
Splněná přání – staňte se Ježíškem  
a potěšte seniory nejen vánočním dárkem,  
ale především milým gestem. Věříme ve 
vaši solidaritu a lidskost, zvláště pak v čase 
vánočním!

Gladiátoři, šachy, sportovní a gymnastický 
aerobik, florbal, AHL či rychlostní 
závody motorových lodí, těmto sportům 
je věnována bohatá sportovní rubrika, 
tentokrát ve znamení medailí.

Kralupská firma Santiago chemikálie  
zahájila vlastní výrobu látky
remdesivir pro vědecké účely.  
Více v rozhovoru s ředitelem společnosti 
Kryštofem Šigutem. 

�
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K rajské volby 2020 probíhaly ve dnech 
2. – 3. října za nestandardních podmí-

nek spojených s koronavirovou situací. Přes 
všechna platná vládní opatření (roušky, 
dezinfekce, rozestupy, drive-in stanoviště 
pro občany v karanténě či izolaci aj.) byla 
účast v Kralupech nad Vltavou o 4 % vyšší 
než v předchozích krajských volbách (2016 
– 32,14 %, 2020 – 36, 64 %). Do krajského 
zastupitelstva a poprvé do pozice radního 
pro majetek a investice se dostal místosta-
rosta Libor Lesák.

„Nejdůležitější je dotlačit k realizaci  
obchvat Kralup, jinak nás doprava v těchto 
regionech opravdu skolí. Myslím, že z pozice 
koaličního zastupitele a radního se nám to 
s pomocí ostatních může povést,“ popisuje 
stěžejní kroky jednotné strategie za ORP 
Kralupy n. Vlt., které se bude snažit prosa-
dit společně s druhým krajským zastupite-
lem Martinem Exnerem, starostou Nové Vsi.

Kralupy mají zastoupení  
v Radě Středočeského kraje

TÉMA: VOLBY (str. 4–6)
} reportáž } rozhovory } vyjádření

Výsledky krajských voleb  
ve Středočeském kraji

Výsledky krajských voleb  
v Kralupech nad Vltavou
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PROSINEC

u Rada města souhlasila, aby budoucím provo-
zovatelem hostinské činnosti v objektu Městského 
kulturního centra (sladovna) byla společnost BTL 
partner BV & media s.r.o., Praha 1, se kterou by byly 
následně uzavřeny příslušné smlouvy.
u Rada města uložila odboru RIaSM zveřejnit zá-
měr o budoucím pronájmu prostor minipivovaru 
a restaurace společnosti BTL partner BV & media 
s.r.o., Praha 1.
u Rada města vzala na vědomí přehledové zprávy 
o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Kralupské sportovní, spol. s r.o., 
za měsíce červenec a srpen 2020.
u  Rada města schválila zapojení finančních 
prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši  
1 339 428,27 Kč. Jedná se o investiční dotaci z roz-
počtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2020. Dotace je účelově určena na akci „Bez-
bariérový chodník v ul. Na Velvarské silnici, Kralupy 
nad Vltavou“.
u Rada města schválila zapojení finančních pro-
středků do rozpočtu 2020 v celkové výši 46 497 Kč. 
Jedná se o neinvestiční dotaci na základě Rozhod-
nutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je 
účelově určena na podporu mimořádného finanční- 
ho ohodnocení sociálních pracovníků na obecních 
úřadech v souvislosti s epidemií  covid-19.

u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bez-
bariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou“.
u Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřej-
né zakázky na služby zahrnující i dodávky s názvem 
„Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zele-
ně – sídliště LOBEČEK, Kralupy nad Vltavou“, a to ve 
zjednodušeném podlimitním řízení.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Pří-
stavba objektu č. p. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“ 
v souladu se Směrnicí upravující pravidla pro zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu. 
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Demolice bývalé 
trafostanice Palackého náměstí, Kralupy nad Vlta-
vou“ s dodavatelem Františkem Kyllarem, Kralupy 
nad Vltavou, za celkovou cenu 991 559,53 Kč bez 
DPH, resp. 1 199 787,03 Kč s DPH.
u Rada města schválila návrh vybudování stano-
viště polopodzemních kontejnerů v lokalitě U Cuk-
rovaru za celkovou částku 239 132 Kč včetně DPH. 
u Rada města schválila návrh OŽP na krátkodo-
bé navýšení svozu papíru na 3x týdně po nezbytně 
nutnou dobu, a to v případě, že dojde k trvalému 
přeplňování kontejnerů na sběr papíru vlivem krize 
covid-19.

