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Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021).

Měsíčník města Kralupy nad Vltavou
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Ohlédnutí za Kralupským kulturním létem – komentovaná fotogalerie a hodnocení Robina
Janoše, ředitele KaSS Vltava.
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Cena 15 Kč

Jakub Kaprál, hokejový trenér mládeže, stále
aktivní hokejista HK Kralupy nad Vltavou
a především lídr na ledě i v kabině. Více o jeho
hokejovém životě v rozhovoru pro KZ.

Přestavba bývalé budovy pivovaru
se blíží. Jak to bude s financováním?
■ Přestavbou bývalé pivovarské sladovny vznikne na Palackého náměstí kulturní centrum
v hodnotě 300 000 000 Kč bez DPH.
ýhodnými operacemi se vedení města ve spolupráci s finančním výborem
povedlo zhodnotit finanční prostředky, jež
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řka 800 000 Kč, což místostarosta L. Lesák
považuje rovněž za úspěch. „V současné době
se dostáváme k zisku patnácti milionů korun,
které nyní máme a můžeme je použít na přestavbu pivovaru. Myslím, že jsme se v danou
chvíli rozhodli naprosto správně.“

Pokračování na str. 3

Budova pivovaru Palackého náměstí
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léto je za námi a na prahu
podzimu nám dovolte, abychom se za ním na několika
stranách ohlédli prostřednictvím našeho Zpravodaje.
Začala bych kulturou a dalšími společenskými akcemi,
na které jsme se po dobu covidových opatření určitě velmi
těšili. Ohlédneme se zde za
třemi sobotními dny Kralupského kulturního léta, jež nabídly napříč všemi generacemi pestrý program. Od westernu pro rodiny s dětmi, přes odpoledne věnované
seniorům, až po letní kino s hudebním Festiválkem.
Naší pozornosti ovšem neušel ani začátek školního roku. V rozhovorech s ředitelkami mateřských
a základních škol jsme se zaměřili na jeho zahájení
a s ním spojené aktuality.
Protože se v předchozím čísle nedostalo na příspěvky
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veřejné jednání
 zastupitelstva města
PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

 uzávěrky vydání

LISTOPAD

Příjem inzerce do 15. 10. 2021
do 12:00; zasílání článků a pozvánek
do 19. 10. 2021 do 12:00.

z naší bohaté historie, rozhodli jsme se, že si to nejlepší
necháme právě na tento měsíc. Kromě článku pojednávajícím o změnách v železniční
dopravě roku 1918, jsme si
dovolili připomenout dvě zajímavá výročí. Jedním z nich
je i významná „šedesátka“
místní SOŠ a SOUCH, na níž
nepřímo navazuje i speciální článek s názvem „Benzín
a olovo“.
V neposlední řadě upozorňuji na obnovení sekce sportovního zpravodajství.
V měsíčním cyklu vám budeme přinášet informace
o výsledcích sportovních kolektivů, případně i jednotlivců. Rozšířenou sekci navíc můžete sledovat na
webu kralupskyzpravodaj.cz.
Za redakci vám přeji krásné prožití říjnových dnů.
LENKA CÍSLEROVÁ

 střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou
u Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu prevence, ve výši
99 000 Kč na projekt „Společně proti kriminalitě“
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
u Rada města schválila Základní škole v Kralupech
nad Vltavou Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy
nad Vltavou, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu prevence, ve výši 114 000 Kč
na projekt „Semiramis“ a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace.
u Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy
památek, ve výši 40 105 Kč na projekt „Městská
knihovna – E-knihy a dovybavení výpočetní technikou“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
u Rada města schválila Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury
a obnovy památek, ve výši 100 000 Kč na projekt
„Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy
2021“, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
u Rada města vzala na vědomí předloženou studii
krajinářského řešení rekonstrukce náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou – Lobeček, kterou vypracovali Ing. Markéta Pešičková a Ing. Radek Csáno DiS.
Dále rada města pověřila odbor realizace investic
zajištěním cenové nabídky od zpracovatele předmětné studie na vyhotovení následné projektové
dokumentace.
u Rada města vzala na vědomí oznámení ZŠ Kralupy
nad Vltavou, Komenského nám. 198, o rozhodnu-

tí MŠMT o poskytnutí dotace ve výši 1 003 358 Kč,
v rámci projektu Šablony III s názvem Komenda 2021.
u Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Svoz
separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2022“, a to s dodavatelem „FCC Regios, a.s.,
Úholičky, za jednotkové ceny uvedené v důvodové
zprávě, s celkovou cenou 5 264 240,00 Kč bez DPH,
resp. 6 053 876,00 Kč s DPH.
u Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní
hale Cukrovar v Kralupech nad Vltavou“, a to se
zhotovitelem MAKAK Walls s.r.o, Jablonec nad Nisou, v šířce 12 m ve výši 1 114 566 Kč bez DPH
(1 348 625 Kč vč. DPH).
u Rada města schválila uzavření dodatku ke
smlouvě na stavební akci „Stavební opravy sociálních zařízení v budovách DPS V Luhu čp. 1181
a čp. 1171, Kralupy nad Vltavou“, jehož předmětem
budou méně práce v celkovém finančním objemu
6 916,00 Kč bez DPH.
u Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na
nákup čtyř kusů polopodzemních plastových kontejnerů MOLOK DOMINO GLOBAL se společností MEVA
a.s., Roudnice nad Labem, za cenu 379 400,00 Kč
bez DPH, resp. 459 074,00 Kč s DPH.
u Rada města uložila TSM Kralupy objednat
a osadit ukazatele rychlosti GR33C (jedná se o 2 ks
ukazatelů rychlosti, 2 ks modulů napájení z veřejného osvětlení a dopravu) v ulici Třebízského, a to
dle již schváleného umístění na stožárech veřejného osvětlení.

PIETY – ŘÍJEN 2021
9. 10. 1956 – úmrtí Prokopa Filipa Masnera – pieta se uskuteční v pátek 8. 10. 2021 na místním hřbitově.
V úterý 27. října si připomeneme datum 28. 10. 1918 – vznik Československa. Pieta bude zahájena v 10:00 hod.
u památníku na Palackého náměstí. Další květiny budou položeny u busty T. G. Masaryka na úpatí Masarykova
mostu, u pamětní desky na budově sokolovny v Jodlově ulici a také u pomníků v Zeměchách a Minicích.

www.mestokralupy.cz 
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Přestavba bývalé budovy pivovaru
se blíží. Jak to bude s financováním?
Dokončení ze str. 1

Budova pivovaru
Palackého
náměstí

BC. MIROSLAV RAIF

„K investičnímu zhodnocení finančních prostředků
Města se přistoupilo z důvodu budoucí realizace
projektu Adaptace pivovarské sladovny na městské
kulturní centrum, které si vyžádá nemalé finanční
prostředky.
Díky výbornému rozpočtovému hospodaření a přijetí
úvěru v roce 2018 mělo Město téměř 140 mil. Kč,
které diverzifikovalo do třech investičních fondů
s konzervativní strategií. Tyto fondy nabízely očekávaný čistý průměrný výnos v rozmezí 2,08 až přes
3,00 % p. a. K 31. 12. 2018 uplynulo od počátku
investice 39 měsíců. Musím konstatovat, že všechny fondy dostály svých predikcí a reálný čistý výnos
se pohybuje v rozmezí 2,35 až 5,52 % p. a. Dalších
18 mil. Kč Město uložilo na vkladový „spořicí“ účet
s třiatřicetidenní výpovědní lhůtou. Hlavním důvodem investování peněz byla jejich ochrana před
inflací, jež v průběhu let rostla – z počátečních 2,10 %
v roce 2018 až na 3,20 % v roce 2020. Současně
můžeme konstatovat, že výnosy nám hradí splátky
z úroků z úvěru, které jsou stejné po celou dobu
splácení ve výši 1,54 % p. a. V letošním roce Město
uložilo na vkladový a termínovaný účet vklad dalších
86 mil. Kč, které vzešly z přebytku hospodaření
Města za rozpočtové roky 2018–2020.“

Uspěje Město s dalšími žádostmi
o dotace?
Zhodnocování finančních prostředků ovšem
není jediným nástrojem, prostřednictvím
kterého chce Město ušetřit ve vztahu k nákladné přestavbě nejstarší místní budovy.
Další alternativy spočívají v dotačních titulech, jež by výraznou měrou dopomohly
při budování sídel pro jednotlivé městské
organizace. „S projektanty připravujeme
rozdělení jednotlivých fází přestavby budovy
tak, abychom mohli žádat o dotace např. pro

FOTO: ALEŠ LEVÝ

vedoucí ekonomického odboru

městkou knihovnu, základní uměleckou
školu, muzeum či dům dětí a mládeže,“ popisuje kralupský místostarosta L. Lesák
strategii, s níž se oddělení rozvoje města,
ve spolupráci s ostatními zaměstnanci odboru realizace investic, pustí do další práce.
Je zjevné, že i kdyby Město získalo finanční
prostředky „pouze“ na vybavení jednotlivých tříd či hal, jednalo by se v konečném
účtování o pomoc nepochybně výraznou.
V případě větší úspěšnosti by dokonce
mohlo být ve hře zainvestování stavby bez
jakýchkoli dalších úvěrů. A přestože je konkurence v dotačním prostředí opravdu velká, i tato alternativa je nyní stále ve hře.
Město Kralupy získalo mimořádnou dotaci
ze Státního fondu podpory investic
Zcela nezastupitelnou finanční podporu
však v rámci přestavby bývalé budovy pivovaru představuje částka padesáti milionů korun, s níž už představitelé města mohou napevno počítat. Tato výrazná peněžní
injekce doputuje do místního rozpočtu ze
Státního fondu podpory investic (SFPI), jenž

před několika měsíci vypsal dotační tituly na regeneraci brownfieldů. „Podali jsme
si žádost o dotaci na základě rozpracované
projektové dokumentace. Celkově bylo podáno šestačtyřicet přihlášek, ovšem uspělo
pouze deset z nich. Kolektiv zaměstnanců
pod vedením paní Valáškové odvedl skvělou práci,“ těší kralupského místostarostu
obzvláště proto, že Kralupy obdrží na rekultivaci objektu maximální možnou částku,
tj. již výše uvedených 50 milionů korun.

MARCELA HORČIČKOVÁ,

vedoucí odb. realizace investic a správy majetku

„Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům našeho odboru, kteří se o tento mimořádný úspěch přičinili. Částka padesáti milionů korun
nám při přestavbě objektu určitě velmi pomůže.
Snažíme se dělat vše pro to, aby finanční náklady
na rekonstrukci budovy byly co možná nejnižší.
Zároveň doufám, že nějakou další dotaci budeme
schopni ještě získat.“
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Dny konání voleb: pátek 8. října 2021 od 14:00 – 22:00,
sobota 9. října 2021 od 8:00 – 14:00.
Město Kralupy nad Vltavou má 18 stálých volebních okrsků.
Voliči obdrží volební lístky nejpozději do 5. 10. 2021 do místa trvalého pobytu.
Pokud volič volební lístky neobdrží nebo volební lístky budou poničeny, může si
nové volební lístky vyzvednout před volbami na Městském úřadu v infocentru, nebo
v den voleb ve volební místnosti.
Bližší informace o místě konání voleb najdete od 23. 9. 2021 na
www.mestokralupy.cz.
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Markem Czechmannem, starostou města Kralupy nad Vltavou

Zefektivněním dopravy přes
město se zabýváme permanentně
■ V minulém čísle Zpravodaje byl se starostou Markem Czechmannem uveřejněn rozhovor, jehož ústředním
tématem se stalo možné rozšíření nákupních zón ve městě. Nyní vám předkládáme slibovanou druhou část, která
se ve větší míře zabývá problematikou dopravy a hodnocením doby covidové.
Téma dopravy se v Kralupech dává
velmi často do souvislosti s dlouhodobě
plánovaným obchvatem města. Je ovšem
tento projekt všespásný? Neupínáme se
k této klíčové stavbě až příliš?
Všespásný určitě není, ale je naprosto zřejmé, že by prostřednictvím této stavby došlo
k výraznému omezení nákladní dopravy ve
městě. Se snížením počtu osobních automobilů však příliš počítat nelze. Nicméně
i tak by měl být dojezd do některých částí
Kralup mnohem komfortnější, neboť je zde
počítáno přibližně se čtyřmi či pěti exity.
Byl bych moc rád, kdybychom byli schopni
stavbu uspíšit co nejdříve, ovšem v rukou
to bohužel nemáme. Uvidíme, jak se podaří
nově pověřenému stavebnímu úřadu dořešit stavební povolení a jak se k financování
postaví nová vláda.
Zkuste našim čtenářům přiblížit, v čem
dlouhodobě spočívá problém bránící
v zahájení výstavby?
Občanské sdružení Kamýk napadlo místní
stavební úřad, Město Kralupy nad Vltavou,
a Krajský úřad Středočeského kraje z podjatosti. Odvolací orgán následně stanovil
novým příslušným stavebním úřadem SÚ
v Roudnici nad Labem a KÚ Ústí nad Labem. Jen tímto napadením došlo k prodloužení termínu vydání stavebního povolení.
Ideální by bylo, kdybych se do konce svého
mandátu dočkal, když ne zahájení stavby,
alespoň dokončení stavebního řízení.
V nedávné době se hovořilo o možné
výstavbě dalšího kruhového objezdu. Je
s ním počítáno i nadále?
Možným zefektivněním dopravy přes město se zabýváme permanentně. Zároveň mohu potvrdit, že Město zadalo zpracování
projektových dokumentací na dva kruhové objezdy, a to na křižovatce ulic Mostní
a Třebízského a na Lidovém náměstí.
Realizace však bude závislá na jednání
s krajským úřadem, pod nějž příslušné
komunikace patří.
Od roku 1989 jste v pořadí třetím
starostou města, přičemž historie o Vás

bude nejspíš hovořit
jako o „starostovi
covidovém“. Když jste
o nové funkci přemýšlel,
jistě Vás v tu dobu ani
ve snu nenapadlo, že
by mohlo přijít něco
podobného. Souhlasíte?
To je jistě pravda. Představoval jsem si mnohé,
ovšem s něčím takovým
jsem v roce 2018 rozhodně nepočítal. Ten poslední rok byl skutečně hodně „černý“, v dobrém na
něj vzpomínat nelze. V Kralupech jsme
v rámci krizových situací už dost zažili,
ale vždy se jednalo o „nepřítele viditelného“. Z paměti asi nikdy nedostanu pohled
na zavřené obchody, služby a zcela prázdné ulice, jež tímto ještě více umocňovaly
vážnost situace.
Poznamenaly covidové časy nějak zásadně
plány samosprávy?
Covid nám vstoupil do života výrazným
způsobem, v našem případě nejzásadněji
ovlivnil chod městského úřadu. Rozvoje
města se však covid naštěstí nedotkl. Akce,
které byly ve zmíněném období schváleny,
se nám již podařilo řádně dokončit. Za to
jsem moc rád. Velký dík patří nejen mým
kolegům, ale i všem zaměstnancům, kteří
se v těchto těžkých časech o mnohé přičinili. Věřím, že to nejhorší máme už za sebou.
Máte alespoň částečně zmapováno, jaký
dopad měla série lockdownů na místní
podnikatelské prostředí?
Přiznám se, že detailním způsobem stávající podnikatelské prostředí zmapováno
nemáme, přestože jsme s živnostenským
úřadem v pravidelném kontaktu. K početnému rušení živností v Kralupech zatím
nedochází. Je tedy velmi pravděpodobné,
že velká většina podnikatelů krizi přečkala,
přestože to určitě nebylo jednoduché. Město se v rámci podpory zapojilo alespoň tím,
že některým živnostníkům bylo částečně či
kompletně odpuštěno nájemné za využití

městských prostor a veřejných prostranství.
Už před časem jste
deklaroval, že v příštích
komunálních volbách již
o post starosty usilovat
nebudete. Stále toto
platí?
Ano, je tomu přesně tak.
Na svém rozhodnutí již
nehodlám nic měnit.
V příštím roce mi bude
66 let, mám čtyři vnoučata a rád bych si život
užil ještě z této strany. Pokud budou mít
kolegové zájem, tak jsem ochoten maximálně usilovat o post v zastupitelstvu, ale
vyšší funkci už dělat nechci. Myslím si, že
je vhodný čas na to, aby prostor dostali
mladší.
Jak byste zpětně zhodnotil Vaši
dlouholetou éru na radnici?
V těch vyšších funkcích jsem na radnici
strávil celkově dvanáct let. Po boku Petra
Holečka, Libora Lesáka a nyní Vojty Pohla
se mi snad alespoň trochu podařilo přispět
k tomu, že se naše město povedlo v mnoha
ohledech vylepšit. Samozřejmě vždy se dá
udělat víc, ale i tak si myslím, že Kralupy
už nejsou tím ošklivým městem z nedávné minulosti. Místní lidé si to třeba tolik
neuvědomují, ovšem ohlasy z řad návštěvníků, kteří zde třeba dlouho nebyli, jsou
mnohdy až neuvěřitelně pozitivní. Rozhodování v rámci vedení města není jednoduché. Nikdy se nelze zavděčit všem a ne vše
lze zařídit snadno a rychle. Noví zástupci
města, kteří jednoho dne přijdou po nás, se
budou brzy potýkat s obdobnými starostmi a povinnostmi. My starší už pak budeme jen doufat, že jsme udělali pro město,
co bylo v našich možnostech, a držet jim
palce, aby např. nemuseli čelit krizovým
situacím, tak jako to bylo v našem případě
(povodně, covid).
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Marcelou Horčičkovou, vedoucí Odboru realizace investic a správy majetku

Dvě investiční akce u nádraží doplní
demolice bývalé výpravní budovy
minulém čísle Zpravodaje jsme se ve
větší míře věnovali dokončeným investičním akcím, jež byly realizovány zejména během prázdninových měsíců. Nyní ale
stále probíhá výstavba dvou naprosto klíčových staveb, které ve vzájemné shodě kultivují dlouhé roky neudržovaný prostor před
nádražím. „Velká část tohoto území neuvěřitelně prokoukne. Na dokončení všech prací se už nyní moc a moc těším,“ říká na úvod
tohoto ryze informačního rozhovoru Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace
investic a správy majetku MěÚ.

