
Ohlédnutí, zhodnocení a foto 
reportáž z největší letošní městské 
akce – Dnů Kralup 2019.

Hlavním tématem tohoto čísla je 
sucho, které postihuje nejen naše 
město v posledních letech.

Zajímá vás bezpečnost v našem 
městě? Spoustu faktů se dozvíte 
v rozhovoru s plk. JUDr. Jiroušem.
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Jaké investiční akce jsou v současné 
době před dokončením? 
Momentálně dokončujeme rekonstruk-
ci lávky v Podřipské ulici, která by měla 
být v nejbližších dnech přístupná obča-
nům. To je jistě pro většinu obyvatel velmi 
pozitivní zpráva. Naopak o něco proble-
matičtější situace panuje u lávky na Bu-
dečské stezce. Přívalové deště zapříčinily 
odložení naplánovaných prací. Hladina 
potoka se neustále zvedá a zabraňuje tak 
v rychlejší realizaci. Zde očekáváme zdr-
žení akce přibližně o čtrnáct dní. Lávka 
by tedy měla být k dispozici v průběhu 
měsíce září.

V srpnu dále plánujeme dokončit výstav-
bu náměstí, hned poté začneme s rekon-
strukcí Palackého ulice. Do konce listopadu 
bychom měli vše stihnout. Adventní oslavy 
tak budou moci proběhnout na zcela no-
vém náměstí. 

Jinak samozřejmě v průběhu celého 
léta budou pokračovat práce na rekon-
strukci kuchyně a přístavbě učeben na ZŠ 
Komenského, což je dlouhodobější pro-
jekt, jak už jsme několikráte informovali. 

V neposlední řadě nás začátkem července 
čeká pokládání asfaltů v ulici Nad Lobčí 
a ve fázi finalizace je rovněž dokončení 

výstavby parkovacích míst v ulici Tře-
bízského.

Pokračování na str. 3

ROZHOVOR s... Marcelou Horčičkovou, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku

Stále se staví a buduje
■  Zejména letní měsíce jsou ideální pro rekonstrukce, výstavbu a budování. 
V nejbližších dnech dojde k finalizaci některých investičních akcí, které má v gesci 
odbor realizace investic a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Lávka u čajovny před dokončením – 
situace k datu 18. 6. 2019.



2 KZ   ČERVENEC-SRPEN 2019  KRÁTKÉ ZPRÁVY www.kralupskyzpravodaj.cz

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ 

periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává:

Kulturní a společenské středisko 
v Kralupech nad Vltavou, 
nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. 

Periodicita:

měsíční (vyjma měsíce srpna)

Místo vydání:

Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, 
Olovnice, Chvatěruby

Adresa redakce:

KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad 
Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

Šéfredaktorka:

Radka Holeštová 

Grafická úprava:

Jan Doležálek

Redakční rada:

Mgr. Jindřich Kohm, Jan Doležálek, Stanislav 
Hejduk, Radka Holeštová, Aleš Levý, DiS., 
Bc. Telman Nersisjan, Filip Prantl,
e-mail: redakcnirada@mestokralupy.cz

Za obsahovou správnost zodpovídají autoři 
příspěvků. Články mohou být redakčně 
kráceny. 

Vydavatel si vyhrazuje právo publikované 
materiály zveřejnit v online verzi Kralupského 
Zpravodaje. Pravidla pro vydávání Zpravodaje 
jsou uveřejněna na webové stránce 
mestokralupy.cz.

Neoznačné příspěvky: redakce

Vyšlo: 28. 6. 2019. Příští číslo vyjde: 2. 9. 2019

září

Radní města schválili:
u podání žádosti o dotace ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury na tyto projekty: „Bezbariérový chod-
ník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“ 
a „Chodník v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy n. Vlt.“.
u zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce zahrnující služby 
s názvem „Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“.
u vybudovat v roce 2019 zábradlí v části ulice Na 
Baště.
u uzavření příkazní smlouvy na administraci ve-
řejné zakázky „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“ se 
společností RUNICON consulting s.r.o., Praha 10 – 
Hostivař, a to za celkovou cenu 90 000 Kč s DPH.

u veřejnoprávní smlouvy s obcemi Otvovice a Olov-
nice, a to v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření 
společného školského obvodu.
u Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Kla-
pálka, přijetí věcného daru (koloběžky, kola, od-
strkovadla) v hodnotě 12 000 Kč, od Klubu rodičů 
a přátel škol.
u zvýšení ceny jednoho oběda v rámci služeb pečo-
vatelské služby ze současných 59 Kč / za jeden oběd 
na 65 Kč / za jeden oběd od 1. 7. 2019.
u Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy 
nad Vltavou podání žádosti o dotaci ze Státního 
fondu kinematografie na projekt „Renovace seda-
del v kině Vltava“.

příjem inzerce do 19. 8. 2019 do 12:00; 
zasílání článků a pozvánek 
do 21. 8. 2019 do 12:00.
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PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ V 17:00
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání 
zastupitelstva města

Vážení čtenáři,
začátkem června se v Praze 
uskutečnil akreditovaný seminář 
„Obecní zpravodaj a radniční no-
viny“. Pozitivní raritou vzdělávacího 
setkání se stala účast čtyř členů re-
dakční rady kralupského periodika 
Jana Doležálka, Stanislava Hejduka, 
Radky Holeštové a Jindřicha Kohm. 
Pravidelní čtenáři dobře vědí, že Kra-
lupský Zpravodaj se honosí titulem radniční perio-
dikum České republiky 2017. Je to závazek i výzva!  
V rámci redakční rady se snažíme o to, aby Zpra-
vodaj byl ještě lepší, obsahově pestřejší, vyvážený 
a neujel mu vlak v oblasti moderních novinářských 
trendů, které jdou ruku v ruce s rozvojem elektronic-
kých médií a skoro komplexní digitalizací našich ži-
votů. Je to hodně práce, mnoho emocí, diskusí, ar-
gumentací, přibližování se pomyslnému cíli dokona-
losti, který sice nikdy nemůžete dosáhnout, ale to 
směřování k němu dává smysl každé práci. 

Odborníci z oblasti „radničních periodik“ se sho-
dují na tom, že obecní zpravodaje jsou jakousi po-
myslnou kronikou obce. Je proto naší povinností usi-
lovat o vyvážené mediální pokrytí událostí ve městě 
a umožnění férového přístupu všem, kteří chtějí ak-
tivně spoluvytvářet obsah média a motivovat i ty, 
kteří tak aktivní nejsou. Protože ani jejich činnost 
v rámci města by neměla být mediálně přehlížena. 
Musíme mít tolik síly a odpovědnosti, abychom zpra-
covávali i témata kontroverzní nebo nepříjemná, 
a to z více úhlů pohledu. Názorným příkladem bu-
diž pokus o zpracování velmi složitého tématu „su-
cho“ v tomto vydání. Rovněž rozhovor s plk. Jirou-
šem z krajského ředitelství policie Středočeského 
kraje přináší výzvy k zamyšlení. Poprvé vám přiná-

šíme i rubriku Hyde park, která přímo vy-
bízí ke čtenářské participaci na obsahu 
Zpravodaje. 

Není důležité, zda se shodneme 
v našich pohledech na svět nebo in-
terpretacích dění v oblasti věcí veřej-
ných. Klíčové je, nebýt pasivním člo-
věkem, kterému je vše jedno. Důle-

žitá je věcná a kultivovaná diskuze, nikoliv souboje 
monologů. 

Před nedávnem jsem byl koupit několik košíků 
jahod v jednom zahradnictví. Přede mnou zapar-
koval manželský pár do stojanu nákupní košík. Ko-
šík jsem si záhy vzal já a vyjel za nákupy. Když jsem 
ho naplnil, zjistil jsem, že je pochroumaný tak zá-
sadně, že není schopen jízdy. Vzápětí jsem si všiml 
zmiňovaného manželského páru, který nakupoval 
s jiným košíkem. Dokodrcal jsem se „do boxů“. Ob-
sluhu prodejny jsem upozornil na defekt košíku. Pro-
davačka mi s úsměvem poděkovala, nákupní košík 
odvezla na „ošetřovnu“ a já zůstal stát a přemýš-
lel jsem o tom, proč lidé takto strojově, bez empa-
tie připravují druhým takto zbytečné emoční pasti? 
Změna začíná od maličkostí, od přístupu. Ne na-
darmo staří moudří filosofové říkali, že malý čin je 
lepší než velká předpověď. 

Vážení čtenáři, užijte si léto a přemýšlejte o jedné 
velké moudrosti. Čím více dobra do světa vyšlete, 
tím větší je pravděpodobnost, že se k vám odněkud 
vrátí. A třeba i ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Přeji 
vám čas prázdnin plný úsměvů a nejlépe bez kodr-
cání nákupních košíků.

JINDŘICH KOHM,

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY KZ

slovo úvodem� 
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Dokončení ze str. 1
Mnoho občanů se podivovalo nad 
prázdninovým termínem oprav lávky 
na Budečské stezce a dlouhodobější 
uzavírkou. Mohla byste, prosím, osvětlit, 
proč byl stavebníkem zvolen takovýto 
postup?
Důvody jsou následující. Lávka se musí sta-
vět přes léto, neboť součástí rekonstrukce 
jsou vrty, které se mohou dělat jen v mě-
sících největšího sucha. Z tohoto důvodu 
jsme vybrali právě toto období, přestože ani 
teď není situace s ohledem na pracovní po-
stup zcela ideální. Jednoznačné ovšem je, 
že mimo léto by oprava nebyla vůbec mož-
ná. Co se týče délky termínu prací, tak ve 
skutečnosti chtěl realizátor akce ještě dva 
měsíce k dobru. Lávka, přestože vypadá 
jednoduše, je v tomto místě svým způso-
bem specifická a vyžaduje několik složitěj-
ších stavebních operací, nehledě na upev-
ňování obou břehů. Technologický postup 
stanoví, že až po čtyřtýdenní pauze se mů-
žeme vůbec zabývat skutečným posazením 
lávky. 

Nebyla ve hře možnost instalace lávky 
„prozatímní“? 
Další věc, která vypadá obyčejně, ovšem 
jen zdánlivě. Provizorní lávka pro občany 
musí být řádně zkolaudována a staticky 
zajištěna. Pokud provizorní lávku posta-
ví samotná firma, tak pouze pro vlastní 
potřebu. Pohybovat se po ní mohou pou-
ze dělníci, kteří jsou řádně proškoleni. 
Instalace náhradní lávky by byla nato-
lik finančně náročná, že jsme o ní vůbec 
neuvažovali. Jak už jsem uvedla, stěny 
na obou březích jsou značně nestabilní, 
takže ze statického i bezpečnostního hle-
diska by se jednalo o ne zcela adekvátní 
řešení.  

Též jste se zmínila o třetí etapě výstavby 
centra města. Zde probíhá vše bez 
komplikací? 
Ano, zde žádné zásadní problémy nena-
staly. Sice se může zdát, že se při pohledu 
na náměstí nic moc nového neděje, ovšem 
opak je pravdou. V současné době jsme ve 
fázi příprav hlavního řádu dešťové kana-
lizace. Je nutno svést svody ze všech do-
mů, následně pak i z domů potenciálních, 
které budou součástí nového bloku. Tak-
též nezbytné zasíťování k novým domům 
je v rámci stavby naprosto klíčové. Inže-
nýrské sítě jsou v hloubce až 3,5 m pod po-
vrchem, proto tyto práce trvají poměrně 
dlouho.  

Určité problémy byly na Palackého 
náměstí spojeny s lampami veřejného 
osvětlení, bez provozních komplikací se 
neobešly také oba vodní prvky. Mohla 
byste ozřejmit, jaká je v tomto ohledu 
aktuální situace? 
Lampy veřejného osvětlení měly v zimě ji-
nou podobu ve srovnání s ostatními světly 
na náměstí. Vše se událo následovně: fir-
ma objednala požadované lampy pozdě. 
Po zralé úvaze jsme se rozhodli počkat na 
správnou dodávku, a to s tím, že firma zdar-
ma nainstaluje prozatímní svítidla, která 
byla momentálně dostupná. V nejbližším 
možném termínu proběhla jejich výměna. 
Po celou tuto dobu jsme firmě nezaplatili 
tuto část dodávky, čekali jsme na finalizaci. 
Co se týče vodních prvků, tak i zde došlo 
k menším komplikacím, které nás mrzí. 
Potůček ve Vaníčkově ulici sice funguje, 
ovšem voda zatím neteče po kamenech, 
což byl prvotní záměr. Potůček je tedy nyní 
v reklamaci. Buď v nejbližších dnech dojde 
k opravě na místě, nebo ho budou muset 
kameníci nějakým způsobem rozebrat. Jde 

o to, aby voda stékala patřičným způsobem 
a nezatékala do okolních prostor a šachty. 
Fontána na Palackého náměstí je zcela v po-
řádku, přestože jsme i zde museli řešit pro-
blém. Nějaký vandal totiž zcela nepochopi-
telně poničil ústřední trysku, do které musel 
neuvěřitelným způsobem uhodit. Jen šťast-
nou náhodou se nám ji podařilo opravit. Je 
opravdu smutné, že jsou mezi námi jedinci, 
kteří si neváží vůbec ničeho. Přitom fontá-
na je postavena tak, aby se lidé mohli v hor-
kých měsících osvěžit, zejména pak děti. Je 
to zkrátka prvek, který patří nám všem.

Jaké akce plánuje město na prázdniny 
a po prázdninách?
Čeká nás výstavba naučné zahrady na ZŠ 
Václava Havla. Na konci prázdnin máme 
v plánu výstavbu veřejného osvětlení v uli-
cích Poděbradova a Hybešova. Samozřej-
mě budeme pokračovat výstavbou 3. etapy 
Palackého náměstí, na řadu přijdou i další 
práce spojené s rekonstrukcí kuchyně na 
ZŠ Komenského a výstavbou nových tříd. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Stále se staví a buduje
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Budoucí parkoviště  
v Třebízského ulici.

Stavební úpravy  
na Palackého náměstí

Probíhající rekonstrukce  
v ulici Nad Lobčí
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M ěsto Kralupy nad Vltavou v současné 
době pracuje na několika strategických 

dokumentech, které vám budeme v rámci 
Kralupského Zpravodaje postupně předsta-
vovat. Jedním z nich je mimo jiné i „Energe-
tický plán“, jehož primárním účelem je zma-
pování stavu energetického hospodaření 
města, přičemž nezbytné jsou rovněž výstupy 
spojené s možností dalších finančních úspor. 

„Města mají v dnešní době nějakým způ-
sobem sestavený rozpočet, který je ovšem 
hodně ovlivněn rozpočtem státním. V rám-
ci úspor energie tedy máme poměrně malý 
prostor k tomu, abychom některé skuteč-
nosti dokázali více ovlivnit. Nicméně prá-
vě Energetický plán je jednou z možností, 
jak kupříkladu zlepšit finanční prostředky 
směrem do investic,“ vysvětluje přínos do-
kumentu místostarosta Libor Lesák. 

Realizace „Energetického plánu města 

Kralupy nad Vltavou“ je soustředěna do de-
víti měsíců. Skládá se nejprve z analytické 
části, jež představitelům města přinese již 
výše zmíněný rozbor výchozího stavu ener-
getického hospodářství a dále pak zpraco-
vání samotného energetického plánu. Takto 
vytvořený dokument by měl být v podstatě 
komplexně zpracovanou „příručkou“, jež by 
měla město v této problematice posunout 
zase o kus dál. 

„Tento plán by nám měl říci, jakým způ-
sobem se máme v budoucnu v oblasti ener-
geticky chovat, jakým způsobem šetřit a tak 
dále. Zároveň je třeba zmínit, že právě tento 
typ dokumentů musí být součástí většiny 
dotačních žádostí. Kdybychom něco po-

dobného v ruce neměli, neuspěli bychom“, 
říká Libor Lesák, jenž dále připouští, že 
už v předchozích několika letech došlo ve 
věci úspor energií k výraznému zlepšení. 
Podle jeho názoru je však nezbytné, aby 
tento trend postupoval i nadále: „Investo-
vali jsme hodně peněz do školních budov, 
plaveckého bazénu, KD Vltava a tak dále. 
Podařilo se nám získat finanční prostředky 
z Operačního programu Životní prostředí 
na zateplení objektů, v mnoha objektech 
byla vyměněna okna, zkrátka udělali jsme 
mnoho kroků k tomu, aby šla spotřeba 
energií dolů. Teď je však třeba učinit další 
kroky. Energetický plán by nám měl uká-
zat, jak spotřebu energie dále regulovat. 
Zároveň bychom měli i zjistit, jaké objekty 
mají případně nějaké technické problémy,“ 
uzavřel kralupský místostarosta.     

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

S tarosta města Ing. Marek 
Czechmann a senátor Pe-

tr Holeček vyvíjejí aktivitu, jak 
získat starou výpravní budovu 
vedle nádraží, která hyzdí okolí 
a je problematickou i z hledis-
ka bezpečnosti v Kralupech. 
V současné době je zároveň 
i v návrhu města získat odkou-
pením od Českých drah dal-
ších 10 pozemků o souhrnné 
výměře 3122 m2 a pět pozemků, 
z toho dvou stavebních, o sou-
hrnné výměře 1079 m2. 

Koncem května navštívil se-
nátor Petr Holeček generální 
ředitelství ČD, aby se poku-
sil o zrychlení celého procesu. 
Jedná se už o druhou etapu 
převodu pozemků mezi oběma 
subjekty. V první etapě město 
Kralupy nad Vltavou s Český-
mi drahami, a.s. směnilo dohro-
mady 31 pozemků (město získa-
lo 13 o celkové výměře 7857 m2, 
ČD 18 pozemků – 5164 m2). 

Postup celé transakce shrnuje 
ředitelka Odboru správy a pro-
deje majetku ČD Ing. Šárka Cid-
linská: „Jakmile zastupitelstvo 
města odsouhlasí kupní cenu, 
přistoupíme k projednání pro-
deje v představenstvu a dozorčí 

radě ČD, a.s. Po finálním sou-
hlasu dozorčí rady bude vypra-
cována kupní smlouva a poté, co 
bude oboustranně odsouhlase-
na a podepsána a dojde k úhra-
dě kupní ceny, bude zaslána na 
příslušný katastrální úřad.“  

Pokud zastupitelstvo měs-
ta schválí odkup budovy a po-
zemků za cenu dle znaleckého 
posudku, mohl by být převod 
dokončen v listopadu letošní-
ho roku. To by byla nejlepší od-
měna pro všechny zaintereso-

vané, kteří již několik let usilují 
o dotažení těchto pozemkových 
transakcí, odstranění nevyho-
vujícího objektu, i o zlepšení 
vzhledu lokality u nádraží. 

JINDŘICH KOHM,

PŘEDSEDA RR KZ

PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ INFOCENTRA
MěÚ Kralupy nad Vltavou,  
Palackého nám. 1

pondělí 8:00-12:00 / 12:45-18:00

úterý 8:00-11:15 / 12:00-15:00 

středa 8:00-12:00 / 12:45-18:00

čtvrtek 8:00-11:15 / 12:00-15:00

pátek 8:00-14:00

PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ PARKOVIŠTĚ
(garáže) v suterénu MěÚ  
Kralupy nad Vltavou

Vjezd z Jodlovy ulice.
V pondělí – pátek je vjezd do garáže 
umožněn od 7:45.

