
Jak půdní sucho ovlivnilo místní vegetaci? 
Více v rozhovoru s Jakubem Němečkem.

Divadelní festiválek SCÉNAFEST zve malé  
i velké na zajímavé inscenace, minikoncert  
a jiné zážitky, a to 19. 10. od 15:00.

Do konce roku 2018 musí být všichni psi 
označeni mikročipy. Více o povinnosti 
značení na straně 5.
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U váděná silnice patřící k nejbližší cestě 
vedoucí ke hřbitovu i obřadní síni a dál 

do Dolan a Libčic, náleží Krajské správě a 
údržbě silnic Středočeského kraje, jejíž tis-
kový mluvčí se k termínu dokončení vyja-
dřuje se slovy: „Se sliby bych byl opatrný, 
ale dle harmonogramu, který mj. počítá 
i se zimní přestávkou by měla být stavba 
dokončena a do řádného provozu uvedena 
opravdu nejdéle do června příštího roku.“

Na stavebních úpravách se střídají mno-
hé stavební technologie, které ve městě 
nepatří zrovna k těm běžně používaným. 
Během září tak bylo na úpatí opravované 
silnice možné vidět činnost šedesátituno-
vého vrtáku. 

„Práce pokračují podle předem připra-
veného časového plánu, což znamená, že v 
současné době jsme dokončili vrtací prá-
ce velkoprofilových pilot, poté bude násle-
dovat odkopávání úseku číslo jedna, který 
není kotvený mikropilotami, což zname-
ná, že tam už může začít výstavba samotné 
opěrné úhlové zdi,“ popisuje prováděnou 
technologii stavbyvedoucí Vít Šťastný. Pod 
velkoprofilovými pilotami si můžeme jed-

noduše představit jámy, v tomto případě 
hluboké devět metrů o průměru 800 mm. 
Do těchto vrtů se vloží tzv. armokoš, tedy 
železo prolité betonem. „Má to tu funkci, že 
na těchto pilotách ta samotná opěrná zeď 

stojí, je takto kotvená. Tyto piloty by měly 
zajistit to, že zeď nebude mít žádný verti-
kální ani horizontální pohyb,“ vysvětluje 
stavbyvedoucí. 

Pokračování na str. 3

Staví se zeď pod silnicí ke hřbitovu
■  Na konci srpna se rozhýbaly dlouho očekávané stavební práce na silnici v ulici Ke hřbitovu. 
Silnice III/24017 je déle jak rok uzavřená kvůli havarijnímu sesuvu svahu, a aby tak  
nedošlo k jeho zřícení na rodinné domy pod ním, buduje se opěrná zeď. Přestavbu zajišťuje 
českolipská stavební firma SaM, která by měla ukončit veškeré práce do konce června 2020. 
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ŘÍJEN

Radní schválili:
u RM schválila uzavření smlouvy na dodávku mo-
bilních telefonních služeb, po posouzení tří nabídek, 
mezi městem a spol. O2 Czech Republic, a.s., na 
dobu určitou dvou let, za celkovou částku ve výši 
1.595.576,13,- Kč s DPH.
u RM schválila výběr dodavatele zadávacího řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Kra-
lupy nad Vltavou - Zákolany“ s dodavatelem Garden-
line s.r.o., a to za celkovou cenu 21.270.857,47 Kč 
bez DPH, resp. 25.737.737,54 Kč s DPH.
u RM schválila výběr dodavatele a uzavření smlou-
vy o poskytnutí služeb na akci „Vzdělávací aktivi-
ty – 2. etapa k projektu Optimalizace procesů ve 
veřejné správě a profesionalizace veřejné správy 
– Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem ACCON hu-
man resources management, s.r.o., Praha 7, a to 
za celkovou cenu 352.300,00 Kč bez DPH, resp. 
426.283,00 Kč s DPH.
u Radní schválili objednání 10 kusů květinových 
pyramid kolekce TOP – výška 2000 mm, dodavatel: 
FLORAVIL, s.r.o., Praha 10 za celkovou cenu 252 
073,73 Kč vč. DPH. Finanční náklady budou hraze-
ny z rozpočtu odboru RIaSM z prostředků určených 
na centrum města.
u Dále schválili objednání 6 kusů květináčů na 
stromy – KVĚTA, o rozměrech 2000 x 2000 x 1000 
mm, dodavatel: mmcité 1 a.s., Bílovice, za celkovou 
cenu 630 131,70 Kč vč. DPH. Finanční náklady bu-
dou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM z prostředků 
určených na centrum města.  
u  Rada města schválila uzavření objednávky 
na nákup vánoční výzdoby s dodavatelem BON 
JOUR ILLUMINATION s.r.o., Praha, za celkovou ce-
nu 135.568,00 Kč bez DPH, resp. 164.037,00 Kč 
s DPH.

u Rada města schválila uzavření objednávky na 
pronájem vánoční výzdoby pro rok 2019 s doda-
vatelem BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., Praha 5, 
za celkovou cenu 320.858,00 Kč bez DPH, resp. 
388.238,00 Kč s DPH.
u Rada města vzala na vědomí informaci o nut-
nosti předem si vyžádat závazné stanovisko obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností k záměru 
umístění pomníku obětem genocidy arménského 
národa u kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Václava v Kralupech nad Vltavou.
u Rada města vzala na vědomí pořádání charitativ-
ního blešího trhu dne 17. 10. 2019 od 9:00-17:00 
Charitou Kralupy nad Vltavou v ulici Smetanova 
a v ulici Riegrova čp. 173/4 před kavárnou Charity 
Kralupy nad Vltavou.
u Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu 
o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad 
Vltavou a závěrečnou zprávu realizace Programu 
dlouhodobé primární prevence rizikového chování 
na základních školách Kralupy nad Vltavou – školní 
rok 2018/2019, vypracované organizací SEMIRA-
MIS, z. ú.
u Rada města pověřila starostu města Ing. Mar-
ka Czechmanna podepsáním smlouvy s příspěv-
kovou organizací Dům dětí a mládeže Kralupy nad 
Vltavou o přechodném ubytování, stravování a za-
jištění služeb v rekreačním středisku Mokrosuky 
na sedmidenní pobyt dětí zařazených do projektu 
Paprsek 2019, který se uskuteční v termínu 01. – 
08.11.2019.
u RM schválila poskytnutí dotace Českému svazu 
chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou, zastoupe-
ným panem Karlem Jiráským, místopředsedou spol-
ku, ve výši 3.600,- Kč na podporu a výdaje souvi-
sející s konáním Zimní výstavy drobného zvířectva.

příjem inzerce do 16. 10. 2019  
do 12:00; zasílání článků a pozvánek  

do 18. 10. 2019 do 12:00.
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PONDĚLÍ 11. LISTOPADU 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,
máme za sebou první poprázdninový měsíc, di-
áře či všechny možné další čas synchronizující ap-
likace nás ukázňují do pravidelného rytmu. Město 
je čilé a plné života. K němu patří také ryk pra-
covních strojů a práce mnoha profesí, 
které nám před očima mění naše město 
v krásnější místo pro život. Vedle dětí 
školou povinných zasedli do svých la-
vic už i kralupští zastupitelé, a je ne-
smírně potěšující, že jejich veřejných za-
sedání se účastní občané, kteří se ne-
bojí vyslovit svůj názor, diskutovat, po-
lemizovat, prát se za svoji věc! Symbo-
licky řečeno v předvečer 30. výročí sametové re-
voluce si můžeme připomenout jednu z myšle-
nek písničkáře a básníka Karla Kryla: „Demo-
kracie je nesmyslný systém ve chvíli, když není 
občan. Demokracie pro poddané je na prd.“

Kralupský Zpravodaj bude letos mít na svém 
narozeninovém dortu neuvěřitelných třiačtyřicet 
svíček. Aby přežil a plnil co nejsvědomitěji svou 
úlohu být seriózním zdrojem informací a zároveň 

historickou pamětí města, je nucen se přizpůso-
bovat nárokům doby. Život přináší změny. Někdy 
jsou malé, pozvolné a příjemné, jindy se přižene 
vichr, který vyvrátí kořeny zavedených pořádků. 

V žurnalistické oblasti jsou změny čas-
tější, protože tato práce nepřináší zda-
leka jen potěšení, ale i únavu, neboť ži-
vot od uzávěrky k uzávěrce je opravdu 
náročný. Deset let byla oporou kralup-
ského měsíčníku šéfredaktorka Radka 
Holeštová, která se rozhodla svou pro-
fesní dráhu spojenou se Zpravoda-
jem ukončit. Štafetu přebírá mladá no-

vinářka Karmela Spejchalová, kterou mnozí ob-
čané znají jako redaktorku Kralupské Televizního 
Zpravodajství. Toto je premiérové číslo v její re-
žii. Radce Holeštové děkuji za odvedenou práci a 
přeji ji vše dobré v dalším profesním i osobním ži-
votě. Její následovnici držím palce, aby ji hodně 
dlouho neopustila energie, entuziasmus ani ide-
ály, s kterými do své nové životní etapy vstupuje.  

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA RR

slovo úvodem� 
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Dokončení ze str. 1
Silnice je rozčleněna do čtyř dilatačních 

celků, což jsou souvislé nepřerušované 
monolitické kusy betonu rozdělené dilatací 
kvůli teplotní roztažnosti materiálu. Staveb-
ní práce budou pokračovat na úseku dva a tři 
a to odvrtáváním mikropilot, které se pro-
vádějí trochu odlišnou technologií. Jedná 
se o menší vrty do země o průměru 18 cm. 
Do nich se vetkne ocelová trubka, která se 
vyplní injektážním materiálem. „Použijeme 
cementovou směs, která v podstatě vytvrdne 
jako beton. Pod trubkou na dně se nachází 
třímetrový kořen, který zajistí stabilitu a 
pevnost samotné mikropiloty. Ta je navr-
chu navíc zakončena ocelovou hlavou, která 
je vetknutá do úhlové zdi,“ dodává Šťastný. 
Mikropiloty by se měly podle plánu začít od-
vrtávat během října. Po jejich dokončení bu-
de firma pokračovat ve výstavbě opěrné zdi. 

Stavební práce probíhají v těsné blízkos-
ti rodinných domků kralupských obyvatel. 
Šťastný odbourává případné pochybnosti o 
tom, že by vysoký hluk strojů mohl poško-
dit okolní domy: „S těmi, co přímo souse-
dí se stavbou, bylo před vrtacími pracemi 
uskutečněno sezení, kde jim byl vysvětlen 
pracovní postup, byla vytvořena pasporti-
zace jejich nemovitostí pro případ, že by k 
nějakému poškození došlo. Zástupci maji-
telů přilehlých domů, paní Hrabalová a pan 
Firyt, jeho slova potvrzují: „Byli jsme ubez-
pečeni, že stavba bude probíhat tak, aby 
nebyl poškozen náš majetek. Pasportizace 

nemovitostí poté proběhla 4. 9. 2019. U ně-
kterých objektů bylo vidět, že již dřívější re-
konstrukce zanechala své stopy. Zhotovite-
lé pasportizace kontaktovali zástupce SaM, 
který okamžitě po nahlášení stavu nemo-
vitostí kontaktoval majitele a domluvil se 
s nimi na dalším postupu. Zvýšený hluk 
byl při zpětném vytahování obrovského 
vrtáku a oklepávání vyvrtané zeminy. Dle 
některých majitelů nemovitostí, kteří byli 
přítomni v době vrtání ve svých domech, 
vše probíhalo zodpovědně. Zastupitel SaM 
nás na schůzce ubezpečil, že by nemělo k 
velkým vibracím dojít.“ „Při práci velko-
profilové vrtačky nevznikají žádné rázy ani 
zásadní vibrace, které by doma například 
rozpohybovaly hrnky na poličce. Použitá 
technika při své činnosti vytvářela hluk, 
který je při stavebních pracích běžný“, re-
aguje Šťastný na případné obavy majitelů. 
„Jen velký respekt budila ohromná vrtací 
souprava,“ uzavírají Hrabalová s Firytem.

Při zahájení rekonstrukce narazili staveb-
ní dělníci na jiné menší potíže. „V lednu 2019 
byla v rámci sanace na třetím úseku vystavě-
ná dvaceticentimetrová železobetonová des-
ka, kterou jsme ale museli nabourat, nařezat 
proto, aby bylo možné do ní vyvrtat velko-
profilové piloty. Samotný vrták nebyl schop-
ný proarmovaný beton narušit,“ objasňuje 
Šťastný a dodává, že případné komplikace 
nejsou na stavbě nic neobvyklého. 

Chodník pro pěší i nadále zůstává zpro-
vozněn. Pro stavaře to je jisté omezení, ale 

jak sám stavbyvedoucí říká, tomuto poža-
davku města Kralupy nad Vltavou vyšla 
firma vstříc: „Zpřístupnění chodníku není 
úplně snadné při stavebních pracích zajis-
tit, nicméně po celé jejich délce postavíme 
ploty tak, aby chodci byli maximálně od-
děleni od stavby.“ 

Co se ale lidem žijícím pod svahem nelíbí, 
je nedodržování zákazu vjezdu ze směru od 
hřbitova. „Během dne se zde otáčí mnoho aut, 
jejichž řidiči  že vjíždějí do zákazu vjezdu a 
tím porušují pravidla silničního provozu. Ři-
diči pak u začátku stavby musejí otáčet svá 
vozidla a neuvědomují si, že dochází i k obec-
nému ohrožení,“ upozorňuje paní Hrabalová.

Podle zástupce ředitele Městské policie 
Kralupy nad Vltavou Romana Neugebauera 
provedli strážníci v ulici Ke Hřbitovu bě-
hem srpna a září celkem 35 kontrol. Dohled 
nad nerespektováním dopravního značení 
v horní části uzavírky probíhá 2x denně po 
celý týden. „Ze směru od hřbitova je v horní 
části vozovky umístěno dopravní značení 
a uzávěra, kterou je možné objet vozidlem. 
Úplné znemožnění vjezdu možné není, je-
likož zde rovněž projíždí stavební technika 
a zásobování stavby. Z důvodu vytíženos-
ti hlídek Městské policie nemůžeme pro-
vádět  kontrolu častěji. Od zhotovitele ani 
zaměstnanců stavby však doposud nebyla 
Městská policie informována o porušování 
dopravního značení,“ uzavírá Neugebauer. 

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

REDAKTORKA KZ

Staví se opěrná zeď pod silnicí ke hřbitovu

N a Cukrovaru byly během mě-
síce září započaty práce na 

obnově prostranství, které nově 
ponese název „Park přátelství“. 
Pojmenování je reakcí na loňské 
podzimní události spojené s výro-
čím 100 let republiky, kdy zde by-
ly vysazeny stromy partnerských 
měst. Letos se však obyvatelé do-
čkají mnohem zásadnějších změn. 
Obnoveny budou veškeré plochy 
a prvky veřejné zeleně, rovněž do-
jde i na založení trvalkových záho-
nů a trávníků. „V rámci projektu 
jsme zachovali cestu napříč par-
kem, která bude mít nově mlatový povrch. 
Dočkáme se zde i jakéhosi vyvýšeného valu 
s amfiteátrem. Nové výsadby budou záro-
veň rozmístěny tak, aby tvořily logo měs-

ta.“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí 
odboru realizace investic a správy majetku.

Náklady na realizaci „Parku přátelství“ při-
jdou město přibližně na dva miliony korun, 

nicméně i v tomto případě se 
podařilo na akci získat do-
taci z Operačního programu 
Životní prostředí (cca 450 
000 Kč). „Dotace se vztahu-
je pouze na výsadbu zeleně. 
Veškeré další náklady jdou 
již z našich zdrojů. I tak si 
ale myslím, že se investice 
vyplatí. Park byl již zastaralý 
a obnovu si zaslouží. Myslím 
si, že vznikne ideální místo 
na to, aby se zde lidé mohli 
potkávat. V budoucnu by se 
tu rovněž mohly konat kul-

turní akce menšího rozsahu. Primárně však 
bude park sloužit k relaxaci a odpočinku,“ 
uvedl místostarosta Libor Lesák.  