příjem inzerce do 16. 11. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 18. 11. 2020 do 12:00.
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PONDĚLÍ 2. LISTOPADU V 17:00
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.
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veřejné jednání 
zastupitelstva města

Zdál se mi sen, 
byla jsem v něm malou holčičkou. Stavěla jsem věž z kos-
tek, zatímco maminka připravovala večeři. Uslyšela jsem 
cvaknutí kliky. „Táta,“ pomyslela jsem si. Místo obvyklé- 
ho úsměvu, kterým mě tatínek po příchodu 
z práce obdarovává, se mi dostalo nesrozu-
mitelného zabrblání schovaného pod něja-
kou ne moc pěknou utěrkou. Netušila jsem, 
co to znamená, jestli je to zase nějaká tatín-
kova hra na schovávanou. Jeho oči ho ale 
prozradily, smály se na mě. „Co to máš ta-
tínku na pusince?“ zeptala jsem se ho. „Říká 
se tomu rouška, obvykle ji nosí lékaři při ope-
raci, aby nenakazili pacienta,“ odpověděl mi. „Ty přece 
pracuješ na úřadě,“ nedala jsem se. Tatínek si mezitím 
tu zvláštní věc sundal. „Ano, ale teď musíme tyto roušky 
nosit venku všichni. Řádí tam taková nemoc, proto se tě-
mito hadříky musíme před ní bránit,“ zakončil naše po-
vídání tatínek a běžel dát mamince pusu na přivítanou. 

Druhý den jsme vyrazili do města a ty zvláštní hadříky 
jsme si museli nasadit. Moc se mi to nelíbilo, špatně se 
mi v tom mluvilo i vidělo, ale poslechla jsem. Vlastně to 
byla ze začátku i zábava pozorovat další lidi, jaké roušky 
nosí. Bílé, barevné, strakaté, s obrázky, nápisy... Další 
den se mi chození ven v roušce líbilo o dost méně a ty 
následující dny se mi to už nelíbilo vůbec. Pravému dů-
vodu, proč ty roušky nosit musíme, jsem nerozuměla. 
Všichni jsme byli stále zdraví. Dny ubíhaly a stále větší 
radost jsem měla z toho, že je tatínek s námi doma mno-
hem častěji, i ráno, i po obědě. I když na mě neměl vždy 
čas, a místo toho, aby si se mnou hrál na doktora, se-
děl u počítače a říkal, že pracuje. Já tedy nevím, jak se 
pracuje, když pořád jen ťuká a ťuká na ta černá tlačítka.

Rodiče se také často dívali na televizi. Ale neba-
vilo mě dívat se s nimi, pořád tam jen někdo mluvil, 
žádné písničky tam nehrály a nikdo se nesmál. Bylo 

to dlouhé, moc dlouhé. „Jak se má asi ba-
bička nebo Maruška, půjdeme už za nimi na 
návštěvu?“ ptala jsem se maminky, vždy mi 
odpověděla, že to teď nejde, že venku je ta 
nemoc a musíme se chránit. Vůbec, ale vů-
bec jsem tomu nerozuměla. Byla jsem zma-
tená. Nudli nemáme, ani nekašleme, tak co 
to je TA nemoc? Nudila jsem se a bylo mi 
smutno, i přesto jsem se každý den budila 

s tím, jaký bude krásný den. Maminka mi často říkala, 
že jsem jejich sluníčko, to se mi líbilo, ale trochu toho 
sluníčka jsem si chtěla užít i já. 