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

Představujeme Energetický plán města

Vedení města jedná s Českými 
drahami o odprodeji pozemků
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Senátor Petr Holeček jednal s generálním ředitelem 
ČD Ing. Kupcem. I přes změnu ve vedení ČD, která 
se uskutečnila v průběhu června, se vše dojednané 
realizovalo. Veřejné zastupitelstvo města 24. 6. 
odkoupení pozemků od ČD schválilo.
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Z a celý organizační tým bychom rádi po-
děkovali všem, kteří se zúčastnili le-

tošních celoměstských oslav Dny Kralup. 
Je pro nás velkou radostí, že se každý rok 
zapojí takový počet organizací, zájmových 
spolků a uskupení, která si sami a většinou 
na své náklady připraví program přístup-
ný pro širokou veřejnost. Zároveň je pak 
skvělé vidět, že jejich práce padla na úrod-
nou půdu a návštěvníci si jednotlivé akce 

v hojném počtu užívají a snad si odnášejí 
jen dobré vzpomínky a zážitky. 

A v neposlední řadě musíme poděkovat 
Městu Kralupy nad Vltavou a všem spon-
zorům, bez kterých by se tyto již tradiční 
oslavy nemohly uskutečnit. Děkujeme za 
podporu vás všech zúčastněných a těšíme 
se na vás i v příštím roce.

TEREZA HODOVSKÁ,

ZA REALIZAČNÍ TÝM KASS

„Navštívil jsem mnoho akcí, které byly 
dostupné v rámci mých časových mož-
ností, neboť ke Dnům Kralup se váže řa-
da společenských událostí. Přivítali jsme 
zde delegace z našich partnerských měst, 
a bylo nezbytné se věnovat také jim. Veli-
ce mne zaujala návštěvnost většiny akcí, 
nárůst počtu návštěvníku je oproti před-
chozím ročníkům evidentní. Kladně hod-
notím samotnou organizaci Dnů Kralup, 
jejíž podstatou jsme se intenzivně zabý-
vali. 

Už v průběhu února jsem inicioval ně-
kolik porad se zaměstnanci KaSS Vltava, 
zejména s ředitelem Martinem Odvody. 
Společně jsme nastavili určité představy 
z hlediska organizace a případných náh-
lých změn, koordinovali jsme komunikaci 
v rámci pořadatelského týmu, ale i mezi 
pořadatelem a zástupci města. Myslím si, 
že diváci měli k dispozici mnoho zdrojů, ze 
kterých mohli čerpat informace. 

Zvláště bych chtěl upozornit na nově vy-
tvořené stránky dnykralup.cz, které by od 
těchto chvil měly být aktualizovány prů-
běžně po celý rok. 

Další novinkou celoměstských slavností 
byly vratné kelímky, kterých návštěvníci 
využívali v průběhu sobotního programu. 
Tento prvek v sobě nese přidanou ekologic-
kou hodnotu, a to v tom smyslu, že během 
hlavní akce se celkem dařilo držet odpadky 

a odpadkové koše v nějaké rozumné míře, 
a zároveň nemusela být úklidová služba 
zapojena do úklidu tak intenzivně. Je to 
krok moderní a jsem přesvědčen, že správ-
ným směrem. V tomto trendu budeme zce-
la určitě chtít pokračovat i příští rok. Tře-
ba se nám povede zajistit kelímky s logem 
města, čímž by i tento artikl mohl být pro 
návštěvníky něčím speciální. 

A které akce si budu letos nejvíce pa-
matovat? Bezpochyby hlavní program 
na pravém břehu řeky Vltavy, který byl 
v letošním ročníku poskládán pestře, aby 
zaujal široké spektrum publika. Osobně 
se mi velice líbil i Kralupský kilometr – 
plavecký Memoriál Jiřího Vachalce. To-
hoto závodu jsem se zúčastnil premiérově 
a musím uznat, že v této akci vidím velký 
potenciál i s ohledem do budoucna. Jako 
diváka mě závod dokázal vtáhnout, a do-
konce uvažuji o tom, že bych se v příštím 
roce také aktivně zúčastnil. 

Na nejbližším jednání kulturní komise 
chceme společně s Martinem Odvody le-
tošní Dny Kralup vyhodnotit a shrnout 
i nashromážděné poznatky, názory i ná-
měty, abychom je mohli do budoucna za-
pracovat a Dny Kralup ještě zatraktivnit. 
V příštím roce bude k dispozici i nyní opra-
vované náměstí, čili bychom určitou část 
programu rádi soustředili i přímo do cen-
tra města.“

M ěsto Kralupy nad Vltavou rozšířilo 
svoje družební kontakty a nově na-

vázalo již sedmou partnerskou spoluprá-
ci, tentokrát se slovinskou oblastí Miren 
– Kostanjevica. Předmětem partnerské 
smlouvy, která byla podepsána v rámci Dnů 
Kralup, je rozvíjení kontaktů v oblastech 
sportu, kultury, služeb a ve všech dalších 
oblastech vyjadřujících společenský zájem. 

„Zhruba před třemi lety navštívila naše 
město slovinská delegace. Ta byla tvořena 
především potomky slovinských utečenců, 
kteří v Kralupech našli útočiště v období  
1. světové války. Protože jejich oblast Mi-
ren – Kostanjevica zasáhly boje, byli nuce-
ni svůj domov opustit v podstatě ze dne na 
den. Slovinští občané byli v Kralupech vřele 
přijati, mnozí z nich tu dokonce zůstali déle, 
a někteří z nich jsou pochováni na místním 
hřbitově,“ uvedl kralupský starosta Marek 
Czechmann, jenž partnerství našeho měs-
ta stvrdil podpisem partnerské smlouvy. 

Župan Mauricij Humar, který na setkání 
reprezentoval slovinskou stranu, prozra-
dil pro Kralupský Zpravodaj následující: 
„Jsme velmi poctěni, že právě Kralupy nad 
Vltavou se stávají naším partnerským měs-
tem. Pro mnohé z nás to hodně znamená. 
Slovinci, kteří se po konci 1. světové války 
vrátili domů, vyprávěli o Kralupech mnoho 
příběhů svým potomkům a vnoučatům. Ze-
jména pro ně má naše spolupráce obzvláště 
dojemnou symboliku.“ 

Finále o vzájemném partnerství bude po-
sléze dokončeno při návštěvě Slovinska, 
kam se kralupská delegace vypraví v prů-
běhu měsíce září.  ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Dny Kralup jsou již minulostí

HODNOCENÍ Dnů Kralup Vojtěch Pohl, místostarosta

Partnerství s Miren 
– Kostanjevica 
bylo podepsáno

Rozloha 62,8 km²

Počet obyvatel 4858

Sídlo kraje Miren

Starosta Mauricio Humar

www.miren-kostanjevica.si

Reportáž Kralupy TV o návštěvě slovinských 
obyvatel v našem městě v r. 2016



6 KZ   ČERVENEC-SRPEN 2019  POLICIE www.kralupskyzpravodaj.cz

Jaká je momentálně situace v mělnickém 
okrsku, co se týče rozvrstvení 
společenských patologických jevů?
Od začátku roku 2019 na Mělnicku evidu-
jeme 738 trestných činů, přičemž největší 
podíl má majetková kriminalita – 271. Dru-
hou největší množinou je to, co označuje-
me za „zbývající“ kriminalitu: ublížení na 
zdraví při dopravních nehodách, řízení pod 
vlivem alkoholu, neplacení výživného a tak 
podobně. Takových trestných činů jsme za-
znamenali 156. Na pomyslném třetím místě 
je se 127 trestnými činy segment „ostatní“ 
kriminality, to jsou zejména případy ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí (napří-
klad řízení vozidla navzdory pravomocné-
mu zákazu), vandalství, držení a distribuce 
drog a tak dále. Aby byl výčet kompletní, 
tak uvádím, že naší evidencí prošlo 107 hos-
podářských, 54 násilných a 23 mravnost-
ních trestných činů. 

Dá se usuzovat na nějakou proměnu 
trendů v kriminálních činech?
Nejvýraznějším trendem je dlouhodobý 
pokles a změna struktury kriminality. 
Například pět let zpátky jsme za prvních 
pět měsíců evidovali přes 1000 trest-
ných činů. Před šesti lety dokonce přes 
1200. Majetková kriminalita k posled-
nímu květnu roku 2013 dosáhla na číslo 
653, což oproti letošku představuje po-
kles o 42 %. Dalším významným tren-
dem je pozvolný, ale evidentní nárůst 
kyberkriminality. Jinak řečeno určitá 
část kriminality se přesouvá do kyber-
prostoru (podvody, mravnostní delikty) 
a už i k nám dorazily čistě kybernetické 
útoky (například phishing). 

Jak si vedou z hlediska páchání trestné 
činnosti Kralupy nad Vltavou. Lze je dnes 
považovat za bezpečné město?
Naše statistiky se vztahují k teritoriu ob-
vodního oddělení. To kralupské, které za-
hrnuje kromě samotných Kralup ještě dal-
ší čtyři obce a jejich součásti, eviduje od 
počátku roku 165 trestných činů. V tomto 
ohledu je na tom podobně jako Obvodní 

oddělení Neratovice. Před pěti lety jsme 
zde ve stejném období zaznamenali 238 
trestných činů. V roce 2013 to bylo do-
konce 322. Kriminalita zde za šest let tedy 
poklesla téměř o polovinu. Z nejzávažněj-
ších trestných činů evidujeme pouze jednu 
„klasickou“ loupež, a to přepadení obsluhy 
provozovny Tipsport. Podle mého profesio- 
nálního názoru jsou Kralupy bezpečným 
městem. 

V souvislosti s naším městem je často 
zmiňována drogová problematika, a to 
nejen v oblasti užívání, ale i distribuce 
drog. Jaká jsou vaše hlavní zjištění v této 
věci?
V minulém roce jsme v Kralupech obvinili 
dva dealery pervitinu, letos prozatím jed-
noho. V roce 2018 jsme řešili 54 případů 
držení drog nebo pěstování marihuany 
v malém množství. V řeči čísel drogová 
situace na Kralupsku nevypadá nijak dra-
maticky. Ale i zde platí pravidlo, že kde je 
poptávka, je i nabídka. Drogová krimina-
lita tak zůstává jednou z našich hlavních 
priorit.   

Hodně diskutované je umisťování heren 
do center měst či městské zástavby, 
dá se dle statistik či vašich zkušeností 
usuzovat, jak dostupnost heren podporuje 
či nepodporuje nežádoucí sociální 
chování?
Statistiky nám takové údaje neposkytují. 
Protože jsem na Mělnicku krátce a neznám 
přesný počet heren v Kralupech, početní 
vývoj a jejich regulaci v čase, pomohu si 
zkušeností z mých předchozích působišť, 
zejména z Kolína. Herny považuji za vý-
znamný kriminogenní faktor, obzvláště po-
kud jsou v režimu non-stop. Dochází zde 
ke rvačkám, distribuci drog a personál 
bývá často terčem loupežných přepadení. 
A pokud jedinec prohraje výplatu, může být 
protiprávní skutek jediným řešením vznik-
lé životní situace. A nyní ke Kolínu. Regu-
lace heren a ve finále jejich úplný zákaz byl 
významným a prokazatelným faktorem ve-
doucím ke zlepšení bezpečnostní situace. 

V Kralupech je rovněž velmi kritická 
dopravní situace. Jediný most po 
proudu řeky od Prahy je lákadlem 
i pro kamionovou dopravu, která si 
s nadměrnou zátěží zkracuje cestu do 
hlavního města přes Masarykův most. Jak 
je policie nápomocná v řešení takovéto 
problematiky?
Policie může pomoci, také se tak činí, a to 
za použití speciálního vozidla s mobil-
ními váhami. Poslední měření v Kralu-
pech proběhlo dne 14. května 2019 a další 
budou následovat. Bohužel středočeská 
policie prozatím disponuje jediným vo-
zidlem na celý kraj, tudíž vážení nemůže 
probíhat tak často, jak bychom si všich-
ni přáli. 

Co se týče společenských trendů, je 
zřejmý přesun kriminálního chování do 
kyberprostoru, jaké máte v tomto ohledu 
poznatky?
Jak jsem už uvedl, do kyberprostoru se 
přesouvá část obecné a hospodářské kri-
minality. Jde o různé varianty podvodů 
(při koupi zboží, tak zvané Nigerijské listy 
- hodně čtenářů dostalo email, že zdědi-
lo zlatý důl), vydírání (máme vaše intimní 
videa, zaplaťte…), stalking, kyberšikana. 
Zaznamenáváme také čistě kybernetické 
útoky na počítače, jejich programové vy-
bavení, emaily a podobně. Tento trend má 
stoupající tendenci. 

Koná něco policie v rámci preventivních 
opatření – „jak se chovat ve virtuálním 
prostoru“?
Koná. Mělnická policie participuje na 
projektu Kyberprostor včera a dnes, který 
vznikl ve spolupráci Regionálního muzea 
Mělník a města Mělník. Tento projekt byl 
prezentován především pro školní i mi-
moškolní zájemce na půdě muzea a do-
konce byl s velkým úspěchem předsta-
ven na konferenci v Drážďanech. Projekt 
zahrnuje rizika chování jedinců v oblasti 
kyberprostoru, upozornění, jak funguje 
digitální stopa v online světě, vysvětlení 
určitých jevů a prezentuje konkrétní pří-

ROZHOVOR s... plk. JUDr. Markem Jiroušem, vedoucím územního odboru Mělník, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

Drogová problematika 
zůstává prioritou
■  Pakliže i vás zajímá téma bezpečnosti v našem kraji, rozhodně 
nevynechejte tento rozhovor o bezpečnostní situaci, kriminalitě, změně 
trendů v sociálně patologickém chování, a to nejen v Kralupech n. Vlt. 
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střípky z linky 156 � 
u 19. 5. v 18:33 bylo na l. 156 přijato oznámení 
ženy, která byla v rozrušeném stavu a mluvila špatně 
česky. Žena sdělila, že přišla domů a našla svého 
manžela ležícího a krvácejícího na podlaze. Dále 
uvedla, že muž dýchá a je při vědomí. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP, informace předána RZS 
a OO PČR Kralupy. Hlídka na místě zjistila, že muž 
cizí národnosti má na několika místech na těle řezné 
rány, dýchá, ale není schopný komunikace. Strážníci 
neprodleně poskytli muži první pomoc. RZS si po 
příjezdu na místo převzala muže k dalšímu ošetření. 
Po celou dobu byla přítomná manželka zraněného, 
která byla taktéž cizí národnosti. Hlídka PČR si celou 
věc po příjezdu na místo převzala k dalšímu šetření.

u 23. 5. v 9:27 byla na sl. telefon přijata žádost 
operátorky l. 112 o součinnost při poskytování první 
pomoci v ulici Pod Studánkou, Zeměchy, kde probíhá 
v domě resuscitace muže a RZS je již na cestě. 
Operátorka dále uvedla, že občana poskytujícího 
pomoc instruuje prostřednictvím telefonu a na místě 
je zapotřebí automatizovaný externí defibrilátor, 
kterým MP Kralupy disponuje. Hlídka MP dorazila na 
místo oznámení a ihned zahájila resuscitaci muže. 
RZS si po příjezdu na místo muže převzala. 

u 25. 5. v 01:05 na služebně MP v ulici Hálkova 
oznámil občan, že v blízkosti budovy MP se nachází 
zraněný muž. Strážníci došli na místo za zraněným 
mužem. Ten měl oděrky na tváři a krvácející zranění 
na ruce. Muž uvedl, že byl napaden psem své známé 
během venkovního grilování a již si volal RZS. Hlídka 
MP poskytla muži první pomoc do příjezdu RZS, která 
si následně muže převzala do péče. Lékař rozhodl 
o převozu muže do nemocnice, ten však odmítl a odešel 
se slovy, že nechce nic hlásit. Majitelka psa očkovacím 
průkazem prokázala, že pes je řádně očkován. 

u 25. 5. v 13:48 bylo na l. 156 přijato oznámení 
zaměstnance trafiky v ulici Nádražní, že mu byly 
z chladicího boxu odcizeny nápoje a podezřelý je na 
místě. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se na 
místě nachází chlapec ve věku 14 let, jenž měl odcizit 
tři nápoje v plechu. Z důvodu nezletilosti chlapce byla 
na místo přivolána zaměstnankyně OSPOD MěÚ 
Kralupy, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

u 25. 5. v 20:25 bylo na l. 156 přijato oznámení 
zaměstnance ostrahy nádraží ČD, že se na ochozu 
haly nachází silně opilá spící žena. Hlídka na místě 
zjistila, že se jedná o ženu, která je zjevně pod vlivem 
alkoholu, není schopná chůze a komunikace. Proto 
byla DS na místo vyslána RZS, která následně ženu 
převezla do nemocnice z důvodu podezření na silnou 
intoxikaci alkoholem. 

u 5. 6. v 23:45 na sl. telefon přijata žádost OO PČR 
Kralupy o výjezd hlídky MP do ulice Jana Palacha 13, 
kde má docházet k ručení nočního klidu a zároveň se 
má v místě pohybovat vozidlo stříbrné barvy, jehož 
řidič je zřejmě pod vlivem alkoholu. Po příjezdu hlídky 
na místo bylo zjištěno, že v uvedené ulici nedochází 
k rušení nočního klidu a že se zde nepohybuje žádné 
vozidlo. Hlídka poté nějakou dobu pokračovala 
v kontrole místa a blízkého okolí, když při vjezdu 
do ulice Jana Palacha se proti služebnímu vozidlu 
MP vyřítilo vozidlo odpovídající popisu, jehož řidič 
svou jízdou těsně minul služební vozidlo a ohrozil 
tak hlídku MP, poté pokračoval v jízdě. Hlídka MP 
se za použití VRZ ihned vydala za tímto vozidlem. 
Řidič vozidla cca po sto metrech vozidlo odstavil 
v protisměru v ulici Jana Palacha u domu č. p. 519. 
Hlídka služební vozidlo zaparkovala tak, aby zabránila 
případnému ujetí zastaveného vozidla. V řidiči byla 
zjištěna žena, která uvedla, že nemá u sebe doklady 
potřebné k prokázání totožnosti a že nevlastní 
řidičské oprávnění. Hlídka MP měla podezření, že je 
žena pod vlivem návykových látek. Prostřednictvím 
DS MP byla na místo vyslána hlídka PČR. Jelikož žena 
s hlídkou MP nespolupracovala, slovně ji napadala, 
chovala se agresivně a kladla odpor, byly hlídkou MP 
do příjezdu hlídky PČR použity donucovací prostředky 
– pouta. Hlídka PČR po příjezdu na místo zjistila, že 
se jedná o paní B., které byl vysloven zákaz řízení 
a není držitelkou řidičského oprávnění. Během celého 
zákroku nedošlo u žádných osob k újmě na zdraví. 
PČR si následně převzala celou věc k dalšímu šetření. 

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚP KRALUPY NAD VLTAVOU

pady pro přehlednější uchopení daného 
problému. Jinak Policie ČR jako celek má 
celou řadu preventivních aktivit, jako pří-
klad uvádím odkaz na kampaň Say No! 
www.policie.cz/clanek/sayno-celoevrop-
ska-kampan-proti-internetovemu-sexu-
alnimu-natlaku-a-vydirani-deti-rekni-
-ne.aspx

V průmyslových aglomeracích vyrůstají 
jako houby po dešti ubytovny všemožného 
typu a kvality. Zaznamenáváte nějaká 
rizika z tohoto trendu vyplývající?
Taková místa jsou samozřejmě určitým kri-
minogenním faktorem. Koncentruje se zde 
hodně lidí různých národností a kultur-
ních zvyklostí, což občas vede k vzájemným 
konfliktům. Logicky zde občas narazíme na 
osoby, které jsou zde nelegálně, s falešný-
mi doklady a podobně. Ubytovnám proto 
věnujeme zvýšenou pozornost. Na druhou 
stranu většina ubytovaných jsou „cestova-
telé“ za prací, což je jejich primární zájem 
a hlavní náplň času. Pokud to tedy shrnu: 
ubytovny představují určitá rizika, která 
jsou však identifikovaná a nepředstavují 
problém, který by měl vést k přehnaným 
obavám.  