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Na Cukrovaru bude během podzimu 
dokončen Park Přátelství  

FO
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ



4 KZ   ŘÍJEN 2019  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

V průběhu měsíce září zástupci města uza-
vřeli smlouvu s mezinárodní společností 

RadioLED, jejímž předmětem je vytvoření 
veřejné komunikační sítě. Tímto způsobem 
má dojít k zesílení signálu mobilních operá-
torů, zejména pak ve vybraných městských 
částech, kde mají občané s tímto značné pro-
blémy. „Vysílače budou umístěny v lampách 
veřejného osvětlení. Jejich prostřednictvím 
dojde k šíření signálu mobilních operátorů, 
neboť zmíněná technologie ho umožní pře-
nést i do míst, kde k tomu nejsou určené vy-
sílače,“ uvedl místostarosta Libor Lesák.

Svou podstatou však projekt není pikant-
ní jen z hlediska provedení. Rovněž eko-
nomická stránka je z pohledu města na-
stavena velmi účelově, což dokládají také 
slova kralupského místostarosty: „Proto-
že je zařízení umístěno právě na lampách, 
je z nich také napájeno. Obsahuje v sobě 
baterii, která je nabíjena v noci, když jsou 
lampy rozsvíceny. Přes den si pak vystačí 

z vlastního zásobníku, čímž se tedy nejedná 
o nikterak energeticky náročnou koncepci.“

Na společnosti RadioLED nyní je, aby do 
jednoho roku našla sponzora, který zafi-
nancuje výstavbu celé sítě. Na městu pak už 
zbyde pouhá montáž vlastních zařízení, což 
by podle slov Libora Lesáka neměla být věc 
nikterak složitá: „K montáži určitě přizve-

me technické služby, případně se obrátíme 
i na některé z místních firem. V následujících 
dnech budeme ještě celou záležitost projed-
návat s ostatními obcemi, neboť někteří sta-
rostové již nyní projevili zájem se na projektu 
podílet.“ uzavřel kralupský místostarosta.     

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Uzavřena smlouva o využívání 
veřejné komunikační sítě

INZERCE

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

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

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

Čistička v rafinérii je velká 
jako čistička pro celé Kralupy
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S třední Čechy patří ke krajům, které byly 
letos nejvíce zasaženy půdním suchem. 

S Jakubem Němečkem, předsedou komise 
pro životní prostředí v Kralupech nad Vl-
tavou, jsme hovořili o důsledcích dlouhých 
teplých měsíců takřka bez deště, o boji se su-
chem ze strany města Kralupy nad Vltavou 
a v neposlední řadě o možnostech, jak před 
vysycháním půdy chránit vlastní zahrady. 

Jak se dlouhodobé sucho odrazilo na 
místní vegetaci? 
Na místní vegetaci se sucho projevilo pře-
devším dřívějším usycháním travních 
porostů. Důvodem je nízký úhrn srážek 
a nízká výška sečení. Ta byla kritizována 
členkou naší komise opakovaně. Usychání 
stromů v intravilánu obce, myšleno v za-
stavěných plochách obce, bylo ojedinělé. 
Město již v minulosti pořídilo zavlažovací 
vaky, které ochránily mnohé dřeviny. (více 
o zavlažovacích vacích na str. 6)

Vy jste navrhovali nesekat travní 
porost tak nízko právě proto, aby tráva 
neusychala tak rychle, lidé však často byli 
a možná stále jsou jiného názoru…
Občané by z důvodů alergií, venčení psů 
a minimalizace klíšťat upřednostnili níz-
kou seč. Ta však není vhodná pro udržení 
vlhkosti v trávníku. Zvolena byla kompro-
misní varianta zakotvit výšku a četnost se-

če v nových smlouvách péče o zeleň. Zde je 
psáno, kolikrát nanejvýš a na jakou mini-
mální výšku je možné trávník sekat. Město 
je zde rozděleno do oblastí a každá oblast 
se soutěžila samostatně a má odlišné vyu-
žití a tedy i odlišný přístup k četnosti seče. 

Zapojilo se město Kralupy nad Vltavou 
„do boje“ proti půdnímu suchu i jinak než 
správným rozhodováním o výšce sečení 
trávníků? 
Ve městě se v minulosti tvořila parková ze-
leň, rovněž se každoročně sázely stromky 
a udržovala se vegetace v nezastavěných 
částech obce. Aktuálně se přistoupilo k re-
vizi ploch v centru města. Mění se asfaltové 
povrchy za mlatové nebo za povrchy s žu-
lovou a zatravňovací dlažbou. Výměna po-
vrchů již byla provedena například v okolí 
kostela. Tento trend bude zřejmě nastaven 
i na dalších stavbách. V krátké budoucnosti 
je cílem tvořit městské budovy se zelený-
mi střechami a s retencí dešťové vody. Vše 

s ohledem na možnosti dané budovy nebo 
lokality. Osobně bych  dále rád viděl změnu 
druhové skladby dřevin například v lokali-
tě Hostibejk, ale s ohledem na výši nákladů 
toto nevidím jako příliš reálné.

Sucho se samozřejmě výrazně dotklo 
i zahrádkářů. Jak by mohli občané 
„bojovat“ se suchem na vlastních 
zahradách?
Občané by mohli být nápomocni se zachy-
táváním dešťových srážek do akumulač-
ních nádrží na svém pozemku. V mnoha 
případech se tak již děje, ale v nedostatečné 
míře. Vhodné je také nevyužívat pitnou vo-
du pro zálivku trávníků u rodinných domů 
a pro napouštění bazénů. 

Čím si vysvětlujete, že není dostatek 
těch, kdo již využívá akumulační nádrže. 
Může to být vysokou pořizovací cenou 
spojenou navíc s náklady na zemní práce?
Lidé mnohdy využívají akumulační nádoby 
vlastní výroby. Časté jsou sudy na dešťovou 
vodu. Ty však svou kapacitou nedostačují 
zachytit veškeré dešťové srážky. Na akumu-
lační nádrže však existuje dotační program 
Ministerstva životního prostředí. I tak jsou 
náklady značně vysoké. Nízká cena nákla-
dů na vodu ze studní pak nenutí dostatečně 
vodou šetřit a ve zvýšené míře ji zachytávat. 

KARMELA SPEJCHALOVÁ, REDAKTORKA KZ

ROZHOVOR s... Mgr. Jakub Němeček, předseda komise pro životní prostředí 

Zelené střechy dostanou zelenou
Mgr. JAKUB  
NĚMEČEK 
}  únor 2019 předseda  
komise pro životní prostředí 
}  absolvent Přírodovědecké  
fakulty Univerzity Karlovy 
}  učitel biologie 

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
7. 10. – 11. 10. ..... bioodpad
21. 10. – 25. 10. ..... rozměrný odpad z domácností

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

(10:30-11:00 polední pauza).

Od 1. 1. 2020 bude muset být každý pes 
na území České republiky označený mi-

kročipem. Tuto povinnost ukládá novela 
veterinárního zákona schválená v roce 2017. 

Pokud pes nebude do konce roku 2019 
označen mikročipem, bude považováno oč-
kování proti vzteklině za neplatné. Štěňata 
musí být mikročipem označena nejpozději 
v době prvního očkování proti vzteklině, 
tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít 
pouze starší psi (pokud jsou označeni jasně 
čitelným tetováním, které bylo provedeno 
před 3. červencem 2011). 

Majitelé psů mají tedy ještě čas do konce 
roku na to, aby nechali svá zvířata u sou-
kromého veterinárního lékaře označit mik-
ročipem, jehož pořizovací cena se pohybuje 
mezi 120-450 Kč dle typu. 

Toto označení přispěje k účinnějšímu mo-
nitoringu chovů a kontrole dodržování sta-
novených pravidel a předpisů (např. počtu 
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodr-
žování zoohygienických podmínek, zajištění 

pohody zvířat). Tím tak dopomůže snadněji 
postihnout chovatele v případě týrání zvířat. 
Zjednoduší kontrolu při prodeji psů a snad-
něji dokáže prokázat vlastnictví psa, které je 
důležité v případě odcizených psů nebo za 
situace, že pes způsobí škodu, např. zaviní do-
pravní nehodu, pytlačí apod. Zatoulané řád-
ně značené a evidované zvíře má podstatně 
větší naději, že se vrátí ke svému původnímu 
majiteli. Pro případy ztráty psa je vhodné ho 
nadále přihlásit například u Národního re-
gistru majitelů zvířat. 

Čipování představuje jednorázový úkon 
srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip 
o délce cca 1 cm je sterilně aplikován po-
mocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyro-
ben z biokompatibilních materiálů, na které 
organismus zvířete nereaguje jako na cizí 
těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve 
správním řízení uložení pokuty ve výši až 
20 000 Kč. Kontrolu označených psů bude 
provádět Státní veterinární správa.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Povinné značení psů mikročipy
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Dar, který chrání stromy před usycháním

Jak a kde probíhá údržba zeleně v Kralupech

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

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

„Město obdrželo jako sponzorský dar 
dalších třicet vaků od Středočeských vo-
dáren, za což jim patří naše poděkování. 
Zároveň mohu při této příležitosti pochválit 
místní hasiče, kteří nám se zavlažováním 
v tomto směru pomáhali, a to bez nároku 
na jakoukoliv odměnu,“ uvedl kralupský 
starosta Marek Czechmann. 

Kralupy nad Vltavou patří mezi pět měst, 
kterým Středočeské vodárny pomáhají pro-
střednictvím zavlažovacích vaků zmírnit 
dopady sucha. Těmi dalšími jsou Mělník, 
Neratovice, Kladno a Líbeznice. „Naším 
záměrem je postupně opatřit těmito vaky 
městskou, resp. obecní zeleň v našem regio-
nu, kde o to samosprávy projeví zájem a kde 
má tento způsob zavlažování smysl,“ vy-
světlil generální ředitel SVAS Jakub Hanzl.

Zelené pytle fungují na principu kapkové 
závlahy, obepnou se kolem stromů, napustí 
se zhruba 60 litry vody a ta potom po dobu 
až 10 hodin perforacemi ve dně vaku vy-

téká, vsakuje se do země a zavlažuje koře-
nový systém. „Samozřejmě nejde v Česku 
o žádnou převratnou novinku, ovšem my 
jsme přišli za městy a obcemi v našem re-
gionu s myšlenkou, abychom takový způsob 
využili jaksi v synergii. Města nám vyti-
pují konkrétní, především mladé stromy, 
které pravidelnou vláhu potřebují nejvíce 
a my je pak v rámci odpovědnosti naší fir-
my k životnímu prostředí opatříme zavla-
žováním,“ popsal spolupráci Jakub Hanzl.

Kralupský místostarosta na závěr vy-
zdvihuje význam vaků i v tomto období: 
„Vaky průběžně naplňujeme, abychom 
vzrostlou zeleň udrželi při životě. Přestože 
v srpnu pršelo poměrně dost, půda je stále 
velmi suchá. Z tohoto důvodu jsme tento 
efektivní způsob zavlažování zvolili znovu,“ 

Oficiální předání sponzorského daru se 
uskutečnilo dne 2. září 2019 na Palacké-
ho náměstí, a to za účasti starosty Marka 
Czechmanna a místostarosty Libora Lesáka.
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S ohledem na zájem o tuto tématiku v 
našem městě bych v tomto článku vel-

mi rád přiblížil některá fakta o údržbě a 
městské zeleni obecně. V letošním roce by-
la dokončena pasportizace zelených ploch, 
která obsahuje zaměření ploch, jejich cha-
rakteristiku, podíly ploch určené k seči a 
především přiřazenou intenzitu údržby da-
ného území. Území města se dělí na 6 částí 
– Kralupy nad Vltavou, Lobeček, Zeměchy, 
přírodní lokality, zeleň podél komunikací a 
speciálními částmi náročnějšími na kvali-
fikační požadavky jsou zahrady škol a ško-
lek. Na každou z těchto částí je vyhlašová-
no výběrové řízení na dodavatelskou firmu 
zvlášť a tudíž každou část má ve správě jiný 
dodavatel nebo případně kralupské TSM.  
S ohledem na klimatické změny a trendy 
údržby jsme při přípravě zadávací doku-
mentace a smlouvy s dodavatelem kladli 
důraz na extenzivnější údržbu. Například 
byla zařazena podmínka, že výška seče ne-
bude nikdy pod 8 cm, dále byly zelené plo-

chy v okrajových částech města zařazeny do 
nižší třídy intenzity péče tím, že zde byla 
snížena četnost sečení travnatých ploch. 
K těmto opatřením bylo přistoupeno z to-

ho důvodu, aby trávníky lépe prosperovaly 
v suchém letním období, a zároveň plnily 
svoji funkci ochlazování a zadržování vody. 

V letošním létě nás trápilo dlouhé obdo-
bí sucha, což je pro údržbu zeleně bohužel 
ten horší extrém. Pokud dlouhodobě prší, 
tak není takový problém, když zeleň v ně-
jaké části krátkodobě přeroste. Naopak po-
kud je dlouhodobý nulový úhrn srážek, pak 
je třeba se postarat o nucenou zálivku na 
významné ploše města. Kralupy disponují 
velkým podílem zeleně, kterou bylo zapo-
třebí v letošním létě vyloženě zachránit. Z 
tohoto důvodu byly nainstalovány všechny 
dostupné závlahové vaky k méně vzrostlým 
stromkům a zálivku prováděli kromě doda-
vatelských firem a technických služeb také 
kralupští dobrovolní hasiči. Tím se podaři-
lo minimalizovat škody na městské zeleni a 
hasičům bych za jejich vstřícný přístup rád 
znovu poděkoval.  

VOJTĚCH POHL,

MÍSTOSTAROSTA
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V parku pod Infocentrem (iCafé), nedale-
ko dětského hřiště, byla umístěna další 

zajímavá pamětihodnost. Jedná se o his-
torický regulátor z elektrárny Miřejovice, 
původně sloužící k ovládání Francisovy 
turbíny o výkonu 700kW. Vizuální strán-
ka artefaktu je tímto vskutku jedinečná 
a svým způsobem symbolizuje příslušnost 
našeho města k řece. To také potvrzují slo-
va Ing. Jany Bendové z odboru realizace in-
vestic a správy majetku, památkové péče, 
kralupského městského úřadu: „Myšlenka 
spojená s instalací regulátoru se váže k ro-
ku 2011, kdy bylo na levém břehu řeky Vl-
tavy umístěno kolo se šípovým ozubením 
z elektrárny Miřejovice. Současně s ním 
nám darovala společnost ENERGO-PRO 
Czech s.r.o. i regulátor otáček, který tvořil 
součást elektrárenského zařízení od ro-
ku 1924 a který byl v rámci modernizace 
provozu vodní elektrárny vyřazen. Původ-
ní záměr spočíval v umístění regulátoru 
blíže k objektu současného Infocentra, ale 
od toho bylo upuštěno. Vhodným místem 
se nakonec stalo prostranství pod turis-
tickým Infocentrem,“ vzpomíná Ing. Jana 
Bendová na úplné začátky spojené s mi-
řejovickým „objevem“, o jehož přemístění 
do Kralup se zasadil zejména bývalý tajem-
ník MěÚ Kralupy nad Vltavou, Ing. Jaro-
slav Kaňka, jenž je zároveň autorem stá-
vající projektové dokumentace. „Regulátor 

hezkou řádku let čekal na využití v areálu 
technických služeb, a přestože mu čas ni-
kterak neublížil, bylo nezbytné z něho od-
stranit zrezivělé části a ošetřit ho několi-
ka nátěry. Až poté došlo k jeho převezení 
ke břehu Vltavy, kam byl osazen na pod-
stavec z dubových trámů. Místo je zároveň 
zvýrazněno rohovou zdí s popisem a to ve 
stejném stylu, jako je tomu u miřejovic-

kého kola,“ vysvětluje Ing. Jana Bendová 
s tím, že regulátor považuje za jednu z dal-
ších nevšedních památek, které nepochyb-
ně dopomáhají ke kultivaci města. „Když 
se lidé podívají zblízka, zjistí, jak krásná 
je to práce. Jsem ráda, že se nám podařilo 
tento kus historie zachovat a vyslovit úctu 
k řemeslu našich předků,“ uzavřela. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Na levém břehu Vltavy se vyjímá 
nevšední technická památka 

N a konci srpna kralupští policisté vy-
šetřovali případ neznámého nálezu. 

