkovišť je ex-

trémní a plochy na sídlištích vystavěných 
v 50. a 60. letech jsou plné. Proto se snaží-
me vytvořit nová parkovací místa, tak aby 
došlo k minimálnímu záboru zeleně a ne-
docházelo ke kácení stromů a všechna jsou 
stavěna z dlažeb umožňující zasakování 
dešťových vod v daném místě – např. Tře-
bízského ul., Gagarinova ul., sídl. Zátiší. 

V posledních letech byla vytvořena nová 
pásma zeleně, sloužící pro pobyt občanů,  
ve kterých bylo vysázeno mnoho nových 
stromů – např. park Strachov, pobytové 
louky u koupaliště, sady pod smuteční síní, 
aleje u sídl. 28. října, plochy v okolí Vltavy.

Pravdou je, že dochází i ke kácení stro-
mů. Jde však o stromy, které jsou již pře-
stárlé a nebezpečné. Jedná se hlavně 
o nevhodné dřeviny, např. topoly vysáze-
né podlé chodníků a v zastavěných pro-
storech, u kterých dochází k lámání větví. 
Mnoho dřevin nevhodných pro městskou 
zeleň bylo vysazeno občany individuálně 
a na plochách, kde jsou často umístěny roz-
vodné sítě s ochranným pásmem, v blíz-

kosti domů a komunikací. Tyto dřeviny již 
občany obtěžují a je potřeba je vyměnit za 
nové druhy určené do městské zástavby. Za 
každý poražený strom je nařízena odborem 
ŽP náhradní výsadba. Poměr v průměru či-
ní za jeden poražený tři nové. Stromy jsou 
doplňovány do parků a volných ploch, kde 
není podíl vzrostlé zeleně dostatečný. Ano 
budeme si muset nějaký rok počkat, než 
stromy vyrostou a věřím, že další genera-
ce to ocení.

Krátce ještě k přestavbě náměstí. Zása-
hy do starého města, jako výstavba nového 
drážního tělesa, jsou nevratné. Lze však 
vytvořit náměstí a centrum, které bude ob-
čanům sloužit a nebudeme se za něj muset 
stydět. Při každé plošné rekonstrukci čas-
to dochází i k výměně staré zeleně. Sakury 
v ulici Husova byly vysázeny v době, kdy 
trend výsadby nových okrasných stromů 
byl městy žádaný. Určitě mají svoji cenu, 
jde však o nepůvodní druhy, které v sou-
časné době arboristy již podporovány ne-
jsou a je dávána přednost zde původním 
dřevinám na vyšších kmenech s větším po-
dílem listnatých ploch, které odpařují více 

vody a vytváří lepší klima. Před začátkem 
rekonstrukce náměstí zde bylo 33 stromů,  
po dokončení bude 70 nových stromů. Po-
dél drážního tělesa bude zachována i část 
stávající zeleně. I na nově rekultivovaných 
plochách proti nádraží dojde k výsad-
bě nových stromů a budou zde umístěny 
i dva poldry pro zasakování dešťové vody 
ze zpevněných ploch. Nový parkovací dům 
bude mít zelenou střechu a zelenou fasádu.

Podíl zeleně v Kralupech je oproti jiným 
městům podstatně vyšší. Město se stará 
o 105 ha a na její údržbu vynakládá ročně 
finanční prostředky ve výši 10,5 mil. Kč. 
V loňském roce byl vypracován nový elek-
tronický pasport zeleně, podle kterého je 
zadávána údržba jednotlivých ploch. V le-
tošním roce je zpracovávána nová Územní 
studie sídelní zeleně v Kralupech nad Vl-
tavou. Výstupem bude shrnutí současné-
ho stavu a návrh dalších opatření. Z prů-
běžných konzultací je jasné, že velká část 
zeleně, obzvláště v Lobečku, je již za svým 
zenitem a bude nutné ji postupně nahrazo-
vat novou.  LIBOR LESÁK,

MÍSTOSTAROSTA

V loňském roce byly na území města 
testovány zavlažovací vaky. Své využi-

tí našly především na nově zrevitalizova-
ném sídlišti V Zátiší, kde bylo zároveň vy-
sazeno několik nových stromků. Protože se 
tato metoda zavlažování osvědčila, vedení 
města se rozhodlo rozšířit spektrum o další 
destinace. Mladé stromky se zavlažovacími 
vaky tedy lze spatřit např. v centru města, 
kde byla v nedávné minulosti provedena 
výsadba v rámci několika etap přestavby 
Palackého náměstí. 

„Město obdrželo jako sponzorský dar 
dalších třicet vaků od Středočeských vo-
dáren, za což jim patří naše poděkování. 
Zároveň mohu při této příležitosti pochválit 
místní hasiče, kteří nám se zavlažováním 

v tomto směru pomáhali, a to bez nároku 
na jakoukoliv odměnu,“ uvedl kralupský 
starosta Marek Czechmann. 

Zelené pytle fungují na principu kap-
kové závlahy, obepnou se kolem stromů, 
napustí se zhruba 60 litry vody a ta po-
tom po dobu až 10 hodin perforacemi ve 
dně vaku vytéká, vsakuje se do země a za-
vlažuje kořenový systém. „Vaky průběž-
ně naplňujeme, abychom vzrostlou zeleň 
udrželi při životě. Přestože v srpnu pr-
šelo poměrně dost, půda je stále velmi 
suchá. Z tohoto důvodu jsme tento efek-
tivní způsob zavlažování zvolili znovu,“ 
uzavřel starosta.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Masakr motorovou pilou

Zavlažovací vaky se osvědčily
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Senior od 65 do 70 let

Praha – 0 Kč
Senioři od 65 do 70 let cestují v Praze za 
0 Kč, pokud prokáží nárok předepsaným 
způsobem:
} Čipovou kartou zaregistrovanou v systé-
mu PID Lítačka s příslušnou aplikací
} Průkazem PID „Senior 65-70“

Toto jsou jediné způsoby prokázání náro-
ku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo 
průkazy (např. občanský průkaz) nejsou 
uznávány! Vydání čipové karty nebo prů-
kazu PID je zpoplatněno a je potřeba po-
skytnout své osobní údaje a fotografii. 

Pokud Senior neprokáže nárok přede-
psaným způsobem, musí si zakoupit plno-
cennou jízdenku (při prokázání nároku na 
slevu pro Seniory od 60 do 70 let stačí jíz-
denka zvýhodněná).

Region – sleva 75 %
Senioři od 65 do 70 let mohou na příměst-

ských linkách cestovat za zvýhodněné 
(čtvrtinové) jednotlivé i předplatní jízdné, 
pokud prokáží věk např. občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem.

 
Senior od 70 let

Bezplatná přeprava (kromě vlaků)
Senioři od 70 let jezdí bezplatně v celém 
systému PID kromě vlaků (metro, tramva-
je, autobusy, lanová dráha, přívozy). K pro-
kázání nároku na bezplatnou přepravu lze 
využít:
} občanský průkaz země EU
} cestovní pas

Vlaky v Praze za 0 Kč
V Praze mohou senioři od 70 let cestovat 
za 0 Kč i vlaky PID, pokud prokáží nárok 
předepsaným způsobem:
} Čipovou kartou zaregistrovanou v systé-
mu Pražské integrované dopravy Lítačka 
s příslušnou aplikací
} Průkazem PID „Senior 70+“

Vlaky v Regionu – sleva 75 % pouze 
na jednotlivém jízdném

Senioři od 70 let mohou na příměst-
ských vlakových linkách cestovat za zvý-
hodněné (čtvrtinové) jednotlivé jízdné, 
pokud prokáží věk např. občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem. Zvýhod-
něné (čtvrtinové) předplatní jízdné není 
definováno!

K vydání průkazu PID je potřeba doložit 
věk občanským průkazem. Je potřeba fo-
tografie 4,5 × 3,5 cm (ne starší než 1 rok). 
Cena za vystavení průkazu je 20 Kč. Prů-
kaz lze vyřídit na některém z předprodej-
ních míst dopravního podniku ve stanicích 
metra, např.:
} Vestibul stanice Praha - Hlavní nádraží, 
informační centrum
} Škodův palác, Jungmannova 29, Praha 1
} Vestibul stanice metra A Můstek, směr 
ul. 28. října

ZDROJ: WWW.PID.CZ

Upozorňujeme rodiče dětí, 
kteří mají zájem o uvítá-

ní svého dítěte, nechť se osob-
ně nebo telefonicky nahlásí na 
MěÚ v Kralupech - matrika. 
Vítání občánků bude probíhat 
v měsíci říjnu a bude určené pro 
děti narozené v období od 1. 1. 
2019 do 30. 6. 2019, které mají 
trvalý pobyt v Kralupech. Ro-
diče mohou své děti nahlásit na 
matrice do 20. 9. 2019.

HANA LOSOVÁ, MATRIKÁŘKA

Z ařízení dopravní karty Lí-
tačka, se kterou můžete již 

téměř rok cestovat pohodlně po 
Praze a Středočeském kraji, je-
jí správa a nakupování kupónů 
pro děti je nově možné kom-
pletně zařídit prostřednictvím 
e-shopu pid.litacka.cz.

Před zavedením této novin-
ky se museli rodiče a zákonní 
zástupci dětí fyzicky dostavit 
na přepážky do Škodova pa-
láce, aby ověřili věk a identitu 

dítěte. Tyto údaje jde tedy nově 
ověřit prostřednictvím e-sho-
pu pid.litacka.cz, a to nahráním 
oskenovaného občanského prů-
kazu žadatele nebo doplněním 
informací o zákonném zástupci 
dítěte a nahráním rodného lis-
tu dítěte. 

Všechny požadované doku-
menty lze do e-shopu nahrát 
buď přímo ze souboru, nebo po-
mocí fotoaparátu (webkamery).
� 

Sleva není zadarmo – 
jízdné v MHD pro seniory
■  Do redakce KZ byl doručen dotaz, kde se dá pořídit slevová karta pro seniory na dopravu MHD. Protože Kralupy 
spadají pod Pražskou integrovanou dopravu, vztahují se na nás níže uvedená pravidla:

Lítačku zařídíte i pro vaše děti  

Vítání občánků
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střípky z linky 156 � 
u 22. 6. v 20:25 na l. 156 přijato oznámení,  
že na sídl. Cukrovar sedí na okraji střechy domu 
č. p. 1082 dvě osoby. Hlídka po příjezdu na místo 
spatřila dvě osoby, které se pohybovaly na okraji 
střechy uvedeného domu. Tato informace byla 
DS MP předána také OO PČR Kralupy. Hlídka MP 
vylezla na střechu budovy, kde obě osoby ve věku 
devatenáct let hlídce uvedly, že v domě bydlí a na 
střechu vylezly za účelem pěkného výhledu. Na 
výzvu hlídky MP obě osoby střechu opustily a vrátily 
se ke svému bytu, kde byly hlídkou poučeny. 
Hlídkou PČR byla následně provedena lustrace, 
zda se nejedná o osoby v pátrání, s výsledkem 
negativním. 

u 25. 6. v 9:45 na l. 156 přijato oznámení, že 
se v ul. Riegrova nachází v potoce muž, který 
nemůže vylézt. Hlídka po příjezdu na místo zjistila  
na břehu potoka muže ve zjevně podnapilém stavu, 
bez viditelných známek zranění. DS MP předala 
informaci HZS, který po příjezdu na místo pomohl 
muže vytáhnout. V muži byl následně ztotožněn  
pan L., který hlídce uvedl, že se vydal pro svůj batoh, 
který se nacházel na druhé straně potoka. 

u 26. 6. v 02:10 na l. 156 přijato několik oznámení 
týkajících se rušení nočního klidu v ul. Masarykova 
v blízkosti tamějšího baru. Následně bylo zjištěno, 
že v místě došlo před příjezdem hlídky MP k potyčce 
mezi dvěma skupinami osob, kdy u jednoho 
účastníka potyčky byla zjištěna řezná poranění. 
Muži byla před příjezdem hlídky MP poskytnuta 
první pomoc. Informace byla dále prostřednictvím 
DS předána RZS, která si muže po příjezdu převzala 
do péče a odvezla jej do nemocnice. Dále se na 

místo dostavila PČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu šetření.