Prozradíte nám, jak si statisticky vede 
Středočeský kraj v podílech páchání 
násilných trestných činů?
Ve středních Čechách evidujeme za prvních 
pět měsíců 625 násilných trestných činů. 
Nejčastějším deliktem v tomto segmentu 
je úmyslné (lehké) ublížení na zdraví (187) 
a dále nebezpečné vyhrožování (103). Poně-
kud nesystémově je do této kategorie zařa-
zeno porušování domovní svobody (81). Ze 
závažnějších zločinů byla zjištěna 81 loupež 
a čtyři vraždy. 

Pro představu, v celé České republice je 
v tomto období zaznamenáno 6204 násil-
ných trestných činů, nejvíce v Moravsko-
slezském kraji (886).

Dokážete obecně říct, jaká opatření 
v rámci naší země by zlepšila pocit 
bezpečí občanů?
Jednoduše řečeno: nezkreslené informace. 
Žijeme v době sociálních sítí, kde se velmi 
často objevují hoaxy, fake news, zaručené 
informace typu „můj známý říkal, slyšel, 
že…“. Proto bych velmi doporučoval čerpat 
informace z ověřených zdrojů, případně si 
informace verifikovat. Na závěr bych rád 
zdůraznil, že naše země byla v roce 2018 
podle global peace indexu sedmým nej-
bezpečnějším místem na světě. Važme si 
toho. 

JINDŘICH KOHM,

PŘEDSEDA RR KZ

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
HLEDÁ NOVÉ POLICISTY

 
NABÍZÍME:
› práci  na některém z obvodních oddělení  
› nebo na dopravním inspektorátu policie
 
POŽADUJEME:
› občanství České republiky
› věk minimálně 18 let
› bezúhonnost
› dosažené úplné středoškolské vzdělání
› zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 
Pokud vás nabídka oslovila, můžete se přihlásit osobně na ÚO Mělník, Bezručova 2796, 
Po-Pá 7:30-15:30 nebo e-mailem: me.nabor@pcr.cz. Bližší informace na tel. č. 727 965 560.
 
V rámci ÚO Mělník mohou nově přijatí policisté nastoupit službu jako dopravní policisté ne-
bo policisté pořádkové služby na obvodních odděleních (Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vl-
tavou, Kostelec nad Labem, Horní Počaply, Lužec nad Vltavou a Mšeno). 
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N aši zemi už pátým rokem trápí sucho. 
Celé období od roku 2014 bylo převáž-

ně srážkově podnormální, teplotně nad-
normální a během zimních období spadlo 
většinou podprůměrné množství srážek. 
Podzemní vody v ČR hrozivě ubývají. Ně-
kde vyschly studny, které i za velkého sucha 
v minulosti vždy měly vodu. V současné 
době tak musí být některé obce zásobeny 
vodou z cisteren. Deštivý květen určitě po-
mohl letošní úrodě, ale do podzemí voda 
nepronikla, spotřebovala ji „žíznivá“ vege-
tace. Desetina území Česka je stále vystave-
na extrémnímu zemědělskému suchu, což 
je nejhorší stupeň ze šesti. Dalších šest pro-
cent území trpí výjimečným suchem. Situa-
ce se částečně zlepšila na Moravě, ale velký 
nedostatek vody panuje v Ústeckém kraji, 
ve velké části Středočeského kraje včetně 
okresu Mělník, Plzeňského kraje a Králo-
véhradeckého kraje, částečně je zasažen 
i Liberecký a Pardubický kraj. Nedostatek 
vody panuje také v Polabí, kde mimo jiné 
usychají borové lesy. Lesy ČR evidují na 3 
000 hektarech 111 000 metrů krychlových 
souší, to je přibližně srovnatelné s počtem 
stromů, protože na jednom metru krych-
lovém roste zhruba jeden strom. Obnovu 
nových porostů navíc komplikuje škůdce 
chroust maďalový, jehož ponravy se živí 
zejména kořeny mladých stromků.

Odborníci z České zemědělské univerzity 
v Praze tvrdí, že srážkové extrémy budou 
pravděpodobně narůstat, což souvisí s růs-
tem teploty a množstvím vlhkosti ve vzdu-
chu. Se zvyšující se teplotou je atmosféra 
schopna udržet větší množství vlhkosti, 

zhruba o sedm procent na stupeň Celsia. 
Naše zemědělská půda by však mohla za-
držet více vody, kdyby se hlouběji oralo 
a do půdy se vracelo více organické hmoty. 
Vláda loni schválila, že se od příštího roku 
zpřísní standardy hospodaření na země-
dělské půdě. Pokud bude půda ohrožená 
erozí, budou moci zemědělci v létě pěstovat 
jednotlivé plodiny maximálně na 30 hek-
tarech, jinak přijdou o část dotací. Menší 
půdní bloky jsou z hlediska eroze půdy jed-
noznačně pozitivním opatřením vedoucím 
k ochraně půdního fondu. 

Srážkové (dešťové) vody jsou důležitým 
zdrojem vody, který vyžaduje zodpověd-
né využívání a pečlivé hospodaření. Měs-
to Kralupy nad Vltavou v souladu se svým 
strategickým plánem požaduje u nových 
staveb i v případě rekonstrukcí staveb co 
nejlepší hospodaření s dešťovou vodou. Jde 
o to, abychom se naučili co nejlépe vyu-
žít srážkovou vodu, aby se co nejvíce vody 
vsáklo do země a neodteklo hned do vod-
ních toků. Odbor životního prostředí za-
mýšlí sekat některé větší plochy trávníků 
pouze dvakrát ročně a nechat tak částečně 
vyrůst louky v okrajových částech Kralup, 
které lépe zadržují vodu než trávníky, jsou 
odolnější vůči suchu a příznivější pro ži-
votní prostředí. V loňském létě byl v obdo-
bí největšího sucha vydán zákaz zalévání 
trávníků, napouštění bazénů apod. Letos 
zatím žádné omezení v platnosti není, ale 
na místě je opatrnost a zodpovědné hospo-
daření s vodou. 

V celém Středočeském kraji je v horkých 
dnech extrémně vysoká spotřeba pitné vo-

dy. Podle mluvčí Středočeských vodáren 
může dojít k tomu, že se v některých loka-
litách množství odebrané vody začne blí-
žit limitům vodovodní sítě. Největší odběr 
pitné vody bývá v odpoledních hodinách, 
kdy se většina odběratelů vrací ze zaměst-
nání. Používání pitné vody bychom pro-
to měli rozložit do delšího časového úseku 
během dne. 

Jak může každý z nás přispět ke zlepšení 
situace s vodou?
› Šetřit vodu v domácnosti i v zaměstnání (sprcha 
místo koupele, nemýt nádobí pod tekoucí vodou, ale 
ve dřezu, zavírat vodu při čištění zubů, splachovat 
a zalévat dešťovkou). 

› Vodu co nejméně znečišťovat (používat ekologicky 
šetrné prací a čisticí prostředky, šetrnou kosmetiku, 
co nejméně chemických přípravků).

› Naučit se maximálně využívat dešťovou vodu. Za 
tímto účelem můžete obdržet dotaci z programu 
Dešťovka.

› Šetřit a chránit zdroje podzemní vody. 

› Šetrně a s citem hospodařit s ornou půdou.

› Třídit biologicky rozložitelný odpad, kompostovat 
ho a navracet organickou hmotu půdě.

Bez vody by neexistoval život. V mnoha 
zemích suchých oblastí je dostatek zdro-
jů kvalitní pitné vody už nyní limitujícím 
faktorem civilizačního rozvoje. Važme si, 
že v naší zemi ještě máme vodu a naučme 
se s ní zacházet zodpovědně. 

JANA KRÁTKÁ,

EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY NAD VLTAVOU,

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ A.S., MOST

Z ákazníci Středočeských vodáren nemu-
sí mít obavy – ani v případě sucha jim 

nedostatek vody nehrozí. Zvodněné vrstvy 
hornin u Mělnické Vrutice jsou mocné 60 
až 80 metrů. Až do této hloubky sahají jí-
mací vrty. Kolísání hladiny mezi vlhkými 
a suchými roky se děje v jejich nejsvrch-
nější části pouze v rámci prvních jednotek 
metrů. Díky své hloubce mohou využívat 
mnohonásobně větší objem zásob podzem-
ní vody, než mělké domovní studny. 

Velké dostupné zásoby podzemní vody 
umožňují vodárnám výkyvy ve spotřebě 
vody během roku i v delším období mezi 
suchými a vlhkými roky dosud snadno vy-
rovnat. Zásoby podzemní vody jsou dopl-
ňovány nejvíce během tání sněhu a během 
deštivých let. Díky příznivému rozložení 
srážek roků 2010 až 2013 jsou nyní v povo-
dí Pšovky zásoby podzemních vod doplně-

né natolik, že suché období zatím můžeme 
překlenout. 

Což ovšem neznamená, že můžeme čer-
pat více, než nám jímací území dovolí. 
V žádném případě, při zvýšené poptávce na 
dodávku pitné vody, se nečerpá větší množ-
ství než je vydatnost jednotlivých zdrojů 
a než je platné povolení k nakládání s vo-
dami, a případné rozdíly v požadavcích na 
vodu jsou řešeny z jiných zdrojů. 

Obecně ovšem platí, že s pitnou vodou 
musíme šetřit, neplýtvat a hlavně se chovat 
ohleduplně k životnímu prostředí. Sráž-
kovou vodu zachytávat na daném povodí 
a zbytečně ji neodvádět mimo daný rajón. 
Vysazovat více zeleně a méně dělat zpev-
něných ploch. 

Jiná situace je v místech, kde jsou obyva-
telé závislí na domovních studních a měl-
kých vrtech. Drtivá většina z nich je vyhlou-

bena maximálně první metry pod obvyklou 
hladinu podzemní vody. U těchto objektů 
se pokles hladiny vlivem sucha projeví nej-
více, navíc v teplých a suchých měsících 
obvykle prudce vzroste čerpání podzemní 
vody na zalévání zahrádek, políček a plnění 
bazénů. Výsledkem je rychlý pokles hladiny 
podzemní vody ve svrchních vrstvách a po-
stupné vysychání mělkých jímacích objek-
tů v závislosti na jejich hloubce a místních 
geologických podmínkách.

Trvající teplé až tropické období v žád-
ném případě neovlivňují kvalitu pitné vody.

Pitná voda, kterou naše společnost do-
dává v kladenském a mělnickém regionu, 
má i přes vyšší tvrdost obecně velmi dob-
rou kvalitu a výbornou chuť. Jediný vliv 
teplého počasí může být nárazový při prv-
ním oteplení a při větší vlně veder, kdy do-
chází ke značnému zvýšení odběrů vody, 

Kolik vody máme na Kralupsku?

Sucho zatím dodávku pitné vody neohrožuje
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a tím i rychlostem proudění v potrubí. Při 
překročení limitních hodnot průtoků mů-
že potom dojít ke krátkodobému zvýšení 
koncentrace železa a mírnému zakalení 
pitné vody. Při déle trvajícím teplém ob-
dobí dochází i ke zvýšení teploty dodáva-
né pitné vody. V tomto období se pro vyšší 
zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti 
může zvýšit množství chloru v pitné vodě. 

Koncentrace chloru však je v mezích urče-
ných legislativou. Přesto lze ale konstato-
vat, že pitná voda je v létě stejně kvalitní 
jako v chladnějším období roku a vodárny 
kvalitu vody garantují.

Kvalita dodávané pitné vody Středočes-
kými vodárnami je kontrolována v soula-
du s platnou legislativou až ke kohoutku 
zákazníka. Voda, která je dodávaná do do-

mácností, podstupuje řadu kontrol a odpo-
vídá přísným kritériím kvality. Neustále 
výrazně roste podíl náhodných odběrů na 
vodovodní síti, které zaručují plošné pokry-
tí sledované distribuční oblasti. 

LENKA KOZLOVÁ,

VODOHOSPODÁŘKA,

STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, A.S.

Nikdy jsem se nepovažoval za vášnivého 
ekologa, který by chtěl radikálně řešit 

stále viditelné známky působení civilizace na 
naší planetu, ale ani nechci popírat, jako náš 
bývalý prezident, že to, co se děje poslední tři, 
čtyři roky, je pro naši kotlinu úplně normální 
cyklus, kterým Země pravidelně prochází.

Po loňském létě, kdy se na dlouhou dobu 
do té doby zelené Kralupy změnily na zažlout-
lou pláň, byl letošní květen, opět, i po suchém 
březnu a dubnu, zelenou oázou. To, že déle tr-
vající rovnoměrný déšť, jehož zásluhou se tak 
stalo, se velmi těžce nahradí, pokud se bude 
opakovat scénář počasí z minulých let, je na-
prosto jasné. 

Ale existují možnosti, jak městské klima, 
i přes absenci přírodních srážek, udržet v při-
jatelných mezích. Velkou výhodou Kralup je 
protékající řeka Vltava. Ne proto, aby se její 
voda využívala na zalévání veškerých měst-
ských zelených ploch, ale jako základní prvek 
utváření městského zeleného mikroklimatu. 

Plochy okolo řeky jsou té-
měř stále zelené, nejen 
proto, že půda je více zá-
sobena průsaky, ale právě 
proto, že sama voda z řeky 
odparem osvěžuje vzduch 
a v nočních hodinách se 
tato voda v podobě rosy 
dostává zpět na zem.

A to je návod pro to, jak 
chladit prostory města dá-
le od řeky. Vodní prvky, vodní plochy. Jen sa-
motná zeleň, jejíž výsadba i údržba je v Kralu-
pech na velmi dobré úrovni, sama nestačí. Je 
třeba ve větší míře jak při nových projektech 
úprav městských pozemků, tak při návrzích 
obnovy stávajících ploch, plánovat realizaci 
dalších nových vodních ploch a prvků.

Dalším aspektem je zachytávání dešťové 
vody, aby při nárazových srážkách tato voda 
neodtekla kanalizací z města pryč. Ve městě 
máme spousty plochých střech na bytových 

domech, jejichž svody ústí rovnou do kanali-
začních vpustí ať povrchové vody, či městské 
kanalizace. A přitom travnaté dvory v těchto 
lokalitách se v době veder a sucha stávají nej-
větším akumulátorem teplot a suchého ne-
dýchatelného vzduchu. Určitě by se zde dala 
vytipovat místa, kde by umělá vodní plocha 
napájená z těchto svodů obyvatelům okolních 
bytů více než zpříjemnila letní parna.

RADEK HOFMAN,

OBČAN KRALUP

P okud sleduji témata o suchu, jež jsou 
věrohodná, dozvídám se, že neexistu-

je žádná prognóza od skutečných oborní-
ků (vodařů, meteorologů, historiků apod.) 
o tom, že by měla přijít deštivá léta. Podle 
dostupných informací z února 2019 víme, 
že z 21 pramenů Vrutice (což je zdroj vody, 
který zde pijeme), je 14 již zcela suchých. 
Ostatní dávají vodu. Otázka zní, jak ještě 
dlouho. 

Jak té přírodě pomáhat, aby nás, občany 
a naše děti, „nepoložila“. Jenom se přírody 
tiše ptát, co ona potřebuje. Naslouchat sku-

tečným odborníkům, co pro přírodu léta 
pracují. Je to jednoduché. Ona příroda nám 
lidem pomůže. Nebudeme-li jí nasloucha-
ti, pustí na nás otrávený vzduch, špatnou 
vodu, neúrody, sucho s následnou válkou 
o vodu a potraviny, sníží nám úrodnost po-
lí. Bohužel, opět, jak jednoduché.

Co by mohlo pomoci v našem městě?
� zadržovat dešťovou vodu odklonem mi-
mo svody do kanalizace
� zachovat a obnovovat městkou nízkou, 
střední a vysokou zeleň

� zvážit, zda je nutné provádět meliorace, 
konkrétně odvodnění výšiny táhnoucí se 
od Lutovníka směr Velvary. 

Velké poděkování v tomto směru patří 
všem úředníkům, občanům našeho měs-
ta i všem ostatním, kteří vnímají nepo-
škozenou  přírodu jako součást zdravého 
pokračování života člověka a jeho dětí, cho-
vají se k přírodě vlídně a v běžném životě 
i ekologicky.

FRANTIŠEK MÁLEK,

ČSOP KRALUPY

Jak vidí naše město spolek ochránců přírody?

HYDE 
PARK

SLÍBILI JSME VÁM NOVÉ RUBRIKY. Jedna z těch, která vás, naše čtenáře, vyzývá k přímé 
spolupráci, je zde. Její inspirací je tzv. Speakers´Corner, místo v londýnském Hyde Parku, 
které je určené pro veřejné projevy a debaty již od konce 19. století. 

Své postřehy, náměty, glosy můžete posílat na e-mail redakcnirada@mestokralupy.cz. 
Obsah i forma příspěvků musí být v souladu s pravidly pro vydávání Zpravodaje, který 
najdete na webu mestokralupy.cz pod odkazem místní média / Kralupský Zpravodaj / 
Závazné dokumenty. 

Věříme, že tato nová rubriku přispěje k větší čtenářské participaci na obsahu městského 
periodika, jehož cílem je snaha o zachycení dění v našem městě v jeho celistvosti. Těšíme 
se na vaše příspěvky.

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA RR KZ

Zelené Kralupy Lobeček - stezka pro chodce a cyklisty
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P očasí má vliv i na rozhodování úřed-
níků při plánování staveb, při péči 

o městskou zeleň a podobně.
Výraznou změnou oproti minulosti je na-

příklad snaha budovat parkoviště a par-
kovací místa se vsakovací plochou. „Je to 
teď nový systém, vsakovací dlaždice jsou 
buď betonové se štěrkem, nebo plastové 
rošty s betonem. Takováto parkovací místa 
momentálně vznikají v ulicích Nad Lobčí 
a Třebízského, počítáno je s nimi i při re-
konstrukci Čechovy ulice, na nábř. J. Ho-
luba, “ uvádí vedoucí odboru RIaSM paní 
Marcela Horčičková. 

Na náměstí bude použita žulová dlažba, 
která je také lépe propustná než zámková 
dlažba či asfalt a současně se zde budují 
retenční nádrže. Ty mají za úkol po určitou 
dobu zadržet dešťovou vodu před vpuště-
ním do kanalizace. Chrání tak kanaliza-
ci před zahlcením v případě přívalových 
dešťů.

Dalším způsobem, jak efektivně praco-
vat s dešťovou vodou, je budování zelených 
pásů podél chodníků. „Částečně se tak do 
zeleně překlápí voda z chodníků, která se 

nevsákne dlažbou. Provádí se to v místech, 
kde je to technicky možné. Takový způsob 
šel realizovat například v ulicích Lešanská, 
Vojenova a Neklanova,“ dodává M. Horčič-
ková. V opačném případě, kde zelené pásy 
nejsou, ztéká voda z chodníků rovnou do 
kanalizace.

Při plánování stavby nového parkovacího 
domu v lokalitě u nádraží je také počítáno 
s opatřeními pro zadržování srážkové vody. 
„Parkovací dům bude mít zelenou střechu 

a všechna voda v této lokalitě by měla jít 
do dvou míst, kde budou vybudovány vsa-
kovací objekty, které vypadají jako bahnitý 
rybníček,“ vysvětluje M. Horčičková.

Výše uvedené způsoby odvodnění však 
nejsou možné realizovat úplně všude. Ze-
jména v zastavěných plochách je to nad-
lidský úkol. Přesto se zaměstnanci odboru 
realizace investic a správy majetku vždy 
otázkou deště a sucha při plánování sta-
veb zabývají.

Ina pozici odboru životního prostředí do-
šlo v poslední době k několika změnám. 