Pohled na parkovací dům a přístřešek na kola

FOTO: ALEŠ LEVÝ

V

Rekonstrukce Nádražní ulice

O něco později začaly v blízkosti
parkovacího domu práce na autobusovém
terminálu. Také zde probíhá vše dle
předepsaného plánu?
Rovněž i tato stavba se nám termínově daří,
nicméně prozatímní průběh zcela jednoznačně směřuje k polovině ledna roku
2022, ostatně přesně tak je to uvedeno ve
smlouvě. Režim v okolí staveniště bude
však „vlídnější“ už mnohem dříve. Počítáme s tím, že v zimních měsících by měly
být prováděny už jen dodělávací práce, na
něž nemá počasí výraznější vliv.
Největší omezení pro občany je spojeno
s rekonstrukcí Nádražní ulice. Jaký
režim zde bude fungovat v následujících
týdnech?

POZVÁNKA
K VEŘEJNÉ
DISKUZI

Vedení města Kralupy nad Vltavou zve k veřejné
diskuzi na téma

„Budoucnost rozvojových
lokalit ve městě“.

FOTO. ALEŠ LEVÝ

V jaké fázi se z hlediska plnění termínů
nyní nachází výstavba parkovacího domu?
S průběhem výstavby jsme spokojeni. Termín předání hotového parkovacího domu byl
stanoven na 29. 12. 2021, ovšem dle harmonogramu prací jsme nyní napřed cca o deset
až dvanáct dní. Vše se tedy vyvíjí tak, že bychom měli být s projektem hotovi do Vánoc.

Uzavírka, která momentálně v ulici platí, by
měla v této fázi skončit 15. 10. 2021. Práce
zde nyní spočívají v pokládání asfaltových
povrchů, a to pouze v jedné části komunikace. V následujícím čase nás tedy bude
čekat rekonstrukce druhé části vozovky,
přičemž samotný provoz bude už v tomto
místě přece jen jednodušší. Např. autobusy
budou moci již zastavovat přímo před vlakovým nádražím a ani přímá dostupnost
do budovy už nebude tolik problematická.
Čekají destinaci v blízkosti vlakového
nádraží ještě nějaké další výrazné úpravy?

Po 15. 10. 2021 zahájíme rovněž dlouhodobě plánovanou demolici bývalé výpravní
budovy, nacházející se v zadní části Nádražní ulice (ve směru od nádraží, pozn. aut).
Firma, jež demolici provede, tvrdí, že vše
podstatné stihne do konce kalendářního
roku. Podle mého názoru tento plán není
nikterak nereálný, přestože nevlídné počasí
může nějaké to prodloužení termínu přece
jen přinést. Hlavně tedy v době výstavby
opěrné zdi, jež oddělí nově vzniklý prostor
od prvního vlakového nástupiště.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Setkání s občany se uskuteční 18. října 2021
od 17 hod. v kralupském kině Vltava.
Předmětem tohoto setkání bude debata o možné budoucnosti těchto rozvojových lokalit:
 území Lobeč – ÚS 02,
 území Minice – ÚS 12, 13
 prostor „za nádražím“.
Účast na veřejné diskusi přislíbili: Ing. Marek Czechmann, starosta města, Libor Lesák, kralupský místostarosta, Ing. Vojtěch Pohl, kralupský místostarosta, Jiří Polák, vedoucí odboru výstavby a územního plánování
MěÚ Kralupy, Ing. Arch. Vlasta Poláčková, hlavní architektka města a zástupci developerských společností.
Těšíme se na vaši účast!
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Nový platbomat ve vestibulu MěÚ
■ Návštěvníci městského úřadu si už pravděpodobně všimli zajímavého multimediálního zařízení, designově
sladěného s vnitřním interiérem radnice. V tomto případě se jedná o specializovaný platbomat, o jehož funkčnosti
se hned v průběhu prvních týdnů přesvědčila poměrně početná skupina klientů.

A

3X FOTO: ALEŠ LEVÝ

není divu. Díky platbomatu mohou občané velmi snadno uhradit poplatky
rychle a efektivně, nutno podotknout, že i
mimo úřední dny pro veřejnost. „Ano, tohle je jedna z velkých výhod. Lidé zároveň
už nemusí stát ve frontě u pokladny, což je
další velké plus,“ říká Karel Kohl, vedoucí
IT oddělení, jenž si mimo jiné pochvaluje
i vlídné uživatelské prostředí nového přístroje. „Systém je natolik intuitivní, že by
si s ním měl hravě poradit i člověk výpočetní technikou nepolíbený. Zatím se nám
nestalo, že by si někdo z platících nevěděl
rady,“ vysvětluje Karel Kohl. A opravdu! Po
doteku na úvodní obrazovku se uživateli
ihned otevře základní menu s jednotlivými typy poplatků (např. poplatek za psa,

registr vozidel atd.). Hned poté následuje zadání konkrétní částky a zvolený způsob platebního styku (placení kartou nebo
v hotovosti). Samozřejmostí je i přítomnost
QR kódu, v dnešní době tolik populárního nástroje. Správnost finanční transakce je posléze stvrzena vytištěním dvojího
potvrzení, přičemž jeden z těchto dokladů
je třeba odevzdat na příslušném oddělení.
„O nákupu platbomatu jsme usilovali už
před několika lety, ovšem až nyní se nám
podařilo sladit veškeré systémy tak, aby vše
fungovalo k naší spokojenosti,“ vysvětluje
Karel Kohl i s tímto velmi hodnotným dovětkem: „Slovo ‚platbomat‘ jsme si sami

ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí a středa
úterý

ÚŘEDNÍ DNY
Městský úřad
Infocentrum, podatelna
Občanské průkazy, pasy
Odbor dopravy
Pokladna
Centrální spisovna (archiv)
Garáže

vymysleli. Oficiální pojmenování tento
komponent zatím nemá, ostatně tato služba stále není na městských úřadech běžným standardem.“

08:00 – 12:00
12:45 – 17:00
08:00 – 12:00
12:45 – 18:00
08:00 – 12:00
12:45 – 18:00
08:00 – 12:00
12:45 – 17:00
08:00 – 12:00
12:45 – 17:00
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

čtvrtek

pátek

12:00 – 15:00
08:00 – 11:15
12:00 – 15:00

08:00 – 11:15
12:00 – 15:00
08:00 – 11:15
12:00 – 15:00
08:00 – 11:15
12:00 – 15:00
08:00 – 11:15
12:00 –15:00
08:00 – 11:15
12:00 – 15:00

pondělí–pátek vjezd do garáže od 7:45 hod.

PROVOZ PARKOVIŠTĚ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
pondělí, středa

vjezd do 17:30, výjezd do 18:00

úterý, čtvrtek

vjezd do 14:30, výjezd do 15:00

pátek

vjezd do 13:30, výjezd do 14:00

08:00 – 14:00
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Milanem Petrákem, ředitelem Technoparku Kralupy

1 600 stupňů Celsia a nové
výzkumné centrum CirkTech

Klíčovým zařízením je experimentální
rotační pec – k čemu se bude používat?
Primární využití experimentální rotační pece je pro ověření našich patentů pokrývajících bezodpadový způsob získávání Lithia
z cínovecké rudy. VŠCHT je majitelem několika národních a jednoho mezinárodního
patentu. Aktuálně se jedná o možnosti prodeje licence a k tomu jsou nutné podrobnější
technické informace o patentované technologii. Předpokládáme, že tyto ověřovací aktivity poběží ještě několik měsíců, následně
bude experimentální pec sloužit jednak pro
technickou podporu poskytnutých licencí
a jednak pro další výzkum technologií
zaměřených na kovonosné odpady.
Významným výzkumným segmentem
bude také experimentální ověření environmentálních dopadů využívání tuhých

alternativních paliv (TAP) v cementářských
procesech.
Jaký konkrétní odpad je možné ze skládek
znovu využít a přepracovat a na jaké
suroviny?
Zpracování materiálu ze skládek je asi
trochu vzdálená budoucnost. K tomu bude nezbytné využití řady různých postupů,
kde termické zpracování může být jednou
z technologií.
Pro nás jsou zajímavější tříděné druhotné suroviny, pro jejichž recyklaci nejsou
aktuálně dostupné ekonomicky zajímavé recyklační postupy. Může to být např.
problematika recyklace Li baterií nebo alternativní postup zpracování použitých
solárních panelů.
Zajímavou aplikační oblastí je využití elektrárenských popílků, i když jejich využití komplikuje jejich stabilizace
odsiřovacími produkty.

FOTO: MILAN PETRÁK

Co bude hlavní činností centra CirkTech?
Centrum „CirkTech“ Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je specializovaným centrem pro výzkum a aplikace nových technologií s využitím mechanických
a chemických procesů pro recyklaci druhotných surovin v rámci zásad cirkulární ekonomiky. Je to detašované pracoviště
Technoparku Kralupy nad Vltavou.
To také předurčuje charakter práce centra CirkTech, tedy aplikovaný výzkum a
inovace.
Naším úkolem je vyhledávat, ověřovat
a realizovat technologie využívající různé
druhotné suroviny pro produkci např. moderních pokročilých materiálů, chemických
produktů, pucolánů pro přípravu cementů
s nízkou uhlíkovou stopou, geopolymerních
pojiv a žáruvzdorných materiálů apod.
Chceme se také zabývat ověřením ekonomické využitelnosti vedlejších energetických produktů (stabilizátů na bázi elektrárenských popílků a strusek) ze severočeské
pánve. Materiály z těchto složišť jsou využitelné jako pucolánové či latentně hydraulické materiály pro využití ve stavebnictví
s nízkou emisní stopou.
Úzce spolupracujeme také se společnostmi ČEZ, Geomet, s Ústeckým krajem,
Univerzitou J. E. Purkyně a ČVUT.

FOTO: MILAN PETRÁK

■ CirkTech – nové centrum cirkulární ekonomiky Vysoké školy chemicko-technologické. Vzniklo jako součást
Technoparku Kralupy. Sídlí v areálu společnosti Lafarge Cement, a.s., v Čížkovicích nedaleko Lovosic.
Na podrobnosti k novému centru jsme se zeptali ředitele Technoparku Ing. Milana Petráka.
Kolik bylo do stavby CirkTech investováno
a jaká je předpokládaná rentabilita
centra?
Realizace experimentální pece stála zhruba
40 mil. Kč a VŠCHT Praha investovala tuto
částku z vlastních zdrojů získaných z doplňkové činnosti. Vlastní pec je realizována
v objektu bývalé vápenky, dnes jinak nevyužívaném. V tomto centru by mohlo pracovat cca 60 výzkumných pracovníků, což je
docela významná výzkumná kapacita. Projektová žádost byla podána v rámci výzvy
pro strategické projekty Fondu spravedlivé
transformace Ústeckého kraje. Předložený
projekt sice nebyl mezi strategické zařazen,
nicméně je jedním z prioritních projektů
a aktuálně hledáme vhodné cesty k jeho
profinancování. Náklady jsou odhadnuty
v řádu stovek mil. Kč.
Náklady na zřízení centra se musí vrátit v přínosech vyvinutých a realizovaných
technologií. Pokud se podaří ověřit patentovanou technologií výroby Li z cínovecké
rudy, pak přínosy pro případného realizátora mohou být stovky mil. Kč, možná
i několik mld. Kč.
V České republice jde o naprosto ojedinělý projekt. Neexistuje žádná veřejná škola, která by investovala z vlastních zdrojů
miliónové prostředky za účelem ověření
vlastní patentované technologie. Z toho je
zřejmé, že projekt by nebylo možné realizovat bez zásadní podpory vedení VŠCHT
Praha, která je umocněna velice vstřícným
přístupem managementu Lafarge Cement,
a.s., Čížkovice.
Lithium (Li) je stříbrolesklý a velice
reaktivní kov. V přírodě se vyskytuje jen ve
sloučeninách. Je nejlehčí ze všech kovů.
Lithium dobře vede teplo a ukládá elektrický proud, z toho důvodu je považováno za
kov budoucnosti. Hojně se využívá hlavně
při výrobě baterií pro elektromobily.
V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob, z toho naprostá většina
právě na Cínovci, kde se nachází v minerálu
zvaném cinvaldid.
HANA BOZDĚCHOVÁ
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Proměna společných prostor
v domech s pečovatelskou službou
■ Libuška Šimková byla spokojenou klientkou pečovatelské služby a darovala Městu Kralupy nad Vltavou finanční prostředky. Přála si, aby byly jednou
využity v domech s pečovatelskou službou.

Proměna vstupní haly
žluté budovy DPS

za těžkou dobu covidu Karolina Shipstead.
Webové stránky, logo a další připravuje
společnost Virtual Visit. V průběhu září
budou stránky spuštěny na stávající adrese
www.dpskralupy.cz.
HANA NĚMCOVÁ,
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Nové motto DPS Kralupy – grafickým
autorem motta je Karolina Shipstead

Proměna vstupu žluté budovy DPS

Proměna chodby
v 1. patře žluté budovy DPS

Původní vzhled hodby
1. patra žluté budovy DPS

3 X FOTO: ALEŠ LEVÝ

Původní vzhled vstupní haly žluté budovy DPS

dovolit i nové webové stránky na klíč s video prohlídkami, logem a mottem. Do zkušebního provozu budou zpuštěny v průběhu
září. Pečlivá informovanost klientů a jejich rodin je klíčová. Často nevědí, že dům
s pečovatelskou službou není totéž co domov seniorů. Nové webové stránky jsme již
dlouho potřebovali. Těšíme se, že budou
živou a stále aktuální spojnicí mezi námi
a rodinami klientů.“
Tímto však aktivity paní ředitelky zdaleka nekončí. Už nyní je v plánu vylepšení
dalších místností tamním pečovatelkám,
neboť i ony si zaslouží pracovat v příjemném prostředí. „Stávající místnost je nedostačující nejen prostorem, ale především
svým vybavením. Záměnou za současnou
místnost využívanou seniory ke klubovým
činnostem tu vznikne potřebný prostor
pro naše pracovnice. Senioři naopak získají mnohem útulnější místo pro své aktivity,“ říká Petra Urbanová, jejíž organizace se nyní může pyšnit novým mottem,
který darovala pečovatelkám jako odměnu

FOTO: LENKA CÍSLEROVÁ

ěsto vlastní dva domy s pečovatelskou
službou. Zatímco si klienti své byty
zútulňují, společné prostory byly vždy udržovány s cílem funkčnosti a praktické údržby. Působily však stroze a nevlídně. Proto
se ředitelka rozhodla část finančních prostředků využít na obměnu vnitřních prostor. „Přeji si, aby se tady klientům líbilo.
Sama mám kolem sebe ráda hezké prostředí a přesně takové bych chtěla nabídnout
našim seniorům.“
Do interiérových úprav se však překvapivě zapojili zaměstnanci Města Kralupy nad
Vltavou. Návrhy úprav a organizaci si vzala
za své vedoucí odboru kanceláře starosty
města Lenka Císlerová, která zapojila do
spolupráce své kolegy z odboru.
„Těší mě, že s darovanými financemi Město naložilo šetrně, díky ochotným dobrovolníkům z Města jsme ušetřili na službách.
Úředníci si na chvíli odpočinuli od stereotypní práce a my jsme ušetřili. Klientům
změny udělaly radost.“
„Z daru paní Šimkové jsme si mohli

FOTO: STANISLAV BOHÁČ
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Proměna
vstupní haly
zelené
budovy DPS

Proměna vstupní haly zelené budovy DPS

Proměna vstupní haly zelené budovy DPS

4X FOTO: ALEŠ LEVÝ

Proměna vstupní haly zelené budovy DPS

Byl zrušen rozvoz obědů z Komenského školy
O
d 20. 9. 2021 došlo ke zrušení rozvozů obědů pečovatelskou službou,
a to z důvodu zdražení obědů Komenského základní školou na 90 Kč. Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění vyhlášky
340/2007 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nesmí naše organizace poskytovat obědy za cenu vyšší než je 75 Kč!
Pečovatelskou službu nahradila služba
komerční, a to paní Markéta Vidnerová
Domácí dlabanec, tel. 722/978 144 nebo
722/978 145, e-mail: domacidlabanec@
gmail.com. Objednávky na další den přijí-

má do 14 hod., cena hlavního jídla je 80 Kč
a polévky 34 Kč.
20. září paní Vidnerová oznámila pečovatelské službě, že nezvládne obědy rozvážet.
Obědy tedy bude prozatím rozvážet pečovatelská služba, která pomůže jak klientům
s objednáním oběda, tak i s rozvozem pro paní Vidnerovou, aby nikdo nezůstal bez oběda.
Další možností je nákup v obchodě, kde
jsou dostupné obědy v zatavených obalech.
Klient může požádat pečovatelku o nákup
této varianty.
Na řešení dovozů obědů stále pracujeme,
o všem vás budeme včas informovat.