Stalo se tak při čištění koryta Zákolanské-
ho potoka, a to v blízkosti obchodního do-
mu Penny.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezře-
ní na pyrotechnický předmět, došlo k oka-
mžitému uzavření prostoru kolem pěší zóny, 
taktéž doprava byla po určitou dobu regu-
lována městskými strážníky. Posléze se na 
místo dostavili členové pyrotechnické služ-
by, aby předmět zajistili. „Ukázalo se, že se 
jedná pouze o nepotřebnou tlakovou nádrž. 
Akce se tedy obešla bez větších komplikací, 
nikdo naštěstí nebyl zraněn,“ uvedla tisková 
mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Při čištění Zákolanského potoka 
byl nalezen neznámý předmět

FO
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ

FO
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ



8 KZ   ŘÍJEN 2019  BEZPEČNOST/POLICIE www.kralupskyzpravodaj.cz

střípky z linky 156 � 
u 14. 8. v 16:15 hod. na sl. telefon přijato oznámení 
zaměstnance ostrahy OD Tesco, že jej oslovila žena, 
která nalezla hotovost v bankomatu umístěného 
v prostorách OD Tesco. Hlídka se v místě oznámení 
spojila s nálezkyní a majitelem hotovosti, který se 
před příjezdem hlídky MP na místo dostavil. Pan 
D., kterému hotovost patřila, předložil hlídce výpis 
ze svého účtu a čas výběru hotovosti, jenž se 
shodoval s informacemi uvedenými na potvrzení 
z bankomatu. Toto potvrzení spolu s hotovostí měla 
nálezkyně u sebe. Dále uvedl částku a nominální 
hodnoty bankovek, které mu bankomat měl vydat. 
Nálezkyně byla hlídkou poučena o nálezném, 
kterého se zřekla. 

u 17. 8. v 18:47 hod. na l. 156 přijato oznámení 
mladého chlapce, že v ul. Vodárenská našel 
s kamarádem nevystřelený náboj. Chlapec byl DS 
MP poučen a informace byla dále předána na OO 
PČR. Hlídka se za použití VRZ dostavila na místo 
spolu s PČR, která nepoužitou náboj ráže 9x19 mm 
zajistila a celou věc si převzala k dalšímu šetření. 

u 18. 8. v 6:28 hod. na l. 156 přijato oznámení, 
že v ul. Grégrova se nachází vozidlo tov. zn. Škoda, 
u kterého je stažené zadní okno a uvnitř vozidla se 
nachází nějaká elektronika. DS MP prostřednictvím 
OO PČR zjištěn provozovatel vozidla, který byl 
hlídkou MP v místě trvalého bydliště vyrozuměn 
a společně s hlídkou MP se dostavil k vozidlu. Na 
místě nebyly zjištěny známky násilného vniknutí. 
Majitel si své vozidlo zkontroloval a následně 
zajistil. 

u 18. 8. v 7:05 hod. na l. 156 přijato oznámení, 
že v ul. Jungmannova před prodejnou pečiva leží 
muž, který je zřejmě pod vlivem alkoholu. Hlídkou 
na místě zjištěn pan K., který hlídce sdělil, že se opil 
a následně v uvedené ulici usnul, když se vracel 
domů z oslavy. Pan K. byl bez zranění, schopný 
chůze. Hlídkou byl poučen a místo opustil.

u 19. 8. v 13:35 hod. na l. 156 přijato oznámení, 
že na sídl. V Zátiší u dětského hřiště je menší díra, ve 
které se nachází ježek, jenž se nemůže dostat ven. 
Hlídka ježka vyprostila a vypustila zpět do přírody.

u 19. 8. v 17:00 hod. na l. 156 přijato oznámení, 
že v ul. 28. října se nachází neznámý muž, který 
rozbíjí vozidlo tov. zn. VW, stříbrné barvy, které je 
zaparkované na parkovišti u ZŠ 28. října. Hlídka 
na místě zjistila, že se jedná o pana L., jenž je 
provozovatelem uvedeného vozidla. Pan L. následně 
hlídce uvedl, že své vozidlo rozbíjí v důsledku 
vzteku na svou manželku a kamaráda, který ji měl 
navštěvovat. Muž byl hlídkou následně poučen, aby 
nepořádek kolem vozidla uklidil a vozidlo si zajistil. 

u  20. 8. v 21:12 hod. DS MP zaznamenala 
prostřednictvím MKDS jak se tři osoby pohybující 
se na pěší lávce dopouštějí vandalismu. Ze 
záznamu je patrné, jak mladíci vytrhávají okrasné 
květiny z městských květináčů umístěných na 
pěší lávce a následně tyto květiny vyhazují přes 
zábradlí pěší lávky. Poté si jeden z mladíků 
začal poměřovat svou sílu na lampě veřejného 
osvětlení, kdy v důsledku toho došlo k poškození 
horního krytu této lampy. DS prostřednictvím 
radiokomunikačního zařízení předávala hlídce 
MP, která již mířila na místo, informace o pohybu 
těchto osob. Hlídka poté mladíky zastihla na konci 
pěší lávky, ztotožnila je a poučila, že se dopustili 
přestupku tím, že úmyslně způsobili škodu na cizím 
majetku. Ti s přestupkem nesouhlasili a tvrdili, že 
nic neprovedli. DS bylo následně zjištěno, že na 
MKDS bylo také zaznamenáno, jak při příchodu na 
pěší lávku jeden z mladíků drží v rukou dopravní 
zařízení, které následně přehazuje přes zábradlí 
pěší lávky. Celá věc byla spolu se záznamem 
z MKDS postoupena na MěÚ Kpy k dalšímu šetření.

u 25. 8. v 19.40 hod. na služební telefon přijato 
oznámení, že v ul. Nádražní se má v kolejišti 

v blízkosti budovy ČD nacházet muž, který na žádost 
výpravčího odmítá kolejiště opustit. Hlídka na místě 
zjistila pana H., jenž je osobou bez přístřeší. Pan 
H. byl bez zranění a na výzvu hlídky MP kolejiště 
opustil. Hlídka následně pana H. doprovodila mimo 
budovu ČD a poučila jej. 

u 27. 8. v 8:55 hod. na služební telefon přijato 
oznámení, že v ul. U Dýhárny za železničním 
přejezdem se pohybuje po vozovce zřejmě 
podnapilý muž a tím ohrožuje sebe a bezpečnost 
silničního provozu. Hlídka na místě zjistila, že se 
jedná o muže, kterého bodla vosa a muži se udělalo 
nevolno. Před příjezdem hlídky byla kolemjedoucím 
řidičem vozidla přivolána muži RZS. Jelikož se 
jednalo o nepřehledný úsek, usměrňovala hlídka 
dopravu do doby než RZS muže na místě ošetřila 
a následně odvezla do nemocnice. 

u  29. 8. v 00:23 hod. monitorovala DS MP 
prostřednictvím MKDS lávku pro pěší a cyklisty, 
když v tom si povšimla, že se na lávce zdržují tři 
muži, kteří se mezi sebou baví. Na tom by nebylo nic 
zvláštního, kdyby se jeden z těchto mužů po nějaké 
chvíli nerozhodl přelézt zábradlí a skočit do řeky. 
DS tuto informaci předala ihned hlídce MP, která se 
neprodleně vydala na místo určení. DS bylo nadále 
monitorováno místo dopadu skokana, který po 
nějaké chvíli vylezl na břehu řeky v blízkosti nábřeží 
J. Holuba a dal se na útěk. Hlídka provedla kontrolu 
nábřeží a přilehlého okolí, s výsledkem negativním. 

DS MP – Dozorčí služba Městské policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
ČD – České dráhy
VRZ – výstražné světelné a zvukové zařízení
MěÚ Kpy – Městský úřad Kralupy nad Vltavou

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY,

MĚP KRALUPY N. VLT.
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K aždý měsíc se zde dočtete zajímavé rady a do-
poručení zaměřené na chování v nejrůznějších 

situacích, kdy může dojít k ohrožení vaší bezpečnos-
ti. Začátek školního roku si žádá zvýšenou opatrnost 
na přechodech. První téma je zaměřené na BEZPEČ-
NOST NA SILNICÍCH“. 

Začneme u našich nejmenších, konkrétně u dětí, 
kteří chodí do a ze školy, kroužků, hřišť atp. Podzim 
nám zkracuje dny a v ranních a odpoledních hodinách 
dochází ke snížené viditelnosti pro řidiče. Od února 
2016 vešla v platnost novela zákona o silničním pro-
vozu, která uložila chodcům povinnost nosit reflexní 
prvky, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo 
obec po krajnici nebo na okraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvětlením. U škol sice veřej-
né osvětlení máme, ale pro řidiče jsou některé úseky 
hůře viditelné, i třeba z důvodu protějšího svitu vychá-
zejícího slunce jako např. v ulici Gen. Klapálka. I když 
je v této ulici snížená maximální rychlost na 30, vidi-
telnost za ostrého slunce není ideální. Nemluvě o par-

} Najít bezpečné místo k přecházení (tj. tam, kde má 
dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod pro 
chodce).
} Vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle 
ale nikoli je zbrkle přejít.
} Nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.
} Ideální je samozřejmě děti opatřit nejrůznějšími 
reflexními prvky, ať už to jsou pásky, přívěšky, oble-
čení a obuv atd. 

Městská policie se dle svých možností snaží kaž-
dé ráno dohlížet nad bezpečností dětí u škol, ale ne-
mohou být úplně všude. Možná jste se i vy dostali do 
situace, kdy se vám najednou před autem objevilo 
dítě, které jste tam vůbec nečekali, nebo které jste 
zahlédli na poslední chvíli. Proto prosím opakujte 
svým ratolestem, aby byly při pohybu na pozemní 
komunikaci obezřetní, vždy se plně věnovaly rozhlí-
žení a přecházení přes přechod. 

LENKA MORAVCOVÁ,

REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

Připravili jsme si pro vás novou rubriku

kujících autech v blízkos- ti přechodů pro chodce. 
Za bezpečný pohyb dětí ve městě odpovídají je-

jich rodiče. Škola v rám- ci dopravní výchovy zajistí 
základní informace, ale praxe je na rodičích. BESIP 
(bezpečnost silničního provozu) sepsal tyto jedno-
duché zásady bezpečné- ho přecházení:
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ZDRAVÍ JE V NAŠÍ HLAVĚ
Tato přednáška je o nejdůležitějším tématu života – o ZDRAVÍ. Zdraví každého z nás 
úzce souvisí se způsobem života, jaký vedeme. Tedy jak my sami ovlivňujeme svůj 
zdravotní stav. Přednáška by měla dát odpověď na to, zda platí obligátní rčení  
VŠE JE V HLAVĚ a odkrýt souvislosti mezi tělem a psychikou člověka a poukázat na 
psychické pozadí řady tělesných onemocnění.
J. Mandžuková je spisovatelka, která má za sebou více než 80 knih, převážně ku-
chařských, ale i o zdravém životním stylu, astrologii nebo motivační knihy. Pravidelně 
publikuje do časopisů SPIRIT, Zahrádkář a Betynka. Je také častým hostem v České 
televizi v pořadech Sama doma nebo Barvy života.
Rezervace na tel. čísle 315 727 852.
Studovna bude pro veřejnost uzavřena od 16:00 hodin.

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

www.knihovnakralupy.cz

Studovna bude pro veřejnost uzavřena od 15:30 hodin

PŘEDNÁŠKA 
JARMILY 

MANDŽUKOVÉ

16. ŘÍJNA OD 17:30
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Městské MUZEUM ŘÍJEN 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

POZOR! POZOR! Informujeme zájemce, že 
v muzeu je možné zakoupit knihu
věnovanou legiím s názvem PŘIBĚH 
RUSKÝCH LEGIÍ, Jan Racek, 330,- Kč.
Dotisk brožury: ZÁMEK MIKOVICE,  
Jan Racek, 80,-Kč. 
Brožurku o starostovi budovateli  
JOSEFU VANÍČKOVI, Jan Racek, zdarma. 
Knihy je možné vybrat si v řádných 
otevíracích dnech a hodinách v muzeu.
www.muzeumkralupy.cz     

od 12.9. do 16. 11. 2019 
trvá výstava:  „17. 11. 1989 – 30 LET 
SVOBODY“

DOPROVODNÉ PROGRAMY  
K TÉTO VÝSTAVĚ:

1/ čtvrtek 10. 10., 10:00-12:00,  
13:30-16:00
promítání dokumentárního filmu k Sametové 
revoluci

2/ čtvrtek, 17. 10.,  10:00-16:00 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – prohlídky 

muzejních expozic, promítání (10:00-16:00) 
dokumentárního film k Sametové revoluci, 
prohlídka výstavy „17. 11. 1989“. Vstupné 
dobrovolné.

3/ čtvrtek, 17. 10, 18:00 
koncert JAROSLAVA HUTKY,  
vstupné dobrovolné

4/ čtvrtek 14. 11.,  
10:00-12:00, 13:30-18:00
promítání dokumentárního filmu k Sametové 
revoluci

/Upozorňujeme, že film má nepříliš kvalitní 
zvuk/

VE STÁTNÍ SVÁTEK DNE 28. 10.  
BUDE MUZEUM UZAVŘENO 

Během léta navštívili návštěvníci mimo 
stálé expozice i výstavu obrazů a jejich 
dojmy si přečtete vedle. Ten kdo nepřišel, 
může jen litovat, neboť takovou šíři námětů 
i barev s příjemnou pozitivní náladou bude 
těžko.

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
výstava obrazů Františka Saifrta –  
MOJE LÁSKY (6.6. – 10.8. 2019)

Krásná expozice a hezký výklad milé paní 
průvodkyně. Moc mě zaujaly některé 
obrazy pana malíře Saifrta.  E.P. Klecany

23.7. Výstava je opravdu krásná. Zátiší 
a velvarské motivy kouzelné.
 V. K. , M. K. z Velvar

1.8. Nádherně připravené expozice, 
zajímavý obsah, milá paní s výkladem.
Moc se nám tu líbilo! Ř., Praha

8.8. Děkujeme za skvělý výklad 
a nádhernou expozici. 
Obrazy byly nevýslovně nádherné.
A moc jsme si to tu užily.

Jan Racek
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J ak již mnozí z vás zaznamenali, charit-
ní obchod v Lobečku se přestěhoval do 

nových prostor.
Druhý charitní obchod s dnes již zaběh-

nutým názvem Šuplík najdete na adrese 
Tylova 735, v přízemí prvního věžáku za 
mostem, pamětníci zde jistě pamatují pro-
dejnu drogerie. 

Dobrou zprávou pro všechny obyvatele 
Lobečku je, že v obchůdku je už obnoveno 
výdejní místo pro Zásilkovnu, výdejní mís-
to pro farmářské nákupy Scuk.cz a sběrné 
místo pro Čistírnu peří Mareš bude obno-
veno do měsíce. 

Principem charitních obchodů je prodej 
oblečení a zboží, které charitě daruje ve-
řejnost. Se souhlasem dárce prodáváme za 
nízké ceny tak, aby oblečení bylo dostupné 
opravdu všem. Zároveň se tím snažíme sni-
žovat množství odpadu a tak trochu bojovat 
proti konzumnímu stylu života. Vždyť proč 
vyhazovat do odpadu něco, co může druhé-
mu ještě posloužit? Vše se jistě prodat nedá, 
a tak i my občas „pytlujeme“, ale pro nepro-
dejné oděvy si k nám jezdí odvážet spolu-
pracující firma, která dále textil recykluje. 
Obchod také zásobuje obyvatele Azylového 

domu v Minicích i Nízkoprahového denní-
ho centra pro bezdomovce v Lobečku. 

Těšíme se jak na naše stávající i nové zá-
kazníky, tak i na vás, kteří nám do obchodů 

neúnavně nosíte odložené oblečení a tím 
Charitu nemalým dílem podporujete. Dě-
kujeme vám za to. 