Vodoprávní úřad dbá na přísném dodržo-
vání  ustanovení vyhlášky  č. 501/2006 Sb. 
„Město Kralupy pak při zadávání nových 
projektů dává podmínku, že projektová 
dokumentace bude řešit i odtokové po-
měry stavby v souladu s touto vyhláškou. 
Součástí projektové dokumentace dle této 
právní úpravy je vsakování srážkové vody 
obecně upřednostněno před jejím odvádě-
ním pomocí veřejné srážkové či jednotné 
kanalizace. Vsakování srážkové vody mu-
sí však na předmětném pozemku umož-
ňovat hydrogeologické poměry pozemku, 
jeho velikost a využití (v celoročním ho-
rizontu). Za předpokladu, že tím nedojde 

ke způsobení škod na okolních stavbách 
či pozemcích je samozřejmě možná i aku-
mulace srážkových vod a jejich následné 
využití,“ komentuje aktuální stav Mgr. Jan 
Kobera, vedoucí odboru životního prostře-
dí MěÚ Kralupy.

S problémem sucha úzce souvisí i údržba 
zeleně ve městě a sekání trávy. „Ve smlou-
vách s firmami, které provádějí údržby ze-
leně pro město, je uvedeno, že nikdy nesmí 
být tráva posekána až na zeminu, a sekačky 
mají nastavenou výšku sečení 8 cm. V mi-
nulosti to bylo 4-5 cm,“ vysvětluje J. Kobe-
ra. „V přírodních lokalitách, jako je napří-
klad Strachov, jsme oproti minulosti snížili 
počet sečí, aby tráva více narostla. Ale ne-
může se to nikdy nechat přerůst, protože 

ze zákona je povinnost starat se o pozemek 
tak, by se nešířil plevel. Takže jakmile se 
plevel objeví, je každého povinnost tomuto 
šíření minimálně 2x do roka sečením za-
mezit,“ dodává J. Kobera.

Při procházkách městem a jeho okolím se 
může stát, že objevíte neposečenou louku. 
Pokud v ní není plevel, není totiž nutné lou-
ku hned posekat. Naopak je cílem nalákat 
na ni motýly, hmyz a další živočichy. 

Krok správným směrem udělalo naše 
město, potažmo úředníci odboru životní-
ho prostředí, při výběru rostlin na středy 
kruhových objezdů v našem městě. Rostli-
ny zde jsou prakticky bezúdržbové a nevy-
žadují pravidelnou zálivku, tudíž odolávají 
i suchému počasí posledních let. 

I samospráva města podporuje a zařazuje 
do plánu investic akce, které jsou šetrné 

k životnímu prostředí. I za cenu zvýšených 
nákladů požaduje při tvorbě nových projek-
tů počítat se zasakováním dešťových vod na 
pozemcích souvisejících se stavbou.

Po pěti letech jednání s Krajským úřadem 
Středočeského kraje a Povodím Vltavy s. p. 
se podařilo prosadit zpracování nové Studie 

odtokových poměrů povodí Zákolanského 
a Knovízského potoka. Tato studie prověří 
všechny možnosti, jak zabránit možné příva-
lové povodni, která doteče až do Kralup a za-
plaví město. Dále prověří možnosti výstavby 
suchých a polosuchých poldrů pro zachycení 
vody a tím i pomůže udržet vodu v krajině.

Dalším materiálem, který se zabývá ži-
votním prostředím, je v současné době 

zpracovávaná Územní studie zeleně ve 
městě Kralupy nad Vltavou. Tato studie 
navrhne způsob postupné rekonstrukce 
zastaralé zeleně ve městě, obnovu měst-
ských parků a vytvoření nových ploch ve 
stylu pobytových luk, kde součástí budou 
i vodní plochy pro zlepšení klimatu. 

LIBOR LESÁK,

MÍSTOSTAROSTA

REALIZACE INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SAMOSPRÁVA

Zelená střecha je jeden ze způsobů zadržování a využívání dešťové vody
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M é záznamy jdou od roku 1972 až do 
současnosti v téměř nepřetržité řadě. 

Amatérský způsob měření jsem stále zlep-
šoval a v r. 1983 jsem začal pozorovat poča-
sí pro pražskou pobočku ČHMÚ a byla zří-
zena srážkoměrná stanice v ZŠ Třebízského 
v Lobečku. Ta byla v r. 1990 přemístěna na 
soukromý pozemek v ulici Lutovítova a od 
r. 1998 je zde již provozována základní kli-
matologická stanice, která byla v r. 2012 
plně automatizována. I přesto zůstává pro 
pozorovatele spousta činností, které je nut-
né vykonávat manuálně.

NAMĚŘENÉ TEPLOTY VZDUCHU
Začal bych teplotou a časový úsek 1982-
2018 bych rozdělil na dvě srovnatelně dlou-
há období a to od r. 1982 do r. 1999 a dále 
pak od r. 2000 do r. 2018. Získáme tak dvě 
téměř dvacetiletá období, na kterých bude 
vývoj teplot a srážek na Kralupsku dobře 
možné porovnat.

Průměrná roční teplota v prvním časovém 
období činí +9,0 °C, zatímco ve druhém +9,5 
°C, v posledních čtyřech letech již +9,9 °C. 
V loňském roce dosáhla teplota již dokonce 
průměru +10,6 °C a ten se tak stal nejteplej-
ším rokem celé mé pozorovací řady. 

Nárůst teplot není během roku konstant-
ní a největší podíl na něm mají zejména 
jarní měsíce, zatímco nejmenší je pozoro-
vatelný na podzim.

Dalším typickým jevem je četnější výskyt 
extrémně vysokých teplot a překonávání 
maximálních teplotních rekordů. Toto je 
nejlépe pozorovatelné na růstu počtu tzv. 
letních a tropických dnů. O letním dnu ho-
voříme tehdy, pokud max. denní teplota do-
sáhne teploty +25 °C a vyšší, o tropickém 
pak při maximu +30 °C a více. A zatímco 
v období 1982-1999 byl průměrný počet let-
ních dnů v roce 52, tak v období 2000-2018 
je tento průměr již 62 a v posledních čty-
řech letech již 71 dnů. V roce 2018 byl počet 
letních dnů rekordních 98, což bych ještě 
před pár lety považoval téměř za nemožné.

Podobné je to i s tzv. tropickými dny, 
kterých v letech 1982-1999 bylo průměr-
ně 11, ale v letech 2000-2018 již 18 a v po-
sledních čtyřech letech je to již průměrně  
22 dnů v roce. Maximálního počtu tropic-

kých dnů bylo dosaženo v loňském roce 
a také v r. 2003, a to 31. Naopak nejméně, 
pouze tři, přinesl r. 1996. 

Nárůst teploty je ze všech těchto údajů 
zjevný a nepopíratelný a pochopitelně ve-
de k většímu výparu vody jak z půdy, tak 
z vodních ploch a významně tak snižuje 
množství vody zejména ve svrchních vrst-
vách půdy. Zda tento trend bude pokračo-
vat, bych ovšem nechtěl předjímat, stejně 
jako to, zda se na tomto růstu teplot vzdu-
chu nějakým významnějším způsobem po-
dílí člověk.

STATISTIKA SRÁŽEK 
Dále se zaměřím na srážkovou bilanci srov-
návaných období. Pouhým součtem množ-
ství spadlých srážek a vydělením počtem 
let zjistíme, že v období 1982-1999 spadlo 
celkem 9036 mm srážek, což představuje 
roční průměr 478 mm.

V období 2000-2018 spadlo celkem 9952 
mm a roční průměr je tak 524 mm. Je te-
dy patrný trend nárůstu množství spadlých 
srážek. A tento nárůst by byl ještě výrazněj-
ší, pokud by nebyl ovlivněn posledním obdo-
bím čtyř let, kdy vnikl deficit 263 mm a činil 
by tak dokonce 547 mm srážek ročně, tedy 
téměř o 70 mm více, než před rokem 2000.

Také v oblasti srážek je patrný nárůst ex-
trémů a srážkově velmi bohaté roky jsou 
střídány roky, kdy je srážek málo. Pokud 
půjdeme po časové ose, uvidíme velmi dob-
ře tyto kompenzace období sucha a vlhka.

V roce 1983 spadlo 98 mm srážek nadnor-
mál, ale roky 1984-85 měly deficit 117 mm. 
Další deficit z let 1989-1992 -380 mm byl 
částečně kompenzován v letech 1993-1995, 
kdy spadlo o 123 mm srážek více, než je ob-
vyklé. Další významný deficit vznikl v letech 
1998-2000 ve výši 167 mm. Ten byl ovšem 
mnohonásobně vyrovnán a překonán v le-
tech 2001-2002, kdy spadlo neuvěřitelných 
1512 mm srážek, tedy o 508 mm více, než je 
normál. Důsledky těchto extrémních srážek 
si mnoho z nás dobře pamatují v podobě tzv. 
tisícileté povodně v srpnu 2002.

Příroda ale přišla s kompenzací hned 
následující rok, kdy napršelo a nasněžilo 
pouze 306 mm srážek a tento rok tak byl 
nejsušší, resp. spadlo nejméně srážek za rok 

za celou dobu pozorování při dosaženém 
deficitu -196 mm. Srážkově srovnatelný byl 
možná rok 1972 a možná dokonce ještě suš-
ší rok 1973, nicméně měření byla v těchto 
letech ještě dosti nedokonalá, proto nebudu 
uvádět konkrétní srážkové sumy.

Poslední významná srážková epizoda na-
stala v letech 2010-2013, kdy napršelo cel-
kem 2426 mm srážek, což je o 418 mm nad-
normální úhrn. Zcela zásadně se na tom 
podílel r. 2010 s nadnormálem +240 mm, 
ale také roky 2012 a 2013, kdy spadlo o 103, 
resp. o 86 mm více, než je obvyklé. Od r. 2014 
prší méně, ale jako srážkově podnormální 
lze označit jen r. 2015 s deficitem -111 mm 
a rok 2018 s deficitem -99 mm. Celkový 
deficit tak od r. 2014 narostl na -271 mm. 
Pokud by ale např. letošní rok skončil s de-
ficitem téměř 150 mm, v součtu srážek za 
posledních 10 let by úhrn srážek za posled-
ních 10 let skončil na normálu.

Přitom již nyní je pozorovatelné poměrně 
značné sucho. A právě na tomto příkladu je 
dobře patrné, že normální srážkové úhr-
ny nemohou při současně rychle rostou-
cích teplotách vzduchu dostat do půdy tolik 
vláhy, kolik v ní při obdobných srážkových 
poměrech bylo ještě v nedávné minulosti. 
Současně je třeba brát v úvahu, že srážky 
v posledních letech často padají ve velmi 
velkém množství v krátkém čase, kdy mě-
síční normál je splněn ve dvou dnech, a pak 
zase měsíc neprší prakticky vůbec. Využití 
takovéto vody je pak problematické a při 
výše popsaných potížích se zachytáváním 
dešťové vody v krajině to neodvratně ta-
ké povede k povodním v čase vydatnějších 
srážek a tyto povodně mohou mít také horší 
následky. Ostatně po pěti srážkově slab-
ších letech je nutné, vzhledem ke zkuše-
nostem z minulosti, již brzy očekávat další 
srážkovou kompenzaci v podobě vyšších 
srážkových úhrnů. S počasím, stejně jako 
s přírodou, se nemá bojovat a hlavně se nad 
nimi nedá nikdy vyhrát. Pokud si toto člo-
věk neuvědomí, bude stále jen prohrávat.

PETR TREJBAL,

SMLUVNÍ POZOROVATEL KLIMATOLOGICKÉ 

STANICE STANIČNÍ SÍTĚ ČHMÚ,

KRALUPY N. VLT.

Jaký byl vývoj srážek a teplot 
na Kralupsku na přelomu tisíciletí
■  Počasí významně ovlivňuje činnost člověka, a to jak v jeho volném čase, kdy omezuje některé jeho aktivity, 
tak zejména v různých pracovních činnostech, především v zemědělství a stavebnictví, ale třeba i v dopravě, např. 
z důvodu nesplavnosti řek apod. Momentálně sužuje nejen oblast Kralupska poměrně značné a relativně dlouho 
trvající období nedostatku srážek. Ale je skutečně pravda, že teploty stoupají, zatímco srážek ubývá? Na to není 
odpověď úplně snadná, ale pomohou nám statistické údaje z kralupské klimatologické stanice.
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NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný odpad neházejte do popelnic na směsný komunální 
odpad, ale odevzdejte ve sběrném dvoře nebo při mobilním svozu 
nebezpečného odpadu. Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpou-
štědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, motorové oleje, chemicky 
znečištěné obaly, rozbité teploměry, zbytky barev, lepidel a všechny 
neúplné elektrické a elektronické spotřebiče, které nelze odevzdat ke 
zpětnému odběru.

PROŠLÉ LÉKY A OBALY OD LÉKŮ
Odebírají bezplatně všechny lékárny ve městě.

AUTOVRAKY
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen ho předat pouze osobám, 
které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňová-
ní, sběru nebo výkupu autovraků.
Ke schváleným provozovatelům patří na území našeho města společ-
nost České sběrné suroviny, a.s., U Dýhárny 916, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 724 046 400, 315 734 128, e-mail: info@sber-suroviny.cz, pro-
vozní doba: po-pá 8:00-16:00

OBJEMNÝ ODPAD 
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, obaly větších rozměrů, 
koberce, tabulové sklo, vany, různé přístroje apod. odevzdávejte do 
sběrného dvora TSM.
Spalování objemného odpadu, jako je např. nábytek, je zakázáno!!!

ZBYTKOVÝ ODPAD
Odpad z domácnosti po vytřídění využitelných složek a nebezpečného 
odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, popel, znečištěný papír, 
znečištěné plasty, papírové pleny apod., patří do popelnic na směsný 
komunální odpad. Zbytkový komunální odpad je sbírán na místech 
k tomu určených do typizovaných sběrných nádob. Svoz směsného 
komunálního odpadu zajišťují Technické služby města Kralup nad 
Vltavou na základě smluvního vztahu uzavřeného s Městem Kralupy 
nad Vltavou. Nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na 
území města upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem 
vznikajícím na území města. 

Podnikatelské subjekty musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu ko-
munálních odpadů s oprávněnou osobou. V žádném případě nesmějí 
využívat zavedeného systému sběru, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů města. Zaměstnanci MěÚ Kralupy, odboru život-
ního prostředí provádí kontroly podnikatelských subjektů, jakým způ-
sobem nakládají s odpady a zda mají řádně zajištěno jejich odstraňo-
vání tak, jak jim to ukládá zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, 
v platném znění. V případě zjištěného porušení tohoto zákona ukládá 
odbor ŽP podnikatelským subjektům pokuty, tak jak je stanoveno  
v § 66, zákona o odpadech, v platném znění.

STAVEBNÍ ODPAD
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrob-
ky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při 
zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Tento odpad 
lze odevzdat buď přímo na skládce odpadů nebo ve sběrném dvoře 
Technických služeb města, Libušina 123. 

Vybírání tohoto druhu odpadu je zpoplatněno dle platného ceníku 
TSM.

■  Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti, na zahrádce 
či chatě mohou vznikat.

Kam s vaším odpadem

VYUŽITELNÉ SLOŽKY ODPADU 
Využitelné složky odpadu jsou papír a lepenka, plasty, 
sklo, nápojový karton, kovy (plechovky a hliník), 
kompostovatelný kuchyňský odpad a odpad ze 
zahrádek atd.    

Co do kontejnerů na tříděný odpad patří a co naopak nepatří: 

patří nepatří
papír

noviny, časopisy, reklamní letáky, 
kartony, sešity, papírové obaly, 
krabice roztrhané na menší kusy, 
balicí papír, lepenka, kancelářský 
papír, sešity

do kontejneru nepatří papír s vrstvou 
plastové nebo hliníkové fólie (např. 
tetrapackové krabice od mléka), 
mokrý, mastný či jinak znečištěný 
papír

plasty

PET lahve (důkladně sešlápnuté), 
plastové nádoby a lahve, plastové 
sáčky a fólie, čisté plastové obaly od 
mléka a ostatních mléčných výrobků, 
plastové tašky, kelímky od jogurtů, 
výrobky z plastů

do kontejneru nepatří bakelit, guma, 
PVC, linoleum, pneumatiky, silně 
znečištěné nebo mastné obaly

sklo

bílé nebo barevné sklo, skleněné láh-
ve a zavařovací sklenice (v ideálním 
případě zbavené kovových uzávěrů), 
výplně oken (patří do kontejneru na 
sklo barevné)

do kontejneru nepatří zářivky, 
porcelán, keramika, plexisklo, 
autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné 
nebo silně znečištěné lahve nebo 
nádoby

nápojové kartony

všechny nápojové kartony 
(tetrapacky) od mléka, džusů, vína 
atd.

do kontejneru nepatří různě 
znečištěné kartony, např. oleje, barvy 
atd.

Další využitelný odpad můžete odevzdávat také 
do sběren surovin.

SBĚRNY SUROVIN NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA:

› České sběrné suroviny, a. s., U Dýhárny 916, Kralupy nad Vltavou

› Sběr druhotných surovin, s.r.o., Přemyslova 79, Kralupy nad Vltavou

Provozní doba provozoven: po-pá 8:00-16:00, so 8:00-12:00 

(každá 1. a 3. v měsíci Přemyslova ul. a 1. a 4. v měsíci ul. U Dýhárny)

Kontakt na provozovny: tel.: 315 734 128, e-mail: info@sber-suroviny.cz

Zde od vás vykoupí, popř. odeberou: kovové odpady, kovové obaly, želez-
né kovy, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, směsné kovy, papír 
a lepenku a celou řadu jiných odpadů.

Další možností je jejich odevzdání (zdarma) na sběrném dvoře Technic-
kých služeb města, Libušina 123, Kralupy nad Vltavou (dále jen TSM).

Kontakt: tel.: 315 726 589

Provozní doba: po-ne 9:00-17:00

Sběrný dvůr slouží občanům města Kralup nad Vltavou, kteří prokážou 
dokladem své bydliště, popř. předloží doklad o vlastnictví nemovitosti.
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ROSTLINNÝ ODPAD ZE ZAHRÁDEK
Odpad ze zahrádek lze:
› kompostovat na svém pozemku či zahrádce
› odkládat do přistavených kontejnerů v době mobilního svozu 
› odvážet do sběrného dvora
› spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností 
a s přihlédnutím k místním a povětrnostním podmínkám (kouř nesmí 
obtěžovat sousedy)
› využít možnosti pronájmu biopopelnice se svozem 1x za 14 dnů 
v období od dubna do listopadu. Informace o pronájmu nádoby na 
tel.: 315 739 944, MěÚ Kralupy, odbor životního prostředí, Helena 
Traxlová, číslo dveří 216.

Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je zakázáno!!!

POUŽITÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍCÍ  
TZV. ZPĚTNÉMU ODBĚRU
Použité výrobky, jako jsou elektrospotřebiče pocházející z domácnos-
tí, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zá-
řivky nebo pneumatiky lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce 
či ve sběrném dvoře Technických služeb města. 

Baterie je možno odevzdat na sběrném dvoře, malé boxy pro sběr 
těchto dosloužilých výrobků jsou také umístěny v budově MěÚ a ve 
všech školách v našem městě.

Drobné elektrické a elektronické zařízení jako jsou fény, kulmy, mo-
bilní telefony, elektrické a elektronické hračky, hodiny, budíky, žehlič-
ky a jiné je možno dále odnést do jednoho z 10 červených kontejnerů 
rozmístěných po našem městě, tyto kontejnery jsou také opatřeny 
malým vhozem pro sběr baterií. 

Jedlé oleje a tuky je možno odevzdávat na sběrném dvoře TSM.