u 28. 6. v 8:04 na l. 156 přijato oznámení ředitelky 
jedné z kralupských ZŠ, která pojala podezření, že 
se tři žáci dostavili do školy zřejmě pod vlivem 
alkoholu nebo omamných látek. Tato informace 
byla předána pracovnici OSPOD MěÚ Kralupy, která 
se na místo dostavila společně s hlídkou MP. Hlídka 
MP provedla za přítomnosti sociální pracovnice 
u třech chlapců ve věku 13-14 let orientační 
dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, 
s výsledkem pozitivním do jednoho promile alkoholu 
v dechu. Následně byli vyrozuměni zákonní zástupci 
všech těchto chlapců, kteří se dostavili na místo. 
Chlapci uvedli, že se při cestě do školy napili vína, 
které dostali od kamaráda. Jelikož bylo u jednoho 
z chlapců pojato podezření také na užití omamných 
látek, byla na místo přivolána PČR, která u jednoho 
z chlapců provedla test na přítomnost omamných 
a psychotropních látek, s výsledkem negativním. 
Zákonní zástupci byli hlídkou poučeni. Následně si 
celou věc převzala pracovnice OSPOD MěÚ Kralupy 
k dalšímu šetření.

u  2. 7. v 17:57 na l. 156 přijato oznámení, 
že v hale ČD kreslí nějaká děvčata fixem na 
mramorové sloupy. Hlídka se na místě spojila 
s oznamovatelkou, která označila dívku nacházející 
se po příjezdu hlídky na zastávce MHD. Tato dívka 
se hlídce následně přiznala, že psala fixem na 
sloup ještě s dvěma svými kamarádkami, které 
se již v místě po příjezdu hlídky nezdržovaly. 
Poté označila sloup, který pomalovaly. Jelikož se 
jednalo o děvčata mladší 15 let, byla o celé věci 
vyrozuměna pracovnice OSPOD MěÚ Kralupy, která 

se dostavila na místo a převezla dívku společně 
s hlídkou zákonnému zástupci. Pracovnice OSPOD 
MěÚ Kralupy si následně celou věc převzala 
k dalšímu šetření. Dále byl o celé věci informován 
přednosta stanice a poučen o nutnosti vyčíslení 
škody. 

u 15. 7. v 8:21 na l. 156 přijato oznámení od paní 
D., že v ul. Revoluční slyší volat svou sousedku 
o pomoc. Hlídka MP se za použití VRZ dostavila 
na místo oznámení, kde před uvedeným vchodem 
čekala oznamovatelka, která hlídce označila byt, 
ze kterého se mělo před příjezdem hlídky ozývat 
volání o pomoc. DS MP dále vyrozuměla RZS, HZS 
a PČR. V době, kdy hlídka MP k označenému bytu 
přistoupila, nebylo slyšet nic. Proto hlídka MP 
zaklepala na vstupní dveře, za nimiž se následně 
začalo ženským hlasem ozývat bolestné sténání 
a volání o pomoc. Dále dotyčná osoba začala 
kopat do dveří se slovy, že leží na zemi, krvácí, 
nedokáže se zvednout a dosáhnout na kliku dveří. 
Poté přestala úplně reagovat. Hlídka MP v tu chvíli 
vyhodnotila, že je ohrožen život a zdraví člověka, 
a proto vstupní dveře za použití síly otevřela 
a vstoupila do bytu. Těsně za dveřmi ležela na zemi 
starší žena, která byla celá od krve. Na hlídku MP 
začala opět reagovat a sdělila, že krvácí. Hlídka 
MP ženě poskytla ihned první pomoc a za použití 
sterilních čtverců zastavila krvácení. Žena byla při 
vědomí a schopná komunikace. Následně uvedla, 
že šla po chodbě, zamotala se jí hlava a upadla  
na zem, přičemž začala krvácet. Poté sdělila hlídce 
svou totožnost. Na místo se dostavil HZS a RZS, 
která si ženu ihned převzala do péče a převezla 
do nemocnice. DS MP vyrozuměla rodinného 

■  Díky poskytnuté dotaci od Mini-
sterstva vnitra ČR Městská policie 
Kralupy nad Vltavou opět nabízí  
ve dnech 21., 22. září a 5., 6. října 
v garážích objektu MěÚ forenzní 
značení jízdních kol. 

S trážníci vaše jízdní kolo označí pomo-
cí speciálního roztoku a varovnou ná-

lepkou (Chráněno DNA - Městská policie 
Kralupy nad Vltavou), jízdní kolo vyfoto-
grafují a vyplní s vámi příslušné formu-
láře (přihláška do evidence jízdních kol 
a souhlas se zpracováním osobních úda-
jů), které jsou potřeba pro zaregistrování 
jízdního kola do databáze městské policie 
a do mezinárodní databáze. V případě, 
že se jedná o nové jízdní kolo, je vhodné 
přinést i doklad o nákupu. Není to však 

povinnost, lze vyplnit čestné prohlášení 
o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je identifikovat jízd-
ní kolo, odradit pachatele krádeží, minima-
lizovat podvody a urychlit vrácení jízdního 
kola majiteli. Forenzní značení je odolné 
a stálé proti běžnému mytí kola, proti běž-
ným chemikáliím i proti soli. Podrobné in-
formace najdete na forenzniznaceni.cz.

Povinností majitele jízdního kola je do-
stavit se se svým jízdním kolem, které bu-
de v dobrém technickém stavu, ČISTÉ  
A SUCHÉ, přinést doklad totožnosti a vy-
plnit příslušné formuláře. Značení a re-
gistrace je zdarma. Aplikace forenzního 
značení a registrace jednoho jízdního kola 
trvá přibližně 15 minut. Aby nedocházelo 
k dlouhému čekání zájemců, je nutné se na 
konkrétní termín dopředu přihlásit. 

Rezervační program je spuštěn na inter-
netových stránkách bezpecnekralupy.cz 
a jeho prostřednictvím si můžete sami za-
rezervovat vhodný termín. K rezervaci mů-
žete také využít telefonní číslo 777 798 208.

BOHUMILA KASALOVÁ,

STRÁŽNÍK MP KRALUPY NAD VLTAVOU

Zabezpečte své 
kolo proti krádeži
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příslušníka, kterého žena uvedla, aby se dostavil 
na místo a byt zajistil. 

u 16. 7. v 9:00 na sl. telefon přijata žádost PČR 
Mělník o poskytnutí součinnosti v ul. Žižkova, kde 
se nachází osoba, která se chystá polít benzínem 
a zapálit. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, 
že se jedná o muže, kterého již měl v péči lékař 
v sanitním voze. Muž se nacházel mimo ohrožení 
života. Posléze bylo zjištěno, že muž měl u sebe 
příruční kanystr s benzínem, kterým si polil jednu 
ruku. Dále se na místo dostavila PČR, která si celou 
věc převzala k dalšímu šetření. 

u 17. 7. v 19:00 na sl. mobil přijato oznámení 
dispečera tísňové linky 112, že opakovaně 
dochází k zneužití tísňové linky z telefonní 
budky, která se nachází v ul. Mostní, v blízkosti 
kulturního domu Vltava. DS bylo prostřednictvím 
MKDS zaznamenáno, že se v blízkosti uvedené 
telefonní budky pohybují dva chlapci. Hlídce byl 
následně přes radiokomunikační zařízení předán 
popis chlapců a informace, že se přesunují do ul. 
Třebízského. Při příjezdu hlídky na místo byli před 
jedním domem spatřeni dva chlapci odpovídající 
popisu. Jeden z chlapců se dal následně na útěk, 
druhého chlapce hlídka vyzvala k prokázání 
totožnosti, což učinil ústně. Jednalo se o chlapce  
ve věku osm let, který přiznal, že se svým 
kamarádem, jehož jméno následně hlídce sdělil, 
volali na tísňovou linku 112. Mělo se jednat o tzv. 
„zlomyslné volání“, kterým si děti krátily volný 
čas. Hlídkou byla v místě bydliště vyrozuměna 
matka nezletilého, která byla hlídkou MP poučena 
o dalším postupu. Informace byla také předána 
pracovnici OSPOD MěÚ Kralupy k dalšímu šetření. 

u 22. 7. v 15:50 na l. 156 přijato, že na dětském 
hřišti na sídl. V Zátiší popíjejí alkohol nezletilé 
osoby. Hlídka MP na místě zjistila skupinku sedmi 
osob, kdy některé z nich hlídce přiznaly, že popíjely 
alkohol. Po prokázání totožnosti bylo zjištěno, že jen 
jedna osoba je plnoletá. DS MP byla kontaktována 
pracovnice OSPOD MěÚ Kralupy, která se posléze 
dostavila na místo. Nezletilé osoby byly vyzvány 
k podrobení se orientační dechové zkoušce na 
přítomnost alkoholu v dechu, což učinily. U dvou 

osob byla dechová zkouška pozitivní, s výsledkem 
přes 0,2 a 0,4 promile alkoholu v dechu. Tyto dvě 
osoby uvedly, že popíjely pivo, které jim poskytl 
společný kamarád, který se v místě nacházel 
a vše potvrdil. Jelikož se jednalo o nezletilé, byli 
vyrozuměni zákonní zástupci, kteří se dostavili na 
místo a chlapce si převzali. Osoba, která umožnila 
nezletilým popíjet uvedený alkohol, se dopustila 
přestupku tím, že podala alkoholický nápoj osobě 
mladší osmnáct let. Z tohoto důvodu byla celá věc 
postoupena na MěÚ Kralupy k dalšímu šetření.

u  23. 7. v 11:08 přijata žádost PČR Mělník 
o poskytnutí součinnosti v ul. Šafaříkova, kde 
by měl v přilehlém parčíku ležet muž, který je 
zřejmě pod vlivem alkoholu. Cyklohlídka MP  
na místě zjistila muže, který nejevil viditelné známky 
zranění. Muž byl ve zjevně podnapilém stavu, 
s hlídkou nekomunikoval a nebyl schopen chůze. 
Prostřednictvím DS MP byla na místo přivolána 
RZS, která si muže převzala do péče a odvezla jej  
do nemocnice s podezřením na intoxikaci alkoholem. 

u  28. 7. v 08:04 přijala DS MP na služebně 
oznámení, že v ul. Hybešova na silnici v kopci leží 
keříky, které někdo vytrhal z přilehlého záhonu. 
Hlídka MP na místě zjistila, že došlo k vytrhání cca 
30 ks okrasných keříků ze záhonu podél chodníku. 
Ty byly neznámým vandalem poté pohozeny na 
přilehlou pozemní komunikaci a na chodník. 
Dozorčí službou byla o celé věci vyrozuměna 
zaměstnankyně odboru životního prostředí MěÚ 
Kralupy, která následně vyčíslila škodu. Jelikož se 
jednalo o podezření ze spáchání přestupku tím, že 
byla úmyslně způsobena škoda na cizím majetku, 
byla celá věc spolu s pořízenou fotodokumentací 
postoupena na MěÚ Kralupy k dalšímu šetření.

u 4. 8. v 05:17 na sl. telefon přijata žádost PČR 
Mělník o poskytnutí součinnosti na pěší lávce, kde 
by se měl nacházet mladý muž v riflích a mikině, 
zřejmě s úmyslem skočit do řeky. Více informací 
oznamovatelem poskytnuto nebylo. DS MP byla 
provedena kontrola místa prostřednictvím MKDS, 
kdy bylo zjištěno, že muž odpovídající popisu se 
nachází na pěší lávce společně s dalšími dvěma 
muži a z místa odcházejí směrem na sídl. Cukrovar. 