TÝM CHARITY KRALUPY

Šuplík se zabydlel v novém

FO
TO

: L
E

N
K

A
 M

U
L

L
E

R
O

VÁ



12 KZ   ŘÍJEN 2019  PROGRAM KINA www.kralupskyzpravodaj.cz

Joker
USA, drama, 2019, dabing / titulky,15+, 122 min.
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na 
tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve 
svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostá-
vá se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spi-
rála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný 
Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a po-
stupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát 
pod jménem Joker.

Parazit
Jižní Korea, komedie / drama, 2019, titulky, 132 min
Černá komedie sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou 
rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti 
byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak 
odlišné světy? Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle 
mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu 
v Cannes od dob Pulp Fiction.

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
VB, Animovaný, 2019, dabing, 86 min.
Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham ozna-
mují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie... 
zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic 
netuší, protože má plné ruce práce s geniálními nápady, jak 
si vystřelit z farmáře a rozčílit Bitzera.

Blíženec
USA, akční, 2019, titulky, 12+, 117 min.
Will Smith pronásleduje Willa Smithe v mimořádném akčním 
sci-fi oscarového režiséra Anga Leeho (Tygr a drak, Pí a jeho 
život). Tvůrce, který rád posouvá filmové hranice, se znovu 
rozhodl připravit divákům zážitek, jaký ještě v kině neměli.

Staříci
Česko, Road- movie, 2019, 12+, 85 min.
 Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant 
Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer). válečný veterán a bývalý politic-
ký vězeň. Čeká na něj Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kama-
rád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta 
přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vy-
pátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze.

Zloba: Královna všeho zlého
USA, Fantasy, 2019, dabing, 120min.
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na 
čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich 
vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl 
a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytost-
mi nezmizela. 

Zombieland: Rána jistoty
USA, Komedie, 2019, 12+, 97min.
V pokračování napsaném projde naše čtveřice zabijáků ko-
mickým zmatkem přes Bílý dům a srdce země. Střetnou se 
nejen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu 
vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je 
ale ohrožují narůstající problémy jejich vlastní, chatrné impro-
vizované rodiny.

Poslední aristokratka
Česko, komedie, 2019, 110min.
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým 
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. 
Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chys-
tá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou 
Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Vypořá-
dat se musí s právním zástupcem (Vojta Kotek), kastelánem 
(Martin Pechlát), údržbářem (Pavel Liška) či hospodyní (Eliš-
ka Balzerová).

Terminátor: Temný osud
USA, Akční, titulky, 2019, 15+, 97min.
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold 
Schwarzenegger se vrací ve svých ikonických rolích.

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

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

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

1. út 19:00 Ad Astra 130Kč
2. st 19:00 Panství Donwton 130Kč 
3. čt 19:00 Joker 2D/T 130Kč

4. pá
17:00 Joker 2D/D 130Kč
20:00 Parazit 130Kč

5. so
14:30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 2D/D děti 110Kč / 130Kč
17:00 Národní třída 130Kč
20:00 Joker 2D/T 130Kč

6. ne
14:30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon děti 110Kč / 130Kč 
17:00 Joker 2D/D 130Kč
20:00 Přes prsty 130Kč

8. út
15:00 KINO SENIOR – Přes prsty senioři 60Kč / 130Kč
19:00 Rambo: Poslední krev 130Kč

9. st 19:00 Joker 2D/T 130Kč 
10. čt 19:00 Blíženec 130Kč

11. pá
17:00 Joker 2D/D 130Kč
20:00 Pražské orgie 130Kč

12. so
14:30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon děti 110Kč / 130Kč
17:00 Blíženec 130Kč
20:00 Joker 2D/T 130Kč

13. ne 
14:30 Psí kusy 2D/D děti 110Kč / 130Kč 
17:00 Přes prsty 130Kč
20:00 Národní třída 130Kč

15. út 19:00 Ad Astra 130Kč
16. st 19:00 Blíženec 130Kč
17. čt 19:00 Staříci 130Kč

18. pá
17:00 Joker 2D/T 130Kč
20:00 Národní třída 130Kč

19. so
14:30 Angry Birds ve filmu 2 2D/D děti 110Kč / 130Kč
17:00 Zloba: Královna všeho zlého 2D/D 130Kč
20:00 Joker 2D/T 130Kč

20. ne
14:30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon děti 110Kč / 130Kč
17:00 Zloba: Královna všeho zlého 3D/D 150Kč
20:00 Staříci 130Kč

22. út
15:00 KINO SENIOR – národní třída 130Kč
19:00 Joker 2D/T 130Kč

23. st 19:00 Staříci 130Kč
24. čt 19:00 Zombieland: Rána jistoty 130Kč

25. pá
17:00 Zloba: Královna všeho zlého 3D/D 150Kč
20:00 Poslední aristokratka 130Kč

26. so
14:30 Sněžný kluk 2D/D děti 110Kč / 130Kč
17:00 Zombieland: Rána jistoty 130Kč
20:00 Národní třída 130Kč

27. ne
14:30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon děti 110Kč / 130Kč
17:00 Zloba: Královna všeho zlého 2D/D děti 110Kč / 130Kč
20:00 Poslední aristokratka 130Kč

28. po
14:30 Zloba: Královna všeho zlého 2D/D 130Kč
17:00 Zombieland: Rána jistoty 130Kč
20:00 Staříci 130Kč 

29. út 19:00 Poslední aristokratka 130Kč
30. st 19:00 Zombieland: Rána jistoty 130Kč
31. čt 19:00 Terminátor: Temný osud 130Kč
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DIVADELNÍ SOUBOR SCÉNA srdečně zve na letos již druhý 
ročník SCÉNAfestu: divadelní festiválek v jediném dni letos opět 
představí výběr zajímavých inscenací, které stojí za to vidět a proto 
je škoda nepřijít. V sychravou říjnovou sobotu 19. 10. vezměte rato-
lesti nejprve na pohádku Malá Indiánka (Divadlo Lampion a spolek 
Storytelling), která je netradičně zacílena na ty nejmenší diváky již od 
tří let. IMPROvariace Praha vás vtáhnou do své improvizační show, 
vznikající na místě v reakci na podněty od přítomných diváků. Petr 
Kolečko (autor Okresního přeboru či kultovního seriálu Most!) napsal 
i komedii Kauza Médeia, která v podání Divadla Exil Pardubice po-
bavila diváky již na národní přehlídce amatérského divadla Jiráskův 
Hronov. Večer uzavře minikoncert minikapely Oba konce duhy a hlav-
ně již tradičně božský DJ Psycho. Divadelní bar bude otevřen, zásoby 
doplněny, a všichni členové spolku Scéna se na Vás budou těšit! 
SCÉNAfest, sobota 19. 10.,začátek v 15.00 hod v divadelní Klubovně 
(více info na https://www.facebook.com/scenakralupy/). Festival se 
uskuteční za finanční podpory města Kralupy. Děkujeme!

V pátek 1. listopadu 2019 se 
uskuteční již 19. ročník 

tradičního kralupského festi-
válku MUSICFEST. Jako ka-
ždoročně se představí kapely 
různých žánrů, např. FOLK, 
GRUNGE, POP-ROCK, ROCK, 
ALTERNATIV – ROCK. Festi-
val se letos odehraje v novém 
prostředí zrekonstruovaného 
kulturního sálu NA KRÉTĚ. 
Hlavním headlinerem celé ak-
ce bude muzikant Václav Le-
beda, který se již několik let 
velice úspěšně pohybuje v hu-
debním světě českého šoubyz-
nysu pod pseudonymem VO-
XEL. Mezi jeho největší 
hity patří například skladby 
V naší ulici, Trip nebo V síti.  
Na Musicfestu dále vystoupí 
kralupská gymnazijní kapela 
In Bloom, kterou lze žánrově 
zařadit do grunge s vlivem dal-

ších hudebních žánrů. Chybět 
nebude ani kralupská  indie 
rocková kapela Don Tichot, 
jejíž hudba se pohybuje až na 
pomezí alternativního rocku. 
Vocal Band Markéty Aptové za-
hraje pop-rockový koncert ve 
čtyřhlasých úpravách a Made 
in Garage se jako vždy po-
stará o úžasnou after party. 
Rezervace vstupenek za 
zvýhodněnou cenu 100,- 
Kč je možná na emai-
lu hrdinovam@seznam.
cz nebo přímo v restauraci  
Na Krétě. Kdo si chce užít 
spoustu dobré muziky, bez 
ohledu na věk, ať neváhá do-
razit na tento kralupský festi-
válek, který jako každoročně 
podporuje město Kralupy nad 
Vltavou.

MARKÉTA HRDINOVÁ

ORGANIZÁTOR AKCE

MUSICFEST 
letí na Krétu



14 KZ   ŘÍJEN 2019  PROGRAM KD VLTAVA www.kralupskyzpravodaj.cz

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

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

ŘÍJEN 2019

čtvrtek 3. října   19:30

TANČÍRNA
Oblíbený taneční večer s tanečním mistrem Janem 
Kvasničkou. Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

sobota 5. října   15:00

1. neratovická divadelní společnost:

TŘI KMOTŘIČKY 
Divadelní soubor 1. neratovická divadelní společnost 
připravil v rámci své dramaturgické linie „Klasická po-
hádka v klasické formě na jevišti“ novou výpravnou 
inscenaci Tři kmotřičky, která vznikla na půdorysu 
téměř neznámé pohádky Boženy Němcové. Vypráví 
příběh chudého rybáře Jakuba, který se díky kouzel-
ným schopnostem své dcery Milady stává nelidským 
boháčem. Pro zlato a perly je ochoten obětovat i štěstí 
svých nejbližších. Do Milady se zamiluje 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 vy-
dává hledat. Čeká jej cesta plná překážek, kdy musí 
dokázat velikost své lásky i pevnost charakteru. Dra-
matická pohádka nakonec dopadne dobře, jak se na 
pohádku sluší a patří. Dokonce i Miladin otec pozná, 
že láska je mnohem více než bohatství.

Vstupné: 80 Kč

pondělí 14. října   19:00

Divadlo Verze, Matthieu Delaporte,  
Alexandre de la Patellièr:

JMÉNO 
Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli a příbuznými 
by vlastně žádné téma nemělo být tabu.
Překlad: Jaromír Janeček 
Režie: Thomas Zielinski 
Hrají: Jan Dolanský, Jana Janěková ml., Roman Zach, 
Linda Rybová, Petr Lněnička
Když se úspěšný realitní makléř Vincent na večeři 
u své sestry Elizabeth, učitelky francouzštiny, a švag-
ra Pierra, profesora literatury, svěří se záměrem dát 
svému synovi kontroverzní jméno, zdá se, že hranice 
civilizované konverzace byla překročena. Středosta-
vovské předsudky jsou podle všeho přece jen větší, 
než se přítomní liberálové domnívali.
Ke skutečné eskalaci dojde po odhalení nálože, která 
se skrývá v rodinné historii.
Jméno je brilantní komedií podle nejlepší francouz-
ské tradice. Polštářová bitva omezenců, kteří jsou 
přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překo-

nali. Hra nabízí vysoce komický pohled na sebejisté 
zastánce svobodného myšlení.
Délka představení: 95 minut bez přestávky

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč

úterý 15. října   19:00

KUBELÍK KVARTET 
A ROBERT PACOUREK
Kubelík kvartet se věnuje především české tradiční 
kvartetní literatuře (Smetana, Dvořák, Janáček), ale 
nevyhýbá se ani tvorbě moderních českých autorů (P. 
Trojan, J. Gemrot).
Jan Marek – housle, Dana Truplová – housle, Karolína 
Strašilová – viola, Tomáš Strašil – violoncello,
Robert Pacourek – klarinet.

Vstupné: 160 Kč / 130 Kč senior, student 

středa 16. října   19:00

Radim Uzel a Pepa Štross:

O SEXU PŘEVÁŽNĚ 
NEVÁŽNĚ 

Velice úspěšný a divácky velmi vděčný pořad s dokto-
rem Radimem Uzlem. Poutavé, rozhodně poučné, ale 
také nesmírně humorné vyprávění známého sexuologa 
Radima Uzla je protkáno folkovými písničkami Pepy 
Štrosse. Jde o minimálně dvě hodiny vkusné zábavy, 
humoru, ale i ponaučení na ještě donedávna tabui-
zované téma. Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 17. října   19:00

TANČÍME
Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

neděle 20. října   14:00

KRALUPSKÝ TALENT 2019 
Jubilejní 10. ročník pěvecké soutěže Kralupský talent.

Přijďte si poslechnout mladé nadějné zpěváky a užít 
si velmi pohodové odpoledne. Účast přislíbila Petra 
Alvarez Šimková a Míša Břízová.

Vstupné: 80 Kč

úterý 22. října   16:30

ČAJ O PÁTÉ 
Vstupné: 60 Kč

středa 23. října   19:00

PAVEL DOBEŠ 
A TOMÁŠ KOTRBA 
V době, kdy všichni kopírují všechny a jeden se podo-
bá druhému (hudebním stylem i zjevem) – nabízíme 
Vám vystoupení jednoho z nejvýraznějších, nejorigi-
nálnějších a nejznámějších písničkářů – Pavla Do-
beše. Písničky jako Jarmila, Něco o lásce, Zpátky do 
trenek, Pražce nebo Jumbo jet se za léta účinkování 
Pavla Dobeše na našich i zahraničních pódiích staly 
skutečnými časem prověřenými hity. V programu vy-
stoupí se svým parťákem Tomášem Kotrbou.

Vstupné: 210 Kč / 180 Kč

čtvrtek 24. října   16:30

Liduščino divadlo:

MAKOVÁ PANENKA 
A MOTÝL EMANUEL 
Roztomilý příběh Václava Čtvrtka znáte všichni z Ve-
černíčků. Ve třech příbězích uvidíte, jak Maková pa-
nenka potkala motýla Emanuela, kterému hned kos 
ukradne cylindr. Ve druhém příběhu ušije Makové pa-
nence novou sukýnku Náprstek Pichpic. Nakonec pa-
nenku unese do svého hnízda Veverka Barka a Emanu-
ela zase uloví pavouk Karkoška. V půvabné pohádce 
jsou veselé písničky. Podle dědiců autorských práv 
patří tato dramatizace k nejlepším dramatizacím pro-
zaických textů Václava Čtvrtka.
Autor předlohy: Václav Čtvrtek. Dramatizace, texty 
písní, výprava, kostýmy a režie: Ludmila Razimová. 
Hudba: Tomáš Hořejš. Hrají: Ludmila Razimová, Jaro-
slava Stránská, Pavel Žabka a Jaroslav Milíček.
Pro děti od 3 do 9 let. Délka 60 minut.

Vstupné: 80 Kč

pátek 25. října 

AKADEMIE JUDO 
Vystoupí členové Juda Kralupy a hosté, oddíly aikida, 
jiu-jitsu a další. 

PRODEJ DIVADELNÍCH ABONENTEK BUDE ZAHÁJEN 1. 11. 2019.

PRODEJ ABONENTEK KRÁSNÉ HUDBY BUDE ZAHÁJEN 8. 11. 2019.

Základní taneční kurzy pro mládež - neděle 6. 10., 13. 10., 27. 10.
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4. 11. Hana Zagorová a Petr Rezek

7. 11. Tančírna

10. 11. 2. prodloužená tanečních kurzů  pro mládež

12. 11. Dopisy Olze

13. 11. Trampoty čertíka Culínka

16. 11. 
Tlustej chlapeček  
se včelou v kalhotách

16. 11. Sto zvířat

19. 11. The Plastic People of the Universe

20. 11. Tančíme

21. 11. Noc venku

25. 11. Scény z manželského života

26. 11. Čaj o páté

27. 11. O tom, jak Kvak a Žbluňk slavili Vánoce

30. 11. Ochutnávka vín s cimbálovkou

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 23. 10. 2019 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku „KOUZELNÝ PRSTÝNEK“, režie 
L.Špeldová. Vstupenky koupíte na místě 
před představením.