PRAKTICKÉ RADY 
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad 
ze zeleně apod.?
› Technické služby města, Libušina 123, tel.: 315 726 589

CO DĚLAT KDYŽ? 
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:
› MěÚ, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, 
tel.: 315 739 944

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu 
na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, linka 156.

rozpis svozu mobilního odpadu� 
Po: Lobeček - tenisové kurty ................................................. 14:00 - 14:50 

 Lobeček - nábř. J. Holuba ................................................15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova ................................................. 14:00 - 14:50

  Poděbradova ul. .............................................................15:00 - 15:50

  Cukrovar (hala). ..............................................................15:20 - 16:00

  POUZE 16. 4., 23. 7. a 22. 10.

  Hostibejk ........................................................................15:20 - 16:00

  KROMĚ 16. 4., 23. 7. a 22. 10. 

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

St: U gymnázia ..................................................................... 14:00 - 14:50 

 Mánesova ul. ..................................................................15:00 - 15:50

Čt: Lidové nám. .................................................................... 14:00 - 14:50 

 Mlýnská ul. .....................................................................15:00 - 15:50

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

 Zeměchy .........................................................................15:00 - 15:50

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU

8. 7. - 12. 7. a 5. 8. – 9. 8. .............................. bioodpad

22. 7. - 26. 7. a 19. 8. – 23. 8. ....................... rozměrný odpad z domácností

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

Jinak ohlaste na:
› MěÚ, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 315 
739 944
› Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospo-
dářství, tel.: 266 793 340. 
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpa-
du, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.

Nevíte si rady s tříděním vašich odpadů nebo nevíte kam vzniklý od-
pad odevzdat? Poraďte se na:
› MěÚ, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 315 
739 944

ZPRACOVALA HELENA TRAXLOVÁ,

MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Opětovný příklad toho, jak odpady 
netřídit. Je-li kontejner plný, není 
dovoleno odkládat odpad kolem 
něj. Využijte další nejbližší místo  
s kontejnery nebo přímo  
sběrný dvůr TSM.
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U plynulé období bylo pro nás velmi ži-
vé, jsme plni dojmů, a tak nám dovolte 

krátké ohlédnutí. 
Jak už je zvykem, začátek školního roku 

je ve znamení Kralupského vinobraní. Tato 
akce se setkala s velkým zájmem místních 
i přespolních. Již tradičně patří k oslavám 
svátku Sv. Václava v Kralupech. Letos nás 
čeká již 8. ročník. Za tu dobu se charita 
rozrostla o další zaměstnance, přesto nás 
trochu v poslední době trápí úbytek dobro-
volníků. Rádi bychom oslovili vás, Kralu-
páky, kteří byste mohli a chtěli pomo-
ci s přípravou. Zvláště se hodí mužské 
ruce na stěhování všech potřebných „re-
kvizit“ na plácek před charitu (sporáky, 
lednice, lavice, stoly…) a další dobrovolní-
ci na prodej občerstvení. V případě zájmu 
se, prosím, obracejte na tel.  606 613 018 
nebo na kohokoli ze zaměstnanců. 

Na konci května se nám podařilo otevřít 
tréninkovou kavárnu Rígrovku, kde se sna-
žíme nabídnout víc, než jen dobrou kávu 
a zákusky. V ohnisku zájmu máme kromě 
zisku především člověka samotného. Proto 
dáváme pracovní šanci těm, kteří by se v ry-
ze komerční sféře neuplatnili. Zaměstnanci 

kavárny jsou vždy rozděleni do směn tak, aby 
na jednu tréninkovou pozici byli dva řadoví 
zaměstnanci. Možná vás obslouží s malou 
chybkou, nedokonale, můžete si ale být jis-
ti, že je to pro ně jedna z mála šancí, se díky 
chybě něco dalšího naučit. Ač je to pro nás 
náročnější a vedení těchto lidí vyžaduje plné 
nasazení, jsme přesvědčeni o tom, že to má 
smysl a věříme, že se mezi vámi najde dosta-
tek těch, kteří tuto myšlenku s námi sdílíte 
a podpoříte nás svou návštěvou kavárny.

Při své návštěvě Rígrovky můžete také 
nahlédnout do keramické dílny, která síd-
lí v prvním patře, prohlédnout si vyrábě-
né výrobky, nakoupit či s paní keramičkou 
domluvit kreativní kroužky. Kavárna je za-
tím otevřena každý všední den od 10:00 

do 20:00, je možné zde také pronajmout 
salonek na pořádání oslav či párty. Nebo se 
zúčastnit plánovaných tematických večerů. 
Vše na FB Rígrovka nebo www.rigrovka.cz.

A poslední změna je přestěhování Šuplí-
ku v Lobečku na novou adresu. S malou 
přestávkou pokračujeme s prodejem secon-
handového oblečení a spotřebního zboží na 
adrese Tylova 735 (první věžák za mostem). 
Na vaši návštěvu se těšíme ve standardních 
otevíracích hodinách 9:00-17:30. Chybět 
zde nebude ani Zásilkovna a výdejní místo 
pro farmářské tržiště Scuk.cz.

Naše motto pro další školní rok je: „Dá-
váme šanci slabým, dejte šanci i vy nám“.

S PŘÁNÍM PŘÍJEMNÉHO LÉTA 

TÝM FARNÍ CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU

V e středu 29. května na sklonku odpole-
dne startoval v Kralupech charitativní 

Běh proti demenci. Tento běh byl v pořadí 
už třetí, přesto měl jedno důležité „poprvé“ 
– po celou dobu závodu nespadla ani kapka, 
což je pro všechny účastníky předchozích 
bahenních orgií nevídaná novinka.

Kralupský běh byl věnován paní Jitce, 
velké turistce a statečné, dobromyslné dá-
mě, která před nedávnem podlehla Alzhei-
merově nemoci. Na tabuli s námětem bě-
hu se však poprvé objevilo i věnování z řad 
běžců. Děkujeme za to a myslíme na Vás!

Šikovní pomocníci vytyčili trasu po ne-
zpevněné cyklostezce kolem Vltavy, tam 
a zase zpátky v délce více než čtyř kilomet-
rů. Už od časných hodin se začínali scházet 

odhodlaní účastníci, kolemjdoucí si zvěda-
vě prohlíželi stany a občas se stavili na kus 
řeči. Na lavici čekala várnice čaje a krabice 
s populárními „šneky,“ které se neodvratně 
stávají tradicí našich běhů – ne, že bychom 
je hodlali zneužívat jako sarkastický sym-
bol, pobízející účastníky k vyššímu výkonu! 
Kromě občerstvení čekalo na běžce ještě 
jedno zpestření: zdravotní sestřička, ochot-
ná každého vyšetřit před, během a po akci.

Běžců se sešlo požehnaně, opět více, než 
minule. Pokud bude tento trend pokračo-
vat, poslední běh si diváci nejspíš spletou se 
stěhováním národů – a my se na to těšíme.

Na znamení vyrazili všichni podél řeky 
a na cestu jim svítilo slunce, které vyhlédlo 
z mraků. Trasa měla minimální převýšení, 

počasí bylo příjemně vlahé a svěží. Asi de-
set minut po startu se objevila nezávislá 
běžkyně, která o naší akci neměla ponětí 
a proběhla jako první cílem. Když jsme jí 
vysvětlili, o co se jedná, nezaváhala a vy-
dala se ve stopách předchozích běžců, čímž 
stvrdila pravdivost biblického výroku, že 
mnozí první budou posledními a poslední 
prvními.

Jen chviličku poté se za mohutného so-
nického třesku přihnal do cíle nejrychlejší 
ze závodníků; nejspíš jsme měli před star-
tem vysvětlit, že superhrdinové mají nosit 
charakteristické oblečky, které je odliší od 
normálních smrtelníků.

Posléze doběhli i ostatní, nikdo se neztra-
til a podle zábavy, která zavládla, si všichni 
běh krásně užili. Děkujeme účastníkům, 
protože jejich sportovní duch je největším 
motorem našich akcí a smysl pro humor, 
kterým oplývají, dodává běhům neopako-
vatelnou atmosféru. Dále chceme poděko-
vat i zaměstnancům Městského úřadu Kra-
lupy nad Vltavou za skvělou spolupráci při 
vyřizování papírových nutností a zaměst-
nancům DPS Kralupy, díky nimž jsme se 
mohli zahřát teplým čajem. 

ONDŘEJ FRÜHBAUER,

PR DEMENTIA I.O.V., Z.Ú.

Hledáme pomocníky na Kralupské vinobraní
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Běhali, bavili se, pomohli
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V irtuální univerzita třetího věku (VU3V) 
v kralupské městské knihovně (MěK) 

zahájí letos v říjnu již čtvrtý semestr. Díky 
podpoře vedení města vzniklo na počátku 
roku 2018 v Kralupech nad Vltavou nové 
Konzultační středisko VU3V, které provoz 
univerzitního vzdělávání zajišťuje. V do-
bě svého vzniku se podařilo našemu stře-
disku dostat do Almanachu České země-
dělské univerzity (ČZU) v Praze vydaného  
k 10. výročí založení VU3V. 

ČZU měla výborný nápad, dovést univer-
zitu i k těm, kteří nemohou nebo nechtějí 
dojíždět do měst, kde kamenné univerzity 
stojí, což dokazuje v současné době provoz 
téměř 250 konzultačních středisek (KS) 
VU3V po celé ČR. A jejich počet stoupá. 
Cílem KS Kralupy nad Vltavou je přispět 
k aktivnímu životu seniorů v našem městě 
a kromě společného setkávání naplnit po-
slání konceptu VU3V, tj. otevřít univerzitní 
zdroje, poznatky, vědomosti a dovednosti 
pro osoby v postproduktivním věku v rámci 
celoživotního vzdělávání. 

Počet účastníků kurzů – studentů – je 
v kralupském konzultačním středisku ka-
pacitně omezen velikostí studovny v MěK. 
Proto probíhá výuka ve dvou skupinách. 
Studenti již úspěšně zakončili kurzy České 
dějiny a jejich souvislosti I., České dějiny 
a jejich souvislosti II., Barokní architektura 

v Čechách a kurz Cestování - co jste možná 
nevěděli. Na konci třetího semestru si stu-
denti vybrali nové dva kurzy Genealogie - 
hledáme své předky a Klenoty barokního 
sochařství v českých zemích.

Po skvělém zvládnutí náročného semest-
ru jsme se odměnili výletem do Trojského 
zámku a jeho zahrad. Prohlídku jsme si 
moc užili, zhlédli jsme jedinečnou fresko-
vou výzdobu barokního zámku a probíha-
jící výstavy. V krásném barokním sále jsme 
uviděli uprostřed stropní fresky dnes zná-
mou značku „play“. V první chvíli si jí všim-
nul málokdo z nás. Zřejmě předurčila i ma-
lé kulturní vystoupení některých studentů 
VU3V, kteří jsou zároveň členy Dvořákova 
komorního sboru. Ve sklepení zámečku si 

přišli na své hlavně ti, kteří budou navště-
vovat kurz barokního sochařství. V rámci 
výstavy Kamenné poklady pražských za-
hrad jsme zhlédli zachráněné originální 
sochy i architektonické prvky z depozitářů 
Galerie hlavního města Prahy. 

Zejména pro ty, kteří žijí sami, je VU3V 
další možností, jak si zpestřit život a na-
čerpat energii.

Obecné informace o VU3V jsou dostupné 
na webové stránce e-senior.czu.cz. V sou-
časné době může kralupská VU3V z kapa-
citních důvodů přijmout omezený počet 
zájemců, ale pokusíme se dle možností vy-
hovět. Bližší informace na tel. č. 607 618 601. 

IVANA KRAUSOVÁ, 

TUTORKA KS KRALUPY

V sobotu 15. 6. 2019 proběhlo v kralup-
ském hotelu Sport již tradiční Orien-

tální vítání sluníčka. Rády bychom  tou-
to cestou poděkovaly MěÚ Kralupy n. Vlt., 
který výše uvedenu akci podpořil částkou 
10 000 Kč. Věříme, že TŠ Rasha, E. Rasha  
a její hosté, tanečnice Kamilah z Plzně a ta-

nečnice Faiza z Prahy, připravily kralupské 
veřejnosti příjemný večer plný krásy, nád-
herné orientální i moderní hudby a tem-
peramentního tance. Těšíme se příští rok 
opět na shledanou.

IVETA JIRASOVÁ, 

UM. VEDOUCÍ TŠ RASHA

V termínu od 24. do 28. července se bu-
de v Kralupech konat mezinárodní se-

minář izraelských lidových tanců s učiteli 
z Izraele. Pořádá jej skupina Besamin z Pra-
hy. V rámci tohoto semináře je připravena 
i taneční ukázka pro veřejnost, na kterou 
jste touto cestou srdečně zváni.

Veřejná ukázka proběhne v pátek 26. 7. 
2019 od 16:00 na Palackého nám. Budete 
se moci podívat, případně i zapojit. Izrael-
ské lidové tance se tančí v kruhu a protože 
účastníků semináře bude cca 100, bude to 
hezká podívaná...

ONDŘEJ NOVÁK,

ORGANIZÁTOR AKCE

po 15. 7. 13:00-18:00

út 16. 7. – pá 19. 7. 08:00-18:00

po 22. 7 – čt 25. 7. 08:00-18:00

pá 26. 7. 08:00-16:00

v KD Vltava – Kralupy nad Vltavou
Co bude k mání:
oblečení pro děti i dospělé, boty, kabelky, 
bižuterie, hračky, dekorace, porcelán a jiné.

Cena:
5 Kč – 30 Kč za kus

Svým nákupem podpoříte kočičí útulek 
Devět životů se sídlem v Hospozíně. 
Veškerý výtěžek jde na financování péče 
o opuštěné, týrané a nemocné kočky.

Těšíme se na vás!

Seminář izraelských tanců navštíví Kralupy

Děkujeme za grant pro orientální tanečnice Zveme všechny příznivce 
bazarů, blešáků a zvířat na

VELKÝ BAZAR

Virtuální univerzita 
třetího věku pokračuje

FO
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Tradiční vánoční koncert 
MARKÉTY WAGNEROVÉ, 
jejího sboru a hostů

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna bude během letních prázdnin otevřena 
pouze ve dnech projekce v kině Vltava, od 15:30 do 20:00, 
o víkendu hodinu před prvním promítáním. Tel.: 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, 
poté jsou vstupenky vráceny do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

2019

Základní taneční kurzy pro mládež

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé

První lekce základních tanečních kurzů pro mládež proběhne v neděli 1. září. Odpolední taneční 
kurzy začínají v 18:00, večerní ve 20:15. Do kurzů pro mládež se můžete přihlásit do 31. 7. 2019, 
cena: 2 200 Kč za osobu. Prodej vstupenek na prodloužené a věnečky bude zahájen 11. září.

Taneční kurzy podzim – zima

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé budou probíhat od neděle 8. 9. Můžete se přihlásit do těchto 
úrovní: mírně pokročilí + středně pokročilí: 15:00-16:30, super pokročilí 16:00-17:30. Zápis do kurzů 
pro dospělé probíhá do 30. 8. 2019, cena kurzu je 3 500 Kč / pár.

10. 9. 28. Country salon s Rangers band

12. 9. Tančírna

16. 9. 3 v 1  - VYPRODÁNO

18. 9. Tančíme

20. 9. Seifertovy Kralupy – Koncert KODK

21. 9. Seifertovy Kralupy – Příběhy ze starého zákona

25. 9. Filharmoniště

25. 9. Čaj o páté

26. 9. Divadlo Palace: Rodina je základ státu

29. 9. První prodloužená kurzů tance

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

Srdečně zveme všechny milovníky poezie a krásné 
hudby na tradiční festival Seifertovy Kralupy. 

Těšit se můžete na přehlídku vítězů dětské recitační soutěže 
za přítomnosti herců Evy Hruškové a Jana Přeučila, koncert 
Komorního orchestru Dvořákova kraje, vyhlášení výsledků au-
torské literární soutěže za přítomnosti herce Ondřeje Pavelky, 
Poctu Seifertovi - hudební vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Kra-
lupy. Pomyslnou třešničkou bude pořad Příběhy ze Starého 
zákona, ve kterém vám Příběh Mojžíšův, Davida a Goliáše, 
Šalamounův, Jonášův a další s humorem sobě vlastním budou 
vyprávět Josef Somr a Barbora Munzarová.

Podrobný program přinese zářijové vydání Zpravodaje.

Vezmu mamku, taťku, půjdem spolu na pohádku(pořady pro děti a všechny z rodiny)

24. ročník festivalu poezie a přednesu

SEIFERTOVY
2019

20. 9. - 21. 9. 2019

Kralupy Stejně jako v loňském 
roce se i letos 
připravuje nový vánoční 
program a nejspíš se 
opět ocitnete u Markéty 
doma, protože její 
obývák poslouží jako 
jevištní kulisy.
U vchodu dostanete 
malý dáreček, kterým 
vás chce potěšit. Na 
vás je pouze přijít 
a nasát vánoční 
atmosféru.
Předprodej vstupenek 
bude zahájen v září 
2019.

12. 12. 2019
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Vezmu mamku, taťku, půjdem spolu na pohádku(pořady pro děti a všechny z rodiny)

sobota 5. října   15:00

TŘI KMOTŘIČKY
1. neratovická divadelní společ-
nost připravila novou výpravnou 
inscenaci Tři kmotřičky, která 
vznikla na půdorysu téměř ne-
známé pohádky Boženy Něm-
cové. Vypráví příběh chudého 
rybáře Jakuba, který se díky kou-
zelným schopnostem své dcery 
Milady stává nelidským bohá-
čem, který je ochoten pro zlato 
a perly obětovat i štěstí svých 
nejbližších. Do Milady se zami-
luje krásný princ Jaroslav, o kterého se ale uchází kněžna Johanna, jejíž matkou 
je zlá čarodějnice Sykorax. Noc před svatbou s princem ale Milada beze stopy 
zmizí. Princ se ji vydává hledat. Čeká ho cesta plná strázní, kdy musí dokázat 
velikost své lásky i pevnost charakteru. Dramatická pohádka nakonec dopadne 
dobře, jak se na pohádku sluší a patří. Dokonce i Miladin otec pozná, že láska 
je mnohem více než bohatství.

středa 13. listopadu   16:30

TRAMPOTY ČERTÍKA 
CULÍNKA ANEB ČERTOVSKY 
VESELÝ MUZIKÁLEK
Divadlo Andělská hora
Právě se před vámi otevírá pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, o závis-
tivé a mocichtivé paní Hárakšandě, o smutné princezně Amálce, o zamilovaném 
čertíkovi Culínkovi, ale hlavně o pekelné perle pro štěstí, která pohádku trošku 
zamotá, zlé potrestá, nástrahám odolá a která nakonec z čertíka člověka udělá. 
Rozverná pohádka plná písniček a humoru v podání herců Divadla Andělská hora.
Délka: 60 minut

sobota 16. listopadu   16:00 

TLUSTEJ 
CHLAPEČEK 
SE VČELOU 
V KALHOTÁCH
Dětský projekt kapely 

Sto zvířat

Zvířecí tlupa vydala báječnou 
desku pro otrkaná dítka (i dospě-
lé!), která si při veselých písnič-
kách s lahůdkovými texty nejen báječně zakřepčí, ale dozví se, že „vole“ není spros-
té slovo, po čem se místo pšouků tiše zvoní nebo jak se stát opravdovým mlžem. 