Tato situace je pro nás obtížná. Věřte, že
jsme okamžitě jednali a snažili se zachovat
komfort všem našim klientům.
Doufáme, že s oboustrannou snahou vše
zvládneme a překleneme.
Děkujeme za pochopení.
Bc. Beáta Mytníková, sociální pracovník:
724 867 368,
Pavlína Svítilová, pečovatelka: 724
867 440.
PETRA URBANOVÁ,
ŘEDITELKA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Pečovatelská služba v Kralupech nad Vltavou
P
osláním pečovatelské služby je pomáhat uživatelům s činnostmi běžného
života tak, aby mohli co nejdéle zůstat DOMA. Pečovatelská služba pomáhá žít plnohodnotný život a činnosti pečovatelské
služby se zaměřují jen na to, co uživatel již
sám nezvládá a rodina nezvládne zajistit.
Pečovatelská služba by měla vždy sloužit
jako doplňková pomoc, jako jeden střípek
z mozaiky péče o člověka.
Při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, koupání, a to i na lůžku (v závislosti na zdravotním stavu). Pokud doma nejsou vhodné
podmínky pro zvládnutí těchto úkonů, odvezeme klienta do střediska osobní hygieny
(v budově domu s pečovatelskou službou),

které je vybaveno vanou se zvedacím zařízením. Potřebuje-li klient pomoci s chodem domácnosti, zajistíme běžný úklid,
praní a žehlení prádla. Dojdeme pro recepty k lékaři, vyzvedneme léky v lékárně.
Dohlédneme na správné užívání léků (nelékujeme a nedávkujeme). Zajistíme každodenní i velký týdenní nákup. Klientovi pomůžeme s vyřízením záležitostí na úřadě
nebo u lékaře, nebo ho pouze doprovodíme.
Pomůžeme s přípravou jídla a pití, dovezeme oběd, ohřejeme a podáme jej. Můžeme být nápomocni při oblékání a svlékání, při chůzi po bytě, pomůžeme s přesuny
na lůžko a vozík, podpoříme při orientaci
v prostoru. Neposkytujeme zdravotní služby, ty zajišťuje například Oblastní spolek

Českého červeného kříže v Mělníku s pobočkou v Kralupech nad Vltavou (kontakt:
315 623 040, 736 620 932 koordinátorka).
Současným cílem naší pečovatelské služby je rozšířit kapacitu tak, abychom zajistili
péči 12 hod. denně, 7 dní v týdnu. Za tímto
účelem pracujeme na vnitřním chodu pečovatelské služby. Neváhejte se na nás se svými
požadavky obrátit. V případě, že nebudeme
mít kapacitu, pokusíme se ji co nejrychleji
rozšířit a služby zajistit. Rádi bychom zajistili péči všem lidem v sociálně tíživé nepříznivé situaci, a to jak ve městě, tak i v obcích
spadajících pod ORP Kralupy nad Vltavou.
KONTAKT: Bc. Beáta Mytníková, sociální pracovník: 724 867 368, Pavlína Svítilová,
pečovatelka: 724 867 440.
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Zahájení školního roku 2021/2022
■ Prvním dnem v měsíci září se otevřely dveře do všech základních i mateřských škol, aby po dvouměsíčních
letních prázdninách opět uvítaly své žáky. V Kralupech nad Vltavou je celkem pět základních škol a tři školy
mateřské, které sídlí celkem v šesti samostatných budovách. Zeptali jsme se ředitelky největší základní školy
ZŠ Generála Klapálka, paní Ing. Michaely Gleichové, a ředitelky druhé největší mateřské školy v Kralupech nad
Vltavou, paní Mgr. Pavly Kickové, na jejich zahájení nového školního roku a plány pro tento školní rok.
ROZHOVOR s…

Michaelou Gleichovou, ředitelkou ZŠ Generála Klapálka

Paní ředitelko, od zahájení školního roku
2021/2022 uběhl již 1 měsíc, řekněte
nám, jak se škola na tento školní rok
připravila a jak tento první měsíc ve Vaší
škole proběhl?
Na „obyčejný školní rok“ se u nás těšili
všichni. Připravovali jsme se pečlivě, přesto
nás možná zaskočilo množství nové administrativy, která se na nás navalila. Ale to už
je asi takový český folklór, vymyslet další
formulář. Protože považujeme za velmi důležitou vedle vzdělávací funkce školy také
tu výchovnou, zorganizovali jsme ihned na
začátku školního roku adaptační pobyt pro
žáky šestých tříd. Máme mnoho nových
žáků z okolních škol a zároveň jsme dětem
chtěli dopřát prostě být spolu. Klademe ve
škole důraz na to, aby se žáci uměli pěkně
chovat k sobě navzájem. Tolerance, umění
vyjít s druhými, akceptování jiného názoru, to jsou nezbytné kompetence, jež by měl
každý patnáctiletý člověk, když opouští základní školu, mít. Právě v šesté třídě se kolektiv začíná na další čtyři roky formovat.
Bohužel jsme nestihli, vlivem nákazy,
uskutečnit školu v přírodě pro třídy deváté. Skutečně na poslední chvíli musel být
výjezd zrušen.
Z té praktické stránky se nám podařilo vylepšit prostředí pro naše nejmenší, vymalovat, vybavit novým nábytkem některé třídy
prvního stupně včetně tříd pro prvňáčky.
Kolik prvňáčků Vaše škola přijala a jak
jste se na ně připravili?
1. září nastoupilo 66 prvňáčků do tří prvních tříd. Jsme moc rádi, že se na nás
každoročně obrací kolem stovky rodičů
a je nám líto, že nemůžeme všechny děti
z kapacitních důvodů přijmout. Sázíme na
osobitost a individuální přístup každé paní
učitelky. Připravena je se svým programem

i družina. Během prvního čtvrtletí budeme
práci prvňáčků pečlivě sledovat a v případě
potřeby nabídneme možnost „doučování“.
Ve škole působí také paní učitelka zajišťující
logopedickou péči. Tu bude letos potřebovat enormní počet prvňáčků.
Jak jste s ohledem na proběhlou pandemii
a tím spojenou distanční výuku připraveni
v případě, že by tato situace opět v tomto
školním roce nastala?
Myslím, že jsme po minulém školním roce
dobře připraveni na výuku distanční. Vybavili jsme se technicky, zakoupili nové notebooky, vizuální zařízení, která usnadňují
a zatraktivňují online výuku. Bohužel jsme
si to v září již vyzkoušeli, když se dostala
část žáků devátého ročníku do karantény.
Ze dne na den jsme nastartovali online nebo smíšenou výuku (výuka, kdy je část žáků
přítomna ve třídě a část je současně připojena přes Teams). Učitelé se také vzdělávali
v problematice distanční výuky a hledali
nové tipy do online hodin.
Na co zajímavého se žáci Vaší školy
mohou během následujících měsíců těšit?
Naše plány se odvíjí od epidemické situace. Některé akce jsme museli velmi omezit.
Například prozatím neplánujeme zahraniční výjezdy s výjimkou výjezdu žáků ze
škol z partnerských měst. Ty by se mohly uskutečnit v květnu, červnu. Lyžařský
výcvik bychom také rádi obnovili. Na jaře obvykle probíhá Peer program pro pátý

Základní školy v Kralupech nad Vltavou navštěvuje celkem

2 345 žáků

Největší základní školou je ZŠ Gen. Klapálka s obsazeností

709 žáků

V září usedlo úplně poprvé do školních lavic celkem

215 prvňáčků

Mateřské školky v Kralupech nad Vltavou navštěvuje celkem

568 dětí

Do kralupských MŠ v září nastoupilo celkem

187 nových dětí

Největší mateřskou školkou je MŠ Gen. Klapálka s obsazeností

300 dětí

ročník, školy v přírodě. Pokud bude situace nepříznivá, nabídneme žákům možnost
krátkodobých venkovních aktivit, stejně
jako v minulém roce, například orientační
běh, zeměpisné vycházky. Považujeme totiž
tyto socializační aktivity za velmi důležité.
Některé paní učitelky se zaměřily na výuku venku. Využívat budeme naši naučnou
zahradu i okolí školy.
Jsem ráda, že ve škole působí paní školní
psycholožka. Nabízí pomoc žákům i rodičům. Upřímně musím přiznat, že uzavření
škol se dle mého názoru negativně odrazilo
na chování dětí ve školním kolektivu. Jsou
více nedůtkliví, někdy mají problém s komunikací, špatně se soustředí. Ovlivňuje
to pak práci ve škole. Děti si často ubližují
ve virtuálním prostředí a přenáší to pak do
třídního kolektivu. Nezavíráme nad tím oči
a řešíme každou situaci.
Žáci asi nejvíce ocení nové pojetí výuky
informatiky a její včlenění do téměř všech
ročníků. Ve čtvrtých a šestých třídách zavádíme nový školní vzdělávací program, v němž
se budou žáci v tomto předmětu zaměřovat
na logické myšlení a robotiku, naučí se pracovat s Lego WeDo a s ozoboty. Prvky robotiky
a blokového programování zařadí pedagogové i do běžné výuky, například matematiky.
Distanční výuka nás vedla i k zamyšlení
nad školním hodnocením. Myslím, že síla známky se v naší společnosti přeceňuje. Honba za jedničkami je v některých rodinách prioritním ukazatelem hodnocení
školní práce dítěte. Pokud se dítěti nedaří
na výbornou, většinou to pak způsobí ztrátu
motivace do dalšího učení. Přesvědčit žáky
i rodiče o smyslu celoživotního vzdělávání
bude nelehká práce. Ale od toho jsme pedagogové.
LENKA CÍSLEROVÁ

O adaptačním pobytu 6. ročníků
ze ZŠ Gen. Klapálka se lze dočíst
na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Pavlou Kickovou, ředitelkou MŠ Dr. Edvarda Beneše

Paní ředitelko, od zahájení školního roku
2021/2022 uběhl již 1 měsíc, řekněte
nám, jak se školka na tento školní rok
připravila a jak tento první měsíc ve Vaší
školce proběhl?
Mateřská škola Dr. E. Beneše se na nový
školní rok velice těšila a doufá, že bude rokem „normálním“. Zpěv a volný pohyb bude povolen a možná, ve druhém pololetí,
znovuotevře i nadstandardní aktivity typu
předplaveckého výcviku a pobytu ve škole
v přírodě.
Kolik prvňáčků Vaše školka přijala a jak
jste se na ně připravili?
Pro letošní školní rok přijala mateřská
škola celkem 80 nových dětí, z nichž bylo
8 předškoláků, tedy dětí v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání,
včetně 3 dětí v individuálním vzdělávání.
A dále 62 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 4
let. A na poslední chvíli, tak jak je to v naší
mateřské škole běžným zvykem, byla kapacita ještě doplněna o 10 dětí mladších 3 let.
Máte pro rodiče radu, jak děti na školku
připravit?
Adaptace nových dětí je velké zářijové téma
každé mateřské školy. Pro tu letošní jsme
rodičům doporučili dvě rady, jak dítě na
školku připravit.
Rada č. 1:
Mluvit, mluvit, mluvit. Nic jiného nefunguje. Jdete ven? Neberte si sluchátka ani
mobilní telefon, nepovídejte nebo neesemeskujte si s kamarádkou, která tlačí kočárek v jiné části města, ale povídejte si se
svým dítětem. Komentujte, co kolem sebe
vidíte. „Copak to je? Je to pejsek? Jak dělá
pejsek?“ Jsou to tyto nejjednodušší věci,
které pomáhají. A když trávíte čas doma,
prohlížejte si obrázkové knihy a povídejte
si o nich. Někdy ale rodiče ve snaze nic nezanedbat otevřou knihu a začnou povídat
a dítě jen pasivně poslouchá. Nechte ho, ať

se namáhá, ať se snaží vyjádřit. Klaďte mu
otázky. A vyndejte mu dudlík z pusy, ať si
může broukat, zpívat, vydávat zvuky.
Rada č. 2:
Nechte dítě chodit, běhat, zkrátka se volně
pohybovat. Vyndejte jej z kočárku. Dítě se
pak ve školce nezalekne schodů nebo vycházky do okolí mateřské školy. Procvičování hrubé motoriky je vnímání vlastního
těla a prostoru, ve kterém se pohybuje.
Na jaké aktivity se děti Vaší školky mohou
během následujících měsíců těšit?
Co se týče vzdělávacích plánů, nový školní
rok se nese v duchu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Konkrétněji se
jedná o povinné vzdělávání předškoláků,
pro něž je čeština druhým jazykem. Mateřská škola je v tomto případě povinna zřídit
vzdělávací skupiny po 4 dětech a 1 hodinu
týdně je jazykově připravovat, přičemž ve
školce má hodina 60 minut, nikoli 45 min.
Při této práci dbá zejména následujících
didaktických zásad:
 pedagog hovoří pomalu a zřetelně, stojí
čelem k dítěti;
 k hovoru využívá témata, která jsou dítěti
známá a blízká;
 užívá ustálené jednoduché instrukce
a slovní spojení, instrukce sděluje posloupně po jedné;
 klade jednoduché otázky, dává dostatek
času na odpověď;
 při použití jazykových prostředků
současně napomáhá dítěti k porozumění

využíváním neverbálních prostředků (gesta, mimika), pokud je to možné, řeč opírá
o vizuální oporu (obrázky, předměty);
 srozumitelně a vstřícně seznamuje dítě
s uspořádáním dne a nastavenými pravidly,
používá k tomu dostupnou oporu včetně
spolupráce s ostatními dětmi;
 seznamuje dítě se základy české kultury
a společnosti, životem v obci, a to v běžných situacích, které se dítěte a jeho života
bezprostředně dotýkají.
Protože předškolní vzdělávání probíhá
různými způsoby, ale především prostřednictvím dětské hry, zrekonstruovala mateřská škola během léta pískoviště na všech
třech školních zahradách a nyní se pustila
i do revitalizace zahradních hracích prvků.
Po zářijovém adaptačním měsíci už mateřská škola nabízí nadstandardní aktivity. Z těch běžných, které fungují už mnoho
let, jsou to „Den pro hru“ a „Den pro pohyb“. Možná to vypadá úsměvně, ale umět
si hrát, experimentovat, doplňovat a rozšiřovat hru o nové prvky, navazovat při hře
sociální vazby s vrstevníky, hrát svou roli,
to je dovednost jako každá jiná a dítě se ji
musí naučit. A pokud se týká přirozeného, volného pohybu v přírodním prostředí
(les, palouk), v němž nejsou žádné hrací
prvky ani jiné atrakce a kde si dítě musí
vystačit jen s přírodou, i to je dovednost,
která rozvíjí především fantazii a hrubou
motoriku.
První podzimní měsíc prožijí děti jednak
ve znamení stromů. Mateřská škola nabídne produkci mobilního planetária s tématem „Život stromů“ a ve spolupráci s EKO
Centrem Kralupy interaktivní přednášku
o tom, jak žije strom, spojenou s výsadbou
stromu na školní zahradě mateřské školy. A také se pokusí porozumět neslyšícím
prostřednictvím interaktivního programu
Centra pro dětský sluch Tamtam – Svět
neslyšících v pohádce.
LENKA CÍSLEROVÁ

PODĚKOVÁNÍ

OZNÁMENÍ

Mateřská škola Dr. E. Beneše děkuje paní
Evě Chleborádové za její dlouholetou práci
pro „Barevnou školku“, v níž působila od
roku 1999 nejen jako vynikající odborník na
poli předškolního vzdělávání, ale i ve vedení
mateřské školy jako zástupkyně ředitelky.
Byla cennou posilou kolektivu, která v něm
bude chybět.

Mateřská škola Dr. E. Beneše s lítostí
oznamuje, že ve čtvrtek 9. 9. 2021 zemřela
její bývalá dlouholetá zaměstnankyně
paní Eva Faf ková. Čestná, pracovitá,
milá, usměvavá, kamarádská PANÍ
kuchařka, která svému umění naučila
i své kolegyně. Mateřská škola v ní ztratila
nejen spolehlivou kolegyni, ale i dobrou
kamarádku.
VZPOMÍNÁME…

„Drž si dál svou životní metu, ať všichni
vidí, že jsi k světu, života si užívej, doktorům
se vyhýbej.“
HOLKY Z TVÉ ŠKOLKY

MGR. PAVLA KICKOVÁ, ŘEDITELKA
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Paprsek opět vyjel s dětmi na Šumavu

 střípky z linky 156
u 23. 8. ve 22:00 hlídka při kontrolní činnosti
v ul. Nádražní zaznamenala osoby, jež do kufru
osobního vozidla nakládaly železný šrot. Tyto
osoby přiznaly, že šrot jim nepatří a chtěly si jej
vzít. Za přítomnosti strážníků pak muži náklad
z vozidla opět vyskládali zpět na místo a za
přestupek úmyslného způsobení škody na cizím
majetku krádeží, kdy i pokus tohoto přestupku je
trestný, byli na místě řešeni příkazovou pokutou.
u 26. 8. v 16:00 prostřednictvím MKDS byla
na sídl. V Zátiší u veřejného grilu zaznamenána
skupina osob, kdy jedna z nich konzumovala
alkohol. Vzhledem k mladistvě vypadajícímu
vzhledu všech přítomných osob byla na místo
vyslána hlídka. Ta na místě zjistila, že chlapec,
který alkohol konzumoval, nedovršil 18 let. Na
místo si přivolal zákonného zástupce, poté u něj
byla provedena orientační dechová zkouška
na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem
pozitivním. Následně si zákonný zástupce z místa
chlapce odvedl. O celé věci byla informována
pracovnice OSPOD MěÚ Kralupy.
u 27. 8. v 11:26 bylo na l. 156 přijato oznámení,
že v prodejně se smíšeným zbožím v ul. Chmelova
odchytili muže, který se pokusil odcizit drogistické
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pirátské mapy a indicií z bojové hry, našly a vykopaly pravý pirátský poklad. Na
rozloučenou dostal každý námořník své
fotoalbum s fotografiemi z celé akce jako
hezkou památku na pobyt.
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aprsek je projekt Odboru sociálních
věcí, školství a kultury Městského
úřadu v Kralupech nad Vltavou. Jde o zážitkový pobyt dětí ze sociálně slabých
rodin s prvky prevence kriminality. Do
projektu jsou vybírány děti, které kvůli
finanční situaci rodiny nemají možnost
vyjet mimo Kralupy nad Vltavou, některé nemají vlastní domov a žijí s rodiči po
ubytovnách, v azylových domech, či jsou
v péči pěstounů.
Paprsek v této podobě funguje od roku
2016 a každoročně nabízí cca 12 dětem několikadenní pobyt v Mokrosukách, kde má
kralupský Dům dětí a mládeže rekreační
středisko využívané pro tábory, školy v přírodě a různá soustředění.
Po roční pandemické odmlce se opět
čtyřčlenný lektorský tým, ve složení 2 kurátorky, preventistka kriminality a zdravotník – všichni zaměstnanci městského
úřadu, vydal s 12 dětmi na pětidenní pobyt, který plně financovalo Město Kralupy nad Vltavou ze svého rozpočtu. Sedm
dívek a pět chlapců ve větu 7–14 let si
v programu nazvaném „Piráti a námořníci“ užilo krásných pět podzimních dní.
Děti navštívily město Sušice, kde strávily
odpoledne na sportovním ostrově Santos,
na výletě do vlčího výběhu v Srní mohly
pozorovat vlčí smečku a v závěru pobytu si u zříceniny hradu Kašovice, podle
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zboží v hodnotě přes 1 000 Kč. Hlídka po příjezdu
na místo provedla lustraci na OO PČR, kde bylo
zjištěno, že muž je z důvodu své trestní minulosti
zájmovou osobou PČR. Hlídkou byl převezen na
OO PČR, kde si celou věc převzali k dalšímu řešení.
u 6. 9. ve 21:17 spatřila DS prostřednictvím
MKDS v ul. Šafaříkova tři muže, kteří konzumovali
alkohol. Hlídka na místě tyto muže za porušení
OZV řešila příkazovou pokutou. Následně
v čase 22:30 hod. zaznamenala DS stejné muže
nasedat do os. vozidla a poté z místa odjíždět.
Prostřednictvím MKDS bylo vozidlo monitorováno
a informace byly předány hlídce, jež uvedené
vozidlo poté zastavila za pomocí VRZ a nápisem
STOP v ul. 28. října. Strážníci u řidiče provedli
orientační dechovou zkoušku na přítomnost
alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním. Na
místo byla přivolána hlídka OO PČR, která muži
vyslovila zákaz pokračování v jízdě a celá věc byla
postoupena na MěÚ k dalšímu řešení.
u 12. 9. ve 14:20 byly prostřednictvím MKDS
zaznamenány na nám. J. Seiferta dvě osoby, jež
konzumovaly alkoholické nápoje. Tyto osoby pak
byly hlídkou strážníků za přestupek porušení OZV
na místě řešeny příkazovou pokutou na místě