Tato informace byla radiokomunikačním zařízením 
předána hlídce. Hlídka MP se společně s hlídkou 
PČR dostavila na místo určení, kde byl v muži zjištěn 
pan T. Hlídka PČR si následně celou věc převzala 
k dalšímu šetření. DS MP bylo na zpětném záznamu 
z MKDS zjištěno, že výše uvedený muž překonal 
zábradlí, chvíli za tímto zábradlím postával a poté 
přelezl zpět na lávku pro pěší. 

u 8. 8. v 13:26 na sl. telefon přijata žádost PČR 
Mělník o poskytnutí součinnosti v ul. tř. Legií, 
kde mělo dojít k dopravní nehodě motorkáře. Při 
příjezdu hlídky MP se již na místě nacházela RZS, 
která si muže převzala do péče. Hlídka na místě 
zjistila, že muž zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy 
stavu vozovky a tím došlo k jeho pádu. Následně 
byla hlídkou MP u muže provedena orientační 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, 
s výsledkem pozitivním přes dvě promile alkoholu 
v dechu. Při nehodě nedošlo ke zranění jiných osob 
nebo poškození majetku. Následně si PČR celou věc 
na místě převzala k dalšímu šetření. 

u 11. 8. v 00:32 na sl. mobil přijata žádost HZS 
o poskytnutí součinnosti v ul. Mostní, kde bude 
probíhat zasypávání olejové skvrny sorbentem. HZS 
bylo hlídce MP na místě sděleno, že se jedná o únik 
z vozidla, které je zaparkováno v ul. tř. Legií. Dozorčí 
službou bylo následně z MKDS zjištěno, že vozidlo 
jelo ze směru od ul. Mostní, kdy v jednu chvíli řidič 
z neznámého důvodu vjel s vozidlem do protisměru 
a najel na obrubník, tím zřejmě došlo k poškození 
vozidla. Poté se vozidlo vrátilo do pravého jízdního 
pruhu a pokračovalo v jízdě. Následně bylo vozidlo 
řidičem odstaveno na parkovišti před poštou. 
Řidič se v blízkosti vozidla nějakou chvíli pohyboval 
a poté místo opustil. Hasiči olejovou skvrnu zasypali 
sorbentem. Celá událost byla dozorčí službou MP 
předána PČR k dalšímu šetření.
DS – dozorčí služba
OSPOD – odbor sociálně-právní ochrany dětí
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
VRZ – zvláštní výstražné zvukové a světelné zařízení

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY,

MĚP KRALUPY N. VLT.

MAGICKÁ NOC TRUBADÚRŮ PŘEDSTAVUJE 
KOMPLETNÍ PROGRAM
Dark indie festival Magická noc trubadúrů 
proběhne letos 2. 11. v Divadle Za plotem 
v Praze s programovým přívlastkem „Chrám 
fénixů“. Festival se programově věnuje 
i písničkáři a básníku Karlu Krylovi. Z kralup-
ských souborů, spolků či skupin zde vystou-
pí: Taneční skupina Naděje; SHSŠ Rytíři For-
tuny; Divadelní soubor Scéna; Urbex team 
Kralupy a Bratrstvo Luny. 
Podrobným programovým manifestem akce 
jsou noviny TRUBADÚR, jejichž čtvrté číslo 
právě vyšlo. Zájemci ho mohou zdarma 
získat v infocentru na městském úřadě. Kompletní 
program a mnoho dalších informací a zajímavostí k festivalu získáte v tematic-
kém příspěvku v online verzi Zpravodaje.

JINDŘICH KOHM,

ORGANIZÁTOR FESTIVALUDalší info na www.kralupskyzpravodaj.cz
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Městské MUZEUM ZÁŘÍ 2019
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00, Čt do 19:00, So 13:00-17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

Městská KNIHOVNA ZÁŘÍ 2019
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

12. 9. – 18:00 
Vernisáž výstavy s doprovodnými programy:  
17. 11. 1989 / 30 LET SVOBODY
(výstava potrvá do soboty 16. 11. 2019)

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

17. 10. – 10:00-18:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – prohlídky 
muzejních expozic, promítání dobových 
dokumentů k rokům 1968, 1989, prohlídka 
výstavy 30 let svobody, koncert aj.   

17. 10. – 18:00 

Koncert JAROSLAVA HUTKY

TÝDEN KNIHOVEN  
30. 9. – 5. 10. 2019
} Registrace v dospělém oddělení 
zdarma

} Zahájení půjčování interaktivních 
knih pro děti „Kouzelné čtení“ 

Kouzelné čtení 
je unikátní vý-
ukový systém, 
který přináší 
spoustu infor-
mací a zábavy. 
Je určeno jak 
dětem v předškolním věku, tak dě-
tem starším, ale bezpochyby zaujme 
i dospělé. Na základě ankety, která 
v knihovně probíhala před prázdni-
nami, nabízíme v dětském oddělení 
k vypůjčení interaktivní knihy pro děti 
předškolního věku. Na základě zájmu 
o půjčování budeme fond doplňovat 
o další tituly. Knihy půjčujeme bez 
elektronické tužky.

PONDĚLÍ 30. 9. 2019 
OD 17:30
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 
MANŽELŮ VACKOVÝCH 

SALVADOR – GUATEMALA  
– MEXIKO – BELIZE

Na malý okruh čtyřmi státy Střední 

Ameriky se v roce 2018 vydali Monika 
a Jirka Vackovi opět se svými malými 
dětmi, na kolech a tradičně na těžko, 
tedy se vším potřebným ke kočovné-
mu životu v brašnách na nosičích kol. 
Dvouměsíční rodinná cyklistická pouť, 
pro někoho možná nebezpečnou, ale 
zato velmi zajímavou oblastí, nakonec 
měřila 3471 km.

Monika a Jirka Vackovi jsou autoři 
několika cestopisných knih, společně 
navštívili několik desítek zemí, z kte-
rých pro vás připravili cestovatelské 
besedy.
Rezervace na tel. čísle 315 727 852. 
Studovna bude pro veřejnost uzavře-
na od 16:00.

STŘEDA 2. 10.  
OD 14:00
HERNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
I DOSPĚLÉ 

Od 14:00 do 17:30 se studovna pro-
mění v hráčské doupě, kde si můžete 
vyzkoušet svůj postřeh, důvtip, nebo 
schopnost taktizování při hraní se svý-
mi kamarády, rodiči či prarodiči. Přijď-
te si zahrát Monstermanii, Lichožrou-
ty, Lovce a sběrače a další hry, které 
naše knihovna nabízí také k vypůjčení 
domů.

Studovna bude pro veřejnost uza-
vřena od 12:30 do 18:00.

V muzeu je možné si v řádných otevíracích dnech  
a hodinách zakoupit knihy PaedDr. Jana Racka:

} PŘÍBĚH RUSKÝCH LEGIÍ - 330 Kč
} ZÁMEK MIKOVICE (brožura) - 80 Kč
} JOSEF VANÍČEK (brožura o starostovi budovateli) - zdarma

M ilé děti, v březnovém 
Zpravodaji jsme slíbili, že 

vás budeme informovat o zahá-
jení 2. ročníku zábavné hry na 
podporu čtenářské gramotnos-
ti, která motivuje ke čtení a učí 
vás pracovat s textem. Přijďte 
do dětského oddělení, kde se 

dozvíte veškeré informace. Vy-
dejte se na lov starých i nových 
perlorodek, které jsme pro vás 
přes prázdniny připravili.

Další ročník začíná právě teď! 

ŠÁRKA PÁNKOVÁ,

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Lovci perel

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
KRALUPY NAD VLTAVOU

již tradičně pomáhá při realizaci dalšího ročníku akce

SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu 

SVĚTLUŠKA, jehož cílem je pomáhat dětem 
a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Sbírka bude zahájena v pondělí 9. 9. 2019.

Kupte si v oddělení pro dospělé čtenáře 
sbírkové předměty za symbolické ceny 
a pomozte rozzářit svět nevidomých. 

Děkujeme!
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VKralupech nad Vltavou již 10 let pů-
sobí pracovníci zaměření na proble-

matiku užívání drog z Centra terénních 
programů Středočeského kraje SEMIRA-
MIS, z.ú.

Pohybují se přímo v ulicích, kde sbírají 
odhozené stříkačky a aktivně vyhledávají 
uživatele návykových látek. Těm nabízí 
možnost testování na infekční choroby, 
sociální, zdravotní či trestně-právní po-
radenství a případnou výměnu injekčního 
materiálu. Navíc klienty motivují k mé-
ně rizikovému chování ve vztahu k so-
bě i okolí a podporují je v případné léčbě 

závislosti. Soustředí se také 
na práci s rodinnými pří-
slušníky uživatelů návyko-
vých látek. Ti mohou využít 
služby základního poraden-
ství (například v situaci, kdy 
mají rodiče obavu, že jejich 
dítě užívá drogy). 

Jelikož se jedná o terénní ano-
nymní službu, je možné sejít se 
na domluveném místě ve městě 
či okolí, a to vždy v pondělí a ve 
čtvrtek. Lze také využít anonym-
ní internetové poradny na inter-

netových stránkách os-semi-
ramis.cz. 

Pracovníky můžete kon-
taktovat na následujících te-
lefonních číslech a adresách:

Centrum terénních pro-
gramů Středočeského kraje, 
Ptácká 162, Mladá Boleslav 

293 01, tel.: +420 724 557 503, 
+420 724 087 925, e-mail: street- 
work@os-semiramis.cz

FILIP STAŠ,

TERÉNNÍ PRACOVNÍK SEMIRAMIS

D efinovat pojem kyberšikana 
můžeme mnoha způsoby. Jde 

o takové jednání, které má oběť 
záměrně ohrozit nebo jí ublížit. 
Odehrává ve světě informační 
a telekomunikační techniky. Toto 
téma podrobně zpracoval PhDr. 
Mgr. Jan Traxler a na jeho před-
nášku jste zváni ve čtvrtek 19. září 
od 17:00 do DDM. Vstup je volný.

 
Komu je Vaše přednáška určená, 
kdo by ji rozhodně neměl vynechat? 
Setkání je primárně určeno všem rodičům 
a lidem, kteří pracují s dětmi a zajímají se 
o danou problematiku.

Již v říjnu začne v Kralupech kurz Manželské večery. Je-li pro vás váš partnerský vztah 
důležitý a chcete na něm pracovat, jste zváni na sérii osmi večerů ve stylu randes-
-vous, na kterých si připomenete jedinečnost svého protějšku, vylepšíte vzájemnou 
komunikaci i umění konfliktu či se dozvíte o jazycích lásky.
Bližší informace naleznete na www.manzelskevecery.cz. Pro zodpovězení vašich 
otázek či přihlášení na kurz se obraťte na kazatele Církve Bratrské Mgr. Radislava 
Novotného, radislav.novotny@cb.cz, tel.: 737 200 188.

Chcete vědět více?  
Máte konkrétní otázky?  

Přijďte 19. 9. do DDM Kralupy.

Služba pro uživatele drog a jejich 
blízké je poskytována anonymně

Kyberšikana je novodobým problémem
Koho se kyberšikana dotýká? 
Celá tato problematika se v nějaké 
míře dotýká všech lidí. Ne pouze 
uživatelů informační a telekomu-
nikační techniky, jak se někteří do-
mnívají.
 
Jak moc nebezpečné jsou pro děti 
sociální sítě? 
To je těžká otázka. Nedá se jedno-
značně odpovědět, ale míra nebez-
pečnosti se odvíjí od našich schop-

ností a možností tyto sociální služby vhodně 
a pokud možno i bezpečně používat.

 RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

INVESTICE DO VZTAHU SE VYPLATÍ
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INZERCE

U nipetrol v roce 2018 vynalo-
žil na investiční a provozní 

náklady na ochranu životního 
prostředí částku 1,87 miliardy 
korun. Nejvýznamnější událostí 
loňského roku v kralupské rafi-
nérii bylo zprovoznění čističky 
odpadních vod, jejíž rekonstruk-
ce stála 200 milionů Kč. Ta nyní 
splňuje nejpřísnější požadavky 
Evropské unie na minimaliza-
ci dopadů průmyslové výroby 
na životní prostředí. Díky re-
konstrukci klesl objem vypou-
štěných znečišťujících látek až  
o 75 procent a došlo k eliminaci 
zápachu. Denně vyčistí 2 000 m3 
vody, což je pro představu troj-
násobné množství, než které po-
jme pětadvacetimetrový krytý 
bazén v Kralupech. 