čtvrtek 24. října   16:30

MAKOVÁ PANENKA 
A MOTÝL EMANUEL
Roztomilý příběh Václava Čtvrt-
ka znáte všichni z Večerníčků. Ve 
třech příbězích uvidíte, jak Mako-
vá panenka potkala motýla Ema-
nuela, kterému hned kos ukradne 
cylindr. Ve druhém příběhu ušije 
Makové panence novou sukýnku 
Náprstek Pichpic. Nakonec pa-
nenku unese do svého hnízda 
Veverka Barka a Emanuela zase 
uloví pavouk Karkoška. V půvabné pohádce jsou veselé písničky. Podle dědiců 
autorských práv patří dramatizace Liduščina divadla k nejlepším dramatizacím 
prozaických textů Václava Čtvrtka.
Vhodné pro děti od 3 do 9 let. Délka: 60 minut

neděle 20. října   14:00

KRALUPSKÝ TALENT 
10. ročník pěvecké soutěže
Jubilejní ročník pěvecké soutěže, ve které se vám 
ve velmi pohodovém odpoledni představí mladí 
zpěváci.

středa 25. září   10:00

FILHARMONIŠTĚ  
Děti a vážná hudba 
jdou dohromady. Už jste 
slyšeli o Filharmoništi? 

� Koncert Filharmoniště je určený 
pro rodiče a děti od 0 do 3 let.
� Kvalitní hudbu si rodiče i děti  
užijí bez starostí, že budou něko-
ho rušit.
� Je to společný zážitek obohace-
ný sdílenou radostí.
� K poslechu hraje profesionální 
dechové kvarteto Gaudioso. V re-
pertoáru má vážnou i nevážnou 
hudbu a také může zahrát na přání.
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Dětská hra
USA, horor, 2019, titulky, 15+, 88 min.
Andy dostane k narozeninám úžasnou hračku, která pře-
kračuje všechny představy a fantazie. Nejnovější výkřik 
technologií, funkcemi a možnostmi nabušenou panenku, 
která umí cokoliv. Andymu a jeho mamince ale přinese 
jeho nová panenka ještě něco navíc...

Ibiza
Francie, komedie, titulky, 2019, 12+, 86 min.
Christian Clavier, známý z veleúspěšné francouzské ko-
medie Co jsme komu udělali?, je ideálním taťkou na po-
řádnou party a díky němu dostává filmový žánr „zpackané 
prázdniny“ úplně nový rozměr. Ibiza je ideální podívanou 
pro fanoušky bláznivých dovolených Griswoldovic rodiny.

Lví Král
USA, animovaný, dabing / titulky, 2019, 109 min.

Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále 
Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne 
všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, pů-
vodní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány.

Mrtví neumírají
USA, komedie, 2019, titulky, 15+, 103 min.
Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru války 
s hordami zombie vylézajících z hrobů. Režie Jim Jarmuch.

Spider-Man: Daleko od domova
USA, sci-fi, 2019, dabing / titulky, 130 min.

Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se svými ka-
marády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. 
Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si 
vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent 
Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, 
proč na starý kontinent útočí obří elementálové.

Srážka s láskou
USA, komedie, 2019, titulky, 15+, 125 min.
Romantická komedie plná nekorektního humoru, ve kte-
ré Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý 
pár, kterému byste na první pohled moc šancí rozhodně 
nedali. Hipster a novinář Fred tak do Charlottina oslni-
vého světa společenské smetánky vtrhne jako uragán 
a o skandály rázem není nouze.

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

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

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

4. čt
17:00 Spider-Man: Daleko od domova 2D/D 130 Kč

20:00 Mrtví neumírají 130 Kč

5. pá
17:00 Spider-Man: Daleko od domova 3D/D 150 Kč

20:00 Srážka s láskou 130 Kč

6. so

14:30 Tajný život mazlíčků 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 Ženy v běhu 100 Kč

20:00 Spider-Man: Daleko od domova 2D/T 130 Kč

7. ne

14:30 Tajný život mazlíčků 2 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč 

17:00 Spider-Man: Daleko od domova 2D/D 130 Kč

20:00 Yesterday 130 Kč

11. čt
17:00 Spider-Man: Daleko od domova 2D/D 130 Kč

20:00 Spolujízda 130 Kč

12. pá
17:00 Spider-Man: Daleko od domova 3D/D 150 Kč

20:00 Mrtví neumírají 130 Kč

13. so

14:30 Tajný život mazlíčků 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 X-men: Dark Phoenix 2D/D 130 Kč

20:00 Spider-Man: Daleko od domova 2D/T 130 Kč

14. ne

14:30 Tajný život mazlíčků 2 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč

17:00 Spider-Man: Daleko od domova 2D/D 130 Kč

20:00 Srážka s láskou 130 Kč

18. čt
17:00 Lví Král 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

20:00 Ženy v běhu 100 Kč

19. pá
17:00 Lví král 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč

20:00 Yesterday 130 Kč

20. so

14:30 Lví král  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Slunce je také hvězda 2D/T 130 Kč

20:00 Spider-Man: Daleko od domova 2D/T 130 Kč

21. ne

14:30 Willy a kouzelná planeta 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Lví král   3D/D děti 130 Kč / 150 Kč

20:00 Diego Maradona 130 Kč

25. čt
17:00 Spider-Man: Daleko od domova 2D/D 130 Kč

20:00 Mrtví neumírají 130 Kč

26. pá
17:00 Lví král   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

20:00 Dětská hra 130 Kč

27. so

14:30 Tajný život mazlíčků 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Ibiza 130 Kč

20:00 Lví král  2D/T 130 Kč

28. ne

14:30 Lví král  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Spider-Man: Daleko od domova 3D/D 150 Kč

20:00 Ženy v běhu 100 Kč
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Přes prsty 
Česko, komedie, 2019, 12+

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

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
USA, akční, 2019, titulky

Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první 
samostatnou jízdu, v níž se Dwayne Johnson a Jason Stat-
ham vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw ve filmové 
akci Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.

Tenkrát v Hollywoodu
USA, komedie, 2019, titulky, 15+, 165 min.

Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrá-
vá se koncem 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá 
westernová hvězda Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a je-
ho dlouholetý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si 
slibují od slavné a krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než 
herečka Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel, režisér 
Roman Polanski, je na natáčení v Evropě. Na scéně se ale 
brzy ukáže i fanatický sériový vrah Charles Manson. 

Toy Story 4 
USA, animovaný, 2019, dabing, 100 min.

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho 
života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl 
chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie 
přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vid-
lík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům doce-
la nový velký svět.

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

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

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

8. čt
17:00 Toy Story 4 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 2D/T 130 Kč

9. pá
17:00 Lví král 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč 

20:00 Mrtví neumírají 130 Kč

10. so

14:30 Toy Story 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč 

17:00 Tajný život mazlíčků 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 2D/T 130 Kč

11. ne 

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

17:00 Spider-man: Daleko od domova 2D/D 130 Kč

20:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 2D/T 130 Kč

15. čt
17:00 Hodinářův učeň děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč 

16. pá
17:00 Hodinářův učeň děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

17. so

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

17:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 2D/T 130 Kč

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč 

18. ne

14:30 Tajný život mazlíčků 2 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč

16:30 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

20:00 Noční můra z temnot 130 Kč 

22. čt
17:00 Hodinářův učeň děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

23. pá
16:30 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

20:00 Anna 130 Kč 

24. so

14:30 Hodinářův učeň 130 Kč 

17:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 2D/T 130 Kč

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

25. ne

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

16:30 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

20:00 Noční můry z temnot 130 Kč 

29. čt
17:00 Angry Birds 2 2D/D 130 Kč 

20:00 Přes prsty 130 Kč 

30. pá
17:00 Hodinářův učeň děti 110 Kč / 130 Kč

20:00 Tenkrát v Hollywoodu 130 Kč

31. so

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

17:00 Anna 130 Kč

20:00 Přes prsty 130 Kč

1. ne

14:30 Angry Birds 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

17:00 Lví král 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Přes prsty 130 Kč
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Městské MUZEUM LÉTO 2019
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00, Čt do 19:00, So 13:00-17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

V kině Vltava se v úterý  
10. září uskuteční další ces-

tovatelská přednáška doplněná 
o promítání fotografií. O svých 
zážitcích povypráví Milan Bu-
reš, který jako jeden z 19 čes-
kých dobrodruhů navštívil Se-
verní Koreu. Přednáška měla 
napříč Českou republikou již 
přes 90 repríz, a tak jsme se 
rozhodli i my pozvat Milana 
Bureše do Kralup. Před samot-
nou projekcí nám odpověděl na 
několik otázek.

Co Vás vedlo do Severní 
Koreje?
Důvodů bylo více. Tím hlavním 
byla skutečnost, že jsem tam 
ještě nebyl. Je to jedna z nej-
hůře dostupných zemí světa. 
O KLDR se toho moc neví, ani 
nepíše a našinců tam bylo velmi 
málo. Rizika spojená s návště-
vou Severní Koreje jsou znač-
ná a málokdo si je vůbec dokáže 
představit. Chtěl jsem to zkrát-
ka poznat na vlastní kůži.

Jak to tam tedy vypadá?
Na první dojem je to naprosto 
čistá, moderní, bezpečná země, 
kde se člověku nemůže nic stát. 
Při bližším pozorování vám 
však přijde minimálně zvláštní 
chování tamních lidí. Jako tu-
rista se s místními obyčejnými 
lidmi setkat nesmíte. Jdete-li 
po ulici, automaticky přecházejí 

na druhý chodník, ani oční kon-
takt s nimi není možný. Stále se 
dívají do země, neusmívají se, 
jsou jakoby bez ducha, zkrátka 
úplně odevzdáni režimu. Že by 
vás někdo přepadl nebo okradl, 
je téměř nemožné.

Je něco, co Vás tam zaujalo?
Těch věcí je mnoho. Například 

jsme bydleli v hotelu, který měl 
více jak padesát pater. Říkalo se 
mu Alcatraz. V kabince výtahu 
jsme si všimli, že na škále tla-
čítek chybí páté patro. No a při 
odjezdu jsme se dozvěděli, že 
všechny pokoje jsou odposlou-
chávány a na pátém patře se 
jednotlivé záznamy analyzují. 
Přijďte na přednášku a dozvíte 
se mnohem více zajímavostí. 

Co chystáte do budoucna?
Mám dokonale projetý Viet-

nam. Minulý rok jsem tam byl 
již pošesté. O zážitcích z Viet-
namu dopisuju knihu a již teď 
pořádám dvě přednášky na toto 
téma - jednu o severním Vietna-
mu a druhou o Vietnamu jižním.

Zajímají mě také státy býva-
lého Sovětského svazu. Krom 
Tádžikistánu, kam se chystám 
letos, jsem projel všechny a na 
jaro 2020 připravuji vyprávění 
o těchto státech. 
 ONDŘEJ FRANĚK,

PRODUKČNÍ KINA VLTAVA

ROZHOVOR s... Milanem Burešem, cestovatelem

Do soboty 10. 8. 
probíhá prodejní výstava obrazů malíře 
Františka Saifrta s názvem MOJE LÁSKY.

Pro návštěvníky jsou v létě také otevřené stálé 
expozice muzea: 
Síň Jaroslava Seiferta, 
Archeologie a Historie Kralupska 
a malá galerie obrazů kralupského rodáka 
Georga Karse.

V muzeu je možné zakoupit knihu PŘÍBĚH 
RUSKÝCH LEGIÍ, Jan Racek, 330 Kč a dotisk 
brožury ZÁMEK MIKOVICE, Jan Racek, 80 Kč. 
Brožurka o starostovi JOSEFU VANÍČKOVI je 
k dispozici zdarma. 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
12. 9. vernisáž výstavy s doprovodnými 
programy: 30 let svobody (Sametová revoluce 
1989)

21. 9. festival poesie a přednesu Seifertovy 
Kralupy

Severní Koreu vám přiblížíme ve Vltavě
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Pojeďte s námi na výstavu

Ohlédnutí za 12. Muzejní nocí

D o 15. 9. 2019 probíhá v Galerii Orlic-
kých hor v Rychnově nad Kněžnou vý-

stava obrazů Josefa Holuba. Obrazy z naší 
sbírky jsou vystaveny v souvislostech je-
ho dalších prací rozptýlených po podniko-
vých a soukromých sbírkách. Výstava stojí 
za zhlédnutí.

Proto naše muzeum plánuje uspořádat, 
s finanční podporou města, autobusový zá-
jezd na tuto výstavu. Jelo by se v sobotu  
24. 8. v 9:00 z Vaníčkovy ulice (vedle pivo-
varu). Cena za účastníka 50 Kč bude vybíra-
ná při nástupu do autobusu. Zájezd se usku-
teční jen v případě dostatečného zájmu. 

Zájemci se mohou hlásit do 31. 7. na ad-
resu info@muzeumkralupy.cz, případně na 
telefon 315 723 035. Při přihlašování uveď-
te i zpětný kontakt na sebe, pro oznámení 
v případě zrušení cesty. JAN RACEK,

ŘEDITEL MUZEA FO
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KINO 
VLTAVA

18:00
100 Kč

 10. 9.

Milan Bureš v KLDR,  
která patří k nejhůře 

dostupným zemím světa
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Tel: 734 621 386, 

email: centrumd8kralupy@email, http://az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

I v letošním roce opět pořádáme 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
určené pro děti od 5 do 11 let

FILMOVÉ LÉTO 2019
Témata a plány táborů podle nejúspěšnějších animovaných filmů za uplynulý rok!

 termín téma

1. turnus 8. 7. - 13. 7. 2019 Pračlověk

2. turnus 15. 7. - 19. 7. 2019 Transylvánia 3 příšerózní dovolená

3. turnus 22. 7. - 26. 7. 2019 Příběh koček

4. turnus 29. 7. -   2. 8. 2019 Příšerky z vesmíru

5. turnus 5. 8. - 9. 8. 2019 Sherlock Koumes

6. turnus 12. 8. - 16. 8. 2019 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

7. turnus 19. 8. - 23. 8. 2019 Yeti: ledové dobrodružství

8. turnus 26. 8. - 30. 8. 2019 Úžasňákovi 2

OBSAZENO

OBSAZENO

Začátek od 8:30 na kynologickém cvičišti v Kralupech.
Občerstvení zajištěno – psy vezměte s sebou 

Bližší informace: zkokralupy.cz
Děkujeme Městu Kralupy nad Vltavou za podporu této akce.

KRALUPSKÁ 
ŤAPKA

Základní kynologická organizace Kralupy nad Vltavou – Strachov

pořádá v sobotu 7. 9. 2019 
11. ročník turistického pochodu
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jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

významná životní jubilea, 
hodně zdraví, radosti a spokojenosti

v ČERVENCI 2019

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

80 let
 

Eva Krejčíková 

Dagmar Hynková 

Jaroslava Štefková 

Ján Derco 

Blanka Hávová

Miloslava Juhaňáková

Miloslava Zilvarová

85 let
Jiří Polák 

Vladimír Jelínek 

90 let Božena Fialová

91 let Božena Netíková 

92 let Růžena Svobodová 

93 let Marie Pospíšilová 

96 let Marie Maršálková 

80 let

Věra Bojanovová

Milada Listíková

Marie Nosková 

Petr Stanka 

85 let

Karel Horák  

Alena Pecková 

Zdeněk Král

90 let Josef Kaprál 

91 let
Marie Lužecká 

Květuše Pasecká 

92 let
Emil Dvořák 

Pavla Rezlerová 

94 let Jaroslava Krobová 

blahopřání � 
Dne 14. 7. 2019 oslaví 
MARIE BLANKA 
MARŠÁLKOVÁ 
96. narozeniny. 
Vše nejlepší a hodně 
zdraví přeje syn Libor.

blahopřání� 

R odáci přejí všem občanům Kralup krás-
né letní dny. Současně zveme na pod-

zimní zájezd na zámky nad Orlicí – Kostelec 
a Doudleby ve čtvrtek 19. září. Přihlášky 

a placení očekáváme v úterý 3. 9. v 13:00 
v salonku penzionu ve 2. patře. Přihlásit se 
můžete i telefonicky na čísle 728 939 510.

TĚŠÍ SE NA VÁS VAŠI RODÁCI

V řadě kralupských hospod a hospůdek 
se s větší či menší pravidelností schá-

zí muzikanti, kteří hrají pro potěchu svoji 
a svých kamarádů, ale i náhodně přícho-
zích… A tak za teplých, ale i chladnějších 
večerů ožívají v jejich originálním zpěvu, 
bravurně ovládaných kytarách, banjech, 
ukulele, harmonikách a dalších nástrojích 
mistři amerického, ale hlavně našeho čes-
kého folku - Wabi Daněk, bratři Ryvolo-
vé, Druhá tráva, Brontosauři, Karel Plíhal, 
Jaromír Nohavica a mnozí jiní. Po mnoho 
večerů se po kralupském Yukonu či Missi-
ssippi linou krásné folkové, bluegrassové 
a country melodie, které osloví všechny 
generace, zejména ty, kteří ve svém mlá-
dí přičichli k „čundráctví“ nebo jezdili „na 
vodu“, ale zdaleka nejen je. 

Hudba odjakživa spojovala lidi všech vě-
kových kategorií, politických názorů, ras 
a vyznání. Vzpomeňme právě na americký 

jazz a country. A skutečný folk a country je 
taková muzika, kterou muzikanti hrají tře-
bas občas i s drobnými chybičkami, ale od 
srdce pro svoje potěšení a hlavně potěšení 
posluchačů. „Ni zisk, ni sláva.“

Popřejme všem muzikantům, kteří nás 
dovedou svým uměním pobavit, hodně in-
spirace pro společné chvíle.

JAN TUROŇ, 

OBČAN KRALUP

V elice se omlouváme, ale vzhledem k ne-
plánovaným událostem při plavbě přes 

Atlantik bude seriál o plavbě kolem svě-
ta pokračovat až v zářijovém čísle nebo 
v online verzi Zpravodaje.

Kapitán Josef Fričl je v pořádku, mo-
mentálně ve Španělsku, ale s přetrže-
ným ocelovým lanem od hlavního stěžně. 
Při plavbě přes Atlantik se dostal do silné 
bouře, osmimetrových vln a se štěstím a duchapří-

tomností sobě vlastní se mu nakonec poda-
řilo urazit bezpečně 300 mil k nejbližší-

mu pobřeží. Bohužel však při vší práci 
kolem lodi neměl prostor na sepisová-
ní svých zážitků a ozve se, co nejdříve 
to bude možné. 

Alespoň touto cestou přeje všem do 
Kralup krásné léto!

RADKA HOLEŠTOVÁ,
ŠÉFREDAKTORKA

V červenci tohoto roku oslaví manželé 
JANA A VLASTIMIL ŘADOVI 
diamantovou svatbu. Bok po boku spolu 
prožili krásných 60 let naplněných láskou, 
prací, zábavou i vzděláváním, a v tomto 
trendu pokračují. Svůj úsměv, optimismus 
a dobrou náladu šíří dál, neutuchající 
energií dokážou hravě překvapit své okolí. 
Za vše jim touto cestou velice děkujeme 
a vážíme si každého společně stráveného 
okamžiku. RODINA

DIAMANTOVÁ SVATBA

v SRPNU 2019

Omlouváme se za chybu v červnovém 
Zpravodaji. Pan LADISLAV BERGER oslavil 
80. narozeniny, ještě jednou gratulujeme!

Léto završíme výletem

Hudba nás spojuje a baví
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Splňte si svůj sen
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka
se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 
22. 5. Ota Setzer 85 let

23. 5. Zdeněk Černý 70 let

23. 5. Jarmila Mynaříková 75 let

26. 5. Jiří Tlašek 75 let

27. 5. Josef Kovács 64 let

28. 5. Václav Klicman 68 let

28. 5. Miroslav Holina 74 let

1. 6. Miloslava Voráčková 91 let

4. 6. Jiří Hudeček 56 let

6. 6. Marcela Geislerová 66 let

11. 6. Marie Šourková 96 let

11. 6. Milan Frelich 60 let

12. 6. Miloslava Slabá 91 let

12. 6. Zbyněk Kratochvíl 77 let

16. 6. Josef Liška 48 let

17. 6. Petr Varvažovský 80 let

18. 6. Růžena Mikešová 88 let

vzpomínky� 
Dne 24. června 2019 uplynulo pět 
let od úmrtí naší maminky, paní 
HELENY ŠAROCHOVÉ. S láskou 
vzpomínají dcera Pavlína s rodinou 
a syn Jaroslav.