zaplacenou. Téhož dne v čase 15:20 pak byla
opět přes MKDS spatřena osoba konzumující
alkohol, a to na Palackého nám. Strážníci si po
příjezdu na místo povšimli ještě jedné osoby,
která stála opodál a také konzumovala alkohol.
Obě osoby pak byly hlídkou za porušení OZV
řešeny příkazovou pokutou na místě zaplacenou.
u 15. 9. v 15:10 oznámil strážník t. č. v osobním
volnu, že v ul. U Dýhárny zaznamenal muže,
který odpovídá popisu pohřešované osoby ze
dne 14. 9. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo
lustrací na OO PČR zjištěno, že se opravdu jedná
o pohřešovaného muže. Ten byl následně hlídkou
MP převezen na služebnu OO PČR, kde si jej
ponechali k dalšímu řešení.
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
OSPOD – odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – Městský úřad
VRZ – zvláštní zvukové a rozhlasové zařízení
OZV – Obecně závazná vyhláška
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
DS MP – dozorčí služba městské policie
NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY
MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

www.mestokralupy.cz 
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Po stopách Mikovického zámku
V

předešlých číslech jsme čtenáře Zpravodaje informovali o projektu hmotové
rekonstrukce mikovického zámku, která by
měla vyústit v bronzový model stavby. Mravenčí práce v mnoha ohledech připomíná
detektivní pátrání, neboť informací o tom,
jak zámek vypadal, není mnoho. Vedle půdorysu v mapě a popisu zámku z pera J. Nádvorníka, který nejspíše vycházel ze zprostředkovaných informací, se dochovala už
jen veduta znázorňující pouze čelní pohled
na zámecký areál. U dvou posledních zdrojů lze však předpokládat, že nebyly stoprocentně přesné. Obzvlášť u Venutovy veduty
z roku 1803 lze očekávat umělcovu invenci,
která se nemusela stoprocentně shodovat
s realitou. Navíc čelní budovy svojí výškou
zakrývají zbylé 2/3 areálu – tedy tu nejzajímavější část zámeckého areálu včetně
členitých střech.
Najít proto podobu, která by odpovídala
dobovým zvyklostem staveb a která by zároveň propojovala všechny tři zdroje, nebylo lehké. Počítačovou rekonstrukci pomocí
moderních programů, tak musela přeci jen
nahradit obyčejná tužka a skicování. Překreslování, prolínání, porovnávání a hledání kompromisu, který by se co nejvíce
přiblížil skutečnosti.
Podoba mikovického zámku se tak paradoxně hledala mimo Mikovice – u srovnatelných staveb, které vznikly přestavbou
starých vodních tvrzí. Tou totiž kdysi byla i ona. To potvrzuje také ředitel kralupského muzea Jan Racek, dle jehož odhadu byl původní středověký areál tvořen 4
samostatnými budovami, které byly postupem času propojeny v jeden uzavřený
dvůr se studnou uprostřed. Z tohoto faktu
vycházelo i rozmístění podpěr zdí, jež byly
v místech nejstarších budov.
Přestože víme, že kruhový areál staveb
byl dokola průchozí, velkým otazníkem

Nejpravděpodobnější podoba zámku při pohledu ze severu. Zřejmě se zde nacházel i další
vchod, který byl situován v části, kde byla zámecká kuchyně a místo pro služebnictvo. Dá se
předpokládat, že zásobování zámku bylo zajišťováno jinudy než hlavním vchodem, který měl po
přestavbě tvrze na zámek spíše reprezentativní funkci. Pro takovéto řešení hovoří i podobnost
s roztockým zámkem, jenž obklopovala vodní plocha, stejně jako mikovickou tvrz.

zůstává, zda měl v patře také arkádový
ochoz, jak je tomu u roztockého zámku. Dá
se však předpokládat, že spíše ne. Jednalo
by se totiž o natolik výrazný stavební prvek,
že by ho Julius Nádvorník ve svém popisu jistě neopomenul. Pakliže zde venkovní
chodba se sloupovím byla, nacházela se jen
u hlavní budovy, jak je to znázorněno na

rekonstrukci. Na východní straně by arkádám bránila budova kaple a u zbylých stran
se jejich existence nedala očekávat, neboť
se nejednalo o reprezentativní prostory.
Věříme, že o tom, jak celý zámek vypadal,
se čtenáři Zpravodaje budou moci přesvědčit ještě v tomto roce.
JINDŘICH BARTOVANEC HAVLÍK
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Již čtyřicet let odchází
z Kralup nízkoolovnatý benzín
eden automobil vypouštěl ještě v 80. letech minulého století během jediného
roku ve spalinách jeden kilogram olova.
Někdo tehdy spočítal, že to dělalo v zemích
na celé severní zemské polokouli 240 tisíc
tun a že ve světovém měřítku průměr obsahu jedovatého olova činil 10 miligramů
na kilogram půdy.
Olovo obsažené ve výfukových plynech
bylo pozůstatkem tetraetylolova. Tato chemická substance se přidávala do paliva jako antidetonátor zamezující předčasnému
zapálení směsi ve válcích spalovacího motoru, které by se bylo bývalo nepříjemně
projevovalo tzv. klepáním motoru.
Náhradu olova přidáváním dnes už zcela
běžné přísady v automobilovém benzínu –
metyltercbutyléteru (zkratka MTBE) řešil
kralupský chemický podnik nejen jako první
v republice, ale i v zemích tzv. východního
bloku. Uvedená výrobna byla opravdovým
solitérem, po roce 1989 byla postavena podobná v sousedním státě – v bratislavském
Slovnaftu. Výstavba v zahraniční licenci byla řešena s pomocí tzv. devizově návratného
úvěru. To bylo v době až úzkostlivého šetření zahraniční měnou výjimečné. Úvěr byl
splacen z vývozu automobilového benzínu
a dalších petrolejářských výrobků z produkce kralupské rafinérie, jež splňovaly náročné
evropské technické normy kvality.
Výstavba objektu byla zahájena v roce
1979 a zprovozněna 26. června 1981. Jednotka na výrobu MTBE měla mít roční kapacitu 100 000 tun. Kralupský chemický
podnik se tím zařadil mezi přední státy
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v oboru výroby motorových benzínů s výrazně nízkým obsahem olova v povolené
hranici. Základní surovinou se stal vedlejší
produkt ze stávající výroby butadienu, základního komponentu pro syntetický kaučuk. Odjinud se nakupoval pouze metylalkohol. Chemický vzorec C5H12O napovídá,
že jde o chemickou látku, která se po spálení v motoru změní na oxid uhličitý a vodu.
Nová jednotka, pro niž byla licenční technologie převzata od renomované německé
firmy Hüls, začala produkovat vysokooktanovou složku (s oktanovým číslem 120)
se záměrem pozdějšího míchání bezolovnatých autobenzinů. Nová ekologická paliva s absencí olova z tehdy již samostatné

kralupské rafinérie bylo možné tankovat
do vozidel u pump pohonných hmot teprve
počátkem devadesátých let minulého věku.
Novinkou při stavbě licenční jednotky MTBE bylo, že se nezačalo budovat na
volném prostoru, nýbrž v zastavěné části
chemického podniku mezi dalšími provozy
a technologiemi. To si například při dokončování díla vyžádalo objednat pro instalaci
a montáž kolon i reaktorů v té době jeden
z největších autojeřábů o nosnosti 20 tun
z Přerovských strojíren. Mezi nejtěžší aparáty patřila 35 metrů vysoká destilační kolona. Na ni byly v předstihu namontovány
obslužné plošiny, žebříky i potrubí. V horizontální poloze byla provedena rovněž na
zemi i tepelná izolace. To vše představovalo v té době až neuvěřitelnou úsporu času
proti tradičním způsobům montáže chemických celků. A o to dříve mohly být namíchány v provozu rafinérské výroby první tuny benzínu již s výrazným snížením
dosud využívaných olovnatých derivátů.
„Tím se kralupská rafinérie zařadila mezi
obdobné celky průmyslově vyspělých západních států evropského kontinentu a vytvořila si vstupní bránu do Evropy bez olova,“ bylo uvedeno při slavnostním zahájení
provozu jednotky, jak nám sdělil inženýr
Ivan Ottis, někdejší čelní představitel kralupské rafinérie (1981–1983), později generální ředitel akciové společnosti Česká
rafinérská (spojené rafinérie Kralupy a Litvínov) a významný představitel rafinérského oboru v rámci celé ČR.

JIŘÍ HERAIN

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:
1/ ŠÉFREDAKTOR/ŠÉFREDAKTORKA KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE –
PRODLOUŽENO
Nástup: ihned, popř. dle dohody.

2/ REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ
– SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ NA DOBU URČITOU
Nástup: ihned, popř. dle dohody.

3/ REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ
– náhradní rodinná péče

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit. 

MGR. KAMIL HAINC, V. R., TAJEMNÍK MĚÚ
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Železniční doprava v letech 1918–1938

Jaké změny nastaly na dráze po vyhlášení
republiky a kdy z Kralup vyjely první motoráky?
■ Po pádu monarchie se Kralupy pyšnily nejen mnoha průmyslovými závody, ale také významným železničním
uzlem. K jeho vybudování došlo již v 2. polovině 19. století a po stagnaci v éře Velké války se očekával další
rozkvět. Vlivem nepříznivých okolností však rozvoj kralupského nádraží probíhal jen pomalu. Celková modernizace
drah, jež čelily nové konkurenci v podobě rodící se autobusové dopravy, se ovšem nezastavila, naopak.
rvní změny na dráze nastaly hned
28. října 1918, kdy asi ve tři hodiny
odpoledne dorazil do kralupské stanice
telegram od dr. Zahradníka, místoministra českých železnic, s následujícím zněním: „Československý stát se právě před
sochou sv. Václava prohlásil. Já, jako zástupce železniční dopravy, nařizuji, aby se
strhly korunky a úřadovalo se česky, provoz se udržoval normálně a zastavil se provoz vozů do Vídně a Německa.“ Záhy byly
upraveny také nápisy na staniční
budově z německého Kralup na
české Kralupy a o den později byl
za přítomnosti členů národního
výboru vzat do přísahy přednosta stanice Fr. Čermák se zaměstnanci dráhy.

Z Oužic Úžice
a z Votvovic Otvovice

Kralupy – Nelahozeves. Do samotných Lovosic se po druhé koleji dalo dostat až v roce 1940.

Kolik jízdenek se prodalo
v roce 1923?

Poválečný rozvoj se ovšem týkal také lokálních železnic. Již v roce 1922 byla trať
z Kralup do Zvoleněvsi propojena s Pražsko-duchcovskou dráhou, a tak mohla
být záhy zavedena v tomto úseku osobní

Založení Československých státních drah a vznik ministerstva
železnic, stejně jako postupné
převedení dosud soukromých Staré kralupské nádraží
tratí do rukou mladé republiky,
to vše s sebou přineslo vyhlášení nového dopravy z Prahy do Slaného. O pět let později
státu. V Kralupech nastala zásadní změ- byly na této železnici nasazeny také rychlína především v zestátnění Buštěhradské ky z hlavního města do Loun, které ve velmi
dráhy. Ve stejné době dále probíhalo také omezeném počtu dvou spěšných vlaků jezdí
přejmenovávání okolních stanic, kdy třeba v pracovní dny dodnes. Mezi další novinky
Oužice nově nesly název Úžice, z Minkovic dvacátých let pak patřilo například sloučese staly Mikovice a z Votvovic Otvovice.
ní tří kralupských výtopen a dále výstavba
Po překonání počátečních obtíží se mla- lakovny nebo nové točny v depu.
dému státu rychle podařilo stabilizovat
Co se týče poválečné proměny samotné
hospodářství a brzy dosáhnout předvá- železniční dopravy, nárůstu spojů, přepravy
lečné úrovně. Nastupující konjunktuře se osob a zboží, tak například v roce 1923 na tramusela přizpůsobit doprava, což se týkalo ti z Prahy do Podmokel jezdilo denně celkem
i Kralup, kde jednokolejná trať vedoucí do šest rychlíků a dále dvacet devět vlaků osobLovosic brzdila obchodní ruch mezi Ně- ních, do Velvar se bylo možné dostat osmi
meckem a Prahou. Právě proto se již pět spoji, do Neratovic jezdilo vlaků deset a na
let po vyhlášení republiky začalo s rozši- Kladno osm. Celkem se prodalo 481 800
řováním nelahozeveských tunelů a s poklá- jízdenek, denně průměrně 1 320 jízdenek,
dáním druhé koleje v tomto úseku. Jelikož zavazadel bylo podáno 4 925 o celkové váze
mladý stát trápila poválečná chudoba a ne- 193 840 kg. Dále denně došlo a bylo vyprazaměstnanost, jednalo se o vítanou příleži- veno v průměru 500 železničních telegramů
tost pro místní bezprizorní občany, kterým a 57 bezdrátových soukromých zpráv.
tato stavební akce přinesla alespoň dočasnou obživu. Práce však i přesto pokračo- Rozvoj železnic
valy jen pomalu a teprve 12. května 1928 nezastavila ani krize
byl zahájen dvoukolejný provoz v úseku Mnoho změn přinesla třicátá léta, kdy se

začalo s otevíráním nových železničních
zastávek, jichž se na území Kralup nacházelo více než dnes. První z nich byla zastávka Minice na Buštěhradské dráze, uvedena
do provozu 1. prosince 1930. O necelé dva
roky později následovala zastávka Mikovice na dráze z Kralup do Slaného a následující rok Zeměchy na téže trati. Jako
poslední vznikla 19. května 1934 zastávka
Kralupy nad Vltavou gymnázium určena
pro školní vlaky. Další novinkou se stalo postupné nasazování motorových vozů na lokálkách. Nejprve
byl v lednu 1932 zahájen motorový provoz na trati z Kralup do
Neratovic, v květnu do Slaného,
v prosinci do Kladna a od května 1933 začaly jezdit motoráky
také do Velvar. Poslední velkou
změnou, jež nastává v této době,
je postupné zavádění autobusové
dopravy, jež začíná rychle konkurovat železnici. Mezi prvními byla zavedena v regionu v roce 1929
linka Fr. Drdy z Prahy přes Kralupy na Mělník. Brzy na to je možné
se autobusem dostat do celé řady okolních
měst, do Roudnice, Kladna, Odoleny Vody,
Veltrus nebo Staré Boleslavi.
Na první pohled se mohlo zdát, že změny související se vznikem Československa
přinesly na železnici velký posun vpřed,
ovšem v případě kralupského nádraží byl
opak pravdou. Situace ve stanici byla udržitelná do první světové války, avšak navýšením počtu spojů po roce 1918 přestal
železniční uzel nápor zvládat. Mezi hlavní
problémy stanice patřilo především špatné zaústění a napojení lokálních železnic
na hlavní trať Praha – Podmokly, stejně
jako nedostatek nástupišť pro osobní vlaky, a v neposlední řadě také snaha vybudovat nové seřadiště pro vlaky nákladní,
a tím ulevit přeplněným pražským nádražím. Zatímco tak nové konkurenci čelily
dráhy pomocí zavedení vlastních autobusů
ČSD, kralupský železniční uzel se dočkal
přestavby až v druhé polovině 20. století,
kdy byla postavena taktéž moderní staniční
budova.
ZDROJ: SOKA MĚLNÍK, F. SFKNV, INV. Č. 749

P
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Pokladna otevřena Út–Pá 15:30–20:00,
So–Ne 13:30–20:00. 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.
Sobota 2. října

14:30–18:30

CHLAPSKÝ DEN
V ZAHRADĚ KASS
Soutěže pro tatínky s dětmi (silové, rychlostní a obratnostní rodinná klání o krásné ceny).
Maminky jako doprovod vítány!

Sobota 16. října

7:30–12:00

FARMÁŘSKÉ TRHY
NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
Poslední možnost v tomto roce zažít přátelskou sousedskou atmosféru a zásobit se čerstvými nejen lokálními
produkty od osvědčených trhovců za tónů živé hudby
4D. Sortiment: ovoce a zelenina, pečivo, uzeniny, sýry, domácí sirupy a marmelády, rukodělné výrobky...
Zároveň se můžete v rámci trhů občerstvit, nasnídat nebo
rovnou naobědvat.

Úterý 19. října

19:00

JIŘÍ BÁRTA – VIOLONCELLO,
TEREZIE FIALOVÁ – KLAVÍR
Koncert ke 180. výročí narození Antonína Dvořáka.
Koncert plný lásky, radosti, beznaděje… zralosti
skladatelské, lidské.
Vstupné 190 Kč/160 Kč senior, student.

Neděle 24. října

14:00

KRALUPSKÝ TALENT
Tradiční pěvecká přehlídka mladých talentů. Účast v porotě
přislíbily slavné osobnosti, např. Ondřej Ruml a Míša Břízová.
Vstupné 100 Kč.
Dobrovolnou částkou můžete podpořit školní hudební
skupinu Raraši, ve které vystupují děti se zdravotními postiženími. Přijďte se pobavit, poznat nové talenty a udělat
dobrý skutek.