Rolnička� 

SLAVÍK NEZPÍVÁ ŠPATNĚ 
Ohlédnutí se festivalem poezie  
a přednesu Seifertovy Kralupy 2019
Lidé, poezie, přednes. Těmito slovy oznamoval pla-
kát  zahájení letošního festivalu. A nezůstalo jen 
u slov. Dva slunečné dny zářijového víkendu byly pl-
né básní, krásné hudby a neobyčejných setkání.
Myslím, že Jaroslav Seifert by měl velkou radost. 
Poezie je i v této hektické době živá, mladá gene-
race píše básně, lidé se dokáží na chvilku zastavit 
a prožít krásu slova.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se na zdárném 
průběhu festivalu podíleli. Velké díky patří Městu 
Kralupy nad Vltavou a Středočeskému kraji za fi-
nanční podporu akce, firmě Espresso Longberry 
a Mošty Moravec za dárky pro soutěžící.

Největší dík patří Vám, návštěvníkům festivalu. 
Těšíme se na další setkání na jubilejním,  
25. ročníku, který se uskuteční 19. a 20.září 2020.

ZA KD VLTAVA JITKA KOŠŤÁLOVÁ, 
ORGANIZÁTORKA FESTIVALU



16 KZ   ŘÍJEN 2019  SPOLEČNOST/SPOLKY www.kralupskyzpravodaj.cz

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ŘÍJNU 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

80 let

ing. Jiří Čermák

Josef Danda

Daniela Rydvalová

Alena Valentová

Eva Kasalová

85 let
Miroslava Hrubešová

Václav Vinš

90 let Miloslava Ledvinová

92 let Božena Melicharová

93 let Anna Hrdličková

rodáci� 
Ve čtvrtek 17. října jsou zváni Rodáci a příznivci 
Kralup na vycházku na Vyšehrad. 
Odjezd vlakem v 9:12 hod., dále metrem do sta-
nice Vyšehrad. Provede nás průvodce Infocentra 
Vyšehrad – Špička. Těší se na Vás členky Výboru.

TĚŠÍ SE NA VÁS RODÁCI

SETKÁNÍ PO  55 LETECH 
bývalých žáků ZDŠ Gottwaldovky, rok 
ukončení 1964. Uskuteční se 19. 10. 2019 
v 15 hod. v Lobečku „V MODRÉ PASÁŽI“

Těšíme se na vás.
Jana Malotínská (Roušalová)

Vraťme se ale na začátek, jistě to chtělo 
notnou dávku odvahy se do soutěže 
Eurobabička přihlásit, přece jen takovouto 
účastí ztrácíte kus soukromí, překonáváte 
případný ostych a mnohdy můžete jít až za 
hranice toho, co je pro vás přijatelné. Co 
tedy bylo pro vás motivací? 
Jsem tak trochu exhibicionista, nebojím se 
nových výzev, ba naopak. Motivací jsem te-
dy měla hned několik. Ta zásadní prameni-
la z toho, že jsem vážně onemocněla a po-
třebovala jsem zaměstnat mozek a přenést 
myšlenky jinam.  Když mi bylo padesát, tak 
jsem se trochu zbláznila a začala jsem jezdit 
po různých komparzech a natáčeních. Baví 
mě, když se mohu nějakým způsobem pro-
jevit. Pár let jezdím natáčet pořad Soudky-
ně Barbara, protože tam mám prostor pro 
improvizaci a zahraji si nejrůznější postavy.  
Proto jsem si našla i tuto soutěž, kde vlast-
ně musíte umět pobavit publikum.  A to se 
mi nejspíš podařilo, když jsem se dokázala 
probojovat v semifinálovém kole, kde na nás 
čekaly tři úkoly – vyprávění vtipu, volná dis-
ciplína a módní přehlídka, mezi 6 finalistek. 

Jak moc náročné byly a jsou přípravy na 
jednotlivá kola?
V semifinálovém kole jsem se zaměřila pře-
devším na volnou disciplínu, protože nejsem 
zrovna moc dobrý vypravěč vtipů. Připra-
vila jsem si taneční vystoupení na skladbu 
od Enriquea Iglesiase, kterým jsem zaujala 
porotu a ta mě tak poslala do finále. Musím 
přiznat, že moje soupeřky jsou velká kon-
kurence. Jsou to nádherné a vtipné dámy. 
Ve velkém finále se budu snažit prodat mé 
herecké zkušenosti. Někdo chodí ve stáří 
do školy, já na kurzy herectví ke Kateřině 
Janečkové a jsem úplně nadšená. Připravu-
ji si tak stand up scénku inspirovanou Ivou 
Pazderkovou z pořadu Na Stojáka.

Během soutěže se setkáváte s novými 
lidmi a nabíráte nové zkušenosti. Splňuje 
průběh soutěže vaše očekávání, a co 
především vám účast přináší?
Soutěž mi přinesla spoustu nových přátel-
ství s bezvadnými lidmi, společně zažíváme 
legraci a je to pro mě určitá forma odreago-

} HLEDÁM spolehlivou paní na hlídání mých 
2 dětí v Kralupech nad Vltavou. Jedná se 
o nepravidelné hlídání během týdne (někdy 
na celý den v případě nemoci dětí, nárazově 
odpoledne-večer dle potřeby). Za nabídky 
děkuji. Kontaktní telefon: 775 946 368.

} KOUPÍM dům se zahradou v Kralupech 
nad Vltavou či blízkém okolí. Cena do 3,5 mil. 
Platba hotově. Tel. 724 284 995

} PRONAJMU vybavený 2kk U Cukrovaru, 
Kč 12000/měs. vč. služeb, 4.p., ihned volný, 
vaclmar@seznam.cz

soukromá inzerce� 

Babička nebo Dáma roku 2019? 
O tom, jak se umět rozptýlit a žít

MIROSLAVA PUPÍKOVÁ
56 let

Babička dvou chlapců
ZÁLIBY: rodina, malování, herectví, psaní příběhů
Finalistka soutěže Eurobabička, která 2. listopa-
du zabojuje o titul Dáma roku 2019 na slavnost-
ním galavečeru v Důstojnické besedě Josefov.

■  Paní Mirka je dvounásobná babička s mladou duší. Sotva byste ji našli 
sedící na kanapi, jak štrikuje šály. Volný čas věnuje rodině, malování, 
psaní příběhů i herectví.  Svůj život po překonané těžké nemoci vzala plně 
do svých rukou a zaměřila se na jediné, žít naplno. Díky své přirozenosti, 
humoru a životnímu nadhledu nyní s dalšími pěti zajímavými ženami bojuje 
o titul Dáma roku České republiky 2019 v soutěži Eurobabička.  Velké finále 
se koná 2. listopadu v Josefově a soutěžící čeká boj ve třech disciplínách.

vání se od každodenních starostí. Největší 
význam pro mne má v tom, že se díky ní do-
káži ponořit do práce. Nerozjímám tak nad 
tím, co by bylo kdyby, ale soustředím se na 
to, čím bych mohla porotu zaujmout. Ze sou-
těže si jistě odnesu krásné a neopakovatelné 
zážitky. Na výhru nepomýšlím, postoupilo 
nás pouze šest a už to je pro mě výhra.

Jaké jsou vlastně kořeny Eurobabičky  
a jak by podle vás měla taková 
Eurobabička vypadat?
Asi před patnácti lety běžela v televizi sou-
těž Miss babička, které se zúčastnila jistá 
paní Tauchmanová. Mimochodem, tenkrát 
to vyhrála paní Ševčíková z Kralup. Kvů-
li nízké sledovanosti se ale soutěž stopla. 
Manželům Tauchmanovým to bylo líto 
a tak vymysleli Eurobabičku. Tito manželé 
jsou také součástí poroty, ve které mimo ji-
né zasedají i výherkyně předchozích roční-
ků. Eurobabička  je v mých očích především 
žena se smyslem pro humor a dobrými ná-
pady, je to dáma, která je duševně krásná. 

Za celou redakci držíme palce sympatic-
ké babičce z Minic, více informací na eu-
robabicka.cz

KARMELA SPEJCHALOVÁ, REDAKTORKA KZ
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43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na vycházku na Kavčí hory
Kdy? V sobotu 19. října 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Vycházku začneme u areálu České televize, jejíž 
první provozy zde byly otevřeny 17. října 1970. 
Projdeme se přilehlým parkem, odkud jsou velmi 
hezké výhledy na Prahu. Poté budeme pokračovat 
vilovou čtvrtí z kopce dolů až k zastávce tramvaje 
Přístaviště. Trasa vycházky měří necelé 4 km, dá 
se případně zkrátit a ukončit u zastávky Dvorce.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42, vystupovat tentokrát budeme již v Holešo-
vicích. Odtud pojedeme metrem trasy C na stanici 
Pražského povstání a autobusem 134 na zastávku 
Kavčí hory, kde se k nám před 10. hodinou mohou 

připojit mimo kralupští. Na Kavčí hory bychom měli 
přijet autobusem v 9:53. 

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

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Helena Zákoucká

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka
se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 

30. 8. Ludmila Svárovská 84 let

31. 8. Lucie Klimentová 96 let

31. 8. Jiří Kulhan 85 let

5. 9. Miroslav Sitař 51 let

9. 9. Anna Voláková 93 let 

9. 9. Zdeňka Dostálová 84 let

10. 9. Miluše Říhová 87 let

10. 9. Ing. Josef Materna 77 let

10. 9. Miluše Broulíková 87 let

11. 9. Věra Šimralová 78 let

15. 9. Marie Horová 72 let

vzpomínky� 

Dne 24. září by se dožila 105 let 
paní BARBORA DANDOVÁ, vedoucí 
řeznictví Kralupy n. Vlt. v Lobečku, 
která byla vždy ochotná a usměva-
vá. Kdo jste ji znali, prosím vzpomí-
nejte na ni s námi a věnujte jí tichou 

vzpomínku, dcera Jiřina Švecová s rodinou a rodiny 
Dandovy a Machkovy. 

Dne 4. října. uplyne deset let od 
úmrtí pana JANA VAŇKA. Vzpomíná 
manželka a dcera s rodinou. 

Dne 24. října uplyne pět let, kdy 
nás náhle opustil pan MIROSLAV 
BOHÁČEK. S láskou vzpomínají 
manželka Iva a syn Miroslav s rodi-
nou, švagrová Jana s rodinou. 

Dne 26. září uplynulo 10 let od 
odchodu naší milované maminky, 
babičky a prababičky paní RŮŽENY 
ŠVIHLÍKOVÉ, bývalé učitelky ZŠ 
v Mikovicích. Stále vzpomínáme 
a stále je v našich srdcích. RNDr. 

Růžena Jirková, dcera se synem Jakubem Dvořáčkem 
a vnukem Jonáškem.

Středa 16. října od 9:30 hod.
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T aké v letošním roce, v pravidelném 
zářijovém termínu, se uskutečnily na 

počest dobrého vojáka Josefa Švejka mo-
tomanévry, a to nejen pro milovníky mo-
torek a autoveteránů. Tentokrát spanilá 
jízda zavedla peloton nadšenců až k hoře 
Říp, kde na ně čekalo občerstvení. Tradič-
ní program upozadila pietní vzpomínka 
věnovaná nedávno zesnulému Miroslavu 
Sitařovi, zakladateli této akce, na které-
ho v tento deštivý den vzpomínalo mnoho 
přátel a kamarádů.  „Kdyby nebylo Míry, 
nevytvořilo by se společenství přátel - sku-
pina G4 a následně by nevznikl náš spolek. 
Bez jeho aktivity a nápadů v rámci veřejné 

sbírky, bychom neměli v Kralupech sochu 
dobrého vojáka Švejka. Míra byl i hlavním 
realizátorem fyzické stavebnětechnické in-
stalace sochy na terase před MěÚ. Za dobu 
veřejné sbírky, ale i v době před ní, jsme na 
cestě za postavením sochy zažili mnohé. 
Míra je neodmyslitelně spojen s řadou ve-
selých příhod a neobyčejných situací, které 
nás potkaly. Díky nim jsme se i seznámili se 
spoustou zajímavých dobrých lidí. Rozhod-
ně je na co vzpomínat,“ uvedl při této příle-
žitosti Kamil Hainc, jeden z představitelů 
„Spolku přátel Josefa Švejka v Kralupech“.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ FO
TO

: M
A

R
TI
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 T
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S
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N a konci prázdnin nás opustil ve věku 
nedožitých třiaosmdesátých naroze-

nin člen Síně slávy kralupského sportu Vác-
lav Tomšík. Profesí vyučený letecký mecha-
nik, celým srdcem miloval sport, kterému 
se závodně věnoval již od střední školy ja-
ko atlet a plavec. Tato komplexní průpra-
va ho přivedla k jeho celoživotní lásce – 
vzpírání.  S elitními tuzemskými vzpěrači 
se sešel v ČKD Bohemians v letech 1958-
1970. Následně působil v oddíle vzpírání 
TJ Kaučuk Kralupy nejen jako závodník, 
ale i jeho předseda. Václav Tomšík prožil 
velmi úspěšnou sportovní kariéru: v ka-
tegorii Masters vybojoval celkem 28x mi-

stra České republiky a 4x se stal mistrem 
Československa. V letech 1991 a 2006 vy-
bojoval titul mistra Evropy. Nejlepší osob-
ní výkony Václava Tomšíka jsou: 107 kg v 
trhu a 142,5 kg v nadhozu. Při přípravách 
pro anketu Sportovec Kralup nad Vltavou 
se nám svěřil: „Mám rád českou hymnu. 
V jejich slovech je snad celý život. A pocit, 
kdy ji hrají jen pro Vás, je naprosto neopa-
kovatelný.“ Václav Tomšík žil aktivní a na-
plněný život, 6. 4. 2012 se v Kralupech nad 
Vltavou oženil s Renatou Šrotýřovou. Touto 
malou vzpomínkou vyjadřujeme hlubokou 
soustrast rodině a pozůstalým.

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA RR

Dne 10. 9. 2019 zemřel Ing. Josef Materna, jenž 
v letech 2003-2006 zastával funkci místosta-
rosty města. Po několik volebních období byl 
také členem Zastupitelstva města Kralupy nad 
Vltavou. Rodině a blízkým pana Josefa Materny 
vyjadřujeme upřímnou soustrast.  

Na Ing. JOSEFA MATERNU:
} jak jsme v roce 1994 poprvé spolu za-
sedli do lavic zastupitelů Města Kralup 
nad Vltavou

} jak jsem se od něj postupně učil, co to 
je být zastupitelem

} jak se vždy snažil řešit problémy, se kte-
rými přišli občané města

} jak v době, kdy vykonával funkci mís-
tostarosty (to se právě rekonstruovala Pře-
myslovka), to vůbec neměl lehké

} jak i jako opoziční zastupitel byl vždy 
konstruktivní a všechny rozumné projekty 
podpořil

Pepo, za nás za všechny „DĚKUJEME“!

STANISLAV HEJDUK

ČLEN ZASTUPITELSTVA MĚSTA

vzpomínám...� 

Miloval vzpírání a českou hymnu

Letošní Švejkovy motomanévry byly 
vzpomínkou na Miroslava Sitaře
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ŘÍJEN 2019

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

VÍKENDOVÝ WORKSHOP 
V MOKROSUKÁCH  
NA ŠUMAVĚ
Ve dnech 12. až 13. října 2019 se v ŠVP Mok-
rosuky uskuteční závěrečný workshop v rámci 
projektu Společně proti kriminalitě, který re-
alizuje MÚ Kralupy a DDM za podpory Minis-
terstva vnitra. Během této akce se účastníci 
z řad ředitelů, metodiků prevence a pedago-
gů seznámí s novinkami a praktickými infor-
macemi z oblasti bezpečnosti na síti, požární 
ochrany, první pomoci. Případní zájemci se 
mohou na tuto akci hlásit na emailu valtero-
va@mestokralupy.cz, nebo v DDM.

BLEŠÍ TRH 
Ve spolupráci s Farní charitou Kralupy nad 
Vltavou se 17. října 2019 od 11:00 hod. 
uskuteční bleší trh. Akce se bude konat v uli-
cích Riegrova a Smetanova.

SBÍRKA KLÍČŮ
Vyzýváme širokou kralupskou veřejnost. 
V případě, že máte doma nepotřebné klíče, 
přineste je k nám do DDM (Smetanova 168). 
V listopadu si pak společně zazvoníme…

HALLOWEENSKÝ 
KARNEVÁLEK  
A VESELÉ DÝŇOVÁNÍ
Ve čtvrtek 24. října 2019 od 16:00 hod. vás 
zveme do DDM Kralupy na halloweenský kar-

INZERCE

neválek spojený s dílničkou na výrobu vese-
lých dýní. Vstupné dobrovolné. Přijďte nasát 
podzimní atmosféru.