Dne 14. 7. 2019 to bude jeden 
rok, kdy nás opustil pan ZDENĚK 
ADÁMEK, dlouholetý zaměstnanec 
kralupské dráhy. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte si s námi. S láskou vzpo-
míná manželka a syn s rodinou.

Dne 20. srpna 2019 by oslavila paní 
HANA NAJMANOVÁ 65. narozeniny. 
Stále nám chybí, vzpomínáme a dě-
kujeme všem, kdo si vzpomenou 
s námi. Rodina 

Dne 30. 8. by se dožila 60 let paní JINDRA PLA-
SOVÁ, rozená Cihlářová. Všem, kteří věnují tichou 
vzpomínku, děkuje rodina Cihlářova.

Dne 2. července uplynou tři roky, 
co zemřel pan PAVEL KAREL ve 
věku 76 let. Za vzpomínku děkují 
všem, kdo ho znali, manželka, děti 
a vnoučata.

} KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, 
Pionýr, Mustang, ČZ aj. Tel. č. 728 222 938

} PRONAJMU byt 3+1 v rodinném domě s mož-
ností využití části zahrady, parkování na pozem-
ku. Dům se nachází v klidné části obce Uhy. Hle-
dám pouze slušné lidi. Cena 12 000 Kč + voda 
a el. (vlastní měřáky). Pouze vážní zájemci.
Tel. č. 604 206 452, e-mail kubibar@seznam.cz

soukromá inzerce� 

TIPY NA LETNÍ ČTENÍ
Vážení čtenáři, od začátku roku jsme pro vás zpra-
covali téměř 1200 nových knih a audioknih. Sleduj-
te náš on-line katalog a přijďte si vybrat čtení na 
prázdniny!  

Monika Bittlová: 
Nebýt mého muže, byla bych šťastně vdaná

Neuvěřitelně zábavná, upřímná a okouzlující knížka 
pojednává o dlouhodobém manželství. Úžasně zábav-
né příběhy z každodenního života jsou ideálním čtením 
pro všechny ženy, které žijí v mnohaletém manželství, 
ale i pro ty, které jsou teprve na začátku vztahu – aby 
věděly, do čeho jdou.

Chloe Mayerová: 
Chlapec ve sněhu

V anglické vesnici Bambury se velmi aktivně snaží pod-
porovat protiněmecký odboj a tak zde i bedlivě hlídají 
německého zajatce Hanse. Hans vykonává na anglic-
kém venkově nucené práce a během nich se pozvolna 
spřátelí se zdejším chlapcem Danielem a jeho matkou. 
Tyto sympatie neuniknou přecitlivělému okolí a běh 
věcí tak nevyhnutelně směřuje k hrozivému zničujícímu 
lidskému dramatu.

Steinar Bragi: 
Matka

Psychologický thriller úspěšného islandského autora 
přináší vhled do psychiky zoufalé matky, jejíž dcera se 
stala obětí sexuálního násilí. 

Patricia Schröderová: 
Kdo by nechtěl doma koně?  
Kamarádka na život a na smrt

Veselý, bohatě ilustrovaný příběh tří kamarádek: Páji, 
Monči a Penny, která ale není tak úplně obyčejná - umí 
se totiž proměnit v poníka. Pája kamarádí s Mončou, 
zažívají spolu různé ztřeštěné příhody, ale ta největší 
má teprve přijít. ŠÁRKA PÁNKOVÁ,

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

V úterý 28. května a 11. června demonstrovali občané z Kralup i okolí před radnicí na Palackého 
náměstí. Připojili se tak k dalším protestujícím napříč republikou. Protestní a diskusní setkání 
organizuje spolek Milion Chvilek, v Kralupech student Jan Srna. Mezi hlavní požadavky 
demonstrujících patří nezávislost justice, demise ministryně spravedlnosti Marie Benešové 
a demise premiéra Andreje Babiše. Bližší informace najdete na www.milionchvilek.cz

PŘIŠLI VYJÁDŘIT PODPORU DEMOKRACII
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Prázdninový 
provoz městské 
knihovny
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
1. července – 1. září 2019

STUDOVNA
1. července – 2. srpna zavřeno
5. srpna – 1. září

pondělí 8:00-11:30 / 12:30-18:00

středa 8:00-11:30 

čtvrtek 8:00-11:30 / 12:30-18:00

pondělí 8:00-11:00 / 12:30-18:00

středa 8:00-11:00 

čtvrtek 8:00-11:00 

pondělí 8:00-11:30 / 12:30-17:00

středa 8:00-11:30

ODDĚLENÍ PRO DĚTI 

Upozornění pro 
dětské čtenáře:

M ilé děti, pokud budete prázdniny trá-
vit mimo Kralupy, můžete si vypůjčit 

knihy na celé dva měsíce.
V dětském oddělení vyplníte žádanku, 

kterou knihovnice zaevidují. Po dobu let-
ních prázdnin vám budeme automaticky 
prodlužovat výpůjční lhůtu. Vypůjčené kni-
hy bude nutné vrátit do 6. září 2019!
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ČERVENEC-SRPEN
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, tel.: 315 722 430

PRÁZDNINY S DDM

Podrobný seznam zájmových útvarů DDM, 
včetně časů konání, vedoucích a cenách 
najdete na www.ddmkralupy.cz. 
Údaje budou průběžně doplňovány, změ-
ny vyhrazeny!

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ
Výtvarné hrátky 4-6 let

Výtvarně-keramický I. 5-7 let

Výtvarně keramický II. 8-10 let

Výtvarně-keramický III. 6-8 let

Výtvarně-keramický IV. 10-13 let

Kreativní ateliér I. 7-9 let

Kreativní ateliér II. 9-12 let

Výtvarný ateliér  
pro náctileté

13-17 let

Kreslení pro teenagery 10-16 let

Olejomalba od 12 let

Tvořivá grafická dílna 15-dospělí

Keramika začátečníci I. 5-8 let

Keramika  
mírně pokročilí II.

8-11 let

Keramika pokročilí 2. stupeň ZŠ

Keramika sochařství od 12 let

Fotograf –  
malování světlem

9-18 let

TANEČNÍ

Krůček I. 3-4 let

Krůček II. 4-6 let

Krok za krokem 6-10 let

Taneční hýbání I. 3-5 let

Taneční hýbání II. 5-6 let

Street dance - děti 4.-5. třída

Street dance - junioři 6.-7. třída

Street dance - junioři II. 8.-9. třída

Moderní tanec 12-19 let

Hip-hop dance I.  
začátečníci 

6-11 let

Hip-hop dance II.  
pokročilí 

11-16 let

Klasický step od 10 let

KLUBY

Barvička I.-II. 2-3 roky

Cvičeníčko 1-2 roky

Cvičeníčko 2-3 roky

Zumba děti

Relaxační cvičení 12-dospělí

SPORTOVNÍ

Aikido, sebeobrana od 6 let

Badminton I. od 6 let

Badminton II. 2. stupeň ZŠ

Kick-box 10-15 let

Kick-box dospělí

Florbal 11-16 let

Stolní tenis od 8 let

Joga od 10 let

Míčové hry 7-10 let

Lakros od 11 let

Gymnastika ZŠ

Street workout 12-16 let

Volejbal přípravka 2.-3. třída

Volejbal přípravka 4.-5. třída

Volejbal ml. žákyně 6.-7. třída

Volejbal st. žákyně 8.-9. třída

OSTATNÍ
Divadelní kroužek

Lego I. 6-9 let

Lego II.-III. 9-12 let

Programování ZŠ

Angličtina ZŠ

Geocaching ZŠ

Šachy začátečníci od 6 let

Šachy pokročilí od 9 let

Vaření, pečení I. 8-10 let

Vaření, pečení II. 10-12 let

Vaření, pečení III. 12-15 let

Šití 12-16 let

Šití dospělí

Historický šerm od 10 let

S kytarou nejen k tábo-
ráku začátečníci I.-II.

ZŠ

Kytara ZŠ

Klavírní školička I.-III. od 5 let

Klavírní školička IV. od 6 let

Flétna - Veselé pískání 
I. začátečníci 

od 6 let

Flétna - Veselé pískání 
I. pokročilí 

od 11 let

název ZÚ věk dětí název ZÚ věk dětí název ZÚ věk dětí

Dětem i jejich rodičům přejeme krásné letní dny. S dětmi 
se budeme po celé léto setkávat, a to v rámci dvou pří-

městských táborů, čtveřice pobytových táborů v ŠVP Mok-
rosuky na Šumavě a na mezinárodním táboře v Maďarsku. 
Prázdninový program tak nabídneme cca 260 dětem. 

Nyní se již můžete seznámit s nabídkou zájmových 
útvarů na nový školní rok. Snažili jsme se vyhovět vašim 
přáním a zařadit nově takové zájmové útvary, o jaké 

jste projevili zájem. Od září 2019 chystáme nový sys-
tém on-line přihlášek Domeček, jehož prostřednictvím 
se přihlašování do našich zájmových útvarů pro vás 
výrazně zjednoduší. 

Pro aktuální informace sledujte naše webové strán-
ky a facebook.

 JAN FIŠAR,
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

J iž několik let se naše škola zapojuje do 
výměnných pobytů s partnerskými měs-

ty. Po podzimní návštěvě v naší škole násle-
doval ve dnech 21. – 24. května výměnný 
pobyt českých žáků ve Środe Wielkopolske. 
Žáci mají na těchto akcích možnost poznat 
nové přátele, procvičit si cizí jazyky a se-
známit se s kulturou jiné země. Program 
každé návštěvy je nabitý a zajímavě při-
pravený. 

Po dlouhé cestě jsme dorazili do školy ve 
Środe, kde nás přivítaly známé tváře z ně-
meckého Hennigsdorfu a z Polska. Po slav-
nostním zahájení s panem starostou jsme 
se naobědvali a rozdělili do mezinárodních 
skupinek na městskou hru, při které jsme 
si prohlédli centrum města.

Druhý den jsme jeli do Poznaně, kde jsme 
navštívili muzeum rogal. S paní průvodky-
ní jsme se prošli po náměstí a zhlédli po-
znaňské „kozlí“ hodiny. Třetí den jsme se 
ráno projeli bryčkou, pracovali na prezen-
tacích z městské hry a po obědě nám hosti-
telé (s naší aktivní spoluprací) ukázali, jak 

se slaví svatba v Polsku. Všichni se naučili 
tanec belgijka a polonés.

V pátek ráno následovalo hodnocení celé 
výměny. Naposledy jsme si před autobusem 
zatancovali belgijku, se slzami v očích se 
rozloučili s našimi kamarády a vyjeli domů. 

Chtěli bychom poděkovat paním uči-
telkám a Městu Kralupy nad Vltavou za 
poskytnutí takového zážitku. Děkujeme. 

KAMILA PROCHÁZKOVÁ 9.A, 

VLADIMÍR BOLEDOVIČ 9.C

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

V ysvědčení je rozdáno, další školní rok je 
za námi a nezbývá, než podotknout, že 

opět utekl jako voda. Školní rok vyvrcholil 
po eskapádě prověrek, závěrečného zkouše-
ní a prezentací absolventských prací našich 
„deváťáků“ již tradiční zahradní slavností 
„Hurá na prázdniny“. V tomto roce jsme ji 
pojali poněkud jinak, než v minulých le-
tech, a to v „rytmu bubnů“. Od 13. do 15. 6. 
prošli žáci 1. až 9. tříd skvělým bubenickým 
workshopem známého bubeníka, muziko-
terapeuta a hudebního pedagoga pana Ivo 
Batouška, bubeníka kapely Motorband. Vý-
ukou hry na bubny a darbuky prošel i uči-
telský sbor, který na Zahradní slavnosti 
zabubnoval rodičovskému i žákovskému 
publiku vše, co se s panem Batouškem na 

svém semináři naučil. Pan Batoušek zde 
představil publiku také svou temperament-
ní bubenickou skupinu Jumping Drums. 

Rodiče a přátele školy dále pobavily ta-
nečním vystoupením děti z MŠ, všichni žá-
ci školy zatančili společný tanec Hej Ba-
by a vrchol slavnosti patřil velmi úspěšné 
školní taneční skupině Třebízáček pod ve-

dením paní učitelky P. Staňkové. Pro své 
mladší spolužáky si žáci 8. a 9. třídy při-
pravili různé soutěže a také jsme si mohli 
zahrát hru Třebíku, nezlob se. 

Z letošní zahradní slavnosti jsme si všich-
ni odnesli krásné pocity a zážitky. Děku-
jeme všem, kteří nás poctili svou přítom-
ností, děkujeme za váš potlesk. Ten je totiž 
největší odměnou našim žákům a jejich uči-
telům za přípravu tohoto kouzelného bu-
benicko – tanečního podvečera. Již nyní 
se velmi těšíme na další ročník zahradní 
slavnosti „Hurá na prázdniny“ v ZŠ a MŠ 
Třebízského. 

Takže na shledanou ve školním roce 
2019/2020. A abychom nezapomněli na to 
nejdůležitější - přejeme vám krásné prázd-
niny.

IVETA JIRASOVÁ,

UČITELKA ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Navštívili jsme partnerské město Środa Wielkopolska
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Probubnovali jsme se k prázdninám

Město Veltrusy vyhlásilo konkursní řízení 
na obsazení pozice 

ŘEDITELE / ŘEDITELKY  
MATEŘSKÉ ŠKOLY VELTRUSY
Předpokládaný nástup do funkce: 15. 8. 2019 
Podávání přihlášek: do 11. 7. 2019 do 14:00 
Podrobnosti k požadavkům a náležitostem přihlášky 
najdete na webu města: veltrusy.cz 

Dotazy: starosta@veltrusy.cz, tel. č. 315 781 187

Zahradní 
slavnost 

2019
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D ívky vpřed! Po výrazně chlapeckém 
ročníku usedne do škamen nižšího 

gymnázia třída s početní převahou dí-
vek. / Můj dům je váš dům: Manažerský 
tým Williama Lobkowicze ochotně umož-
nil studentům angličtiny zrealizovat na 
zámku v Nelahozevsi řetězové provádění. 
/ Bude teplo: Dvořákovo gymnázium ob-
drželo investici z Operačního programu 
Životní prostředí, která změní energetic-

kou bilanci budovy a dodá škole nový plášť, 
střechu, okna a nucené větrání. / Píseň pro  
A. Š.: Jaromír Nohavica zazpíval septi-
mánce Aničce Štětkové a dalším výher-
cům krajských kol soutěže v recitaci a zpě-
vu v ruském jazyce Ars Poetika. Puškinův 
památník. / RIP: V požehnaném věku tří 
let nás opustil školní potkan Karel, který 
po sobě zanechal osm dětí a jednu ženu. / 
“Jednou, když soudružka učitelka zkoušela 

SOŠ A SOU
 začneme s rozsáhlou rekonstrukcí a mo-
dernizací učeben, dílen, laboratoří, šaten 
včetně bezbariérového přístupu, nového 
vybavení, moderních přístrojů a IT tech-
niky, 
 pro žáky ZŠ otevíráme s podporou Na-
dace Unipetrol kroužek chemie, v němž 
během 20 lekcí projdou dělicí metody, vy-
zkouší si chemické reakce, analyzují orga-
nické i anorganické sloučeniny a poznají 
chemii i hravou formou v cyklu hokusy po-
kusy. Přihlášky zašlete již nyní na adresu 
školy nebo na e-mail sekretariat@edukra.
cz nebo telefonicky (315 723 415),
 pro žáky 9. tříd ZŠ nabízíme příprav-
ný kurz na přijímací zkoušky z češtiny 

a matematiky v ceně 800 Kč 
za každý předmět. Přihláš-
ky přijímá a bližší informa-
ce poskytuje Mgr. Mazour-
ková (e-mail: mazourkova@
edukra.cz),
 pro velký zájem zopakuje-
me ve dvou termínech přijí-
mačky nanečisto a zdarma. 
Již nyní posílejte přihláš-
ky na e-mail: mazourkova@
edukra.cz,
 ve spolupráci se studenty VŠCHT Praha 
uspořádáme pro ZŠ tradiční Hodiny mo-
derní chemie,
 opět se zapojíme do projektů Krajské 
hospodářské komory, jako je Dovednostní 
tour, Chemie zábavně apod.

 připravujeme žádost o grant 
z evropských programů Šablo-
ny II pro SŠ a Erasmus+,
 projekt Chemie zábavně 
předvedeme ve Dnech ote-
vřených dveří,
 žákům 8. a 9. tříd ZŠ na-
bízíme návštěvu vyučovacích 
hodin dle jejich výběru,
 naši žáci - členové Klu-
bu mladého diváka navštíví 
pražská divadla,

 novinkou bude turnaj počítačových do-
vedností žáků ZŠ, který pro ně připraví naši 
maturanti oboru IT, a Den zručnosti, který 
připraví žáci oboru strojní mechanik.

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ,

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

Na co se můžete těšit v novém školním roce

přírodopis, vyvolala Horáčka…“ Své oblí-
bené dětské knihy četla s prvňáčky ze zá-
kladní školy v Řeži septima. / Praxe v kap-
se: Studenti obchodní akademie úspěšně 
obhájili výstupy ze svých dvoutýdenních 
stáží; pedagogové se připojují s gratulace-
mi a díky firmám a institucím, které praxe 
zaštítily. / Představte si, představte si, co 
jsem měl dnes k obědu: Po 16 letech ve-
dení školní jídelny odešla do zasloužené-
ho důchodu paní Pohlová. / Matematické 
žně: V okresním kole Pythagoriády obsadi-
li studenti primy vítězné pozice; sekunda 
dosáhla na třetí a čtvrté místo. / Poslední 
přežije: Příručku a krátké video plné rad, 
jak zvládnout studium na Dvořákově gym-
náziu, chystají pro nastupující studenty je-
jich starší spolužáci. / Na Plzeň, Vávro, na 
Plzeň: Vítězství Heleny Pavlů a Elišky Kar-
vánkové ve výtvarné soutěži Teraformuj 
Mars katapultovalo první ročník k volnému 
vstupu do plzeňské Techmánie. / Už je to 
tady: Rozloučení se školním rokem a Vítání 
prázdnin proběhne pod taktovkou třetího 
ročníku v duchu (Para)Olympiády. / Fiktiv-
ním deníkem zachycujícím pocity lidí, kteří 
prožívali neklidné období 1936-40, zvítězil 
tým ve složení Kateřina Mašková, Šárka 
Zdanovcová a Radim Sitař v dějepisném 
projektu na téma Dějiny každodennosti 
v první polovině 20. století v Čechách a na 
Moravě. / To bude bašta: Žáci obchodní 
akademie se předposlední červnový pátek 
setkali nad předmětem podnikání reálné 
firmy v následujícím školním roce; proslý-
chá se, že se můžeme těšit na další zdravé 
a chutné svačiny. / Kam jsem je jen dal/a? 
Vedle desítek sešitů, nabíječek, módních 
doplňků a láhví na pití figuruje mezi ztrá-
tami a nálezy za tento rok i několik kusů 
spodního prádla. KLÁRA SIKOROVÁ,
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Čtení s prvňáčky
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P řispěli k tomu úplně všich-
ni z našeho klubu: závod-

nice od nejmenších Áček po 
nejstarší Déčka, všechny tre-
nérky a hlavně rodiče, kteří je 
podporovali a vozili děti po re-
publice, aby mohly sbírat body 
za umístění a medaile.

Děvčata z maxi týmu C5 ve 
složení Terča Svítková, Terča 
Nemejovská, Terča Hráčová, 
Amča Svobodová a Julča Svo-
bodová se stala mistryněmi ČR 
se skladbou Army!