Úterý 26. října19:00

VĚRA MARTINOVÁ
Dlouho očekávaný koncert naší první dámy country
music je tu!
Vstupné 350 Kč.
Z důvodu rekonstrukce elektroinstalace velkého sálu
je koncert přesunutý do kina Vltava. Není tedy možné
dodržet konkrétní číslovaná místa. Zasedací pořádek
v kinosále tak bude volný (tzn. nečíslovaná místa).

Středa 3. listopadu 

VILÉM VEVERKA A FILIP
HRUBÝ – BAROQUE
TOP SUMMITS

19:00

Setkání generací, i tak by se dal nazvat projekt předního
českého hobojisty Viléma Veverky se zřejmě nejnadanějším mladým cembalistou dneška, Filipem Hrubým.
Hudba Johanna Sebastiana Bacha, jeho synů a současníků je pak logickým hudebním, pro hoboj a cembalo
jednoznačně se nabízejícím, leitmotivem programu obou
interpretů, který v atraktivní formě předkládají svým posluchačům. Koncert jako svého druhu originální prezentace vývoje hudby, nejen té barokní, ve špičkovém podání
dvou sólistů, komorních partnerů.
Vstupné 190 Kč/160 Kč senior, student.
Zápis do základních tanečních kurzů
a společenské výchovy
pro mládež v období 1–5/22.
Středa 10. listopadu 2021 od 8:00 hod. v kanceláři KD
Vltava v 1. patře. Přihlásit se můžete i další dny.
Kurz obsahuje 10 lekcí, dvě prodloužené a jeden věneček.
Je také možné si zakoupit gardenku pro doprovod, která
platí na všech 10 lekcí, nikoli na prodloužené a věneček.
Rezervace (telefonem, e-mailem) není možná – je třeba
rovnou zaplatit kurzovné na místě.

Odpolední kurz bude probíhat od 18:00 do 19:45, večerní
kurz od 20:15 do 22:00. Není nutné hlásit se v páru.
Cena kurzu: 2 200 Kč pro jednu osobu.
Cena gardenky: 300 Kč.

PŘIPRAVUJEME
Čtvrtek 9. prosince 

19:30

VÁNOČNÍ KONCERT
MARKÉTY WAGNEROVÉ
Krásný adventní večer, takový bývá koncert Markéty
Wagnerové, jejího sboru a hostů. Večerem zazní hlas
Petra Koláře, Míši Břízové a dalších.
Vstupné 200 Kč.
Přeložená divadelní představení:
Cyrano 16. 2. 2022
Naprostí cizinci – hledáme náhradní termín
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Ohlédnutí za Kralupským
kulturním létem 2021
■ Jak mohli jistě občané Kralup zaregistrovat, přišli jsme v našem městě již dva roky po sobě o tradiční
slavnosti pod názvem „Dny Kralup“. Ty loňské se neuskutečnily ani v podobě alternativního podzimního
Vinohraní 2020. Letos na jaře nebyla ještě situace z hygienického hlediska natolik růžová, aby se Dny Kralup
konaly v tradičním červnovém termínu, a tudíž se zrodil nápad venkovní kulturní akce v tomto roce „rozmělnit“
do několika menších bloků. Takto vznikl koncept právě završeného „Kralupského kulturního léta 21“.
pálila stage pro ještě zapálenějšího Petra
Kroutila a jeho Original Vintage Orchestra. Nutno podotknout, že sám Mistr ani
pódium nepotřeboval a koncertoval místy
přímo na náměstí mezi hosty. Poté převzalo žezlo nestárnoucí trio Lety mimo
a bavilo mladé i ty starší. Večer hudebně dovršilo vystoupení líbivé kapely Botox, jež přilákala zejména mladé fanynky
a rozdávala podpisy na všechny strany.
V rámci doprovodného programu byla
v plném slova smyslu středobodem náměstí mobilní florbalová plocha, která vyrostla před kostelem pod rukama
Kralupy Wolves již v pátek večer. Místní
klub na ní během sobotního dne uspořádal florbalový turnaj pro týmy blízké
i ty vzdálenější a zajistil, aby trofej, jak
se sluší a patří, zůstala na konci turnaje v Kralupech. Na terase kolem Švejka
vyrostly sponzorské stany a dílny pro
malé děti. Dobrou náladu podporovaly
i četné stánky s nápoji a občerstvením.
Nad vším se tyčilo posuvné rameno gigantického hasicího vozu společnosti Synthos se zabudovanou kamerou.
A zde se sluší poděkovat právě těm, kteří
akce Kralupského kulturního léta finančně zaštítili. Byli jimi:

Kralupský
hudební
festiválek

FOTO: ALEŠ LEVÝ

P

rvní část odstartovala v podobě Westernového městečka na paloučku
u Vltavy 21. srpna odpoledne a užít si ji
přišli zejména nejmenší návštěvníci. Ti
se snažili okusit, jaké to asi kdysi bylo na
Divokém západě, rýžovali zlato, chytali
skot do lasa ze sedla koně, potom ho dojili
a projížděli se na koních ve stínu stromů.
Doprovodný program čítal mnoho dobových vystoupení a dětských dílniček. Na
své si přišel i dospělý doprovod dětí. Pro
rodiče bylo připraveno bohaté občerstvení
a večer vystoupila legenda české country
music, jež má ke Kralupům obzvláště blízko, „Rangers Band“. Do teplé noci potom
muziku ještě přitvrdila formace složená
kolem místního pedagoga Milana Junáška
– „Don Tichot“.
Poslední srpnovou sobotu jsme se snažili potěšit naše nejstarší občany a nasměřovali jsme program ve spolupráci s kralupským DPS a jeho ředitelkou
Mgr. Petrou Urbanovou právě do jejich
zahrady v areálu zeleného domu s pečovatelskou službou. Mezi účinkujícími se
vystřídaly nadané děti ze sboru Markéty
Wagnerové a vokální těleso VIDA, které
bez použití nástrojového doprovodu přiblížilo posluchačům světové hity minulého století pouze svými skvělými hlasy.
Absolutním vrcholem celého odpoledne bylo vystoupení nestárnoucího Pepíčka Zímy,
který s humorem a šarmem sobě vlastním
vykouzlil úsměv ve tvářích návštěvníků
všech generací a dokázal, že i ve velmi
pokročilém věku „na to stále má“.
Absolutním vyvrcholením letošních
slavností byl potom „dvoják“ na náměstí, kdy v pátek 3. 9. proběhlo mezi kostelem a MěÚ letní kino s vysokou návštěvností a v sobotu následoval festival
s bohatým doprovodným programem.
Na Palackého náměstí vyrostlo ráno pódium, na kterém se během odpoledne a večera vystřídaly 4 hudební formace a zaznělo
i poselství pana starosty M. Czechmanna.
Hudební proud odstartovala progresivní
kapela GotHigh z Kralup a parádně roz-

Dále děkujeme všem partnerům akcí a dalším aktivně zapojeným institucím: DPS, Kralupy TV, Kralupský Zpravodaj, Rádio Relax,
Kralupy Wolves, Charita Kralupy nad Vltavou, Záchranná služba Kralupy nad Vltavou, TSM.
Můj osobní dík míří za všemi kolegy z KaSS, kteří programy vymýšleli, organizovali a fyzicky doprovázeli.
A v neposlední řadě nás těšilo, že se letošní venkovní podniky líbily vám, našim
návštěvníkům!
Dovolte, abych naposledy plošně poděkoval za povedené letní akce a přijměte pozvání na ty podzimní, které právě startují
v KaSS na alternativní scéně kina Vltava.
Za tým KaSS

Logo - barevné s přechody, základní verze

ROBIN JANOŠ
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Ohlédnutí za Kralupským k
1/

2/

3/

4/

5/

6/

1/ 2/Petr Kroutil a jeho orchestr roztančil publikum na Palackého náměstí
3/ Nestárnoucí Josef Zíma potěšil své publikum v areálu DPS Kralupy nad Vltavou
4/ 5/ 6/ Westernové městečko na paloučku potěšilo mladší i starší návštěvníky
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kulturním létem 2021
8/

9/

10/

11/

12/

12 X FOTO: ALEŠ LEVÝ

7/

7/ Zaplněné Palackého náměstí při sledování filmu Bábovky
8/ Florbalový turnaj, který se uskutečnil na Palackého náměstí
9/ 10/ Diváci při hudebním Festiválku

11/ Kapela Botox
12/ Ohňová show v rámci hlavního programu na Palackého náměstí

Pá 1. 10.

Po 11. 10.

So 16. 10.

17:00
MINUTA VĚČNOSTI

19:00
TUKTUKEM Z THAJSKA AŽ NA
MORAVU – TOMÁŠ VEJMOLA

14:30
MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Drama/Thriller • Česko • 2021 • vstupné 70 Kč

20:00
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie/Drama • Česko • 2021 •
vstupné 70 Kč

So 2. 10.
14:30
DRAČÍ ZEMĚ
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný •
Německo • 2020 • dabing • vstupné 70 Kč

17:00
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie/Drama•Česko•2021•vstupné 70 Kč

20:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller • Velká
Británie/USA • 2021 • titulky • vstupné 70 Kč

Ne 3. 10.
14:30
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný/Komedie/Rodinný •
USA • 2021 • dabing • vstupné 70 Kč

18:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller • Velká
Británie/USA • 2021 • titulky •
vstupné 70 Kč

Út 5. 10.
17:00
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný• USA/Kanada• 2021• dabing•
vstupné 70 Kč

20:00
ZÁTOPEK
Životopisný/Drama • Česko • 2021 •
vstupné 70 Kč

St 6. 10.
17:00
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie/Drama • Česko • 2021 •
vstupné 70 Kč

20:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller • Velká
Británie/USA • 2021 • titulky • vstupné 70 Kč

Čt 7. 10.
17:00
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/
Komedie/Fantasy • Česko/Francie/Polsko/
Slovensko • 2021 • vstupné 70 Kč

20:00
KAREL
Dokumentární• Česko• 2020• vstupné 70 Kč

So 9. 10.
20:00
ZÁTOPEK

O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnout těžké
situace, nebo jaký to je být sám, jeden rok na dobrodružné cestě, a mnoho barvitých historek plných
neskutečných situacích, nabídek k sňatku, útěků
před slonem, příšerných Indů ale i nádherného
Íránu vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile
rád poví za doprovodu fotografií, hudby a videí
promítaných na plátně.•Vstupné 120 Kč.

Út 12. 10.
15:00
KINO SENIOR – ZBOŽŇOVANÝ
Komedie/Drama•Česko•2021•vstupné 70 Kč

17:00
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/
Komedie/Fantasy • Česko/Francie/Polsko/
Slovensko • vstupné 70 Kč

20:00
KAREL
Dokumentární•Česko•2020•vstupné 70 Kč

Dobrodružný/Sci-Fi• USA• 2021• dabing•
vstupné 70 Kč

Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/
Komedie/Fantasy, • Česko/Francie/Polsko/
Slovensko • 2021 • vstupné 70 Kč

17:00
KAREL
20:00
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ

20:00
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

Akční/Sci-Fi/Thriller• USA• 2021• dabing•
vstupné 70 Kč

Komedie/Romantický • Česko • 2021 •
vstupné 70 Kč

Ne 17. 10.

Ne 24. 10.
14:00
KRALUPSKÝ TALENT 2021

14:30
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/
Komedie/Fantasy • Česko/Francie/Polsko/
Slovensko • 2021 • vstupné 70 Kč

18:00
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční/Sci-Fi/Thriller • USA • 2021 • titulky •
vstupné 70 Kč

NENÍ ČAS
ZEMŘÍT
2., 3., 6.
a 13. října

Pokladna otevřena vždy hodinu před začátkem
první projekce. Vstupenky lze také kupovat
online na kasskralupy.cz.
KaSS si vyhrazuje právo na změnu programu.
Kino Vltava – náměstí J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827,
předprodej: 315 726 101, kasskralupy.cz.

St 13. 10.

Po 18. 10.

17:00

17:00
VEŘEJNÁ DEBATA s občany města nad

Dokumentární• Česko• 2021• vstupné 70 Kč

20:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller • Velká
Británie/USA • 2021 • titulky • vstupné 70 Kč

Čt 14. 10.
17:00
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/
Komedie/Fantasy • Česko/Francie/Polsko/
Slovensko • 2021 • vstupné 70 Kč

20:00
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční/Sci-Fi/Thriller • USA • 2021 • titulky
• vstupné 70 Kč

Ne 10. 10.

Pá 15. 10.

14:30
MYŠI PATŘÍ DO NEBE

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ

17:00

Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/
Komedie/Fantasy • Česko/Francie/Polsko/
Slovensko • 2021 • vstupné 70 Kč

Dobrodružný/Rodinný • Francie •
2021 • dabing • vstupné 70 Kč

18:00
KAREL

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

20:00
Komedie/Romantický • Česko • 2021 •
vstupné 70 Kč

17:00
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
3D PROJEKCE

Akční/Sci-Fi/Thriller•USA•2021•dabing•
vstupné 150 Kč

ŘÍJEN 2021

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK
JEDNOU JE…

Pá 22. 10.

Dokumentární•Česko•2020•vstupné 70 Kč

PROGRAM
KINA
VLTAVA

Životopisný/Drama • Česko • 2021 •
vstupné 70 Kč

Dokumentární• Česko• 2020• vstupné 70 Kč

20:00
DUNA

developerskými záměry v Kralupech. Nejvyšší
představitelé MěÚ v Kralupech nad Vltavou,
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
a zástupci developerů se setkají v moderované
besedě s občany města, aby představili stavební
záměry a zodpověděli dotazy z řad veřejnosti.

Út 19. 10.
19:00
JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE FIALOVÁ

Koncert ke 180. výročí narození Antonína
Dvořáka. • Koncert plný lásky, radosti,
beznaděje… zralosti skladatelské, lidské.•
Vstupné 190 Kč/160 Kč senior, student.

St 20. 10.
17:00
KAREL

Dokumentární• Česko• 2020• vstupné 70 Kč

20:00
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

Komedie/Romantický • Česko • 2021 •
vstupné 70 Kč

Tradiční pěvecká přehlídka mladých talentů.
Účast v porotě přislíbily slavné osobnosti. •
Vstupné 100 Kč.

Út 26. 10.
19:00
VĚRA MARTINOVÁ

Věra Martinová je výraznou osobností naší
hudební scény s nezaměnitelným stylem, jistě není
třeba ji dlouze představovat.• Vstupné 350 Kč.

St 27. 10.
17:00
ROZBITÝ ROBOT RON

Animovaný • USA/Velká Británie • 2021•
dabing • vstupné 70 Kč

20:00
KRYŠTOF

Drama • Česko • 2021 • vstupné 70 Kč

Čt 28. 10.
17:00
ADDAMSOVA RODINA 2

Animovaný/Komedie/Rodinný/Fantasy/Horor •
USA/Velká Británie/Kanada • 2021•
dabing • vstupné 70 Kč

20:00
POSLEDNÍ SOUBOJ

Drama/Historický • USA • 2021 • titulky •
vstupné 70 Kč

Pá 29. 10.
17:00
PÁR SPRÁVNÝCH LACHTANŮ

Animovaný • Jihoafrická republika • 2021 •
dabing • vstupné 70 Kč

20:00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

Komedie/Drama•Česko•2021•vstupné 70 Kč

So 30. 10.
14:30
ADDAMSOVA RODINA 2

Animovaný/Komedie/Rodinný/Fantasy/Horor •
USA/Velká Británie/Kanada • 2021 • dabing •
vstupné 70 Kč

17:00
KAREL

Dokumentární•Česko•2020•vstupné 70 Kč

20:00
DUNA

Dobrodružný/Sci-Fi • USA • 2021 • titulky •
vstupné 70 Kč

Ne 31. 10.
14:30
MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Čt 21. 10.

Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/
Komedie/Fantasy • Česko/Francie/Polsko/
Slovensko • 2021 • vstupné 70 Kč

17:00
ROZBITÝ ROBOT RON

18:00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

Animovaný • USA/Velká Británie • 2021 •
dabing • vstupné 70 Kč

Komedie/Drama • Česko • 2021 •
vstupné 70 Kč
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Seifertovy
Kralupy 2021

1. cena

Linda Liczki

2. cena

Agáta Prošková

3. cena

Tereza Ederová

FOTO: JOZEF ONDERKA

kategorie nad 18 let:
1. cena

Kristýna Petišková

2. cena

Jan Kovanic

FOTO: JAN KOVANIC

Jaroslav Seifert měl jistě radost. Letošní třídenní
festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy byl
plný pozitivní energie, inspirativních setkání, krásných melodií a především nádherných veršů. Děkujeme všem soutěžícím za to, s jakou láskou oslavují
krásu českého jazyka, tím pro nás ostatní činí svět
zářivějším místem. Gratulujeme všem vítězům.
Vítězové autorské literární soutěže
kategorie 14–18 let:

Vnučka J. Seiferta,
Klára Seifertová

Děkujeme Středočeskému kraji za finanční
podporu festivalu.

3. cena
David Hartmann
Cena za sonet: Michal Kopečný
ZA KD JITKA KOŠŤÁLOVÁ, PRODUKČNÍ

Co všechno máma říkala?
Kralupská Scéna zve do divadla a také slaví devadesátiny
■ Blíží se premiéra, a to je v divadle
vždy důvod k nervozitě. Stihne se
to nazkoušet? Bude hotová scéna?
A hlavně, povede se dát do toho
všechno, na co jsme přišli během
zkoušek?