POHÁDKOVÁ CESTA 
Ve čtvrtek 12. září 2019 jsme přivítali děti 
a jejich rodiče na Pohádkové cestě, která 
se konala pod Infocentrem na břehu Vltavy. 
Téměř dvě stovky dětí plnily zábavné úkoly 
na desítce stanovišť, které připravilo DDM 
a Ekocentrum Kralupy nad Vltavou.

ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÉHO 
MINIMA 
V termínech 2. – 3. 1. a 9. – 10. 11. 2019 
bude v DDM probíhat Školení pedagogické-
ho minima. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. 
Terezy Vítkové na vitkova@ddmkralupy.cz.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
} Víkendový kurz Drátkování
} Vzpomínku na 17. listopad s lampiono- 
   vým průvodem
} Nocovku – Cesta do kralupské minulosti
} Cestovatelskou přednášku

SOŠ a SOU, Cesta brigádníků 693, Kralupy nad Vltavou NABÍZÍ
} kralupské veřejnosti, občanům i zaměstnancům firem, 
podniků a obchodů, obědy za 70,- Kč (polévka, hlavní jídlo, 
zákusek nebo ovoce, čaj nebo šťáva).
Objednávky: vlckova@edukra.cz

} celoroční ubytování (dlouhodobé i krátkodobé)  
ve své ubytovně  v areálu školy. 
Bližší informace a objednávky: spirkova@edukra.cz
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ZVEME VÁS DO NOVĚ 
ZREKONSTRUOVANÉ 
HERNY SLUNÍČKO
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U kážu ti cestu rájem: Studentský par-
lament zasvětil žáky prvních ročníků 

do tajů studia na Dvořákově gymnáziu; 
vytvořil k tomu i oceňovanou příručku. / 
Za a, za b nebo za c: Gymnázium spus-
tilo přihlašování na přípravný kurz na 
přijímací zkoušky na střední školy, kte-
rý odstartuje 6.11. / Kolečka a křížky: 
Přes 40 studentů se zúčastnilo školního 
mistrovství v piškvorkách, po kterém bu-
de škola hostovat i oblastní kolo. / Ano, 
pane inspektore: Každoroční minikonfe-
renci o vzdělávání navštíví 16.10. ústřed-
ní školní inspektor Tomáš Zatloukal. / 
Dvořan žije: Pod taktovkou šéfredak-
torky Pamely Flenderové od září znovu 
vychází studentský časopis Dvořan, ten-
tokrát v elektronické podobě a s týdenní 
periodicitou. / Which way to the Castle? 
Renesančním zámkem v Nelahozevsi 
provázeli v angličtině své mladší spo-
lužáky studenti třetích ročníků. / To je 
pastva: Tradiční piknik zahajující školní 
rok vyhráli žáci sexty, jejich vepřová kýta 
a nevšední kuchařské zástěry. / Gymná-
zium přivítalo školní psycholožku Pavlu 
Majerovou, která bude poskytovat pora-

denství pro studenty, rodiče a pedagogy. 
/ 2017-2019: Dvořákovo gymnázium 
ukončilo dvouletý projekt šablon z ope-
rační programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání, z něhož mimo jiné financovalo 
spolupráci pedagogů, zavádění nových 
metod ve výuce a doučování. / Delegace 
z Prahy: Ambasadorka programu Mezi-
národní ceny vévody z Edinburghu (Do-
fE) se při besedě se studenty svěřila, že 
bez DofE by neuběhla půlmaraton ani se 
nedostala na vysokou školu svých snů. / 
Pojďte pane, budeme si hrát: Na stromě, 
v cirkusovém stanu nebo s cukrovou po-
levou v ruce strávili společný adaptační 
pobyt primáni a septimáni. / Mám to za 
sebou: Na 12 studentů převzalo certifi-
káty po úspěšném složení mezinárod-
ních testů v anglickém jazyce FCE a CAE.  
/ Ruce vzhůru: Expozici České národ-
ní banky již tradičně přepadli studenti 
čtvrtého ročníku obchodní akademie. / 
Holky v akci: Týdnu mezinárodní kuchy-
ně vévodily ruský boršč, francouzský ra-
tatouille a paní kuchařky s diadémy ve 
vlasech.  KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

INZERCE

M ilí návštěvníci, klienti, spolupra-
covníci a příznivci Centra D8 o.p.s., 

možná budete překvapeni, ale Centrum 
D8 o.p.s. letos na podzim oslaví již 15. 
narozeniny. Od září  vás na Facebooku 
15ti příspěvky seznámíme s tím, „Jak to 
celé začalo“. Ti, kteří centrum objevili  až 
v poslední době, se mohou dozvědět, jak 
a díky komu centrum vzniklo a fungo-
valo. Přestože slavíme my, rozhodli jsme 
se, že uděláme radost i některým z vás. 
Během podzimu vylosujeme 15 dětí nebo 
rodičů, kteří od nás obdrží narozeninové 
dárkové balíčky centra D8 o.p.s.. Obda-
rované budeme losovat z řad našich ná-
vštěvníků, klientů a příznivců, a to každé 
úterý od září do poloviny prosince.  

Možná se ptáte, jak se centrum dostalo 
do Kralup nad Vltavou.
V roce 2013 organizovalo, tehdy roudnické 
Rodinné centrum Matýsek, kurz pro vedení 
neziskových organizací, „Když se chce, tak 
to jde“. Kurzu se účastnila Iveta Fidlerová 
(ředitelka roudnického Rodinného cent-
ra Matýsek) a Eva Klesová (zakladatelka 
a  ředitelka kralupského AZ centra). Cen-
tra tehdy spolu začala úzce spolupracovat, 
a tak se zrodil nápad, obě centra sloučit. 

S tím souvisela změna názvu a  transfor-
mace organizace na obecně prospěšnou 
společnost. Spojili jsme několik návrhů 
do jednoho a vzniklo tak Centrum D8 – 
obě města spojuje dálnice D8, „ležatá 8“ 
představuje nekonečné množství toho, co 
centrum může nabízet – nápady, aktivity, 
pomoc, podporu, vzdělávání, služby, kre-
ativitu, atd., atd..  

Co všechno zajišťuje Kralupská pobočka 
AZ Centrum?

V Kralupech nad Vltavou nás znáte pod 
jménem AZ Centrum, ve kterém zajišťu-
jeme chod dvou dětských skupin s kapa-
citou 12 a 8 dětí, hlídání dětí, příměstské 
tábory, vzdělávání pěstounů, doprovázení 
pěstounských rodin, volnočasové a vzdě-
lávací aktivity pro děti i dospělé. Několi-
krát do roka pořádáme jednorázové akce 
pro veřejnost, zejména rodiče s dětmi. 

Jaké máme plány do budoucna? 
Chceme udržet chod aktivit a služeb, kte-
ré nyní nabízíme a organizujeme. Těší 
nás, že o některé naše projekty a služ-
by (zejména ty sociálně zaměřené) mají 
zájem i okolní města. Pokud se nám náš 
záměr podaří, plánujeme se rozšířit i mi-

mo Roudnici nad Labem a Kralupy nad Vl-
tavou. Na jaře letošního roku Centrum D8 
o.p.s., společně s Mgr. Barborou Rajchlo-
vou, založilo  Školu Osmička, z.ú.. Naším 
důležitým úkolem je nyní zajistit zapsání 
uvedené základní školy do rejstříku škol 
pod MŠMT. Čeká nás v rámci tohoto úkolu 
rozsáhlá a finančně náročná rekonstrukce 
budovy, ve které bude  škola fungovat.  Sle-
dujte dění v Centru D8.

IVETA FIDLEROVÁ A EVA KLESOVÁ

ZAKLADATELKY CENTRA D8 O.P.S.

Centrum D8 slaví 15.narozeniny
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ZŠ KOMENSKÉHO
Už jsme páťáci  
– prosíme, seznamte se!

Z ákladní škola Komenského se dlou-
hodobě věnuje posilování přátelských 

vztahů mezi žáky a podpoře pozitivního 
klimatu školy. V rámci preventivního pro-
gramu se proto začátkem září uskutečnily 
dva adaptační kurzy pro žáky 5. tříd. Po-
dobně jako jiné velké kralupské školy i my 
přijímáme do 5. a 6. tříd děti z okolních ob-
cí, které druhý stupeň ZŠ nemají. Kurz byl 
tedy zaměřen hlavně na začlenění nových 
žáků do kolektivu a posílení přátelských 
vazeb mezi spolužáky. Formou her se děti 
o sobě dozvěděly mnoho informací, zjisti-
ly, v čem se liší a co mají naopak společné. 
Druhé dopoledne jsme strávili ve školní 
cvičné kuchyňce. Žáci byli losem rozděleni 
do třech skupin. Každý tým dostal bedýn-
ku se surovinami a společným úkolem bylo 
připravit pro třídu malé pohoštění. Ingre-
dience se lišily, někdo připravoval sladký 
nepečený dezert, další vyráběli pomazán-
ky, jednohubky a obložené chleby, někdo 
vyráběl ovocný špíz nebo zeleninový salát. 
Na závěr jsme se sešli u slavnostně prostře-
ného stolu, moštem si přiťukli na úspěšný 
školní rok a všichni mohli ochutnat, co dob-
rého ostatní uvařili. Děti byly velmi mile 
překvapené, jak se s úkolem dokázaly po-
prat a jak dokázaly fungovat jako tým. Zá-

roveň se navzájem poznaly v jiné rovině, 
než jak se znají z hodin či přestávek. Vě-
říme, že jsme jim alespoň trochu pomohli 
vykročit pravou nohou do nového školního 
roku a že ho společně hezky prožijí. 

MGR. TEREZIE KALTOUNKOVÁ 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Projektové vyučování 
v přírodě – 9. B, 9. C

Od středy 11. září do pátku 13. září vyjely 
deváté třídy do RS Termit v Doksech 

u Máchova jezera na projektové vyučování 
v přírodě. Kdo si myslel, že se jedeme pou-
ze rekreovat, byl na velkém omylu. Hned 
po příjezdu a nezbytné procházce po okolí, 
která zahrnovala i výše zmíněné Máchovo 
jezero, nás čekala celá řada soutěží a her. 
Celkem čtyřicet dva žáků z 9. B a 9. C by-
lo v podvečerním programu rozděleno ná-
hodným výběrem do šesti družstev, kte-
rá okamžitě začala s prvními soutěžními 
úkoly. Mezi tyto úkoly, kromě vizuálního 
ztvárnění své planety, za kterou družstvo 
soutěžilo, patřila i prezentace této plane-
ty a nezbytný kvíz zaměřený na všímavost 
a astronomii. Žáci se nemohli dočkat další-
ho dne, který začal chemickou šifrou, po je-
jímž vyluštění následovaly turnaje družstev 
v netradičních sportovních i nesportovních 
disciplínách. Kromě klasických soutěží ve 
skoku, běhu či hodu byly k vidění i piškvor-
ky či námořní bitvy. Všichni si přišli na své 

a deváťáci už začali přemýšlet o tom, co je 
čeká v odpoledním a večerním programu. 

Odpoledne jsme věnovali výtvarné 
a tvůrčí části programu na Máchově jeze-
ře, ve kterém se ti největší otužilci i osvě-
žili. Musím pochválit přírodu za to, že nám 
přispěla perfektním počasím, kdy jsme se 
nepekli na sluníčku, ale zároveň jsme ne-
museli moknout na dešti. Večerní program 
předčil očekávání, zbývalo už pouze splnit 
dvě disciplíny. Jednou z nich byly scénky na 
vylosované téma. Mezi navrženými téma-
ty se to jen hemžilo známými televizními 
pořady jako Otázky Václava Moravce, Du-
el Jaromíra Soukupa či Kouzelná školka. 
Na přípravu měla družstva dvacet minut, 
vesměs tedy docházelo k vtipným improvi-
zacím. Poslední disciplínou byla olympiá-
da smíchu vtipně uzavírající celý program. 
Následovalo už pouze slavnostní vyhodno-
cení, ze kterého si každý účastník odnesl 
něco malého na památku. 

Podstatné je, že si naši deváťáci odnáše-
jí kromě spousty zážitků i nové znalosti, 
které dříve třeba neměli. Shodli jsme se 
na tom, že se nám povedlo vše, co jsme ke 
zdaru projektu potřebovali – dobrý kolek-
tiv, dobré ubytování, dobré jídlo, perfektní 
prostředí a výborné počasí. Bohužel jsme 
v pátek museli odcestovat zpět, ale budeme 
určitě vzpomínat.

LUKÁŠ MORAVEC, TŘÍDNÍ UČITEL 9. B

MGR. JANA SAIDLOVÁ, TŘÍDNÍ UČITELKA 9. C 

Do nového školního roku jsme vykročili pravou nohou

V listopadu pro vás opět připravujeme Den otevřených dveří, do svých kalendářů  
si už teď můžete poznamenat: sobota 9. 11. (9.00 – 13.30 hod.)

SOŠ A SOU KRALUPY

P átek. Třináctého. Přesto se den vydařil. 
Příjemné babílétové odpoledne u řeky 

se sportem. Bílý stan i modrá vlajka s lo-
gem UNICEF lákaly k zastavení. Anička 
vybírá startovné, děkuje. Lucka připevňuje 
běžcům identifikační pásky, Hanka nabízí 
dětem bonbóny a sodovku, Míša vysvětluje 
trasu podél řeky k „paloučku“, na „střelni-
ci“, k „trubkáči“, tam se otočíte a poběžíte 
přes Strachov kolem koupaliště zase zpět 
pod lávku. Nebojte, nezabloudíte, cesta je 
značena fáborky a navíc jsou na ní připra-
veni naši čtvrťáci, kteří vás budou navigo-
vat. Tři, dva, jedna, start!

První dobíhají. Mezi nimi i paní ředitelka 
SOŠ a SOU Mgr. D. Binková. Uf, uf, ale trasa 

krásná, říkají. Starší účastní na otázku, tak 
jaké to bylo, odpověděl: „Hezká procházka.“ 
Padl i rekord, který má na svědomí Lukáš z 2. 
ročníku, 5,5 km za 18 minut.  Do cíle dobíhá 
i babička, doprovázená malými vnučkami na 
kole, se slovy: „Zdržely jsme se, malou jsem 
tahala z kopřiv.“ Dívky z realizačního týmu 
hned v cíli každému borci podávají kelímek 
s pitím. Zvítězili všichni a odnášejí si diplom 
se svým jménem a poděkováním od UNICEF. 

Kromě našich žáků se přidalo 30 dalších 
účastníků k charitativní akci, kterou zorga-
nizovali maturanti kralupské SOŠ a SOU. 
Výtěžek přes 3000,- Kč odevzdají do fon-
du UNICEF. 

Jen škoda, že se v Kralupech nenašlo ví-
ce dětí, mládeže a dospělých, kteří by tuto 
akci podpořili.

I tak děkujeme!
J. MAZOURKOVÁ

SOŠ A SOU KRALUPY N. VLT.

Běh pro UNICEF
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

V letošním školním roce nastoupilo do 
naší školy několik mladých pedagogů. 

Zvykají si na chod školy, nové kolegy a s je-
jich podporou zvládají záludnosti učitelské 
praxe. O  zkušenosti a poci-
ty z adaptačního pobytu 6. 
tříd se s námi podělila jedna 
ze začínajících paní učitelek.

Kdyby mi před pár le-
ty někdo řekl, že to nepo-
trvá dlouho a budu vážně 
pronášet věty jako: „To za 
nás...“,  „Tohle už jste pře-
ce probírali.“ nebo „Tak si 
napíšeme písemku!“, určitě 
bych se mu vysmála.

Bůh ví,  jak se to jen přiho-
dilo, ale jsem zpátky ve své 
základní škole, sedávám ve 
sborovně společně se svými 
bývalými učiteli, probírám 
ve třídě slovní druhy nebo 
uháním žáky, aby už mi ko-

nečně přinesli souhlas rodičů kvůli nařízení 
o ochraně osobních údajů.  Jsem učitelkou.