Vicemistryněmi jsou také 
Týnka Pakandlová a Denča 
Řezníčková v nejstarší kate-
gorii dvojic.

Vicemistrem se stal náš nej-
mladší maxi tým A: Viktorka 
Veselá, Markétka Tůmová, 
Michalka Hráčová, Karolín-
ka Dospivová, Anička Petrová 
a Terezka Svátková s náhrad-
nicí Lucinkou Záhorovou.

Bronzovou medaili si odnes-
la i nejmladší dvojice A: Mi-

chalka Hráčová a Karolínka 
Dospivová.

Do finále postoupilo 21 se-
stav z 34. 

Za celé jaro jsme získali 42 me- 
dailí. Z toho 15 zlatých 21 stří-
brných a 6 bronzových. To nám 
stačilo k postupu na bronzo-
vou příčku v soutěži nejúspěš-
nějších klubů v ČR.

Co si víc přát… :-)
Vše se odehrálo 18. května 

v hale v Černošicích, kde pro-
běhlo finále II. VT. gymnas-
tického aerobiku ČGF soutěže 
Mistry s mistry.

Zájemci o sportovní aerobik 
se mohou přihlásit v září, kdy 
budeme přijímat nové děti do 
přípravky od 5 let. Starší děti 
od 8 let zařadíme do sportov-
ního tréninku.

Podrobné informace - stu-
dioatak.webnode.cz.
 

PETRA KLOZOVÁ,

HLAVNÍ TRENÉRKA

O víkendu 15. – 16. června se 
v Liberci konal republiko-

vý festival v barevném minivo-

lejbale dětí ve věku od 6 do 12 
let. Kralupy zde měly přihláše-
na tři družstva. Dvě se po so-

botních zápasech probojovala 
do finálové skupiny. 

Nejstarším děvčatům Vero-
nice Holeštové, Adéle Bunco-
vé, Nikole Kozlovské a Viktórii 
Sabolčíkové se dařilo i v neděli 
a dokázaly svou kategorii vy-
hrát. V červené kategorii do 
10 let o kousek utekly stupně 
vítězů Adéle Hiklové a Kristý-
ně Srbové, skončily v nejvíce 
početné kategorii na krásném  
4. místě. Po silné sobotní 
skupině dokázalo naše dru-
hé červené družstvo (Magda 
Weinertová, Šárka Hronová 
a Karolína Kozlovská) v nedě-
li uhrát pěkné 27. místo. 

JITKA KUBIŠTOVÁ, 

TRENÉRKA

Další zlato pro Kralupy
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NÁBOR  
DO VOLEJBALOVÉ 
PŘÍPRAVKY CHLAPCŮ
V rámci akce pořádané 
městem Kralupy nad 
Vltavou „Loučení 
s prázdninami“ proběhne 
31. srpna na volejbalových  
kurtech na sokolišti 

NÁBOR CHLAPCŮ  
do přípravky volejbalu 
ročníků 2010-2012. 

Vezměte si s sebou 
sportovní oblečení, 
dobrou náladu a přijďte si 
vyzkoušet vaši šikovnost.

Těšíme se na vás!

Bližší informace:  
Zuzana Dürrhammerová – 
email: zuzana.durrhamme-
rova@gmail.com

Máme mistryně 
ČR v maxi týmech
■  Kromě tohoto titulu jsme také získali bronz mezi 
kluby na celorepublikové úrovni. Co k tomu dodat? 
Máme z toho velikou radost a zavazuje nás to ke stále 
lepším výkonům v budoucí sezóně v roce 2020.

Mistryně C5

Tým studia 
Atak
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Účastnice celorepublikového 
kola minivolejbalu v Liberci
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T řicet let. Takhle dlouho fun-
guje v Kralupech nad Vlta-

vou Taneční skupina Naděje. 
Letošní sezóna přinesla skupině 
nejen tyto významné kulatiny, 
ale také řadu úspěchů. Každo-
ročně se totiž účastní prestiž-
ních postupových soutěží Czech 
Dance Masters (CDM), Taneč-
ní skupina roku (TSR), Czech 
Dance Tour (CDT) a také řady 
pohárových soutěží. 

Všechny nadějácké věkové 
kategorie, které se zabývají sty-
lem modern dance nebo street 
dance, usilovaly o co nejlepší 
umístění. Juniorky získaly na-
příklad 3. místo na Mistrovství 
České republiky CDM, na té sa-
mé soutěži si děti vytančily pá-
té místo. Skupina dospělých se 
stala vicemistry České repub-
liky v soutěži Taneční skupina 
roku. Streetová složka se za-
se probojovala na Mistrovství 
Čech CDT a zároveň získávala 
medaile na pohárových sou-
těžích. Letošní rok se dařilo 

Od konce září každý čtvrtek od 15:30 do 16:30  

pro děti 4 až 6 let na Základní škole Václava Havla.

Přihlášky a další informace na www.gymnathlon.cz.
Posledních pár volných míst 

NEVÁHEJTE!

TS Naděje oslavila 30. narozeniny
i složce našich nejmenších MI-
NI a nejstarší složce OLDIES. 

Pokud chcete být i vy součástí 
naší taneční rodiny, neváhejte. 
Nabíráme nováčky již od tří let. 
Příští sezónu otevíráme všech-
ny věkové složky modern dan-
ce a zároveň také nově všechny 
věkové složky street dance. A co 

vás čeká? Skvělá parta nových 
kamarádů, ale i dřina na trénin-
cích, která se pak promění v ra-
dostné obličeje při neskutečné 
atmosféře na soutěžích a při vy-
bojování prvních úspěchů. 

Náborové dny budou pro-
bíhat pro modern dance 2. 9. 
a 9. 9. 2019 a pro street dance  

1. 10. 2019. V naší tělocvič-
ně přivítáme opravdu každé-
ho! Pro více informací sledujte 
webové stránky www.tanec-
niskupinanadeje.cz nebo face-
bookovou stránku. Těšíme se 
na vás!

KAROLÍNA KŘTĚNOVÁ,

TS NADĚJE
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V neděli 9. 6. 2019 se na hřišti Rugby Clu-
bu Kralupy nad Vltavou v Mikovicích 

odehrál další ročník neoficiálního mist-
rovství světa v rugby kategorií U8 a U10, 
který je znám pod názvem „Havran Cup“. 
Ze všech koutů České republiky se sjelo 
bezmála 300 mladých hráčů, aby poměři-
li svoje síly a dovednosti v barvách států, 
které jsou rugbyovými velikány. 

Naše naděje tak mají možnost si vyzkou-
šet, jak to chodí v reprezentačních týmech. 
Hráči jsou náhodně nalosováni do repre-
zentačních družstev, a tak si musí zvykat na 
spolupráci s novými hráči a trenéry. V tom 
jim pomáhá mimo jiné všudypřítomná přá-
telská atmosféra a vědomí, že krásné repre-
zentační dresy, které dostává každý hráč 
i trenér, už jim zůstanou. Stejně tak jako 
každému, kdo se účastnil, zůstávají v pa-
měti nezapomenutelné okamžiky slavnost-
ních nástupů pod vlajkami reprezentací. 

Sotva dozněly poslední tóny úvodní-
ho ceremoniálu, už zve hlasatel k prvním 
utkáním, která se odehrávají na čtyřech 
hřištích současně. Program je časově ná-
ročný a jakákoliv prodleva je nepřípustná. 
Mladí borci, ještě v euforii z nástupních 
fanfár, se vrhají do boje. Akce střídá akci, 
přihrávka přihrávku a skládky duní jak na 
skutečném mistrovství. Nikdo z mladých 
nadějí si nedovolí vypustit jedinou akci, je-
diný souboj. Každý chce být ve hře. Rovněž 
tak i rodiče a trenéři jsou vtaženi neskuteč-
ně elektrizující atmosférou do dějů utkání 
a fandí jak smyslů zbavení. 

Po desítkách zápasů se v odpoledních ho-
dinách dohrávají i vysněná finále. Klobouk 
dolů před rozhodčími, kteří i přes postupu-
jící čas a přibývající utkání dokáží udržet 
přehled a být pány situací v každé vteřině 
hry. 

A je dobojováno. Umazaní, zpocení, 
s menšími či většími šrámy, ale neskuteč-
ně šťastní nastupují mladí reprezentanti 
k závěrečnému vyhlášení. Všichni nadšeně 
skandují, každý si užívá svou chvilku slávy 
a nikdo neodchází s prázdnou. Co krk, to 
houpající se medaile, co ruka, to upomín-
kový předmět. Čisté dětské štěstí a neoby-
čejná radost, kterou pořadatelé vidí v očích 
mladých nadějí, je největší odměnou za ve-

likou dřinu, hodiny práce a duševního vy-
pětí. Je to víc než všechna poděkování. 

Slunce se pomalu sklání, pořadatelé uklí-
zejí poslední odpadky a ze hřiště se louda-
vě, jako by nechtěli přijít o ten okamžik, 
trousí poslední hráči směrem na parkovi-
ště. Míjí mě asi devítiletý rugbista v červe-
ném dresu Draků z Walesu. Zvedne dlaň 
a já si s ním v pozdravu plácnu. „Díky, tak 
zas příště,“ ozve se jeho námahou ochraptě-
lý hlas. Naše pohledy se potkají a oběma je 
to jasné. Příští rok, ve stejnou dobu a opět 
na hřišti v Mikovicích. 

Hrajeme rugby a žijeme rugby, je to víc 
než jen sport! ADAM HÁJEK,

TRENÉR

Hned několik zástupců kra-
lupských Gladiators, kteří 

se specializují na extrémní pře-
kážkové závody, se nominovalo 
na Mistrovství Evropy v OCR 
(Obstacle Course Racing) a Mis-
trovství Evropy ve Spartan Ra-
ce. Obě vrcholné akce se konaly 
poslední červnový víkend. 

ME v OCR hostila polská Kdy-
ně a závodníky zde čekal nejpr-
ve krátký závod na 5 kilometrů, 
poté hlavní závod na 15 kilome-
trů a nakonec závody národních 
štafetových týmů. Oproti klasic-
kým závodům je ME v OCR spe-
cifické v tom, že závodníci mu-
sí překonat všechny překážky. 
Pakliže se jim to ani opakovaně 
nepodaří, přijdou o soutěžní ná-
ramek a skončí mimo oficiální 
pořadí. Z gladiátorů se v ELITE 

kategorii po boku nejlepších zá-
vodníků Evropy představil Jirka 
Cimler, v kategorii AGE GROUP 
středočeské barvy hájil Petr Ja-
noušek. 

Ani na ME ve Spartan Race 
nechyběl v ELITE kategorii stře-
dočeský zástupce. V italských 
Dolomitech hrdě hájila jak čes-
ké, tak i klubové barvy členka 
České OCR reprezentace Vendu-
la Soukupová. V kategorii AGE 
GROUP se představilo bratrské 
duo Pavel a Vojta Růžkovi, je-
jichž běžecká forma je aktuálně 
na samém vrcholu. 

Protože se oba závody usku-
tečnily až po uzávěrce tohoto 
čísla, výsledky a fotografie na-
jdete na facebooku Gladiator 
Training.

TÝM GLADIATOR TRAINING

Havran Cup 2019 zná své vítěze
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Kralupští GLADIATORS se představili na ME

Gladiators na loňském ME v OCR v Dánsku
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N eděle 9. června, poslední 
den městských slavností 

Dny Kralup, byla ve znamení 
7. ročníku soutěže strongmanů 
organizované Zdeňkem Tuháč-
kem a oddílem Silového trojbo-
je, TJ Kralupy. Oproti loňskému 
roku nesoutěžily ženy, proto-
že se žádná nepřihlásila. O to 
rozsáhlejší mohla být katego-
rie „příchozí“. V té se dopoledne 
utkalo 22 siláků. Odpoledne pa-
třilo Poháru Strongman Czech 
U105, kde soutěžilo šest regis-
trovaných závodníků. 

Disciplín připravených na do-
poledne pro příchozí bylo pět. 
První spočívala v tahání malé-
ho kamionu na 20 m, tuto dis-
ciplínu zvládli všichni. Tlaková 
kombinace byla druhá a tvořily 
ji dva zdvihy, a to klády o váze  
85 kg a obří jednoručky o hmot-
nosti 45 kg. Třetí, často obávanou 
disciplínou, bylo nošení kufrů, 
každý o hmotnosti 90 kg. Nej-
rychleji ji na stanovenou vzdále-
nost 20 m zvládl kralupský Mar-
tin Zelenka, který akci zároveň 
i spolumoderoval. Čtvrtá disciplí-
na byla na počet opakování, zve-
dal se mrtvý tah s axel osou, což 
je osa o větším průměru než je 
běžné. Naloženo na ní bylo 170 kg, 
zde zvládl nejvíce opakování Ra-
dek Rosa, a to devatenáct. Sedm- 
náct jich dal domácí Martin Ze-
lenka. Tři další borci zvládli šest-
náct. Závěrečnou disciplínou byl 
vykládací závod, kde bylo nutné 
odnést na paletový stůl 60 kg 
slam ball, zvednout 90 kg a 115 
kg betonovou kouli. Zde opět bo-
doval Martin Zelenka.

Celkově vyhrál Radek Ro-
sa o pouhý bod před domácím 
Martinem Zelenkou, který nej-

více bodů ztratil na technicky 
špatně provedené druhé disci-
plíně, která zhatila jeho ambice 
vyhrát na domácí půdě. Třetí 
pozici obsadil Petr Leflík. Roz-
díl mezi čtvrtým a devátým 
místem byl pouhé čtyři body. 
Z toho je patrné, že borci soupe-
řili až do poslední chvíle a před-
vedli vyrovnané výkony. 

Odpoledne se představili borci 
v kategorii Strongman do 105 kg 
v disciplínách obdobných jako 
v dopolední části. První disciplí-
nou bylo tahání kamionu na 25 m. 
Dva závodníci nestihli během 
časového limitu jedné minuty 
dotáhnout kamion do cíle. Nej-
rychlejším byl David Zem a jen 
o něco málo pomalejší byl Petr 
Pastýřík. Tlaková kombinace 
byla druhou disciplínou, nutné 
bylo zvednout kládu o hmotnos-
ti 120 kg a dvakrát dostat nad 
hlavu obří jednoručku o váze 
70 kg. Nejlépe celou kombinaci 
zvládl opět Petr Pastýřík. Kufry 
o hmotnosti 110 kg zvládnul kaž- 
dý z nich. Tato třetí disciplína 
trochu zamotala průběžné pořa-
dí, nejrychleji s nimi uběhl vzdá-
lenost Radovan Hnatič. Nejvíce 
opakování na mrtvý tah s 250 kg 
činkou zvládl David Zem, bylo 
jich sedm. Poslední disciplínou 
byl vykládací závod složený ze 
sudu o váze 100 kg a dvou be-
tonových koulí vážících 120 kg 
a 140 kg. Nejlépe si opět vedl 
David Zem, jemuž šlo v této 
disciplíně o všechno, protože 
výhrou této disciplíny získal 
i prvenství celkové. Druhým 
nejlepším ve vykládacím závo-
du byl Ján Šťastný, což mu za-
jistilo třetí místo celého závodu, 
a třetí byl Petr Pastýřík, které-

Kickbox má 
mistryni ČR
K ralupský oddíl jiu jitsu 

a kickboxu zakončil výbor-
nou sezónu ziskem mnoha me-
dailí na závodech Ligy kickboxu 
dětí a mládeže v Teplicích (Va-
nessa Hečková 3. místo -37 kg, 
Alena Krsková 3. místo -42 kg, 
Eva Hájková 1. místo -47 kg, 
Kristýna Rubinová 2. místo  
+47 kg) a na mistrovství České 
republiky v Praze, kde se Eva Háj-
ková stala mistryní ČR v -47 kg, 
Kristýna Rubinová získala  
2. místo v +47 kg, Alena Krsko-
vá 2. místo a Vanessa Hečková 
3. místo v -37 kg. 

Nábor do oddílu jiu jitsu 
a kickboxu pro děti na příští 
školní rok již probíhá, přijďte 
si vyzkoušet, co vás bude bavit! 
Tréninky každé úterý a čtvrtek 
17:00-19:00 v tělocvičně ZŠ Ko-
menského.
Info na: 
www.jiujitsukralupy.cz

HANA HRUBÁ,

PR ODDÍLU

V Kralupech soupeřili strongmani
mu tento výkon stačil na celkové 
druhé místo. Zajímavostí na ce-
lém závodu bylo to, že vítěz vážil 
pouhých 90 kg oproti zbývajícím 
borcům, kteří se blížili danému 
limitu 105 kg tělesné hmotnosti. 

Závěrem by pořadatelé rádi 
poděkovali všem sponzorům, 
Městu Kralupy a týmu KD Vl-
tava, že umožnili zařadit soutěž 
do městských oslav Dny Kralup. 
Velký dík také patří pomocní-
kům a dobrovolníkům, bez nichž 
by se soutěž nemohla uskutečnit. 

PETRA ŠVADLENKOVÁ,

ROZHODČÍ SILOVÉHO TROJBOJE

Účastníci 
dopolední 
části
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Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, 
příp. středoškolské ekonomické 

nebo všeobecné vzdělání, flexibilitu, 
příjemné vystupování, zkušenosti 

s účetnictvím výhodou.

Nabízíme: práci v malém kolektivu, 
možnost osobního a odborného růstu 
v perspektivním oboru (s možností 
vykonání kvalifikačních zkoušek), 

solidní jednání i odměna.

Životopisy zasílejte mailem na
 aspekt@aspekt.hm

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku 
spolupracovníky na pozice

› FINANČNÍ ÚČETNÍ
› ASISTENT/-KA DAŇOVÉHO 
  PORADCE www.aspekt.hm

SEBASTIAN (1,5 roku) 

Máte-li jakékoliv
informace, prosím, kontaktujte majitele

tel. č. 721 137 663

ZTRATIL SE KOCOUR 
Ztracen 2. června 2019 
v ulici Rákosová,
v Kralupech-Mikovicích

PLEMENO ...THAJSKÁ KOČKA 
BARVA .........BÉŽOVÁ 
 S HNĚDÝMI ZNAKY 
POHLAVÍ .....SAMEC

ODMĚNA: 3 000 Kč
e-mail: info@psidetektiv.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz tel.: 315 781 019

u Ovocné stromky
 v květináčích
u Růže – keřové, pnoucí,
 sadové, polyantky
u Široký sortiment 
 okrasných travin
u Nové okrasné dřeviny
 z letošní produkce
u Letní kolekce 
 kvetoucích trvalek 

OTEVŘENO:
po – ne: 8:00 – 18:00

Ve svátek 5. 7. a 6. 7. 
OTEVŘENO 8:00 – 17:00

NYNÍ 
NABÍZÍME



OHLÉDNUTÍ  
za Dny Kralup 2019 

Bublinová show Matěje Kodeše proběhla při zahájení slavností.

V rámci 
Bezpečného 

dne si děti 
vyzkoušely  
i slaňování.

Dny Kralup zahájil 

před radnicí 
starosta Marek 
Czechmann.

V letním kině před 
radnicí bylo plno.

Páteční 
dopoledne patřilo 
dětem - hraní  
a pokusům.

Na hudebním festivalu vystoupili nejen Horkýže Slíže.

Byla odhalena 
pamětní deska 

prvního starosty 
Josefa Vaníčka.

Neděle patřila rodinám 
a dětem - na paloučku 
tančily kozy.

FOTO: ALEŠ LEVÝ

FOTO: PAVEL BAKALÁŘ, RADKA HOLEŠTOVÁ A ALEŠ LEVÝ

Před KD Vltava proběhl 
další ročník silácké 

soutěže Strongman.
Sobotní program  

na pravém břehu Vltavy.