V kralupské rafinérii také 
hnízdí pár sokola stěhovavého, 
který je monitorován ve spolu-
práci se sdružením Alka Wildlife. 

Čistička v rafinérii je velká 
jako čistička pro celé Kralupy
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kino nehraje v pondělí

Ad Astra
USA, SCI-FI, TITULKY, 2019, 115 min.
Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajům sluneční 
soustavy, aby našel svého pohřešovaného otce a odhalil 
tajemství, která zpochybňují podstatu lidské existence 
a naše místo ve vesmíru.

Angry Birds ve filmu 2 
USA, ANIMOVANÝ, 2019, DABING, 97 min.
Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího 
i Prasečího ostrova, spojí Ruďák, Žluťas, Bombas, Orel Va-
zoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leo-
nardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem 
mazaným vynálezcem Garrym.

Apollo 11 
USA, DOKUMENT, TITULKY, 2019, 93 min.
20. července 1969 vyvrcholilo nejsledovanější vesmírné 
dobrodružství své doby. Padesát let po panenském při-
stání na Měsíci se pootevřely bohaté archivy NASA, aby 
o proslulé cestě vydaly v ohromující audiovizuální kvalitě 
dosud nezveřejněný materiál.

Národní třída
ČESKO, 2019, DRAMA/KOMEDIE, 15+, 91 min.
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové 
sídliště. Právě tady je doma chlápek, kterému nikdo neřekne 
jinak než Vandam (Hynek Čermák). Žije sám v bytě a snaží 
se udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě točí pivo. 
Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Má pocit, že 
svět míří k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak cvičí, 
aby byl na tu poslední rozhodující bitvu nachystaný.

Přes prsty 
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 12+, 101 min.
Film se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale 
nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa 
Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu 
všechno. Pavla tlačí na svého přítele Hynka (Vojta Dyk) 
a chce co nejdříve otěhotnět. Linda se právě kvalifikovala 
na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamo-
tá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří 
Langmajer). Scénář a režie Petr Kolečko.

Rambo: Poslední krev
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2019, 15+
Pátým dílem se uzavře téměř čtyřicet let dlouhý příběh 
legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích 
v džungli a poušti skončí tam, kde snímkem První krev začal. 
Doma v Americe. Nakonec Ramba i tady dožene minulost.

To Kapitola 2
USA, HOROR, TITULKY, 2019, 15+, 165 min.
Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno 
rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v je-
jich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. 
Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, 
musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach…

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz; předprodej: 315 726 101 Kino Vltava

PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2019
Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00, o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první 
projekce. Vstupenky v prodeji i online na kasskralupy.cz.

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

3. út 19:00 Apollo 11 130 Kč

4. st 19:00 Přes prsty 130 Kč

5. čt
17:00 To 100 Kč

20:00 To Kapitola 2 130 Kč

6. pá
17:00 Přes prsty 130 Kč

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč 

7. so

14:30 Angry Birds 2 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč

17:00 Přes prsty 130 Kč 

20:00 To Kapitola 2 130 Kč 

8. ne

14:30 Toy Story 4: Příběh hraček 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 Angry Birds 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

20:00 To Kapitola 2 130 Kč

10. út
15:00 KINO SENIOR – Psí poslání 2 sen. 60 Kč / 130 Kč

18:00 
PŘEDNÁŠKA – Severní Korea 
očima Milana Bureše

100 Kč

11. st 19:00 Krvavá nevěsta 130 Kč

12. čt 19:00 Přes prsty 130 Kč

13. pá
17:00 Přes prsty 130 Kč

20:00 To Kapitola 2 130 Kč

14. so

14:30 Playmobil ve filmu 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Toy Story 4: Příběh hraček 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč 

20:00 To Kapitola 2 130 Kč 

15. ne 

14:30 Angry Birds 2 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč

17:00 Hodinářův učeň děti 110 Kč / 130 Kč

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

17. út 19:00 To Kapitola 2 130 Kč

18. st 19:00 Krvavá nevěsta 130 Kč

19. čt 19:00 Ad Astra 130 Kč

20. pá
17:00 Ad Astra 130 Kč

20:00 To Kapitola 2  130 Kč

21. so

14:30 Psí kusy 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Hodinářův učeň děti 110 Kč / 130 Kč

20:00 Ad Astra 130 Kč

22. ne

14:30 Playmobil ve filmu 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Román pro pokročilé 130 Kč

20:00 Rambo V: Poslední krev 130 Kč

24. út
15:00 KINO SENIOR - Lví král 2D/D sen. 60 Kč / 130 Kč

19:00 Nabarvené ptáče 130 Kč

25. st 19:00 Rambo V: Poslední krev 130 Kč

26. čt 19:00 Národní třída 130 Kč

27. pá
17:00 Ad Astra 130 Kč

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

28. so

14:30 Psí kusy 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Ad Astra 130 Kč

20:00 Národní třída 130 Kč

29. ne

14:30 Playmobil ve filmu 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 Rambo V: Poslední krev 130 Kč

20:00 Národní třída 130 Kč 5. 9. MARATON OBOU DÍLŮ  

ZA ÚČASTI KLAUNA PENNYWISE!
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

ZÁŘÍ 2019

10. září – úterý   19:30

28. COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND
Hosty zářijového country salonu budou Jitka Vrbová 
a Jan Frühwirt.

Vstupné: 250 Kč
(V pokladně KD Vltava jsou k dispozici pouze vstu-
penky na balkon.)

12. září – čtvrtek   19:30

TANČÍRNA 
Taneční mistr Jan Kvasnička vás provede tanečním 
večerem.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

16. září – pondělí   19:00

3v1 VYPRODÁNO
Talk show - Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Mar-
tina Pártlová.

18. září – středa   19:00

TANČÍME 
Krásný večer s živou hudbou.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

20. září – pátek a 21. září – sobota   

SEIFERTOVY KRALUPY 2019 
Podrobný program v pozvánce na straně 17.

25. září – středa   10:00

FILHARMONIŠTĚ 
Děti a vážná hudba jdou dohromady. Už jste slyšeli 
o Filharmoništi? 
Dovolte nám nabídnout vám unikátní ověřený koncept 
inspirovaný úspěšnými zahraničními projekty, jako 
např. britským Bachtobaby nebo německým Baby-
konzert. Koncerty pro rodiče s nejmenšími dětmi jsou 
konečně i v ČR.
} Koncert Filharmoniště je určený pro rodiče a děti 
od 0 do 3 let.
} Kvalitní hudbu si rodiče i děti užijí bez starostí, že 
budou někoho rušit.
} Je to společný zážitek obohacený sdílenou radostí.
} K poslechu hraje profesionální dechové kvarteto 

Gaudioso. V repertoáru má vážnou i nevážnou hud-
bu a také může zahrát na přání.

Vstupné: 140 Kč dospělý, 60 Kč dítě 

25. září – středa   16:30

ČAJ O PÁTÉ
Příjemný podvečer s Kozelkovou trojkou. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60 Kč

26. září – čtvrtek   19:00

Divadlo Palace, Ray Cooney:

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
Režie: Petr Hruška
Překlad: Břetislav Hodek
Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, 
Sabina Laurinová, Richard Trsťan, Miloš Kopečný, 
Martina Hudečková / Marika Procházková, Zdeněk 
Košata, Jakub Slach / Vojtěch Záveský, Zdeněk Piš-
kula / Mirek Sabadin
Komedie, ve které jde o život!
V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva dny 
před Štědrým dnem doktor David Mortimore (Miroslav 
Etzler) připravuje na důležitou Ponsobyho nadační 
přednášku, která mu může pomoci v tolik očekáva-

ném kariérním postupu. Potřebuje k tomu jenom klid 
a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Chvíle sou-
středění před vystoupením mu znesnadňuje běžný 
provoz nemocnice, příprava vánočního představení 
a taky nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane 
(Sabina Laurinová) a jejího ještě nečekanějšího „dá-
rečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc přítele Huberta 
(Petr Motloch), ale tato prosba situaci jenom kompli-
kuje a příchodem manželky Rosemary (Vanda Hybne-
rová) a dalších postav se ještě více zamotává. Výsled-
kem jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské zmatky.
Délka představení: 155 minut včetně přestávky

Vstupné: 410 Kč / 440 Kč

29. září – neděle

PRVNÍ PRODLOUŽENÁ 
ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ
16:15-19:00 odpolední kurz
19:30-22:15 večerní kurz

Vstupné: 100 Kč

Základní taneční kurzy pro mládež
První lekce proběhne v neděli 1. září. Odpolední taneční 

kurzy začínají v 18:00, večerní ve 20:15.
Prodej vstupenek na prodloužené a věnečky bude zahájen 11. září.

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé
První lekce proběhne v neděli 8. září. Mírně a více pokročilí - 

15:00 až 16:30, super pokročilí - 16:00 až 17:30.

3. 10. Tančírna

5. 10. Tři kmotřičky – pohádka

14. 10. Divadlo Verze – Jméno

15. 10. Kubelík kvartet a Robert Pacourek

16. 10. 

Radim Uzel a Pepa Štross –  
O sexu převážně nevážně

17. 10. Tančíme

20. 10. Kralupský talent

22. 10. Čaj o páté

23. 10. Pavel Dobeš

24. 10. Maková panenka – pohádka

25. 10. Akademie Judo

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:

ABONENTKY
Prodej divadelních abonentek bude zahájen v pá-
tek 1. listopadu 2019, prodej abonentek krás-
né hudby v pátek 8. listopadu. Abonentky bude 
možné kupovat do čtvrtka 28. listopadu 2019 
v pokladně KD Vltava. Rezervace není možná.
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Zasvěceni hudbě 
aneb Hudba 
povznáší

J iž od roku 1976 působí na Kralupsku Ko-
morní orchestr Dvořákova kraje. Toto pře-

vážně amatérské hudební těleso se však pro-
slavilo také koncerty v mnoha evropských 
zemích, úspěchy na soutěžích, spoluprací 
a nahrávkami s plejádou profesionálních mu-
zikantů. Plody jeho trpělivé a neúnavné práce 
se můžeme těšit i my v Kralupech a okolí na 
pravidelných jarních a podzimních koncer-
tech pořádaných ve spolupráci s Kulturním 
a společenským střediskem. Orchestr je také 
zapojen do programu na záchranu památek 
Hudba staví chrámy, a tak si můžeme jeho za-
jímavý hudební program vyslechnout rovněž 
v kostele v Chvatěrubech či Zeměchách, kde 
se konají benefiční koncerty obvykle v neděli 
odpoledne.

Mezi členy orchestru patří například 
dlouholetý úspěšný houslista České filhar-
monie, virtuosní hráčka na violu a další 
vynikající hudebníci, často profesoři na 
uměleckých školách. Celkový projev a pro-
vedení pod bravurní taktovkou dirigenta 
Václava Mazáčka, uvážlivě vybíraný a pra-
videlně obměňovaný repertoár skladeb od 
domácích i zahraničních autorů, vede k ne-
uvěřitelné harmonii projevu, při které se 
tají dech a srdce plesá. Ať už se jedná o ra-
dostná nebo vážnější témata, v jejich po-
dání je hudba prolnuta hlubokým citovým 
prožitkem, který teprve spolu s dokonalou 
technikou je tím pravým mistrovstvím. 

Popřejme, trochu sobecky, celému sou-
boru KODK do dalších let hodně dalších 
úspěšných vystoupení.

 TOMÁŠ NIEDERHAFNER,

PRAVIDELNÝ NÁVŠTĚVNÍK KONCERTŮ

INZERCE

neděle 20. 10. 2019 od 14:00 v KD Vltava
Poděkování za spolupráci náleží Městu Kralupy nad 
Vltavou, KaSS Kralupy a všem sponzorům. 
10. ročník talentu – to jsou dueta a tria.
Účast přislíbily: Petra A. Šimková a Míša Břízová.