I

nscenace, která se teď chystá v kralupském divadle Scéna, bude docela komorní. Čtyři herečky – Bětka Žitná, Helena
Plicková, Tereza Libichová a Barbora Gottliebová – si spolu s režisérkou Jiřinou Lhotskou vybraly text britské autorky Charlotte
Keatleyové Máma říkala, že bych neměla.
Kvůli covidu se zkoušení protáhlo na dva
roky a konec příprav je stanoven na 5. listopadu, kdy bude v kralupské divadelní
klubovně premiéra. Ve stejném sálku, do
kterého se chodí z Hakenovy ulice, se uskuteční i první repríza 20. listopadu v rámci
festivalu Scénafest.
„Nebude to úplně komedie. Vtipné momenty se tam ale (snad) najdou. Odvyprávíme příběh čtyř generací v jedné rodině
po ženské linii. Hezky se tam ukazují různé přístupy k výchově a co to s dětma dělá.
Chyby, které děláme, i když se nás rodiče
od nich snaží odradit,“ popisuje chystané
představení Helena Plicková.
Premiéra je pro režisérku a také herečku a pedagožku Jiřinu Lhotskou divadelním návratem do Kralup. J. Lhotská řadu
let vedla místní základní uměleckou školu.
„Kromě jedné herečky, Báry Gottliebové,
jsme všechny z dramaťáku, který v Kralu-

pech vedla,“ říká H. Plicková. Režisérka,
která se potom z Kralup odstěhovala do
jižních Čech, se nedávno vrátila do Prahy,
odkud pochází. „Jakmile jsme se to dozvěděly, zrodil se plán, něco udělat spolu. Začaly jsme hledat text, jenž by byl pro nás
vhodný, tedy jen pro holky,“ vzpomíná kralupská divadelnice.
Takovou hru hledaly dlouho. „Nebylo to
jednoduché, chtěly jsme něco, aby to mělo
dramatický náboj. Hodně věcí jsme četly
úplně zbytečně. Dokonce jsme část jedné hry
sami přeložily – to dělala Terka Libichová.
Ale ukázalo se, že to nebude nosné. Nakonec
jsme narazily na Mámu. Přišlo nám skvělé,
že je to téma, jež řeší úplně každý, a že můžeme tvořit spolu. Je to velká radost, dělat
s Jiřinkou. Nutí nás přemýšlet a prožít si
to, ale nepřehrávat, vlastně jenom existovat
v té postavě na jevišti,“ líčí Helena Plicková.
Na inscenaci spolupracuje také hudebník
Ivan Tatar, který vytváří covery písniček na
violoncello v různých aranžích, aby odpovídaly střídání čtyř generací. Adéla Kasalická,
jež také prošla kralupským dramaťákem,
připravuje kostýmy. „Vracíme se k sobě,“
směje se H. Plicková, která v kralupském
souboru nejen hraje, ale působí i jako režisérka. Naposledy režírovala spolu s Týnou Hénigovou komedii Woodyho Allena
Central Park West, v němž zároveň hraje
podváděnou manželku, psycholožku Phyllis.
S touto manhattanskou konverzačkou
podniká soubor ještě před chystanou premiérou malé turné. Na konci září ji hráli

v Nelahozevsi, zkraje října, hned 3. 10. , vystoupí v Činoherním klubu v Praze a 30. 10.
se představí v Libčicích v sále ZUŠ. V listopadu se chystá na soutěžní postupovou
Krajskou přehlídku amatérských divadel
do Neratovic.
Přejít od komedie k dramatické hře
Máma říkala prý nebudou mít divadelnice
žádný velký problém. „Máme to vyvážený,
dát si komedii, a potom zkusit něco niterního, zaměřeného na prožitek. I nás to posouvá. Je nám jasné, že to nebude zájezdovka, ale určitě zkusíme soutěžní přehlídku.
A potom bude zase něco komediálního…
Spíš se ale připravte na černý humor,“ říká
Helena Plicková a prozrazuje, že v příštím
kuse bude naopak Týna Hénigová režírovat inscenaci, v níž si H. Plicková zahraje
poprvé s Jiřinou Lhotskou.
Divadelní soubor Scéna si letos připomíná 90 let od svého založení. Podle pramenů u něj bylo 24 členů. Zvláštní zásluhu na vzniku spolku Scéna, který se v roce
1931 zrodil po rozpadu divadelního odboru
místního Sokola, měl majitel místního pekařství pan Hrdina, který daroval kroniku.
Zajímavosti ze své historie si kralupské divadlo připomene během programu svého
podzimního festivalu Scénafest. Ten začne
20. listopadu odpoledními pohádkami a diváci se mohou těšit, kromě zmíněné první reprízy Mámy, také na vystoupení písničkáře Inženýra Vladimíra a na hororové
vystoupení Bažantovy loutkářské družiny.
MAGDALENA ČECHLOVSKÁ
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Kardinál Duka požehnal arménský
křížový kámen v Kralupech
N

Organizátor akce T. Nersisjan
a kardinál Dominik Duka

FOTO: JAN HORÁK

ávštěvníci Husova parku v Kralupech
nad Vltavou si mohou všimnout nového monumentu. Je jím tradiční arménský křížový kámen. Ten připomíná jeden
a půl milionu lidských životů ztracených
v důsledku tzv. arménské genocidy. Jednalo
se o strašlivou událost – systematické vyvražďování Arménů ze strany Turků během
první světové války.
Pomník se v našem městě neobjevil náhodou. Za jeho vztyčením stojí osmadvacetiletý Telman Nersisjan, který se narodil
v Arménii. Jeho rodiče uprchli před válkou v roce 1993 a usadili se právě v našem
městě. Telmanovi bylo tehdy osm měsíců.
Od té doby žije s rodinou v Kralupech a cítí se na prvním místě Kralupákem, i když
stále ctí své kořeny a arménskou genocidu
považuje za nesmazatelnou bolest v srdci
arménského lidu.
„Arménská genocida, ač to na první
pohled není zřejmé, se dotýká i nás tady
v České republice. Armény a Čechy pojí
velice podobná historická zkušenost. Pod
pojmem arménská genocida si totiž můžeme představit stejné hrůzné praktiky, které
používali nacisté za holokaustu,“ vysvětluje
T. Nersisjan.
Slavnostní odhalení pomníku obětem arménské genocidy proběhlo ve středu 15. září. Pomníku udělil požehnání arcibiskup
kardinál Duka, jenž také pronesl modlitbu
za oběti genocidy a válečného násilí. Kardinál připomněl, že Arménie byla prvním
křesťanským státem a že bychom neměli

dopustit, aby země a jejich národy, na kterých vznikla naše civilizace, zanikly.
Účastníci akce vyslechli také poslání arménského velvyslance v ČR Ašota Hovakimijana, jenž vyslovil naději, že proti podobným genocidám budeme společně bojovat
a do budoucna jim zabráníme. Zasvěcenou
přednášku pronesl pedagog z Univerzity
Karlovy, Marek Jandák, jenž osvětlil historické souvislosti arménské genocidy a její
dopady na současný vývoj v Evropě.
Mezi účastníky akce byli též kralupský
starosta Marek Czechmann a místostarosta
Libor Lesák. Druhý jmenovaný zavzpomínal, že Město Kralupy už v 90. letech zrekonstruovalo soubor městských bytů, jež
poté nabídlo válečným uprchlíkům právě
z Arménie. Hrdě dodal, že je potěšen, na-

kolik tito tehdy nově příchozí a jejich rodiny
přispívají k rozvoji města a jeho kultury.
Akci podpořili svou účastí i řeporyjský
starosta Pavel Novotný a kněz zdejší římskokatolické farnosti František Masařík.
„Byl bych rád, aby křížový kámen stanul
po boku dalších kralupských památek, jako jsou památník mistra Jana Husa nebo
pomníky obětem světových válek, a aby se
stal součástí kralupské kultury a mementem zločinů a zbytečně ztracených lidských
životů, kterým je třeba do budoucna zabránit,“ uzavřel Nersisjan.
Dodejme, že zdobené kamenné stély s křížem, tzv. chačkary, se v Arménii tesají již přes
tisíc let. Právě u nich si arménské komunity
po celém světě každoročně 24. dubna připomínají výročí genocidy.
LENKA CÍSLEROVÁ

20. ročník MUSICFEST KRALUPY
JAKUB DĚKAN je český zpěvák a textař, který spolupracuje se skupinami ATMO
Music, UDG, Rybičkami 48, Marpem a pod produkcí DJ Wiche nazpíval společný
song Moja Reč. V prosinci roku 2014 vydal svůj první sólo song s názvem Řidičák, který
mu produkoval ODD z ATMO music. Společně se zpěváky Pavlem Calltou a Martinem
Harichem objížděl několik českých měst v rámci společného turné Redhead Music
Tour v roce 2016. V roce 2017 pak jarní turné spolu se zpěvákem Pekařem s názvem
Malý Velký Tour. Nyní koncertuje se svou vlastní skupinou Jakub Děkan & band. Na
jeho koncertech můžete slyšet hity Řidičák, Já vím, Děda a další. Jakub se jeví jako
pozitivní člověk a svá vystoupení vždy doprovází humornými poznámkami a tanečními kreacemi. Jeho poslední sólová píseň Děda má přes 15 mil. zhlédnutí na youtube.
V prosinci 2017 vyšla nová píseň Co bývávalo, už není. Píseň nazpíval s hudebníkem
Pokáčem.
Dále si můžete poslechnout kralupské kapely VOCAL BAND Markéty Aptové,
GOTHIGH, DON TICHOT a další místní umělce.
Akci podporuje Město Kralupy nad Vltavou, koná se 5. listopadu 2021 Na Krétě.
Vstupné 150 Kč předprodej (hrdinovam@seznam.cz), 190 Kč na místě.
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Literární
soutěž pro žáky
kralupských
základních škol
Základní škola Václava Havla
vyhlašuje literární soutěž pro žáky kralupských a okolních základních škol.
Téma: Život v době covidové
Věková kategorie

Soutěžní kategorie

Žáci 5. tříd

Vypravování – minimální rozsah 25 řádků.
Báseň – minimální rozsah 12 veršů.

Žáci 6. a 7. tříd

Povídka – jedna až tři strany textu.
Báseň – minimální rozsah 12 veršů.

Žáci 8. a 9. tříd

Povídka – jedna až tři strany textu.
Fejeton – minimální rozsah 25 řádků.
Báseň – minimální rozsah 12 veršů.

Termín zaslání příspěvků: 20. 10. 2021.
Pravidla:
Příspěvky zasílejte elektronicky (písmo Arial 11) do 20. 10. 2021.
Práce v záhlaví označte věkovou i soutěžní kategorií.
Každá kralupská škola může do jednotlivých kategorií zaslat tři soutěžní práce
(tedy např. za II. kategorii tři povídky a tři básně).
Jeden soutěžící může být zastoupen v několika kategoriích.
Práci vyhodnotí porota složená z učitelů a osobností našeho regionu.
Pokud nebude některá kategorie dostatečně zastoupena, nemusí být stanoveno
pořadí prací.
Příspěvky zasílejte na adresu sarka.zelenkova@zsrevolucni.cz.

Projekty a školní akce na ZŠ Jodlova

M

áme za sebou úspěšný
start nového školního
roku 2021/2022. Škola je zapojena do několika projektů
financovaných ESF a OPVV.

Organizujeme i své vlastní
projekty a školní akce. Jedním z nich je například československý projekt s názvem
Záložka do knihy spojuje školy.
Jedná se již o dvanáctý ročník,
který spojuje české a slovenské
školy. Děti ze slovenských škol
zasílají pravidelně své vyrobené záložky dětem do České
republiky a naopak. Naše děti tak získají nové zkušenosti s výrobou záložek, které se

vyrábějí vždy na určité téma,
letos Okouzlující svět knižních
příběhů, pohádek a básní. Zároveň každé dítě získá záložku
jinou, jež mu přijde ze sousední republiky, tu pak využívají
k práci ve škole, do knih apod.
Těšíme se tedy na tento projekt,
ale i další, které nás v letošním
roce čekají.
HANA MAZOCHOVÁ,
ASISTENTKA PEDAGOGA
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To bude počteníčko!
DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM

S

etkání s Janem Rendlem nad knihou
10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou odstartuje cyklus autorských čtení
a besed se spisovateli a publicisty, který pořádá pro širokou veřejnost Studentský parlament Dvořákova gymnázia; první Čtení

s autory proběhe 4. října v 16:30. / Teď
a tady: Sborník literárních a výtvarných
prací studentů DG, který vznikl v období
distanční výuky, byl slavnostně pokřtěn
za účasti kmotrů, autorů a koordinátora
projektu Ondry Batky. / 100% úspěšnost:
Všech 26 studentů třetího ročníku a septimy, kteří v červnu skládali mezinárodní
zkoušky z anglického jazyka Cambridge
English, obdrželo certifikát o úspěšném
absolvování zkoušky CAE nebo FCE; sedm
studentů dosáhlo nejvyššího stupně jazykových znalostí na úrovni C2. / Srdce
pro Vás: Studenti kvinty se již tradičně
zapojili do charitativní sbírky Srdíčkové dny organizované obecně prospěšnou
společností Život dětem na podporu těžce postižených dětí. / Ciao, ciao bambina:
Studentku z italské Sardinie, která přijela
na DG na roční studijní pobyt, uvítala ve
svých řadách kvinta. / Houstone máme
problém: K poruše vesmírné lodi a nucenému přistání na neznámé planetě došlo
během adaptačního pobytu primy; díky
pomoci septimánů posádka opravila své
plavidlo a vrátila se zpět na Zem. / Čas
letí jako jelen: Noc vědců nabitá pokusy,
rébusy a tvořivými dílnami na téma Čas
proběhla předposlední páteční noc na pů-

dě gymnázia v režii studentů a pedagogů.
/ Spravedlivý proces: Janu Bláhovi se podařilo obhájit účast na letním semináři
Street Law: Lidská práva v praxi, který
pořádá pro studenty středních škol Právnická fakulta Univerzity Karlovy. / Jak
neprofouknout a nehladovět: Účastníci
programu DofE besedovali se studenty
litoměřického gymnázia o svých zkušenostech s plněním výzev a expedic. / Již
tradiční Minikonference o vzdělávání
proběhne online 21. října.
KLÁRA SIKOROVÁ
DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM ASOŠE

Ohlédnutí za 60letou minulostí
D

ne 1. října 1961 byla zahájena výuka
v chemickém učilišti jako organické
součásti nově budovaného podniku na výrobu syntetického kaučuku. Pokračovatelem jeho tradic je dnešní Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště Kralupy –
a je jím rovných 60 let.
Během více než půl století zde získalo
vzdělání přes 4 000 chlapců a dívek. Zdejší škola vychovala z absolventů základní
školy mladé ženy a muže, kteří získali kvalitní vklad, z něhož mohli vycházet nejen
v dalším životě, ale i v případném následném studiu.
Onoho 1. října 1961 nastoupilo do novotou vonících učeben, laboratoří a dílen 146
žáků v tříletých oborech. Pro potřeby mateřského podniku Kaučuk se připravovali
na budoucí profesi provozních chemiků,

laborantek, zámečníků a elektromontérů (původnímu oboru mechanik měřicích
a regulačních přístrojů se v prvních letech
žáci vyučovali v Chomutově). Určitý čas
měla škola kosmopolitní charakter, když se
zde na odbornou profesi postupně připravovalo 64 Vietnamců (1982, 1987 a 1979).
Učiliště v dalších letech pružně reagovalo
i na skutečnost rozrůstajícího se chemického komplexu o rafinérský celek a jistý čas se
zde vyučoval obor ropař, později velmi žádaný mechanik měřicí a regulační techniky.
Byly zaváděny nové obory s maturitou –
elektrotechnický, elektronický i chemický.
V roce 2007 byla zahájena výuka na principech průmyslové školy a první maturanti – průmyslováci vyšli z této školy v r. 2011.
Škola se stala i místem celoživotního
vzdělávání dospělých. Při zaměstnání
získaly kvalifikaci více než tři stovky mužů a žen – v r. 2001 jich bylo 245 (včetně
prvních 26 dospělých maturantů – dálkařů, kteří se připravovali při zaměstnání pro potřeby podniků Kaučuk (pozdější
Synthos), Česká rafinérská, ICN Roztoky

u Prahy a Spolana Neratovice). Uskutečnilo se zde v posledních pěti letech také několik rekvalifikačních kurzů i pro
nezaměstnané.
Přesně na den, po dosavadních 45 letech
činnosti, název středního odborného učiliště jako typ školy v Kralupech zanikl. Nahradil ho rozšířený název „Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště“. Obohatila se paleta studijních oborů, noví žáci se
mohli připravovat v oboru běžném na průmyslové škole: aplikovaná chemie – výpočetní technika v chemii, poté převeden na
obor analýza potravin, a elektronické počítačové systémy, později změněn na informační technologie – počítačové sítě. Skladba oborů tedy zůstala a rozšířila se jejich
nabídka. A navíc pro maturanty elektrotechniky se nabízí jedinečná šance – ve 3.
ročníku vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru elektromechanik.
(J. Herain, převzato z almanachu
k 50. výročí školy, upraveno.)
Více z historie a vzpomínek najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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SEIFERTOVY KRALUPY

AREÁL ŠVP MOKROSUKY
NA ŠUMAVĚ

VÝSTAVA A VERNISÁŽ

3X FOTO: JAN FIŠAR

V pátek 17. září 2021 proběhlo v kinosále
KASS Vltava vyhlášení vítězů dětské recitační soutěže v rámci 26. ročníku Festivalu
poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Příjemné odpoledne za přítomnosti rodičů a široké veřejnosti moderoval herec a zpěvák
Petr Ryšavý.

a hlavně jejich děti velký zájem. Konkrétně
to je Robotika a umělá inteligence, Technika kolem nás, Tenisová přípravka, Vaření
a pečení pro nejmenší a Malý policista.

NOVÉ KROUŽKY
V letošním školním roce otevíráme několik
nových zájmových útvarů, o které mají rodiče

V pondělí 12. září 2021 v podvečer proběhla v prostorách DDM Kralupy slavnostní vernisáž výtvarných prací dětí z příměstských
kempů a táborů. Vernisáž navštívili rodiče
i samotní tvůrci, tedy děti. Bylo pěkné vidět,
jak jsou na své práce pyšní. Následně byla
výstava až do čtvrtka 16. září zpřístupněna
široké veřejnosti.

Podzim prý bývá na Šumavě krásný. Přesvědčit se o tom můžete i vy. Náš areál v šumavských Mokrosukách je vám plně k dispozici.
Více informací o podmínkách ubytování naleznete na našem webu (www.ddmkralupy)
nebo na telefonním čísle 315 722 236.