Ještě než jsem si stihla zvyknout na 
všechno, co k nové profesi patří, poslali mě 
lovit bobříka odvahy na adaptační pobyt se 
čtyřmi  šestými ročníky. 

Perličkou, kterou jsem dětem ráda pro-
zradila, bylo, že jsem shodným seznamová-
ním se spolužáky na stejném místě prošla 
kdysi i já. Moje tehdejší třída byla dokon-
ce první, která do Louňovic pod Blaníkem 
zavítala. A od té doby tam šesťáci míří ka-

ždé září. 
Přála jsem si, aby všichni 

ti letošní měli na pobyt stej-
ně hezké vzpomínky, jako 
mám dodnes já. A věřím, 
že je mají, bavili se skvěle. 

A já? Ač nerada, sunda-
la jsem z očí dětské růžové 
brýle - a dala se do práce. 
Zažívat stmelování tří-
dy ze druhého břehu by-
lo propastně odlišné proti 
zkušenostem jedenáctileté 
žákyně. 

Ale stejně si nemůžu od-
pustit nostalgickou větu: 
„To za nás...“

SÁRA ŠPITÁLSKÁ, 

TŘÍDNÍ UČITELKA 6. C

Návrat do Louňovic pod Blaníkem

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

N aše ZŠ a MŠ Třebízského v letošním 
školním roce získala díky vedení školy 

možnost účastnit se dvou projektů „Dobrá 
škola 2“ a opět „Šablony II pro Třebízského“, 
oba financované z evropských fondů. Jsou 
určeny pro rozvoj mateřské školy, základní 
školy, školní družiny a školního klubu.

Součástí těchto projektů je materiální 
podpora výuky včetně mobilních techno-
logií, pokračování v doučování žáků ohro-

žených školním neúspěchem a čtenářských 
klubů, klubu zábavné logiky a deskových 
her. Nově založení badatelského klubu 
a odstartování projektových dnů ve škole 
i mimo školu. Mateřská škola bude spolu-
pracovat s odborníkem z praxe.

Mimo to pedagogové získali možnost 
dalšího vzdělávání, profesního růstu či 
vzájemného setkávání se a obohacování 
v rámci výuky i mimo ni. Načerpání nových 
a zajímavých podnětů proběhlo o prázdni-
nách na letní škole v rámci projektu Pod-

pořme práci učitele pořádané pod názvem 
Gramotnosti pro život, ve kterém spolu-
pracujeme s Národním ústavem pro vzdě-
lávání.

Díky výše jmenovanému a pestré nabídce 
školou organizovaných kroužků, zajímavých 
činností školní družiny a školního klubu, 
nově opravené a vybavené školní knihov-
ně věříme, že se nám s našimi žáky podaří 
pracovat ještě efektivněji než dříve a že naše 
společná práce přinese dobré plody. 

 MGR. EVA BALADOVÁ

Aktivní škola aneb vzděláváme/se

ZŠ PRAKTICKÁ

D o nového školního roku vstupujeme se 
zásadní změnou a to navýšením kapa-

city žáků. Na základní škole je to nově 90 
žáků a na základní škole speciální 16 žá-
ků, což nám umožnilo otevřít 2 speciální 
třídy. Ty jsou vybavené novým nábytkem 
i pomůckami a poskytují tak dětem zázemí, 
které přispívá ke zkvalitnění výuky.

Během školního roku nás čeká celá řada 
projektů. Jedním z nich jsou Šablony 2  fi-
nancované z Evropských sociálních fondů 
OP VVV, které jsou zaměřeny na kvalitnější 
vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem. V rámci projektu nabídneme 

žákům Čtenářský klub, Klub zábavné logi-
ky a deskových her, dvě skupiny doučování, 
canisterapii a služby školního kariérního 
poradce. Zapojením do projektu získá škola 
pro žáky iPady, které zvýší možnosti využití 
ICT ve vzdělávání.

Pokračujeme v projektech financovaných 
MŠMT a ESF Školní mléko a Ovoce a zele-
nina do škol. I letos se účastníme projektu 
Obědy do škol ve Středočeském kraji.

Ve spolupráci s Asociací školních spor-
tovních klubů realizujeme projekt Sportu-
jeme ve škole. Cílem je rozvoj pohybových 
aktivit v rámci provozu ŠD.

S Ekologickým centrem pokračuje spo-
lupráce na lokálním projektu Kralupy čisté 

město, jehož cílem je poukázat na příklady 
dobré i špatné péče o životní prostředí.

Letos finalizujeme s projektem Centrum 
kolegiální podpory financovaným MŠMT, 
který zajišťuje spolupráci ZŠ speciálních 
a ZŠ běžných z různých regionů v oblas-
ti vzdělávání pedagogů na téma Zajištění 
podmínek ve vyučování žáků s podpůrnými 
opatřeními.

V neposlední řadě je tu Klub mladého 
diváka, který je na naší škole aktivní již 20 
let a díky kterému žáci v průběhu školního 
roku navštěvují divadelní představení na 
pražských divadelních scénách. 

BC. MICHAELA OBYTOVÁ HACMACOVÁ,

KOORDINÁTOR AP

Školní rok ve znamení projektů
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B asketbal si v Kralupech nad 
Vltavou získal srdce mno-

hých sportovců. Dáno je to his-
toricky kvalitním zázemím, vy-
sokou herní úrovní i podporou 
fanoušků. Po dvou letech od-
mlčení kralupského basketba-
lového týmu žen nastupuje na 
hřiště nové složení děvčat, sle-
čen, ale i maminek.  O tom, jest-
li basketbalová hala na Cukro-
varu znovu pocítí nadšení, pot 
i slávu kralupských basketba-
listek, nám pověděla jedna ze 
zakládajících hráček - Gabriela 
Motlová. 

Kdo vlastně jste a jak jste se 
daly dohromady?
Máme v týmu opravdu zají-
mavé hráčky. Několikaná-
sobné maminky, manažerku 
Kralupské sportovní, porodní 
asistentku, asistentku u filmů 
i seriálů a několik studentek. 
Zprvu jsme chtěly jen trénovat, 
jelikož pro každou z nás tento 
sport něco znamená. Až po pár 
trénincích a hromadné disku-
zi jsme se rozhodly zkusit spo-
lečně zápasy. Přihlásily jsme 
se do nejnižší soutěže nazvané 
basketbalová liga žen. Jelikož 
jsme se sešly dobrá parta ho-
lek, tak jsme si řekly, proč to 

nezkusit? Myslím si, že je vše 
především o dobrém kolektivu 
a to my máme.

Znáte se mezi sebou i herně? 
Mezi námi je věkový rozdíl kolem 
deseti let. Z toho ale nutně nevy-
plývá, že jsme si rozdílné i her-
ně. Většina hráček má dlouholeté 
zkušenosti díky možnosti hosto-
vání v jiných městech a vyšších 
soutěžích. Basketbalu se všech-
ny věnujeme od základky. Mys-
lím, že si zakládáme především 
na dobrém kolektivu, proto spolu 
vycházíme jak v soukromí, tak na 
hřišti. Věkový rozdíl nám nedělá 
problém. Sportovní zkušenosti 
jsou samozřejmě různorodé, ale 

snažíme se kolektivně předvést 
maximum. 

Jak dlouho se scházíte na společ-
ných trénincích a kdo je vede? 
Začaly jsme začátkem tohoto 
roku. Trénují nás hráčky Ko-
houtová s asistentkou Beránko-
vou. Scházíme se dvakrát týdně 
na hodinu a půl. Samozřejmě se 
vždy snažíme scházet v co nej-
větším počtu, přestože to je ně-
kdy dost velký oříšek, vzhledem 
k pracovní vytíženosti a dalším 
osobním zájmům. 

Jaké si dáváte herní cíle?
Naším cílem je hrát tento sport 
a především si ho užít. Zlepšo-

vat své dovednosti a stmelovat 
tým. Hrát především pro radost 
a vyhnout se zraněním. Neče-
káme žádné soutěžní pokroky 
(i když by to bylo dobré). Do zá-
pasů dáme vše, co v nás je a co 
můžeme divákům nabídnout. 

Jak se takový nový tým skládá 
a co je nejtěžší na jeho 
zakládání?
Hlavní podmínkou je mít do-
statek hráček. Pak je to jako 
v každém klubu – licence, pří-
spěvky, dresy apod. Nejtěžší je 
podle mne stmelit tým a to, aby 
si každá hráčka uvědomila, že 
musí vůči týmu přijmout jakou-
si zodpovědnost. 

Na jaké zápasy se mohou 
fanoušci těšit?
Celkem nás v základní části 
čeká 10 utkání se soupeřkami 
z Brandýsa nad Labem, Kolína, 
Čelákovic, Slaného a Benešova. 
O dalším průběhu soutěže roz-
hodnou až naše výsledky. Nic-
méně nejbližší zápas se soupeř-
kami z Čelákovic nás čeká na 
doma 19. 10. od 19:00.
Budeme rády za každou podpo-
ru, protože skvělé publikum je 
pro nás tou největší motivací. 
KARMELA SPEJCHALOVÁ, REDAKTORKA KZ

Jsme kralupské ženy,  
které tento sport spojuje

ROZHOVOR s... Gabrielou Motlovou, hráčkou basketbalového týmu 

} Kroužek chemie zdarma startuje již 16. října v 15:30 hodin, poté 
každou středu. Ještě přijímáme přihlášky.
} V polovině listopadu rozjíždíme přípravné kurzy k přijímačkám, 
zájemci se mohou ještě hlásit.
} Při listopadových a lednových dnech otevřených dveří organi-
zujeme přijímačky nanečisto a zdarma. Hlaste se na adrese: ma-
zourkova@edukra.cz
} Navštívíme 9. třídy ZŠ i třídní schůzky rodičů, představíme naši 
školu a zodpovíme dotazy ke studiu našich oborů.
} 17. října proběhnou hodiny moderní chemie na téma forenzní 
analýza, oba cykly jsou již obsazeny žáky ZŠ Komenského.

Sledujte novinky na www.edukra.cz!
J. MAZOURKOVÁ, ZŘ SOŠ A SOU

SOŠ a SOU pro kralupské „osmáky a deváťáky“
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO A ZDARMA
pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ pořádáme v 1. pololetí 
školního roku 2019-2020.

VYZKOUŠEJTE SI TESTOVÉ ÚLOHY Z ČESKÉHO JAZYKA  
A MATEMATIKY PODLE STÁTNÍHO ZADÁNÍ  
S CERTIFIKOVANÝMI ZADAVATELI!

Vaše testy opravíme a bezprostředně sdělíme vaši 
procentuální úspěšnost. Nejúspěšnější žáci budou bodově 
zvýhodněni při ostrém přijímacím řízení na naši školu!
Přihlášky zasílejte prosím na e-mailovou adresu: 
mazourkova@edukra.cz do 10. 11. 2019.
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Juniorka v minulém roce po-
stoupila do hokejové extrali-
gy. Co přesně tento výrazný 
hokejový posun pro kralup-
ský hokej znamená? Jsou na 
hráče, potažmo realizační 
tým, kladeny daleko větší ná-
roky, než tomu bylo doposud? 
V prvé řadě je to obrovská od-
měna pro celou naši organi-
zaci a dovolím si tvrdit, že je 
to skvělá vizitka i pro město. 
Když jsem zde v roce 2015 za-
čínal, junioři hráli pouze kraj-
skou soutěž a nebyli konkuren-
ce schopní ani na této úrovni. 
Z toho důvodu si loňského po-
stupu nesmírně vážíme. Co se 
týče nároků na realizační tým, 
tak tam se nezměnilo v podsta-
tě nic. Pracujeme stále ve stej-
né sestavě (Lukáš Majer, Mar-
tin Švagrovský, Josef Kaiser), 
přičemž náš přístup se pocho-
pitelně nikterak neliší. Situ-
ace kolem hráčů je pak svým 
způsobem specifická. Stavíme 
na tom, aby zde i letos působi-
li hokejisté, kteří si postup lo-
ni vybojovali, aby zde zkrátka 
hráli především domácí kluci. 
Na druhou stranu je nám jas-
né, že tato soutěž už nebude 
jednoduchá. Proto klub potře-
buje hráče, kteří tomu hokeji 
něco dají. U některých domá-
cích kluků postrádám zejména 
větší „hlad po úspěchu“, vždyť 
možnost zahrát si takovou sou-
těž na domácím ledě, to už by 
sama o sobě měla být motiva-
ce. V tomto ohledu mě zajímá, 
co taková soutěž s jednotlivý-
mi hráči udělá. Nicméně jako 
tým jsme připraveni, budeme 
se starat sami o sebe, a to bez 
ohledu na okolí.  

Změnil se nějak zásadně způ-
sob přípravy na novou sezonu? 
Způsob přípravy se zásadně ne-
změnil, alespoň tedy v rámci za-

měření se na fyzickou kondici. 
Co se týče té hokejové stránky, 
tak tady chceme navázat na se-
zonu loňskou a prezentovat se 
především aktivním hokejem. 
Toto budeme od hráčů vyžado-
vat. I za cenu chyb, které z toho 
vyplynou. Rozhodně jsme ne-
postoupili kvůli tomu, abychom 
se silnějšími soupeři celý zápas 
bránili a hru bořili. Tak by se 
hráči nikam neposunuli. Na-
opak se nyní snažíme do hráčů 
dostat mnohem náročnější her-
ní systém, který by však měl po-
moci k tomu, aby nám vychoval 
kvalitní hokejisty. Pochopitelně 
připouštím, že naším cílem je 
extraligu udržet, ovšem ne za 
cenu destruktivní hry a urput-
ného bránění. Takto bychom se 
nikam neposunuli. 

Jaké jste si před sezonou 
stanovili cíle?
Naším cílem pro novou sezo-
nu je to, abychom naše hráče 
dostali na určitou hokejovou 
úroveň. Na takovou, která jim 
umožní příští nebo přespříš-
tí rok v zapojení do A - týmu. 
Myslím si, že by se toto moh-
lo týkat až osmi hráčů, ovšem 
ani oni to nebudou mít jedno-
duché, neboť v týmu dospělých 
je už nyní docela slušná kon-
kurence. Osobně bych si ale 
ještě přál, abychom vychovali 
třeba další dva kluky pro II. li-
gu, případně pro extraligu ho-
kejových akademií. Co se týče 
umístění, tak nebudu nic za-
stírat, soutěž rozhodně chceme 
udržet. Prioritou pro nás ov-
šem bude atraktivní hra, a to 
s cílem pobavit naše diváky.

Hovořil jste o určitém 
propojení juniorky a týmu 
dospělých. Jak by z vašeho 
pohledu měla vypadat ona 
ideální kontinuita?

Aby toto mohlo ideálně fungo-
vat, musí dojít do dvou let ke 
sloučení obou týmů. Pokud se 
nám podaří extraligu udržet 
a dospělí budou hrát v Krajské 
lize o nejvyšší příčky, tak obě 
tyto skupiny hráčů musí fun-
govat pod jedním vedením. 
S Dušanem Sikelou, trenérem 
A-týmu, už v podobném duchu 
spolupracujeme a osobně jsem 
přesvědčen, že do tří let by se 
v Kralupech mohla hrát II.liga, 
přičemž základ týmu by mohli 
tvořit hráči, které si tady vy-
chováme. V zahraničí je toto 
sloučení úplně běžné. Neexis-
tují dva týmy, zkrátka existu-
je jen jeden! S jedním herním 
konceptem, stylem tréninku 
a filozofií. Na utkání se pak jen 
hráči rozdělí dle kategorií. Do-
cílí se tak potřebné hierarchie, 
společného myšlení, a hlav-
ně sportovní koncepce, která 
v kralupském hokeji chyběla, 
možná ještě chybí. Jsem pře-
svědčen, že právě tímto způso-
bem můžeme jít nahoru.   