2019
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jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ZÁŘÍ 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na vycházku na Karlovo náměstí k výročí první 
pražské defenestrace

Kdy? V sobotu 21. září 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

30. července uplynulo 600 let od první pražské 
defenestrace. Na první pohled docela obyčejný 
letní den. Jenže v českých zemích to už nějakou 
dobu pořádně vřelo. Kališníci stupňovali své po-
žadavky směrem ke králi, ten ale svou nerozhod-
ností přispíval spíš ke stupňování napětí. A tak 
rozvášněnému davu cestou z kázání došla trpě-
livost. Co přesně se během první pražské defe-
nestrace a krátce po ní dělo, nám bude vyprávět 
PhDr. Eva Havlovcová.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42. Vystoupíme na Masarykově nádraží a pěš-
ky nebo tramvají se přesuneme na Karlovo náměs-
tí k Novoměstské radnici, kde se v 10:00 setkáme 
s paní doktorkou.

Informace o členství v KPP je možno získat 
V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH  

na tel. č. 606 459 970.

Tato vycházka je spolufinancována  
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila Milena Vovsová

80 let

Jindřich Trpišovský

Jiří Krabec

Eva Viktorová

Jiří Vorel

Milan Remšík

Bohumila Gyönyörová

85 let

Jarmila Rohlová

Jiřina Synáčková

Vlastimil Holopírek

Věra Poláková 

Zdenka Krumpholcová

Ludmila Vránková

Ladislav Soukal

90 let

Jaroslava Bělková

Marie Modrá

Milada Dürstová

Vladimír Mikeš

91 let

Růžena Spěváčková

Helena Černá

Jiří Petržilka

Ludmila Kdérová

92 let Josef Fišar

98 let Anežka Bočková

blahopřání

rodáci

� 

� 

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

Naše milovaná 
manželka, 
maminka 
a babička EVA 
VIKTOROVÁ 
oslaví v září  
80. narozeniny. 
Do dalších let jí 
přejeme hodně zdraví, radosti a pohody. 
Manžel Zdeněk s celou rodinou

Dne 12. září oslaví 55. výročí svazku 
manželského MAŘENKA a FRANTIŠEK 
KOZELKOVI.
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, radost 
z dětí, vnoučat, která opravdu milují. Toto 
přeje velká parta seniorů, kteří mají radost 
z českých písniček, které nám hraje pan 
Kozelka na Uhách i ve Vltavě. 
Za seniory přeje Maty Holá a Vláďa Umlauf

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 27.  června oslavili 60 společných 
let manželé JAROSLAVA a KAREL 
RICHTEROVI z Mikovic. Hodně zdraví  
do dalších let přejí synové s rodinami.

Členky výboru Sdružení rodáků a příznivců 
města Kralupy nad Vltavou připomínají všem 
přihlášeným zájemcům zájezd ve čtvrtek  
19. září na zámky Kostelec a Doudleby.
Placení zájezdu: v úterý 3. září ve 13:00 
v salonku penzionu (DPS na Cukrovaru).

TĚŠÍ SE NA VÁS RODÁCI

Zámek Doudleby
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka
se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 
26. 6. Miroslava Vavřincová 66 let

1. 7. Josef Kroupa 79 let

3. 7. Miloslav Fiala 80 let

7. 7. Vlasta Ottisová 96 let

18. 7. Jaroslav Klicman 90 let

19. 7. Věra Frajtová 95 let

20. 7. František Fér 72 let

21. 7. Mgr. Milan Kratochvíl 80 let

23. 7. Jaroslav Pupík 78 let

6. 8. Jaroslav Louthan 71 let

7. 8. Otta Pacholík 88 let

7. 8. Vladimír Klíma 88 let

8. 8. Irena Bočanová 88 let

8. 8. Věra Homolová 78 let

9. 8. Věra Formánková 92 let

9. 8. Miroslava Müllerová 94 let

17. 8. Lidmila Kočová 85 let

vzpomínky� 
Dne 13. 9. 2019 by oslavil náš 
tatínek a dědeček pan STANISLAV 
ROUS – strojvedoucí ČD – 90. naro-
zeniny. S úctou a láskou vzpomínají 
děti a vnučky s rodinami.

Dne 20. září 2019 si připomeneme 
20. výročí od úmrtí paní MARIE 
RAKOVÉ, milované maminky 
a babičky. S láskou stále vzpomíná 
rodina a snacha Hana.

Dne 22. září by oslavil 80. narozeni-
ny pan VLADIMÍR HORYNA. Stále 
na něj s láskou vzpomínáme.

Dne 30. září uplynou dva roky od 
úmrtí manžela, tatínka a dědečka 
pana STANISLAVA PŠENIČKY. 
Vzpomíná rodina

T ak už je to skoro rok, co jsme do Kra-
lupského Zpravodaje psali o tom, jak 

žijí a tráví volný čas diabetici z Kralup. 
Od té doby se stále týdně scházíme v kra-
lupském bazénu na rekondičním cviče-
ní, také jsme společně navštívili zámek 
Sychrov a během tohoto výletu jsme se po-
dívali a trochu i zmokli v Kryštofově údolí. 
Ale hlavní naší akcí, kromě plavání, je re-
kondiční pobyt, který se mohl uskutečnit 
díky příspěvku z grantu MěÚ Kralupy n. Vlt. 
Od 2. 7. do 8. 7. 2019 ho Svaz diabetiků ČR, 
pobočný spolek Kralupy nad Vltavou, uspo-
řádal v Sezimově Ústí. Součástí rekondiční-

ho pobytu byly v dopoledních hodinách re-
habilitace, koupele, v odpoledních hodinách 
krásné autobusové výlety po okolí: Tábor, 
Hluboká n. Vlt., Holašovice, Jemniště, Čapí 
hnízdo, Třeboň a celodenní výlet na Lipno. 
Pobyt se všem moc líbil, ubytování, strava, 
ochota všech pracovníků, včetně delegáta, 
který vše podrobně v autobuse vyprávěl 
a komentoval. Těšíme se na další rekon-
diční pobyt v r. 2020.

Upozorňujeme členy spolku, že rekondič-
ní cvičení v krytém bazénu začíná 11. září 
od 14:00. JAROSLAVA ŠVECOVÁ,

JEDNATELKA SPOLKU

V ážení čtenáři, chtěla bych se s vámi po-
dělit o svou zkušenost a zároveň po-

chválit náš pečovatelský dům. V televizních 
zprávách se často objevují stížnosti na služ-
by pro seniory. To já bych je chtěla naopak 
moc a moc pochválit.

Bydlím v pečovatelském domě V Luhu 
1181 v Kralupech a práce všech pečovate-
lek je víc než výborná. Naše paní ředitelka 
Miroslava Beritová má srdíčko na správ-
ném místě. Nejen, že člověka vyslechne, ale 
pomůže a poradí s čímkoli. Její obětavost 
a ochota je pro nás, stařečky, k nezaplacení. 
Myslím, že i naše pečovatelky vybírá srdíč-

kem, jsou též moc hodné. Mají pochopení 
a trpělivost s námi.

Paní ředitelka nám umožňuje veškeré na-
plnění dne a pořádá pro nás různé aktivity 
a zabavení, aby ten den nebyl tak jedno-
tvárný. Jsem tady teprve necelé dva roky, 
ale nemůžu si to tady vynachválit. Proto 
se, milí čtenáři, nebojte jít do domovů pro 
seniory. Moc bych vám přála, aby se vám 
líbilo, jako mně a nám všem, co máme štěs-
tí tady být.

DRAHOSLAVA BERÁNKOVÁ

A KOLEKTIV SENIORŮ DPS

Cvičení s dětmi
Kralupský oddíl České asociace Sport pro 
všechny, z.s. zahajuje v pondělí 9. 9. 2019 
cvičební hodiny pro předškolní děti a děti 
prvních tříd. 

Cvičení probíhá v tělocvičně a areálu  
ZŠ Mikovice, ul. 28. října, každé pondělí 
od 16:00 do 17:00. 

Věk cvičenců je 4 až 7 let.
Náplň cvičebního programu je zaměřena 
na získání základních pohybových doved-

ností s možností následného dalšího roz-
voje v gymnastickém, atletickém či jiném 
sportovním odvětví.

Zdravotní cvičení
Ve středu 18. 9. 2019 začínají hodiny zdra-
votního cvičení pro ženy.

Cvičení probíhá v tělocvičně Dvořákova 
gymnázia každou středu od 18:00 do 19:00.

TĚŠÍ SE NA VÁS 

CVIČITELKY ODDÍLU ASPV

Diabetici jsou stále v pohybu
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Naše pečovatelská 
služba je na jedničku

Sportujte s ASPV TJ Kralupy 
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KRUH PŘÁTEL HUDBY  
Kralupy nad Vltavou
vás zve na koncert

47. ročníku Hudebních slavností 
Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
ve čtvrtek 26. září 2019 v 19:30

(pozor změna původního termínu)

Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sále zámku 
Nelahozeves. Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě 
a objednat je lze týden před koncertem u Ing. Hronkové 
(tajemnice KPH, tel.: 725 837 912, e-mail: hronkovai@
seznam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, 
pokud to kapacita sálu umožní. Odjezd autobusu na 
koncert v 18:50 ze zastávky autobusu MHD Na Jízku 
a v 19:00 ze zastávky u KD Vltava v Lobečku.

PETRA OČENÁŠKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ KPH KRALUPY NAD VLTAVOU

ADAM MALÍK (klarinet); ADAM FARANA (klavír)KLARINETOVÝ

RECITÁL
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ZÁŘÍ 2019

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

OBNOVA PAMÁTNÉHO DUBU  
V MOKROSUKÁCH
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
ve spolupráci s Obecním úřadem Mok-
rosuky vás srdečně zve na Obnovu pa-
mátného dubu, který byl zničen vichrem 
v roce 2017. Akce se koná v rámci oslav 
založení republiky 28. září 2019  
od 16:00 v Mokrosukách.

Vítáme vás v novém školním roce

K do sleduje naše webové a fb stránky, 
tak ví, že uplynulý školní rok byl pestrý 

a plný nových a zajímavých akcí. 
Otevřeli jsme nové zájmové útvary – 

např. vaření-pečení, historický šerm, 
lakros, jógu, street workout. Velký ná-
růst dětí měly naše taneční a sportovní 
kroužky, pro které máme, díky vlastní 
tělocvičně a sálku, dobré zázemí. Kera-
mické a výtvarné kroužky zase, mimo ji-
né, pomáhaly dětem připravit se na při-
jímací zkoušky.

Pořádali jsme akce pro děti a rodiny, 
přednášky, soutěže, olympiády v cizích ja-
zycích, koncerty, nocovky i sobotní kurzy 
pro dospělé. Nově jsme se zapojili do pro-
gramu prevence a kriminality města Kra-
lupy nad Vltavou „Společně proti krimi-
nalitě“, který bude zakončen závěrečnou 
konferencí v našem zařízení v Mokrosu-
kách 12. a 13. září.

O prázdninách jsme uspořádali dva pří-
městské a čtyři pobytové tábory v Mokro-
sukách, kterých se účastnilo přes 160 dětí. 

Všichni naši pedagogové v DDM jsou pl-
ně kvalifikováni. Spolupracuje s námi přes 
30 externích pracovníků, kteří se podíle-
jí na vedení zájmových útvarů a přípravě 
našich akcí.

Jsme školské zařízení, jehož zřizovate-
lem je Město Kralupy. Kromě budovy DDM 
spravujeme tělocvičnu v Zátiší a školu v pří-
rodě v krásném kraji Šumavy - v Mokrosu-
kách, která slouží k rekreaci dětí, dospělých 
a pořádání táborů. Kralupské rodiny i školy 

NA JAKÝCH AKCÍCH SE 
V ZÁŘÍ UVIDÍME?
12. září - Pohádková cesta (procházka 
po břehu Vltavy pod infocentrem pro nej-
menší a předškoláky plná úkolů a zábavy)
23. září - Den otevřených dveří  
14:00-18:00 
První den zahájení činnosti zájmových 
útvarů. Budeme rádi, když se k nám při-
jdete podívat. Budeme se vám věnovat 
a zodpovíme vaše případné dotazy.
20. září - 24. ročník festivalu poezie 
a přednesu Seifertovy Kralupy 16:00 
v KD Vltava

a výměna vstupních dveří, které byly po 
dvou povodních ve velmi špatném stavu.