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD
Svatomartinský lampionový průvod – 11. listopadu 2021

SOŠ & SOU

První den na střední škole
1. září zažila naše škola dlouho nevídaný nával „prváků“ a jejich rodičů. Děvčata a chlapci poprvé vkročili na středoškolskou půdu. Trocha nervozity, nejistoty, ale
i zvědavosti. Jaké to tady bude? Zvládnu
to? Jací budou učitelé? A co spolužáci?
Budou v pohodě?
Studenti zahajovali studium v učňovských oborech strojní mechanik a elektro-

mechanik i v maturitním oboru mechanik
elektrotechnik, v němž mají jedinečnou
šanci získat ve 3. ročníku výuční list a pokračovat k maturitě. V SOŠ jsme přivítali
žákyně a žáky chemického oboru analýza potravin, největší zájem je o studium
informačních technologií se zaměřením na
počítačové sítě.
Žáci 1. ročníků tvoří letos polovinu

počtu žáků na celé škole. Vypadá to, že zájem o technické obory začal stoupat. Vždyť
poprvé snad po 15 letech se objevil v 1. ročníku více než dvojnásobný počet žáků, než
odešlo absolventů. To nás těší a doufáme, že zájem o studium v naší škole bude
i nadále stoupat.
Takže hodně úspěchů při studiu, milí
naši noví žáci! 
J. MAZOURKOVÁ

Cesta brigádníků 693, Kralupy nad Vltavou pořádá pro žáky 9. tříd ZŠ

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY.
Výuka je věnována typům úloh z testů dle státního zadání.
Délka kurzu: polovina listopadu – konec března.
1 hodina týdně.
Kurzy vedou zkušené středoškolské učitelky ČJ a M, absolventka FF UK a absolventka MFF UK.
Maximální počet žáků každého kurzu: 35.
Minimální počet žáků každého kurzu: 10.
Cena každého kurzu: 1 000 Kč, tj. za oba předměty 2 000 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 2021 Mgr. Mazourková na adrese mazourkova@edukra.cz. O podrobnější informace můžete požádat tamtéž.
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45. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2021

 jubilanti

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

PŘEJEME našim spoluobčanům,
kteří oslaví V ŘÍJNU
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Jiřina Černá

Kdy? V sobotu 16. října 2021 od 14 hod. v HOTELU
SPORT v Kralupech nad Vltavou

Josef Helebrant
Jaromír Kollarovský
Jiřina Kroupová

80 let

Anna Lisová
Miroslav Němec
Zbyněk Týfa
Ing. František Urbánek
Jiří Zajíček
František Civín

85 let

RNDr. Václav Šára
Karel Štěpán

91 let

Jaroslav Novák

92 let

Miloslava Ledvinová

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

www.kralupskyzpravodaj.cz

Zveme všechny členy a nové zájemce o členství
v Kruhu přátel Prahy na výroční členskou schůzi,
která se bude konat na počest 45. výročí založení
tohoto zájmového spolku.
Tento spolek pořádá organizované výlety do
hlavního města Prahy za účelem jejího hlubšího poznávání. Navštěvujeme přírodní parky, naučné stezky, výstavy, galerie, muzea, technické
památky.
Program: Ve 14:00 proběhne slavnostní zahájení.
Seznámíme vás s výroční zprávou, zprávou
o hospodaření, plánem akcí na 46. sezónu. Promítneme si prezentace o Praze. Posedíme u kávy
a malého občerstvení, zavzpomínáme na minulé
ročníky.

Toto setkání je realizováno s finanční podporou
MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Výbor KPP, zapsaný spolek

Jak se tančilo a bude tančit s TSK MLS

S

tejně jako během loňského a předloňského léta se mohli pravidelní návštěvníci i náhodní kolemjdoucí přidat k tanci
v rámci našich tančíren pod širým nebem,
tak i letos jsme ve spolupráci s Terassa Caffé
Bistro a za podpory Města Kralupy uspořá-

 rodáci

 vzpomínky
Dne 5. 10. 2021 uplyne 20 let
od úmrtí pana JAROSLAVA
LOUŽECKÉHO.
Stále vzpomínají dcery Jarka, Miluše
a Petra s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dne 21. 10. uplynou dva roky od doby,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
ŠÁRKA MARKOVÁ BARDOŇOVÁ.
Stále vzpomínají rodiče, sestra
Štěpánka s rodinou a syn Lukáš.

FOTO: ARCHIV TSK MLS

Rodáci zvou zájemce ve čtvrtek 14. října na plánovaný zájezd do Jindřichova Hradce. Již přihlášení a další zájemci zaplatí zájezd ve čtvrtek 5. října
v „Salonku“ Domu pro seniory na Cukrovaru od
13 hod.
Členové platí 200 Kč, nečlenové 220 Kč.
Navštívíme v zámku okruh „Interiéry 18. a 19.
stol.“. Odpoledne ještě Krýzovy jesličky – největší
mechanický betlém na světě.
Informace k zájezdu na tel. 728 939 510.
Těší se na vás členky Výboru.

dali čtyři tančírny, a poprvé si vyzkoušeli
i mokrou variantu. Zjistili jsme, že tančit
jde i pod deštníkem, na druhou stranu je
pravda, že slunečné a teplé počasí zajistilo
mnohem více návštěvníků. Jsme moc rádi,
že se tančírny zapsaly do podvědomí kralupských příznivců (a především příznivkyň) tance a že ohlasy na ně jsou kladné.
V listopadu nás čeká organizace našeho
miniplesu v Otvovicích. Sál tam není nijak
velký, proto jsme omezili počet vstupenek na
pouhou stovku. Více podrobných informací si
můžete přečíst na našich stránkách facebook.
com/mlstanec. Tady ve Zpravodaji připomenu to důležité, tedy sobotní datum 13. listopadu. Miniples je určen pro všechny milovníky
společenského tance a pěkné hudby.
Klasický reprezentační ples pro vás
s nadšením chystáme v KD Vltava ještě
v letošní plesové sezóně. MARKÉTA PYTELOVÁ

 opustili nás
22. 8.
22. 8.
31. 8.
31. 8.
3. 9.
4. 9.
7. 9.

Vehbija Čergić
Milena Kochmanová
Helga Hanzlíková
Josef Trnovec
Luboš Horák
Jaroslav Doležal
Karel Fiedler

71 let
88 let
80 let
52 let
58 let
89 let
58 let

9. 9.
9. 9.
9. 9.
13. 9.
15. 9.
15. 9.
16. 9.

Jiřina Lhotská
Eva Fafková
Josef Pavlík
Miroslav Tichý
Helena Mentlíková
Anežka Havelcová
Miroslav Hlas

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se souhlasem pozůstalých.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

73 let
76 let
74 let
90 let
83 let
93 let
62 let

www.mestokralupy.cz 
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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

Městské MUZEUM

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

ŘÍJEN 2021

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

16. ZÁŘÍ

děli, že se soutěž líbila, byla zajímavá, a dokonce některé odpovědi přiměly luštitele najít místa spojená s J. Seifertem po našem
městě.
Nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se,
a to dvěma způsoby, buď odpovědi poslat,
anebo si odpovídat jen pro vlastní potěšení
a příjemnou náladu.
A to je pro nás z této soutěže i v této nestálé
době ten největší přínos.

ČTVRTEK, 14. 10.
17:00 – přednáška: Jaroslav Seifert známý
i neznámý, hovoří Jan Racek, vstupné 50 Kč.
26. ročník Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy byl úspěšně zahájen ve čtvrtek 16. 9. 2021 v Seifertově pamětní síni
kralupského muzea starostou města Markem
Czechmannem. Následovalo představení
nové výstavy se Seifertovskou tematikou
ředitelem Janem Rackem.
Vybrané básně J. Seiferta velmi ráda přednesla oblíbená herečka Barbora Munzarová.
Verše v podání paní Munzarové vnesly do sváteční atmosféry ještě více krásy, obdivu i pokory k jedinému našemu nositeli Nobelovy
ceny za literaturu.
Jistě mi dají za pravdu ti, kteří byli přítomni.
Je nám však líto nejen kralupských občanů, kteří si nechali tuto vzácnou příležitost
uniknout…
Slavnostní podvečer pokračoval koncertem
známého písničkáře pana Miroslava Palečka.
Jeho upravené písně z tzv. „Ježkárny“ mile
překvapily publikum. Hlavní část vystoupení
věnoval pan Paleček zhudebnění vybraných
Seifertových básní. Hudební pořad v doprovo-

du kytary i ukulele měl příjemnou atmosféru
v publiku s pobrukováním melodií, šeptáním
veršů básníka i zpěvem závěrečné písničky
„Život je jen náhoda“.
I tady platí povzdech: „Kde jsou všichni fanoušci pana Palečka?“… (pro mnohé známějšího ve dvojici Paleček + Janík).
Vyhlášení výsledků letošní soutěže „Jaroslav
Seifert a jeho výročí v roce 2021“, proběhlo
také tento podvečer v muzeu. Soutěž byla
uveřejněna v Kralupském Zpravodaji v měsících únor až červen a na muzejním webu.
Výsledek byl překvapivý, nejlepších odpovědí dosáhli dva soutěžící. A to Dana Lesniaková (65 let) a Jiří Manďák (71 let) oba
kupodivu z Ostravy, ale z jiných částí města. Gratulujeme a posíláme jim zaslouženou
knižní odměnu.
Z několika stran jsme se od čtenářů dozvě-

Zveme vás na náš web www.muzeumkralupy.cz, především složku online, i Facebook,
kde pro vás stále připravujeme mnohé
zajímavosti, videa, obrázky.
JAN RACEK

2X FOTO: MICHAELA PECHAČOVÁ

v podvečer proběhlo zahájení výstavy ke 120.
výročí narození Jaroslava Seiferta s názvem
„ZA TO STÁLO ŽÍT“.
Výstava potrvá do pátku 31. 12. 2021.
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Jakubem Kaprálem, hokejistou a trenérem mládeže HK Kralupy

Příběh hokejového gentlemana
■ Mnohými hokejovými příznivci je vnímán jako gentleman na bruslích. Svým chováním dokáže strhnout
spoluhráče nejen na ledě, ale také v kabině. Není proto divu, že se hokejový útočník Jakub Kaprál v průběhu času
pustil i do trenérské práce v místním klubu, kde momentálně zastává funkci hlavního kouče hráčských kategorií
pro 1. až 5. třídu základní školy.
Jakube, stále jste aktivním hráčem,
ovšem poměrně brzy jste se dostal také
k trenérské práci. Jak se to všechno
seběhlo?
Cesta k trénování u mě probíhala pozvolna.
Na Kladně jsem studoval sportovní gymnázium a zároveň hrál juniorskou extraligu. Osobně jsem ale nebyl zcela spokojen
s hráčským vytížením na ledě a ani s tím,
jaké výkony jsem podával. Jednu dobu to
bylo dobré, později zase naopak. Nicméně po maturitě jsem měl možnost získat
trenérskou licenci a zkusil se vydat právě
tímto směrem. Další praxi jsem pak získal
od místních trenérů, Lukáše Majera a Milana Ruchaře, díky nimž jsem se dostal až
k trénování žáků třetích a čtvrtých tříd.
Hrát někde jinde II. ligu se mi nechtělo.
Naopak mě to táhlo zpátky domů.
Rovněž dlouhodobě patříte k oporám
kralupského A týmu. Jak moc náročné je
skloubení hráčské přípravy s prací trenéra
mládeže?
Hokej mě stále hodně baví a naplňuje v obou těchto pozicích. Někdy je toho
opravdu hodně, ale protože se věnuji tomu, co mám rád, příliš si to nepřipouštím.
Mnohem náročnější to však se mnou mají
moji nejbližší, neboť hokejem žiji v podstatě nepřetržitě.
Velkou zkušeností pro Vás jistě byla
návštěva Číny, kam jste se podíval po
boku bývalého kralupského kouče Josefa
Zajíce. Jak s odstupem času hodnotíte
tuto nevšední hokejovou epizodu?
Zkušenost to byla naprosto mimořádná,
ovšem také dosti náročná. Na ledě jsme
byli třeba osm hodin denně a drilovali
místní kluky. Tak trochu to připomínalo
hokejovou kulturu bývalého Sovětského
svazu. Zážitků jsem si odtamtud přivezl spoustu. Největší strach jsem však měl
z dlouhého letu. Když jsme tam dorazili,
uvědomil jsem si, že už tohle pro mě byla
jedna z velkých výher. Další zážitky byly hodně spojené s tamním jídlem. Město
Chengdu je totiž proslulé nejostřejší kuchyní světa, přičemž některé pokrmy jsme
pochopitelně neváhali ochutnat. Naštěstí
bez újmy na zdraví.

dětí. Zdaleka ne všichni budou hrát I. ligu či
extraligu. Musí ale do sebe dostat tu chuť hrát
za Kralupy, neboť i tady doma mohou zažít
krásné zápasy před zaplněnými tribunami.

JAKUB KAPRÁL (1996)
Prošel extraligovými dorosty a juniory Rytířů Kladno. V kralupském A týmu letos načal svou šestou
sezónu. Taktéž si vyzkoušel Univerzitní ligu v klubu
Engineers Prague, přičemž hned třikrát se zúčastnil největší studentské sportovní akce „Hokejové
bitvy univerzit“ v dresu Vysoké školy ekonomické.
Jako trenér působí v Kralupech již šestým rokem,
z toho poslední tři v pozici svazového šéftrenéra
pro kategorie 1.–5. třídu. V současné době je
také studentem magisterského studia UK FTVS
(Management sportu) a zároveň studentem
trenérské licence A.

Přál byste si s trénováním spojit i nejbližší
budoucnost?
Ano, byl bych rád, kdybych se mohl v budoucnu hokejem živit. Nechci však nyní
specifikovat, v jaké pozici by to mělo být,
neboť i moje stávající práce pro klub je rovněž o manažerských dovednostech. Čili
i toto bych si dokázal v budoucnu představit. Mělo by mi k tomu pomoci i dovzdělávání se v mnoha různých oblastech, které
osobně vnímám jako takovou investici do
budoucna. Pokud by se později vyskytla
nabídka spojená s trénováním, u nás nebo i třeba v zahraničí, rozhodně bych o ní
uvažoval.
Hodně zdejších příznivců Vás vnímá jako
kralupského patriota, který na místní
klub nedá dopustit ani v nejmenším.
Cítíte se tak?
Když jsem se do Kralup vracel z Kladna,
tak jsem z hokeje příliš velkou radost neměl. Postupem času se mi však chuť do hry
vrátila, a to především díky vzestupu hokejového áčka. Přišel zkušený Pepa Zajíc, jenž
nás poměrně brzy dostal z toho nejhlubšího dna. Později bylo na tuto cestu dobře
navázáno a osobně si moc vážím toho, kde
jsme teď. Navíc tu stále je to kralupské jádro hráčů, což vnímám hodně pozitivně.
Něco podobného se však snažím dostat i do

Z minulého ročníku Krajské ligy bylo
odehráno pouze několik úvodních zápasů.
Bylo těžké se během tak dlouhé doby
udržet v kondici? Není Vám trochu líto, že
jste ztratil jeden hokejový rok?
Nebral jsem to úplně tak, že bych ztratil jeden hráčský rok. Kdyby se tady hrála ještě
o něco vyšší soutěž, je možné, že bych se na
to touto optikou díval. Celkově jsem se však
snažil hýbat. Kdybych se jen tak válel doma,
necítil bych se dobře. Spíš jsem se na to tedy
díval pohledem zdravého životního stylu.
V průběhu léta byl tým doplněn o několik
nadějných extraligistů z juniorky, čímž
konkurence v áčku ještě více vzrostla. Co
soudíte o síle tohoto dosti omlazeného
kolektivu?
Držím se raději opatrnosti. Máme na úvod
hodně těžké rozlosování, a přestože kluky
v žádném případě nepodceňuji, myslím si,
že nějaký ten měsíc jim celková adaptace zabere. Začátek nás může hodně nakopnout,
ale i trochu přibrzdit. A naše cíle? Nebudu
vykřikovat, že chceme soutěž vyhrát, to je
daleko. Chceme předvádět atraktivní hokej a bavit diváky. Pokud se nám tohle bude
dařit, věřím, že s tím přijdou i výsledky.
Hokejoví fanoušci mají dodnes v paměti
Váš rozhodující nájezd ze čtvrtfinále
Krajské ligy proti Mladé Boleslavi. Série
s tímto soupeřem byla neuvěřitelně
dramatická a napínavá. Je určitě velká
škoda, že tuto skvělou sezónu nebylo
možné dohrát z důvodu koronavirového
lockdownu. Jak na to všechno s odstupem
času vzpomínáte?
Vzpomínám si, že nálada před play off nebyla úplně ideální, neboť základní část jsme
ve velké formě neukončili. Během krátké
doby se ale všechno změnilo. Poměrně
lehce jsme se dostali přes Kolín a získali patřičnou sebedůvěru. Rezerva Mladé
Boleslavi poté rovněž vypadala jako hratelný soupeř, ale záhy se ukázalo, že jsou
doopravdy hodně silní. Hned první zápas

www.mestokralupy.cz 

v Boleslavi se nám však podařilo vyhrát
v prodloužení, a tak trochu jsme si mysleli, že bychom mohli doma rozhodnout. Zápas se nám ale vůbec nepovedl a za stavu
1:1 se série stěhovala znovu do Boleslavi.
Protože se hrálo hned druhý den, dalo se
očekávat, že už si domácí postup pohlídají.
Nám se však podařilo dostat utkání až do
prodloužení, kde nám mimochodem soupeř
zle zatápěl hlavně v přesilovce. Silou vůle
jsme to ale ubojovali a v nájezdech rozhodli.
Přiznám se, že jsem byl docela překvapen
z toho, jak snadno se mi podařilo dát gól.