Jak by podle vašeho názoru 
měl vypadat ideální stav 
hokeje v Kralupech? Důležitou 
roli samozřejmě hrají finance, 
ovšem je to jen o nich?
Jsem trenér, takže v tomto ohle-
du mi přísluší komentovat pouze 
sportovní stránku. Myslím si, že 
A-tým by měl v budoucnu určitě 
II. ligu hrát, juniorka v ideálním 
případě soutěž stávající. Pokud 
se nám hráče podaří vychovat, 
viděl bych tuto cestu jako po-
měrně logickou. Nicméně i my 
máme své problémy. Např. roč-
níky 2003 až 2007 jsou početně 
slabší a těžko říci, jaká bude si-
tuace, až tihle kluci dorostou. Od 
dětí ročníku 2009, tedy s pří-
chodem nového vedení, se nám 
naplňování jednotlivých týmů 
daří a jsem přesvědčen o tom, 

že v následujících letech z toho 
kralupský hokej bude těžit. Dal-
ší pozitivní zprávou je i to, že se 
nám poměrně úspěšně daří za-
pracovávat mladé kluky do dění 
kolem klubu. Několik hráčů má 
už nyní trenérské licence a po-
máhají nám s mládeží. 
 
Co soudíte o postupném 
vyklízení pozic našeho 
hokeje, zejména tedy 
v mládežnických kategoriích? 
Je evidentní, že už tolik 
talentů nevychováváme, 
hráčská základna se 
tenčí. Čím je to podle Vás 
způsobeno? Přiznám se, že 
argumenty typu: „Dneska letí 
jiné sporty“, případně „Děti 
mají rády spíše počítač“, mi 
přijdou dosti alibistické, vždyť 
ve Švédsku nebo Finsku snad 
děti také vlastní telefony, 
hrají počítačové hry atd. 
Mám obdobný názor, myslím 
si, že tyhle argumenty dnes roz-
hodně neobstojí. Spíše jde o to, 
aby se každý z nás podíval do 
zrcadla a připustil si, kolik to-
mu vlastně dává. Osobně se do-
mnívám, že máme v současné 
době málo trenérů, kteří jsou 
do této práce skutečně nadše-
ni, nemluvě o nutnosti se např. 

ROZHOVOR s... Lukáš Majer, trenér juniorů HK Kralupy nad Vltavou 

Jak se neztratit na ledě ani v osobním životě
■  Lukáš Majer je hokejový trenér, který v minulém roce přivedl kralupské juniory do 
extraligy (výše už je jen soutěž hokejových akademií). V letošní sezoně tak na jeho 
svěřence čeká doslova a do písmene křest ohněm. „Dáváme prostor hráčům, kteří 
si postup vybojovali. Z úspěšného týmu nám sice odešli dva šikovní hráči do II. ligy 
dospělých, ovšem sestavu se nám i tak povedlo vhodně doplnit,“ vysvětluje jeden 
z klíčových strůjců vskutku nebývalého úspěchu.

LUKÁŠ MAJER
Trenér extraligových juniorů (HK 
Kralupy)
Dříve působil jako trenér mládežnic-
kých týmů v LHK Jestřábi Prostějov 
(1. liga), v roce 2017 absolvoval stáž 
v Dynamu Moskva (KHL).  
Největší trenérské úspěchy: postup do 
extraligy juniorů (HK Kralupy), hlavní 
trenér Czech Select 2004 (2018-
2019) a Czech Knigts Select 2006.  
V současné době přednáší pro KS 
ČSLH Středočeského kraje v rámci 
udělování trenérských licencí (tzv. 
vzdělávání trenérů).
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Dušane, stal jste se novým 
trenérem A-mužstva. Co 
rozhodlo, že jste nabídku přijal?
Když jsem nabídku na trénování 
A-mužstva obdržel, moc dlouho 
jsem se nerozmýšlel. Sice jsem 
tak trochu počítal s tím, že bych 
tuto sezonu ještě zkusil na ledě, 
ale když Josef Zajíc angažmá 
u týmu ukončil, rozhodl jsem 
se, že tým převezmu. S hokejem 
v Kralupech jsem zažil mnohé, 
fanoušci tady byli vždycky skvě-
lí, a protože nyní vidím, že ho-
kej je v našem městě znovu na 
vzestupu, rozhodl jsem se po-
moci. Udělám všechno pro to, 
abychom předváděli kvalitní hru 
a zaplnili místní stadion.

S jakými ambicemi vstupuje 
kralupský A-tým do nové 
sezony?
Postavení v tabulce je jistě důle-
žitá věc, ovšem v prvé řadě nám 
nyní záleží na herním projevu 
mužstva. Rozhodně však chce-
me na stadion přilákat diváky. 
Věřím, že už v tomto roce bude-
me v soutěži konkurenceschop-
ným týmem, který se bude moci 
postavit každému soupeři.   

A-mužstvo bylo v průběhu 
léta řádně posíleno, dokonce 
bych si dovolil tvrdit, že takhle 
kvalitní tým jsme zde už řadu 
let neměli. Jak se Vám toto 
povedlo?

Abychom mohli postavit takto 
silný mančaft, potřebovali jsme 
hráčům vytvořit určité zázemí. 
Díky hokejovému klubu, městu 
a našim sponzorům se nám po-
dařilo do Kralup přivést hráče, 
od kterých si mnohé slibujeme. 
Zároveň jsme do mužstva chtě-
li zapracovat kluky, kteří mají 
určitý vztah k městu, hráli zde 
dříve, případně to k nám ne-
mají daleko. Jedním takovým 
je Kralupák Martin David, jenž 
loni působil ve Slaném. Dal-
ší výraznou posilou do obrany 
je Milan Cafourek, který dříve 
hrával na Kladně. Pochopitelně 
nemohu vynechat ani Jakuba 
Verbíka a jeho bratra Romana. 

Oba hráči ještě v minulém ro-
ce nastupovali ve II. lize a jsem 
si jist, že budou hodně platní. 
Zajímavou posilou je i Tomáš 
Soukup, další kralupský od-
chovanec, jenž v minulém roce 
působil v druholigových Letňa-
nech. Ten věkově ještě spadá do 
kategorie juniorů.

Pokračování na str. 28

ROZHOVOR s... Dušanem Sikelou, trenér A-mužstva HK Kralupy nad Vltavou 

Důležité je, aby hokej v Kralupech dával smysl
■  Pamatuje nejslavnější časy kralupského hokeje a jako nový trenér A-mužstva 
doufá, že by v dohledné době nemuselo zůstat jen u vzpomínek. „Kralupský stadion 
jsem zažil vyprodaný po střechu, byly to krásné časy, nicméně už v loňském roce 
se nám podařilo na zimák vrátit fanoušky, stačí si vzpomenout na derby utkání 
s Neratovicemi,“ vzpomíná tehdy ještě aktivní hráč Dušan Sikela, který společně 
s Martinem Hamplem a Jiřím Exnerem bude chtít navázat na loňskou „testovací“ 
sezonu v Krajské lize, jež nakonec skončila plánovanou záchranou. „V letošním roce 
máme mnohem větší ambice. Naším cílem je dostat se do play off a předvádět hokej, 
který bude diváky bavit.“ DUŠAN SIKELA

Od letošního roku hlavní trenér A-tý-
mu HK Kralupy
Dlouholetý hráč HK Kaučuk Kralupy 
(I. a II. liga) a HK Kralupy
Největší hráčské úspěchy: 
bronzová medaile z hokejové extrali-
gy s HC Kladno (1994), účast v bará-
ži o hokejovou extraligu s HK Kaučuk 
Kralupy (1997), účast ve finále II. 
ligy s HK Kaučuk Kralupy (2000).

dál vzdělávat. Od toho se pak 
odvíjí i přístupy mladých hoke-
jistů, kterým na prvním místě 
chybí jakési „sportovní srdce“. 
Ještě horší je to však s ohledem 
na jejich osobní nároky. Mám 
v týmu řadu dospělých kluků, 
kteří mají sice hokej, ale celko-
vě jsou otráveni životem, do-
konce nemají sebemenší život-
ní cíle a plány. Dá se říci, že žijí 
z měsíce na měsíc, co bude za 
půl roku, to je příliš nezajímá. 
V tomto ohledu jednoznačně se-
lhává současný systém českého 
školství. Dalším velkým problé-
mem je dosti častá nefunkčnost 
rodin s ohledem na určité ná-
vyky, nebo dokonce životosprá-
vu. My se tady často zabýváme 
věcmi, které by pro ty děti měly 
být automatické. Ovšem místo 
toho je „rovnáme“ po osobnost-
ní stránce a hokej už je skoro 
jakýsi bonus. 

Předpokládám, že toto 
všechno, co jste uvedl, 

se posléze promítá i při 
samotném koučinku.
Bezpochyby. Na trénink běžně 
dochází děti se starostmi vy-
cházejícími z rodiny. Rozve-
dení rodiče si děti přehazují, 
chlapci tím trpí, ve škole mají 
problémy a pak přijdou na ho-
kej a my od nich ještě požadu-
jeme optimální výkon a sou-
středění. Doba, kdy byl trenér 
„ten zlej“ a ti hráči zde byli pro 
něj, jelikož on si mohl vybrat, 
koho chtěl, ta už je nenávratně 
pryč. Pokud si tohle neuvědo-
míme, těžko v dohledné době 
něco dokážeme. Těm hráčům 
zkrátka musíme pomáhat 
mnohem více. Pokud tomu tak 
nebude, ztratí se nám nejen na 
ledě, ale také v osobním životě. 

Přestože tedy má český 
hokej stále k dispozici 
spoustu renomovaných 
trenérů, skvělých osobností, 
tak to ve finále nemusí nic 
znamenat, protože pokud 

dotyčný nebude schopen 
k hráčům více proniknout, 
pochopit jejich myšlení, 
každodenní starosti, je velmi 
pravděpodobné, že neuspěje. 
Mohu to takto chápat?
Myslím si, že jsme se k jádru 
problému skutečně přiblížili. 
My dnes např. tým rozhodně 
„neřídíme“, my ho „vedeme“. To 
znamená, že se snažíme ke ka-
ždému hráči co nejvíce přiblížit 
a „pochopit ho“. Dnes v podsta-
tě odpadávají jakékoliv šablo-
ny s ohledem na vedení týmu, 
protože dnes je v podstatě kaž-
dá parta kluků svým způsobem 
specifická. Hokej dnes už nejde 
dělat stylem „takhle se to hrálo 
za nás, bude to takhle a takhle“. 
Hra je sice stále stejná, to je 
pravda, ovšem neskutečně se 
vyvíjí, nemluvě o vysokých ná-
rocích na hráče. Trenéři však 
musí jít v tomto ohledu příkla-
dem, studium a detailní pří-
pravy jsou naprosto nezbytné, 
stagnaci si v této profesi nemů-

žeme dovolit. Dnes spousta li-
dí, která na zápasy chodí, i tady 
v Kralupech, tak o tom oprav-
dovém hokeji nemá ani ponětí. 
Je to možná dosti tvrdé vyjád-
ření, ale je tomu skutečně tak. 

S jakými týmy se kralupští 
junioři letos zahrají?
Jsou to týmy opravdu zajímavé. 
Žďár nad Sázavou, Ústí nad La-
bem, Havlíčkův Brod, Písek a 
další. Pevně doufám, že za ná-
mi budou diváci stát i v přípa-
dě, že se nám nebude dařit. Na 
Kralupech se mi líbí, že divá-
ci na zápasy pravidelně chodí, 
drží nám palce a samozřejmě 
je skvělé vědět, že se nám nyní 
dostává i výrazné podpory od 
města. Moc si toho vážíme a vě-
říme, že budeme Kralupy dobře 
reprezentovat. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

CELÝ ROZHOVOR NAJDETE NA: 

WWW.KRALUPSKYZPRAVODAJ.CZ
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Nové moderní CALL CENTRUM v Kralupech
přijme na HPP, DPP, DPČ

TELEFONNÍ 
OPERÁTORKU

!!! Nejedná se o prodej po telefonu !!!
- základní znalost na PC

- pracovní doba 8:00-14:30
- plat 11 000 Kč – 18 000 Kč

- věk není rozhodující
- hlavní prioritou je 

příjemné vystupování
Tel.: 608 070 550

Dokončení ze str. 27

Přípravné zápasy ukázaly, že 
mužstvo hokejovou kvalitu 
rozhodně má, velká většina 
hráčů se ukázala ve velmi 
dobrém světle. Jste zatím 
spokojen s tím, jak se hráči 
na ledě prezentují (rozhovor 
vznikl ještě před začátkem 
prvních mistrovských zápasů 
pozn. aut.)?
S přípravou i hokejovým pro-
jevem jsme zatím spokojeni. Je 
evidentní, že noví hráči muž-
stvo obrovsky zvedli. Uvidíme, 
kterak se nám povede vstup do 
soutěže. Zadarmo nám určitě 
nikdo nic nedá.  

Vrcholem přípravy byl pro 
hráče i fanoušky zápas 
s čínským soupeřem China 
Golden Dragons, který bude 
v Česku letos hrát II. ligu. Jak 
tento zápas hodnotíte? 
Jsem moc rád, že se nám po-
dařilo v tomto utkání zvítě-

zit, přestože jsme po dvou 
třetinách prohrávali 2:5. Ne-
řekl bych však, že jsme byli 
horší. Pouze jsme nepromě-
ňovali šance. Ve třetí třetině 
ale kluci zabojovali a zcela 
zaslouženě dotáhli zápas až 
do nájezdů. V nich jsme byli 
šťastnějším týmem. Osobně 
si však vážím přístupu hrá-
čů, kteří zkrátka nechtěli pro-
hrát. Ještě více mě ale potě-
šilo, že jsme soupeře předčili 
v osobních soubojích. To byl 
vlastně jeden z důvodů, proč 
se nám nakonec podařilo vy-
rovnat. Pro kluky to rozhod-
ně nebyl snadný zápas. Čín-
ský tým začal s přípravou už 
začátkem července, odehrál 
spoustu zápasů, kdežto my 
jsme se k takto náročnému 
utkání sešli v podstatě podru-
hé. To je rozhodně pozitivní 
zjištění. Žádnému přehna-
nému optimismu však zatím 
nepropadáme. Stále máme na 
čem pracovat.  

Jak byste si představoval 
ideální stav hokeje 
v Kralupech?
Přál bych si, aby na zimní sta-
dion našlo cestu co nejvíce dětí, 
které budou mít radost z toho, 
že mohou hrát hokej. Klukům 
z A-mužstva bych přál nejlé-
pe plný stadion diváků. Jaká 
soutěž tady jednou bude, jest-
li Krajská liga nebo II. liga, to 
se teprve uvidí. Důležité ovšem 

je, aby hokej v Kralupech dával 
smysl. Aby hráči, které v Kra-
lupech vychováme, neodcháze-
li, zůstali tady a reprezentovali 
naše město. Např. v juniorech 
máme už nyní několik zajíma-
vých hráčů, kteří brzy dostanou 
šanci. Propojení juniorského 
mužstva s A-týmem považuji 
za velmi důležité. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

INZERCE

Důležité je, aby hokej v Kralupech dával smysl
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VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA
Vykupujeme: zlaté šperky, 
úlomky, mince, přetrhané 

řetízky, zubní zlato, stříbrné 
příbory, technické stříbro, 

stříbrné mince, starožitnosti, 
bankovky

Garance nejvyšší ceny

tel.: 775 320 550

PSYCHIATRICKÁ 
AMBULANCE
MUDr. Flídr Jan
Žižkova 81, Kralupy nad Vltavou
tel. č. 723 452 017

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

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

FyzioActive 
Zdravé cvičení nejen pro maminky

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

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

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

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

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

Začátek kurzu od 12. září 2019

kamilarubesova@seznam.cz, tel.: 603 441 281

HORMONÁLNÍ JÓGA  
DLE DINAH RODRIGUES

Ukázková hodina v Postřižíně 29. 10. od 19:20 hodin

Kurzy: Kralupy n. Vlt. PÁ 18. 10. 18-21. hod., SO 19. 10. 9-16 hod.,   
PÁ 8. 11. 18-21 hod., SO 9. 11. 9-16 hod.

Postřižín ÚT 5. 11., 3. 12. 19.20-20.50 hod.

inzerci 
objednávejte 

na
zpravodaj@mestokralupy.cz



30 KZ   ŘÍJEN 2019  INZERCE www.kralupskyzpravodaj.cz



31www.mestokralupy.cz   INZERCE  ŘÍJEN 2019   KZ