Od září spouštíme nový on-line systém 
Domeček, přes který budou rodiče moci 
přihlásit děti do kroužků. Jelikož s ním 
však začínáme, bude zatím přihlašování 
postupné, jen na některé zájmové útvary.

Doufám, že nám rodiče a děti zachovají 
přízeň i v následujícím školním roce. Začí-
náme 23. září 2019.

Chtěla bych tímto také poděkovat všem 
pracovníkům za jejich elán a nasazení při 
práci s dětmi, protože volný čas dětí a kvali-
ta jeho trávení je v dnešní době velmi důle-
žitá. Vychováváme přeci budoucí generaci.

KATEŘINA VIKTOROVÁ,

ŘEDITELKA DDM KRALUPY

měly a mají možnost vyjet do tohoto zaří-
zení v průběhu celého roku.

Přes prázdniny u nás probíhaly také 
drobné rekonstrukce a opravy, např. nově 
zařízená herna Sluníčko, oprava schodiště 
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V še se samozřejmě připravovalo několik 
let. Rychle se rozvíjející město nutně 

potřebovalo novou školu. Řešením byla její 
výstavba. Výstavba školy, která právě slaví 
50 let od svého slavnostního otevření. Síd-
liště, Skleník, Revoluční, Havlovka. Tak ji 
zná už několik generací obyvatel Kralup.

Ve školním roce 1969/1970 do ní nastou-
pilo 496 dětí zařazených do 17 tříd, na svou 
dobu moderně vybavených a zařízených, 
s vybavenými odbornými učebnami a díl-
nami. Součástí byla i jídelna a družina. 
O půl roku později začaly žákům a peda-
gogům sloužit i dvě tělocvičny. Postupně se 
zde vzdělávaly tisíce dětí a svou práci tady 
průběžně našlo téměř 300 zaměstnanců.

Stanislava Bubeníka vystřídali ve funk-
ci ředitele postupně Miroslav Kotrč, Jana 
Ryndová, Zdeňka Němečková a od roku 
1994 Stanislava Bednářová, která školu 
úspěšně vedla až do července 2017. Prá-
vě za jejího období začala škola procházet 
postupnou modernizací. „Proběhla roz-
sáhlá rekonstrukce všech školních budov, 
byla provedena výměna stávajících oken  
za plastová. Třídy byly vybaveny školním 
nábytkem, žáci získali možnost vyučovat 
se v odborných pracovnách, například v po-
čítačové učebně, školní knihovně, v učebně 
výchov a podobně. Při výuce jsou využívány 
moderní vyučovací pomůcky, dataprojekto-
ry, interaktivní tabule, počítače a jiné. Rov-
něž byla vybavena všechna oddělení školní 
družiny moderním nábytkem, stejně jako 
školní jídelna. Strávníci mají možnost vý-
běru ze dvou jídel,“ říká Ing. Bednářová.

V roce 2003 se zřizovatelem školy stá-
vá Město Kralupy nad Vltavou. A práce na 
rekonstrukci pokračují. Bylo provedeno 
celkové zateplení pláště budov, vznikl no-
vý školní dvůr, uskutečnila se první eta-
pa rekonstrukce elektroinstalace, vyrostl 
nový moderní sportovní areál s umělým 
povrchem pro míčové sporty a atletickým 
oválem. V posledních dvou letech byla pro-
vedena kompletní rekonstrukce sociálního 
zařízení prvního a druhého stupně, rekon-
strukce chodeb školy, během které vznikly 
hrací a oddechové prostory a školní knihov-
ničky. Nový je i výtvarný ateliér a areálem 
školní zahrady prochází od letošního léta 
naučná stezka, která slouží k environmen-
tální výchově dětí. Pro nejbližší období je 

připravena kompletní rekonstrukce učebny 
pracovních činností. 

Od 17. listopadu 2012 nese škola ve svém 
názvu jméno Václava Havla. S návrhem na 
přejmenování školy přišel tehdejší staros-
ta města Petr Holeček. Slavnostní odhale-
ní desky s novým názvem školy proběhlo 
o dva dny dříve než samotné přejmenování. 
Dne 27. září 2018 jsme na nádvoří zasadili 
nový strom – sakuru převislou. Měli jsme 
to štěstí, že jsme se stali jedním z 85 míst 
v České republice, která se připojila k VDV 
– Nadace Olgy Havlové a při příležitosti 
nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové vy-
sadili Strom pro Olgu Havlovou.

A co říci na závěr? 
Chci poděkovat všem svým předchůdcům, 
všem bývalým pedagogickým i nepedago-
gickým zaměstnancům za jejich nelehkou 

práci. Bez nich by škola nebyla tam, kde dnes 
je, neměla by vždy svou velmi dobrou úroveň 
a pověst. Stejně tak chci, a to velmi rád, po-
děkovat všem, kteří na jejich místech pracují 
dnes. Díky vám, kolegové a kolegyně, za kaž- 
dodenní úspěšnou a vytrvalou práci, díky  
za vaši pozitivní energii, za nelehkou výcho-
vu mladé generace. Velké poděkování patří 
také našemu zřizovateli, Městu Kralupy nad 
Vltavou, jmenovitě pak bývalým starostům 
Mgr. Pavlu Ryntovi a Petru Holečkovi, sou-
časnému starostovi Ing. Marku Czechma-
nnovi a místostarostovi Liboru Lesákovi  
za jejich příkladnou podporu nejen naší ško-
ly, ale celého kralupského školství.

Všem zaměstnancům, žákům i absolven-
tům přeji hodně zdraví, skvělou budouc-
nost a mnoho úspěchů v pracovním i osob-
ním životě.  MARTIN LUKSÍK,

ŘEDITEL ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Už je to padesát let
■ Osmé září roku 1969 - pro mnoho lidí jen další den v měsíci a roce. Ne tak pro nově vzniklý kolektiv 46 pedagogů, 
vychovatelek, uklízeček, kuchařek a technických pracovníků. Právě oni všichni byli těmi prvními, kteří tvořili 
kolektiv nově otevírané školy v Kralupech nad Vltavou – Sídliště. Jak vzpomíná jedna z nich, učitelka a později také 
ředitelka této školy, Jana Ryndová: „Prvními pracovními nástroji byla místo knih a pera vědra, prachovky, smetáky, 
šroubováky. Vydatná byla i pomoc rodičů. Stěhoval se nábytek, učební pomůcky, uklízelo se.“ 
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA
Jako obvykle prázdniny uběhly až pří-

liš rychle a znovu se všichni setkáváme ve 
školních lavicích.

Co nového jsme pro naše žáky 
připravili?

Během léta proběhly tradiční 
opravy a úpravu interiéru ško-
ly, pokládky linolea tentokrát 
v budově prvního stupně. Na 
stupni druhém jsme byli nuce-
ni z kapacitních důvodů zrušit 
jazykovou pracovnu a učebnu 
výtvarné výchovy a zřídit z nich 
kmenové třídy. Některé třídy se 
dočkaly nového vybavení.

Školní vzdělávací program 
doznal drobných změn, byla 
rozšířena nabídka volitelných 
předmětů tak, aby se tento 
předmět vyučoval v méně po-
četných skupinách.

Největší změnou, a to velmi vítanou a po-
třebnou, je rozšíření školního poradenské-
ho pracoviště o pozici školní psycholožky. 
Ta bude k dispozici nejen žákům naší školy, 
ale samozřejmě i jejich rodičům.

Pracoviště školní psycholožky je umís-
těno v přízemí školy za šatnami. Zde se 
také nachází nově působiště výchovných 
poradkyň pro první i druhý stupeň. Vzdá-
lené pracoviště PPP Mělník zůstává na 

svém místě a doplňuje „koutek 
poradců“. Vytvořili jsme tak 
snadno dostupné zázemí pro 
výchovné, pedagogické a psy-
chologické poradenství.

Paní psycholožka není jedi-
ným nováčkem ve škole. Bude-
me se setkávat s řadou nových 
tváří z řad pedagogů na prvním 
i druhém stupni. Doufám, že 
všichni se u nás dobře zabyd-
lí a všem, žákům i pedagogům, 
se bude dobře v nadcházejícím 
školním roce pracovat. K tomu 
jim přeji hodně trpělivosti, sil 
a energie.

MICHAELA GLEICHOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

OD ZÁŘÍ SE OTVÍRÁ 
KROUŽEK CHEMIE
Škola získala grant z programu pro střední školy Nada-
ce Unipetrol na realizaci kroužku chemie zaměřeného 
na žáky 2. stupně ZŠ. Cílem je zpopularizování chemie 
a její přiblížení žákům ZŠ Kralup a okolí, tím bychom si 
mohli „vychovat“ potenciální uchazeče o studium che-
mie u nás. Kroužek v laboratořích naší školy povedou 
naši učitelé – inženýři chemie. V následujícím školním 
roce od září 2020 bychom chtěli v této aktivitě i nadále 
pokračovat.

Tímto vyzýváme žáky 2. stupně kralupských ZŠ, resp. 
jejich rodiče, aby se co nejdříve zaregistrovali za členy 
chemického kroužku v naší škole na adrese: sekreta- 
riat@edukra.cz. Podrobnosti sdělí vedení školy na tel. 
č. 602 220 029.

Maturanti SOŠ a SOU pořádají pro děti,  
mládež i dospělé charitativní 

BĚH PRO UNICEF
v pátek 13. září 2019  
od 15:00 v Kralupech nad Vltavou
Trasa: podél řeky Vltavy – Dvořákova stezka
Délka: 5 km
Prezence: od 13:30 pod lávkou přes Vltavu
Startovné: děti a mládež do 17 let 70 Kč, dospělí 100 Kč
Trasa bude barevně označena a na jednotlivých stano-
vištích bude k dispozici pitná voda.
Sledujte aktuality na www.edukra.cz

HODINY MODERNÍ CHEMIE
Zveme žáky 8. - 9. ročníků ZŠ našeho regionu, jejich 
rodiče i učitele na 90minutové Hodiny moderní che-
mie, které proběhnou v režii studentů VŠCHT Praha na 
téma: Forenzní analýza dne 17. října 2019 v učebně 
naší školy. Studenti představí ukázky z oboru dakty-
loskopie, zjišťování DNA a balistiky interaktivně, zá-
bavně, poutavě, neotřele a určitě (ostatně jako vždy) 
neodejdete zklamáni. 

Můžete se objednat na jeden ze dvou cyklů (začátky 
hodin 8:50 a 10:45) na adrese: mazourkova@edukra.
cz nebo na telef. sekretariátu školy: 315 723 415. 

Učiňte tak co nejdříve, neboť kapacita každé hodiny 
je omezena na počet maxim. 30 účastníků.

CHEMIE JE ŽIVOT A ŽIVOT JE CHEMIE!