ROZHOVOR s…

ROZHOVOR/POZVÁNKY ŘÍJEN 2021
Byl nakonec sice jediný, ovšem k postupu
to stačilo. Dalším klíčovým faktorem byla
skvělá forma brankáře Jirky Exnera. Bez
jeho mimořádného přispění bychom neměli šanci uspět. Velká škoda, že na semifinálovou sérii s Mělníkem už nedošlo.
Máte ještě nějaké hráčské sny, nebo
se Vaše stěžejní cíle primárně ubírají
k trenérské budoucnosti?
Jako hráč jsem v Kralupech spokojený. Nemám v plánu odtud odcházet. Moc bych si
přál, abychom jednou Krajskou ligu vyhráli
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a s fanoušky prožili další vítězné okamžiky.
Co se týče trénování, tak svoji nejbližší budoucnost bych chtěl spojit taktéž s naším
klubem, ovšem v pozdějším časovém horizontu je mým přáním posunout se přece jen
o něco výš. Trénovat tým dospělých, např.
i ve vyšší soutěži, to by mě samozřejmě lákalo. Cíle si však dávám postupné, ono není
úplně snadné se na takovou pozici dostat.
I proto se neupírám jen k této myšlence.
Rozhodující pro mě je, abych se zabýval
činností, ve které uvidím smysl a která mě
uživí.
ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Davidem Hemrem, trenérem FK Kralupy 1901

Pro postup do I. A třídy uděláme maximum!
■ Fotbalisté FK Kralupy 1901 vstoupili do nové sezóny úspěšně. Hned od prvních kol se pohybují v popředí tabulky,
přičemž cíl pro tuto sezónu je jednoznačný: postup do krajské I. A třídy! „Nečeká nás nic lehkého. O první místo
bude bojovat hned několik mužstev,“ říká kralupský trenér David Hemr, jenž Kralupskému Zpravodaji poskytl
následující rozhovor.
Fotbalové soutěže se vrátily po roční
pauze. Jak moc těžké pro Vás bylo udržet
hráče v kondici a celkové koncentraci?
Byli jste nuceni z důvodu covidové pauzy
učinit nějaké změny v hráčském kádru?
Vzhledem k situaci, která v polovině října minulého roku nastala, bylo vše značně složité.
Hráči měli individuální plány, jak se udržovat
v kondici. Poté jsme trénovali v rámci možností po skupinách a můžeme říct, že po fyzické stránce jsme na tuto sezónu připraveni.
Dá se po takto dlouhé pauze vůbec
odhadnout síla Vašich protivníků?
Kdo podle Vás bude patřit k favoritům
letošního ročníku I. B třídy?
Prvních pět kol ukázalo, že nás nečeká
nic jednoduchého. Soupeři jsou na vysoké
úrovni, soutěž bude i letos určitě vyrovnaná. O první místo bude bojovat tak pět
mužstev, mezi které chceme patřit.
Kralupskému fotbalu se po dlouhých letech
podařil onen pomyslný restart, fanoušci
znovu začínají na fotbal chodit a těšit se
z výsledků. Mě by ovšem zajímalo, jak
byste si Vy sám představoval ideální stav
fotbalu v Kralupech? Jaká soutěž by podle
Vašeho názoru Kralupům slušela v tom
nejideálnějším možném případě?
Za mě by byl ideální stav, aby se v Kralupech již na městském zrekonstruovaném
stadionu hrál Krajský přebor dospělých.
Krajský přebor je náš dlouhodobý cíl, který
by už byl krásnou vizitkou pro Kralupy nad
Vltavou. Za podpory města a výraznějšího sponzora můžeme časem myslet i výše.
V průběhu roku došlo taktéž k výraznému
zlepšení zázemí stadionu V Olších. Jaké

z I. A třídy? Máte i v tomto ohledu toto
prostředí zmapováno?
V přípravě nebo poháru jsme utkání s týmy z I. A třídy již odehráli. Myslím si, že
se nemáme čeho bát. V současném složení
bychom hráli ve vyšší soutěži takový střed
tabulky. Pokud se postup povede, pokusíme se, samozřejmě dle možností, mužstvo
ještě posílit.
novinky na hráče i diváky v tomto směru
čekají?
Naprostou prioritou pro nás bylo vybudování automatického závlahového systému,
což se nám za pomoci Středočeského kraje letos podařilo. Další výraznou změnou
je nová restaurace, která byla otevřena
1. července letošního roku.
Váš tým se po pěti odehraných kolech
(rozhovor vznikl po vítězném utkání s SK
Kosmonosy B, pozn. aut.) drží v popředí
tabulky. Jak jste spokojen s předvedenou
hrou a bodovým ziskem?
Bodový zisk mohl a měl být vyšší. Po prohře
ve čtvrtém kole v Hovorčovicích jsme si ale
svoje cíle ujasnili a hned následující domácí
utkání vypadalo úplně jinak. Myslím, že se
naše výkony budou jen zlepšovat.
Mezi fanoušky se hodně hovoří
o postupových ambicích A mužstva. Je
i toto Váš cíl?
Ano. Chceme, aby A mužstvo hrálo v následující sezóně I. A třídu. Vedení, realizační
tým a hráči pro to udělají maximum.
Měl by Váš tým šanci se uplatnit ve vyšší
soutěži ve stávajícím složení? Jaký je
v současnosti rozdíl mezi I. B třídou a týmy

Před několika týdny jste oznámili příchod
dalších nových posil. V týmu tedy začíná
být poměrně slušná konkurence. Je pro
Vás potěšující, že i hráči ze sousedních
obcí mají chuť za Kralupy hrát a něco tady
dokázat?
Určitě ano. Přes celkově velkou obměnu kádru se nám podařilo vybudovat za krátký
čas silné a konkurenceschopné mužstvo.
I když někteří hráči nejsou místní, je vidět, že cíle klubu pochopili a všichni potáhneme za jeden provaz. Chemie týmu je
na dobré úrovni.
Vždy je velkou výhodou, když si klub
dokáže vychovat vlastní hráče a postupně
je zapracovávat do týmu dospělých.
Je i toto jedna z cest, kterou by se
chtěl kralupský fotbal vydat? Lze už
nyní doplňovat sestavu „áčka“ hráči
z rezervního týmu?
V současné době jsme do přípravy A mužstva zapojili šest hráčů, kteří vzešli z dorostu. Zatím pracují dobře a někteří už sbírají
starty v A mužstvu. Zároveň všichni hrají
pravidelně i za rezervu. Jinak budeme samozřejmě rádi, když si hráče pro dospělé
dokážeme vychovat i sami.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Letecká rally letos doprovázena dešti
■ Poslední srpnovou sobotu
uspořádal aeroklub Kralupy již 31.
ročník navigační soutěže AeroTour
Sazená.
voumístné posádky motorových kluzáků, ultralightů a letounů mají za úkol
letět přesně po trati (146 km) zakreslené na
mapě (1:200 000).
Každá posádka obdržela 15 minut před
startem soutěžní mapu, plán letu pro zvolenou rychlost, fotografie devíti otočných
bodů a dvě sady po devíti (písmeny označených) foto objektů podél trati. Na všech
otočných bodech (včetně výchozího a koncového bodu) trati byl měřen čas průletu.
U foto otočných bodů bylo požadováno určit, zda odpovídají skutečnosti (3 byly falešné, tj. odjinud).
Foto objekty podél trati (± 300 m) posádky zaznamenávaly do mapy, taktéž i místa
(± 100 m) dvou znaků z bílých plachet.
Přistání na letišti bylo prováděno do vyznačeného děleného pásma a hodnoceno.
V průběhu soutěže se počasí na trati až
„aprílově“ měnilo (dešťové přeháňky).
Nejméně trestných bodů měli Lengálovi
z Brna, stříbro získala posádka Běhounek/

3X FOTO: ING. MARTIN PETRŽELKA

D

Bobek z letecké školy Fly For Fun, těsně následována místní posádkou Šimon/Bagar.
Ve volném čase během „soutěžního klání“ proběhla i vědomostní soutěž (test) Historie CZ. Otázky byly z období středověku na téma „Karel IV., otec vlasti“ a také
o okolnostech bitvy na Bílé hoře. Soutěžící
projevili vesměs výborné znalosti českých
dějin.
JAN HANUŠ

SPORT ŘÍJEN 2021

www.mestokralupy.cz 
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Sportovní zpravodajství
(od 3. září do 19. září 2021)
FOTBAL
Muži I. B třída – 4. kolo
SKK Hovorčovice – FK Kralupy 1901

2:1 (2:0)

Branka: Mařík, ČK: Vondráček, Mařík
Muži IV. třída – 4. kolo
TJ Sokol Chlumín – FK Kralupy 1901 B 1:8 (1:4)
Branky: Branse 3x, Tsoka 3x, Klier, Hrabal

TJ Dřínov – FK Čechie

FOTO: KLÁRA SPĚŠNÁ, WWW.HOKEJOVEKRALUPY.CZ

Muži – IV. třída
2:7 (1:2) – 4. kolo

Branky: 3x Milan Jerečič, 2x František Kovář, 1x Lukáš Moravec,
Kryštof Janík
Muži I. B třída – 5. kolo
FK Kralupy 1901 – SK Kosmonosy B

1:0 (0:0)

Branka: Řenč (penalta)

LIGA JUNIORŮ (1. – 4. kolo)

Muži IV. třída – 5. kolo
FK Kralupy 1901 B – TJ Sokol Sazená

HC CHRUDIM – HK KRALUPY N. VLT.
5:3 (3:2)

Branky Kralup: Matějček 3x, Glogas, Klier
Muži – IV. třída – 5 kolo
FK Čechie – Sokol Chlumín/Tuhaň

Branky: 3x Milan Jerečič, Lukáš Moravec, 2x Jakub Vydra, 1x Jakub
Čech, Jan Beránek
Muži I. B třída – 6. kolo
AFK Libčice – FK Kralupy 1901

1:3 (0:2)

Branky Kralup: Kulhavý 2x, Matějček

0:2 (0:2)

Branky Kralup: Kinter, Glogas

1:4 (0:2)

Branky: 2x Lukáš Moravec, 1x Milan Jerečič, Daniel Hamák

LEDNÍ HOKEJ
MUŽI
IV. Přípravný zápas
HK Lev Slaný – HK Kralupy

4:8 (2:2, 2:3, 0:3)

Branky Kralup: David, Příhoda, Kaprál, Hampl, Prášek, Husárik,
Řehák 2x
Krajská liga (1. kolo)
HC Rakovník – HK Kralupy

4:2 (0:0, 4:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 22. Nekvinda (Petráček), 25. Šíma (Kounovský),
25. Kos (Chudoba, Libovický), 31. Kos (Gengel, Libovický) – 41.
Verbík R. (Husarik, Příhoda), 60. Příhoda (Husarik).
Krajská liga (2. kolo)
HK Kralupy – SK Černošice

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
– HK KRALUPY NAD VLTAVOU

4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Špaček (Bár, Svoboda), 22. Kredl (Bár,
Macel), 32. Macel (Svoboda), 36. Tot (Polata, Macek) – 45. Hanousek
(Cihelka).
4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Kurfurst (Kovařík, Pitel), 30. Dolhý (Pešek,
Kreuzman), 43. Hála (Kovařík, Pitel), 60. Dolhý – 16. Cihelka (Náhončík), 25. Typolt (Kočí).

KRALUPY – JABLONEC

2:0 (25:10,25:15)

KRALUPY – LOKO PLZEŇ

2:1 (18:25,25:18,15:9)

KRALUPY – BRÁNÍK

2:0 (25:16,25:20)

19. 9. 2021
KRALUPY – DANSPORT PRAHA

2:1 (25:27,25:16,15:13)

KRALUPY – JIRKOV

2:0 (25:21,25:18)

KRALUPY – ÚSTÍ N.L.

2:0 (25:9,25:7)

Mladší žáci – Krajský přebor
19. 9. 2021 Kolín
KRALUPY – O. VODA

2:1 (18:25,25:12,15:10)

KRALUPY – KOLÍN

0:2 (11:25,19:25)

KRALUPY – NYMBURK

0:2 (11:25,11:25)

FLORBAL
Pohár Českého florbalu

Muži – IV. třída – 6. kolo
TJ Sokol Sazená – FK Čechie Kralupy

0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Rejna (Senčák, Červenka), 17. Lederer
(Čermák), 46. Ribarovskij (Červenka), 54. Bauer (Svach).

KRÁLOVÉ PÍSEK – HK KRALUPY

Muži IV. třída – 6. kolo
Vlt. Chvatěruby – FK Kralupy 1901 B

Branky a nahrávky: 14. Macas (Prýl), 34. Helikar (Kubíček),
40. Hebek (Prýl, Macas), 44. Hykl (Votava) – 25. Zajíc (Šilhavý, Kočí),
48. Hanousek (Typolt).
HK KRALUPY N. VL. – HC KOBRA PRAHA

10:0 (4:0)

4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Verbík j. (Husarik, Hampl), 21. Příhoda
(Kaprál, Husarik), 23. Husarik (Kaprál), 24. Bradáček, 40. Řehák
(Chládek) – 16. Šalamoun (Červený, Vokurka), 31. Jobek (Pulkrab,
Staněk), 53. Hofmeister (Jobek).

VOLEJBAL

Kralupy Wolves – FBC Strakonice

9:5 (3:2, 3:1, 3:2)

Starší žákyně – Krajský přebor
4. 9. 2021

Kralupy Wolves – Panthers Praha

8:7 (2:2, 3:1, 3:4)

KRALUPY A – KUNICE B

2:0 (25:9,25:6)

KRALUPY A – KUNICE A

2:0 (25:17,25:1)

KRALUPY A – DOBŘICHOVICE

2:0 (25:10,25:12)

KRALUPY A – KRALUPY B

2:0 (25:19,25:18)

KRALUPY B – KUNICE B

2:0 (25:17,25:22)

KRALUPY B – KUNICE A

2:0 (25:18,25:21)

KRALUPY B – DOBŘICHOVICE

2:1 (25:21,22:25,15:10)

11. 9. 2021
KRALUPY A – MĚLNÍK A

2:1 (19:25,25:14,15:3)

KRALUPY A – MĚLNÍK B

2:1 (23:25,25:17,15:7)

KRALUPY A – BENEŠOV

2:0 (25:5,25:1)

KRALUPY B – MĚLNÍK A

0:2 (7:25,8:25)

KRALUPY B – MĚLNÍK B

0:2 (3:25,15:25)

KRALUPY B – BENEŠOV

2:0 (25:11,25:22)

18. 9. 2021
KRALUPY – BRANDÝS N. L.

2:0 (25:7,25:5)

Muži
Divize (1. kolo)
Kralupy Wolves – TJ Lokomotiva Louny

15:2 (5:1, 4:1, 6:1)

Divize (2. kolo)
Kralupy Wolves – Panthers Pr. B U23

8:3 (0:2, 2:3, 1:3)

ŠACHY
Open Říčany – Krajský přebor
Poslední prázdninový týden patří již tradičně šachovým turnajům
v Říčanech. Letos se z kralupských mladíků účastnil Tomáš Bezděk
a Jan Seidl, kteří si zahráli Krajský přebor – Open A a Michal
Langmaier, jenž hrál Open B.
Tomáši Bezděkovi se na turnaji vedlo až nad očekávání dobře. Sice ve
svém posledním zápase a v přímém souboji o druhé místo v kategorii
do 18 let prohrál s domácím Sebastianem Placerem, ale i tak konečné
3. místo a postup na listopadové polofinále juniorů je velký úspěch.
Mistrovsví ČR žáků v rapid šachu (11.–12. 9. 2021)
kat. H14 – 18. Tomáš Bezděk; 24. Jan Seidl
kat. H12 – 16. Michal Langmaier
Kompletní výsledkový servis na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Technik sběrového dvora
Technické služby Kralupy nad Vltavou

Požadavky:
 spolehlivost, dochvilnost, pečlivost,
zodpovědnost, ochota učit se novým věcem,
 zkušenost s vedením lidí,
 dobrý zdravotní stav,
 řidičské oprávnění skupiny B (osobní automobil).

Náplň práce:
 vedení svozového dvora, organizace dopravy odpadu od fyzických
a právnických osob, vedení svozu komunálního odpadu ve městě
od občanů a právnických osob.
Nabízíme:
 stabilní pracovní poměr – nástup možný od 3. 1. 2022,
 pracovní doba Po–Pá, 6:00–14:30,
 stravenky,
 dobré pracovní zázemí,
 odpovídající platové ohodnocení + odměny 2 x ročně,
 5 týdnů dovolené.

Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Typ pracovního poměru:
práce na plný pracovní úvazek.
Délka pracovního poměru: na dobu určitou, po zapracování
možnost na dobu neurčitou.
Typ smluvního vztahu:
pracovní smlouva.
Požadované vzdělání:
středoškolské (maturita není podmínkou).
Zadavatel:
zaměstnavatel.
Kontakt:
Zaměstnavatel:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon:
Email:

TSM Kralupy nad Vltavou
Petra Hájková
Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
315 726 589
tsm.hajkova@mestokralupy.cz

www.kralupskyzpravodaj.cz

 soukromá inzerce
} PŘIJÍMÁME PACIENTY do nové AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

Dr. E. Beneše 827, Kralupy n. Vlt., jen na objednání: psycholog.kralupy@gmail.com,
www.psychologkralupy.wz.cz.

pro psy, kočky, papoušky, hlodavce
Po–Pá 9–17 hod. So 9–12 hod.

Žižkova 463, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 731 627 549, 604 960 989
Naše produkty:
WINNER PLUS – granule pes, kočka  BRIT CARE – granule
pes, kočka  PAN MALINA – seno, hobliny, pelety
 NUTRIN – pro hlodavce, papoušky  MAPES – pochoutky
pro psy  PERRITO – sušené masíčko  TĚŠÍME SE NA VÁS.

www.mestokralupy.cz 
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INZERCE ŘÍJEN 2021
NABÍZÍME VEDENÍ
PODVOJNÉHO
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE.
Zpracování daňového
přiznání FO i PO.
Zastupování na úřadech.

Kralupy n.Vlt. a blízké
okolí. Tel. +420 774 726 815.

KZ 35

Inzerci objednávejte na:
Eva Bittnerová,
inzerce@mestokralupy.cz,
tel. 702 286 625.

Revize, servis a instalace plynových spotřebičů. Kontrola a čištění
spalinových cest. Rekonstrukce kotelen na pelety, uhlí a dřevo.
BAXI, Immergas, Junkers, Buderus, Protherm, Dakon, Viadrus, Karma,
Mora a Protherm.
Karel Černý
servisní technik

tel.: 730 610 120
www.topeni-usti.cz
www.kominictvi-usti.cz
e-mail: cerny@topeni-usti.cz