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Nově u nás působí školní psycholožka

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO 
JAZYKA A MATEMATIKY /pro žáky 9. tříd ZŠ/

} výuka věnována typům úloh z testů dle státního zadání

} délka kurzu = polovina listopadu – konec března

} jedna hodina týdně

} kurzy vedou zkušené středoškolské učitelky ČJ a M, ab-
solventka FF UK, s certifikátem Cermatu pro hodnotitele 
státní maturitní zkoušky z ČJL, a absolventka MFF UK

} maximální počet žáků každého kurzu = 35

} minimální počet žáků každého kurzu = 10

} cena každého kurzu = 800 Kč

PŘIHLÁŠKY s uvedením jména a příjmení žáka, ZŠ, jména 
a příjmení zákonného zástupce, e-mailovou adresou žáka 
i rodičů, telefonem žáka i rodičů přijímá do konce října 
2019 Mgr. Mazourková na adrese: mazourkova@edukra.cz. 
O podrobnější informace můžete požádat tamtéž.
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N ový školní rok začne s již loni nachysta-
nou změnou: dvěma třídami čtyřletého 

gymnázia. Jednu z nich čeká přírodovědně-
-technické zaměření, druhou společensko-
-vědní. Těšíme se na ně. / Budeme mít novou 
školní psycholožku! Na ni se těšíme také. / 
Hned na začátku září vyjedou primáni na 
seznamovací školu v přírodě. Proslýchá se, 
že budou mít moc pěkný program. Pečovat 
o ně budou septimáni. / Studentský parla-
ment naší školy připravil novinku - Filmo-
vý festival studentských filmů. Bude 
se konat v pondělí 23. září 2019 v Kul-
turním domě Vltava. Široká veřejnost je 
srdečně zvána. / Na pátek 27. září 2019 
připadá celorepubliková akce plná populár-
ních přednášek a workshopů - Noc vědců. 
Jedním z pořadatelů je poprvé i naše škola. 

/ 16. října pozveme veřejnost, rodiče, učitele 
a studenty na další tradiční Minikonferenci 
o vzdělávání / Příprava na přijímací zkoušky 
a další studium pro žáky 9. tříd - kurzy Ma 
a Čj budou probíhat od listopadu, přihla-
šovat se na ně bude možné na webu školy 
během září. / Dny otevřených dveří budou 
4. prosince a 5. února. / Snad vše půjde podle 
plánu a po příštích prázdninách bude mít na-
še budova nová okna, zateplený kabát, novou 
omítku, moderní řízené větrání a menší spo-
třebu energie. Peníze jsou přiklepnuty, ale 
starosti o bezproblémovou realizaci tím ne-
končí. Naopak. / Přejeme všem, kteří chodí 
z nějakého důvodu do nějaké školy úspěšný 
a pěkný školní rok 2019/2020!

ANDREJ PLECHÁČEK,

ŘEDITEL DG

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
U příležitosti výstavy fotografií  
Pavla Váchy – PROCHÁZKA S PANEM 
SUDKEM – v Galerii VK37, byla vyhlášena 
fotografická soutěž na téma KRÁSA (NE)
OBYČEJNOSTI

SOUTĚŽ BUDE VYHODNOCENA koncem září. 

V ŘÍJNU SE USKUTEČNÍ VÝSTAVA VÍTĚZNÝCH PRACÍ 
v Galerii VK37. 

Soutěž je otevřena pro všechny fotografy bez rozdílu 
věku, amatéry i profesionály. Cílem soutěže je uká-
zat, že i dnešní fotografové vidí, umí nacházet krásu 
v nejprostších věcech, ve svém nejbližším okolí.

Do 25. 9. 2019 zasílejte tištěné papírové fotografie 
od formátu minimálně 18 x 24 cm na adresu GALE-
RIE VK37, Purkyňovo nám. 228, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, nebo je můžete osobně zanést v otvíracích 
hodinách do galerie. Fotografie mohou být různého 
formátu, černobílé i barevné a jejich počet není ome-
zen. Přijímáme pouze fotografie nezarámované, musí 
být bez digitálního zásahu do kompozice obrazu – jde 
o čistě fotografické vidění skutečnosti. Uvítáme, po-
kud zašlete fotografie i v digitální podobě pro potřeby 
propagace následné výstavy v galerii. V zásilce, pro-
sím, uveďte jméno autora, telefonní kontakt a e-mai-
lovou adresu. 

Fotografie posoudí odborná porota, ve které budou 
zastoupeni fotografové, výtvarníci i publicisté a hlav-
ním kritériem je naplnění tématu soutěže.

KLÁRA KLOUČKOVÁ,

GALERIE VK37

aneb co je dobré vědět před začátkem školního roku

T.J. Sokol Kralupy nad Vltavou
pořádá v neděli 15. 9. 2019

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

PREZENCE: 8:30-9:00
VSTUPNÉ: 10 Kč (členové) / 20 Kč (ostatní)
START: 9:00
KATEGORIE A DISCIPLÍNY

Žactvo I. (2003-2005) a Žactvo II. (2006-2007)
50 m běh, skok daleký, hod míčkem, 800 m běh

Přípravka I. (2008-2009)  
a Přípravka II. (2010 a mladší)
50 m běh, skok daleký, hod míčkem, 400 m běh

www.sokol.kralupy.cz

605 332 787 - Jana Nová
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Splňte si svůj sen
Dobrodružná plavba kolem světa Kralupana Josefa Fričla v létě skončila.  
Loučí se s vámi posledními záznamy ze svého deníku.

Když něco chcete, musíte tomu věřit
Pomalu se blížil květen a den, kdy 

zvednu kotvu a vypluji zpět do Ev-
ropy. Kontroloval jsem vše na lodi a při-
pravoval ji na plavbu přes Atlantik. Zpá-
teční cesta do Evropy přes Atlantik vede 
severní cestou. Směr Bermudy, Azorské 
ostrovy a Gibraltar. Není tak jednodu-
chá, je delší a těžší. Velké změny počasí 
a jedete většinou proti větru a vlnám.

Tak jsem připravoval loď a čekal na 
posádku, která měla přiletět z Čech.

Přeplul jsem z Le Marin do For de 
France. Tam jsme se zdrželi tři dny, pro-
tože posádka se chtěla podívat po okolí.

Konečně 4. 5. zvedám kotvu a vyplou-
váme. Po dvou hodinách posádka začala 
trpět nevolností a to jsme ještě nebyli 
na oceánu. Po dvou dnech plavby se po-
sádka dožaduje zastávky na ostrově St. 
Martens. 

Jakmile jsem přirazil k molu, tak vy-
skákali i s bagáží a že dál nejedou a letí 
domů letadlem.

Přes Atlantik jsem se vydal sám. Na-
konec jsem byl rád, že to vzdali. Kdo ví, 
jak by to dopadlo na Atlantiku, když vy-
drželi jenom dva dny. 

Ono hodně lidí si myslí, že kapitán to 
je pán. Je to především veliká zodpo-
vědnost za lidi, které ani neznáte. Stačí 
malý problém a sedíte na soudku střel-
ného prachu. 

Popisovat plavbu Atlantikem v celku 
nemá smysl. To je samé plachty vlevo, 
plachty vpravo, vlny 6 m anebo bezvětří. 
Byl jsem v časové tísni a tak jsem volil 
nejkratší cestu a bez zastávky.

Asi 400 mil od Evropy jsem se dostal 
do bouře. Vlny 6-8 m, teplota vzduchu 
15 °C. Šel jsem si pro teplé oblečení. 
V tom loď začala skákat na vlnách. Byly 
to hrozné rány. Myslel jsem, že se loď 
rozlomí. Loď vyjela na vlnu a příď pa-
dala do osmimetrové hloubky. Než jsem 
stačil vyběhnout a vypnout autopilota, 
tak se přetrhl přední stěh. To je ocelové 
lano, které drží stabilitu celého stěžně. 

Musel jsem okamžitě jednat, aby se 
mi stěžeň nezlomil. Zajistit stěžeň a vy-
robit provizorní plachty, protože původ-
ní plachty nešly použít. Na provizor-
ní oplachtění jsem se soukal rychlostí  
2,5 uzlů tři sta mil k Evropě a ke všemu 
v šestimetrových vlnách.

Více jak deset dní mi trvalo, než jsem 
doplul do španělského města Cádiz. Tam 
jsem týden řešil opravu a servis. Uká-
zalo se, že je to docela problém a nové 
lano museli objednat až v Barceloně.  
Po týdnu je vše opraveno a já vyplouvám 
směr Gibraltar. 

Díky zdržení přicházím o vítr a tak-
řka celé Středozemní moře musím plout  
na motor. Jelikož je bezvětří, nebo fouká 

tak slabě, že se na to nedá plout. Koneč-
ně, když se dostávám na jih Itálie, začíná 
foukat jugo. Raduji se, že mne vítr bude 
strkat Jadranem nahoru. Na obzoru se 
objevuje oblačnost, která se žene pro-
ti větru na mě. Raději se připravuji na 
možnou bouři a zmenšuju plachty. Zad-
ní vítr zesiluje a žene loď slušnou rych-
lostí. Začíná pršet. Během chvíle se vše 
mění. Prší vodorovně, do toho kroupy 
velikosti ořechů a neustále blesky a hro-
my. Než jsem se nadál, udeřil do lodi vítr 
z boku o síle více než 65 uzlů. To je už 
orkán. Loď se převrátila na bok a vítr si 
s ní ve vlnách hrál jako s krabičkou od 
zápalek. Kormidlo se mi vytrhlo z ru-
kou a málem mi zlámalo ruce. Měl jsem 
co dělat, abych se udržel na palubě. Po 
hodině a půl bylo po bouři. Zkontrolo-
val jsem loď, jak na tom je. Odnesly to 
plachty. Přední byla roztržená v délce 
dvou metrů a hlavní plachta měla po-
trhané šití. Ještě štěstí, že jsem stačil 
plachty zmenšit. Jinak by obě byly na cá-
ry. V noci připlouvám do města Trotone 
a kotvím v zátoce. Padám vyčerpaný do 
kajuty a jdu se trochu prospat. Dva dny 
se věnuji opravě plachet a potom rychle 
vyplouvám. Ještě stále mám šanci stih-
nout nasmlouvaný termín. 

Bohužel štěstí mi moc nepřeje. Do-
stávám se do bezvětří, které trvá sko-
ro čtrnáct dní. Je to neskutečné. Tako-
vý Jadran jsem ještě nezažil. Konečně  
26. 7. 2019 připlouvám do italské Mariny 
MonFalcone. Vyřizuji na recepci kotvení 
a opravu plachet. 

Po roce a půl se vracím do Čech. Zdr-
žuji se jenom pár dní, abych vyřídil to 
nejnutnější, a potom se vracím do Itá-
lie na loď. Za pár dní jsem opět na mo-
ři směr Chorvatsko. Tam se zdržím do 
konce srpna a potom zpět do Karibiku. 

Omlouvám se čtenářům za pomlku 
a přeji všem šťastné dny!

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN

16. díl

2X
 F

O
TO

: J
O

S
E

F
 F

R
IČ

L



26 KZ   ZÁŘÍ 2019  ÚSPĚŠNÍ MLADÍ www.kralupskyzpravodaj.cz

ROZHOVOR s...

Vychytal bronz 
s hokejbalovou reprezentací

Antonínem Křemenákem, hokejbalovým brankářem

Jaké pocity sis přivezl z České Třebové z le-
tošního světového poháru?
Přivezl jsem si úžasné pocity, protože třetí 
místo je hodně dobré, zejména když je tam 
taková silná konkurence týmů, jako jsou 
Kanada a Slovensko. Celkem se do turnaje 
přihlásilo šest států a hráli jsme nejprve 
každý s každým, poté vyřazovací metodou 
první s druhým, třetí se čtvrtým a tak dále.

Které okamžiky v celé sérii byly nejtěžší?
Když jsme prohráli se Slovenskem v zá-
kladní části, protože jsme si uvědomili, 
že už nemůžeme být ve finále. To bylo asi 
pro náš tým nejtěžší, ale potom jsme jim 
to oplatili v boji o třetí místo, a to už jsme 
byli v pohodě.

Proč sis zvolil zrovna hokejbal?
No, já jsem hrál nejdřív hokej, tady v Kralu-
pech, byl jsem na postu obránce a bavilo mě 

skákat do střel. Nechtělo se mi moc hrát, 
ale chtěl jsem spíš chytat. Jenže tady v Kra-
lupech zrovna nebyla možnost být branká-
řem, tak jsme hledali v okolí. Nakonec jsme 
s tátou vybrali hokejbal v Kladně, zkusil 
jsem to a dojíždím tam dodnes. 

Jak náročná byla cesta do reprezentace?
Já už jsem hrál v reprezentaci v katego-
rii U14. Hráči do reprezentace se vybíra-
jí na kempech, kam mě nominoval můj 
kladenský trenér. Na kempech se trénuje 
více a intenzivněji a jsou tam hráči z ce-
lé České republiky. Reprezentační trené-
ři si postupně vybírají hráče, až nakonec 
vznikne 23 členné družstvo. Hráčů je 20, 
brankáři jsme tři.

Jaké vybavení má hokejbalový brankář?
Stejné, jako hokejový, kromě bruslí, takže 
betony, vestu, lapačku, vyrážečku a hoke-
jovou helmu. Když máte dobrou výstroj, 
rány míčkem prakticky vůbec nebolí. Ale 
párkrát jsem dostal do odkrytého místa 
a nebylo to nic příjemného. 

Jak se dá spojit sport a studium?
Letos jsem skončil základní školu a zatím 
mi to vycházelo. Stíhal jsem školu, úkoly 
i tréninky. Nyní začínám studovat střední 
stavební školu v Praze, a tak teprve uvidím, 
jak vše zvládnu s dojížděním.

Čemu se chceš v budoucnu věnovat?
Ještě nevím, ale chtěl bych zkusit cestovat. 
A hokejbal by musel asi jít trošku stranou. 
Ale opravdu ještě nevím. 

Jaké nejbližší zápasy Tě teď čekají?
Teď v září budu hrát za dorost v klubové 
kategorii. Další světový turnaj bude zase až 
na konci školního roku. A od října by měly 
zase začít reprezentační kempy.

Kdo je tvým sportovním vzorem?
Je to kanadský brankář Marc-Andre Fleury. 
Minulý rok dovedl svůj tým do finále NHL, 
kde bohužel prohráli. Ale mně se líbí jeho 
styl chytání a hodně se od něj inspiruju.
 RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

■  Kralupan Antonín Křemenák je patnáctiletý hokejbalový brankář. 
S českým reprezentačním týmem vybojoval na Světovém poháru 
v hokejbalu třetí místo v kategorii U16. Hokejbalu se věnuje od sedmi let 
a trénovat začal v HBC Kladno.

Tonda v bráně při zápaseBronzová medaile 
ze světového 
poháru

Šťastný tým kategorie U16 - Světový 
pohár v hokejbalu - 3. místo
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Touch rugby

Staň se fotbalistou

FK Čechie Kralupy pořádá celoroční  
nábor kluků a holek všech ročníků
informace: Martin Brož, 603 106 445, 
mbroz@post.cz
www.fkcechiekralupy.cz
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V šechny děti bez rozdílu dovednosti 
bruslení budou mít jedinečnou mož-

nost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být 
hokejistou. 

Co všechno je potřeba si na akci přinést? 
Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí 
i lyžařská helma a rukavice). V případě, že 
máte doma chrániče loktů a kolen pro in-
-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. 
Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, 
můžete se obrátit na sekretáře klubu (Ing. 
Dušan Kudela tel. 606 620 022) s dotazem 
na možnost zapůjčení vybavení přímo na 
místě. 

Týden hokeje je série sportovních akcí 
pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, 

kterým se naskytne unikátní příležitost 
seznámit se s hokejovým prostředím. Pro 
děti je připraven zábavný program na ledě 
i mimo něj, rodiče zde získají podrobné in-
formace o tom, co obnáší mít doma malého 
hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje 
pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. 

Pro účastníky Týdne hokeje je pak připra-
vena ještě další výhoda. Každé dítě, které se 
na akci přihlásí do projektu „Pojď hrát ho-
kej“ a klub ho následně zaregistruje (po do-
vršení věku 5 let) do Českého svazu ledního 
hokeje z. s., získá poukaz v hodnotě 1500 Kč 
na nákup hokejové výstroje od CCM. 

JAKUB KAPRÁL,

TRENÉR MLÁDEŽE HK KRALUPY 

N a začátku prázdnin přivezl hokejista 
Patrik Husák ukázat do Kralup nad 

Vltavou Masarykův pohár pro vítěze České 
extraligy ledního hokeje. Nejvyšší domá-
cí týmové ocenění získal v dresu třinec-
kých Ocelářů. Součástí oslav bylo Patri-
kovo přijetí na radnici starostou města 
Markem Czechmannem i hokejbalová ex-
hibice s kralupskými juniory. 

Ohlédnutí za mistrovskými oslavami, fo-
togalerii i televizní reportáž můžete zhléd-
nout na kralupskyzpravodaj.cz.

JINDŘICH KOHM,

PŘEDSEDA RR KZ

P oslední zářijovou neděli pořádají kra-
lupští Gladiators již třetí ročník ex-

trémního překážkového závodu. Zhruba  
5 kilometrů dlouhá trasa pro dospělé a ju-
niory nabídne více jak 40 unikátních pře-
kážek včetně osmimetrového skoku do na-
fukovacího polštáře. 

Dětský závod bude dlouhý dle kategorií 
od 500 m do 1 km s více jak 15 překážka-
mi. V areálu závodu bude navíc i doplňkový 
program pro děti a dospělé. 

Náš partner Decathlon pro vás připraví 
speciální „arénu“, kde si budete moci vy-
zkoušet nejrůznější sportovní odvětví a za-
soutěžit si. Pro nejmenší bude na místě i ská-
kací hrad. Těšíme se na vás, ať už na trati 
nebo v areálu závodu.  TÝM GLADIATORS

GLADIATOR 
CHALLENGE 2019

DÁLE NABÍZÍME CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ:
} jóga basic
} hormonální jóga
} aerobik a kondička
} trampolínky
} kalanetika
} flowin pilates
} kruhový trénink
Aktuální rozvrh s daty prvních hodin cvičení  
pro dospělé najdete na fitforyou.cz.

Mistrovské oslavy Patrika 
Husáka proběhly v Kralupech

Patrik Husák 
se starostou 

Markem 
Czechmannem

FO
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DO NÍZKOPRAHOVÉHO 
DENNÍHO CENTRA
HLEDÁME PRACOVNÍKA 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Požadujeme:
� Středoškolské vzdělání v oboru nebo kurz pracovníka v soc. službách 
� Praxe v oboru výhodou
� Flexibilitu, organizační schopnosti, dobré komunikační dovednosti, empatii, 
     schopnost striktně dodržovat předepsaný pracovní postup, důslednost
� Motivace k práci s cílovou skupinou
� Trestní a morální bezúhonnost

Nabízíme:
� Nástup od 1. 10. 2019 nebo dle domluvy
� Místo výkonu práce: Štefánikova 656, 278 01 Kralupy nad Vltavou
� Počet hodin týdně: 32-40 (dle domluvy)
� Zaškolení na danou pozici
� Směny vždy ve dvou zaměstnancích

Co Vás čeká?
� Příjem klientů
� Dohled nad dodržováním pravidel a nad následným úklidem  
     (při nezajištění klientů na úklid – vykonání úklidu)
� Výdej polévky, pečiva, čaje, hygienických potřeb, výdej ošacení, praní  
     a sušení oblečení
� Vedení záznamu z průběhu služby

Životopis zasílejte e-mailem na adresu: schovancova@nasefarnost.cz
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386, e-mail: 
centrumd8kralupy@email.cz, www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

KURZY PRO DĚTI:
} Tanečky - pro děti 3-6 let
} Výtvarníček a keramika - pro děti od 3 let
} Cvičení pro batolata - pro rodiče s dětmi 18-36 měsíců
} Kojenecké cvičení – pro rodiče s dětmi 2-6 měsíců
} Pohybovky se zvířátky – pro rodiče s dětmi 12-18 měsíců
} Znakujeme se zpěvem a hrou – pro rodiče s dětmi 6-30 měsíců

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
} Robátka (pro děti 4-18 měsíců)
} První krůčky k hudbě (pro děti cca 1,5-2 roky)
} První krůčky k hudbě (pro děti cca 2-3 roky)
} První krůčky k hudbě (pro děti cca 3-4 roky)
Více info a přihlášení: hudbaproradost.cz,  
email: yamahaclass@email.cz, tel.: 602 863 506

KURZY PRO DOSPĚLÉ
} Taichi

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Semináře pro pěstouny:
„Problematické situace mezi pěstouny a biologickými rodiči“ - sobota 14. 9. od 9:00 
„Utváření charakteru dítěte“ - sobota 12. 10. od 9:00 
„Proč a jak nastavovat dětem hranice“ - sobota 9. 11. od 9:00 

V týdnu od 16. 9. do 20. 9. vás zveme na ukázkovou hodinu.

Právě probíhá zápis do kurzů  
na 1. pololetí školního roku  
2019-2020. Tak neváhejte  

a vybírejte z naší nabídky, abyste 
nepropásli ten Váš oblíbený!

https://centrumkralupy.webooker.eu/Courses

INZERCE
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V MĚSÍCI ZÁŘÍ VÁM NABÍZÍME:

WWW.ZAHRADNICTVI-JELINEK.CZ
☎ 315 781 019

OTEVŘENO:
pondělí-neděle  
8.00 - 18.00

státní svátek 28. 9. 
ZAVŘENO

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty a další novinky

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

PŘIPRAVUJEME:
21. a 22. 9. 2019☛

PODZIMNÍ VÍKEND

12. a 13. 10. 2019
☛
10. ročník DÝŇOVÁNÍ 

FyzioActive 
Zdravé cvičení nejen pro maminky

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

Pánevní dno ● Vertebrogenní obtíže 
OPĚT OD 12. 9. 2019 
Termín: čtvrtky 18:00 

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

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

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

Začátek kurzu od 12. září 2019

Změny vyhrazeny. Podrobnosti na kralupyvolejbal.cz

7. 9. KP: starší žákyně (Neratovice, Mělník) 10:00

15. 9. KP: ženy (Tuchlovice B) 10:00

21. 9. KP: ženy (Rakovník) 10:00 

21. 9.
1. liga: kadetky (Kladno) 09:00, 13:00

1. liga: juniorky (Kladno) 11:00, 15:00

22. 9. KP: kadetky B (Mělník, Roztoky, Neratovice) 10:00

28. 9. 1. liga: juniorky (Teplice) 10:00, 14:00

Program domácích volejbalových zápasů - září 2019
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PSYCHIATRICKÁ 
AMBULANCE
MUDr. Flídr Jan
Žižkova 81, Kralupy nad Vltavou
tel. č. 723 452 017

OPĚT V PROVOZU

Jazykové kurzy: školní rok 2019/2020 

Antonín Otáhal

ENGLISH SERVICE 
angličtina, němčina, 

francouzština, ruština

mobil: 602 564 321 e-mail: info@otahal.cz 

www.otahal.cz 
Speciální nabídka: příprava na státní maturitu

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické nebo všeobecné 
vzdělání, flexibilitu, příjemné 

vystupování, zkušenosti 
s účetnictvím výhodou.

Nabízíme: práci v malém 
kolektivu, možnost osobního 

a odborného růstu v perspektivním 
oboru (s možností vykonání 

kvalifikačních zkoušek), solidní 
jednání i odměna.

Kontakt: životopisy zasílejte mailem na  
aspekt@aspekt.hm

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku 
spolupracovníka na pozici

ASISTENTKA 
DAŇOVÉHO 
PORADCE

KDE: Kralupy, Velvary, Kladno, Odolena Voda
www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel.: 777 860 106; jirikova05@gmail.com

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA  
a LEKCE JÓGY KAMILA JIŘÍKOVÁ
� JÓGA PRO PÁNEVNÍ OBLAST A HSS
� HLUBINNÁ IMAGINACE
     -terapeutická metoda-
� HATHAJÓGA
� JÓGA PRO OČI
� JÓGA A ZDRAVÁ ZÁDA

CHARITA 
KRALUPY 

NABÍZÍ K PRONÁJMU 
správcovský byt (100 m2)  

v azylovém domě v Minicích 
za výhodnou cenu. Zájemci, 

prosím, volejte na
 tel. č. 724 170 796

SOŠ a SOU  
v Kralupech nad Vltavou 

přijme učitele 
odborných 
strojírenských 
předmětů.

Bližší informace 
na ředitelství školy 

tel. č.: 315 727 221