Jednoho dne ráno se otevřely dveře a v nich stáli ro-
diče, a jupí, i babička s kamarádkou Maruškou. „Tak 
vstávej ospalče, jedeme do zoo,“ vyhrkli na mě skoro 
jednohlasně. Bylo to zvláštní. „A ta nemoc už tam 
není?“ zeptala jsem se s údivem. Babička se zasmála 
a vlídným hlasem povídá: „Jaká nemoc? Všichni jsme 
zdraví jako řípy, tak už z té postýlky honem vylez.“ Pro-
mnula jsem si oči, usmála se na ni a pomyslela si, že se 
mi to všechno asi jen zdálo. Cítila jsem úlevu a těšila se 
na výlet. „Určitě si v zoo dáme i zmrzlinu a třeba se za-
stavíme také na hřišti,“ pomyslela jsem si. 

Jak moc bych si přála být touto malou holčičkou, 
která se z jejího ošklivého snu nakonec probudila. 
Možná jste čekali katastrofičtější závěr tohoto příběhu, 
ale já stále věřím, že z podobného snu se jednou pro-
budíme i my …

VAŠE KARMELA

slovo úvodem� 
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P rostor před nádražím by 
měl být především repre-

zentativním vstupem do města. 
„Myslím, že prostor je to důleži-
tý. Je to vlastně taková výkladní 
skříň města, která utváří první 
dojem při příjezdu do města vla-
kem či autobusem a měl by být 
příjemným pobytovým místem 
při čekání na vlak. Jako spolu-
autoři úpravy náměstí a dal-
ších veřejných prostor v centru 
města budeme samozřejmě 
chtít navázat na jejich charak-
ter,“ smýšlí o využití prostoru 
architekt spol. Majo architekti 
Martin Poláček. Radní a před-
seda komise výstavby a rozvoje 
města Petr Listík jeho slova do-
plňuje: „Téměř všichni cestují-
cí přicházející nebo přijíždějící 
k nádraží, zaregistrují nejprve 
objekt železničního nádraží po-
hledem přes prostranství, které 
je předmětem studie. Je to pro-
to vizuálně důležité a zajímavé 

území. Zároveň připravované 
stavební projekty před stávají-
cími vchody do železničního ná-
draží budou po svém dokonče-
ní omezovat dopravní obsluhu 
nádraží osobními automobily. 
Veřejné prostranství, které je 
předmětem studie, by mohlo 
tento diskomfort kompenzovat. 
Nejen tyto dva důležité aspekty 
je žádoucí dobře vyřešit, zpra-
cování studie je tedy nutným 
začátkem.“

Před budovou železničního 
nádraží se nyní najde pouze 
hrstka míst k sezení. Proto by 
studie měla rovněž myslet na 
venkovní posezení, ke kterému 
se nabízí možnost občerstvení. 
Studie by taktéž měla pamato-
vat i na zeleň. V neposlední řadě 
by prostor před nádražím mohl 
zajistit zázemí cyklistům, kteří 
si v praxi jízdou na kole urych-
lují cestu na nádraží, a slou-
žit jako tzv. K+R parkoviště  

(z anglického „Kiss and Ride“, 
tedy polib a jeď). 

Prostředí kolem budovy že-
lezničního nádraží by se tedy již 
brzy mohlo začít měnit k lepší-
mu, vzhledově modernějšímu 
a využitelnějšímu. „I když je 
v okolí celá řada záměrů, kte-
ré se týkají například nového 
terminálu BUS, Nádražní uli-
ce, výstavby možného druhého 
parkovacího domu v Nádražní 

ulici, vybudování nové obchod-
ní kapacity atp., domnívám se, 
že prostor vedle nádraží lze ře-
šit víceméně nezávisle, třebaže 
je koordinace s ostatními zámě-
ry nezbytná,“ dodává městská 
architektka Vlasta Poláčková.

Architektonicko-urbanis-
tická studie by měla být dle 
smlouvy vypracovaná do tří 
měsíců od jejího uzavření, te-
dy začátkem ledna roku 2021.
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Aktuální úřední hodiny MěÚ Kralupy n. Vlt. 
pro veřejnost: 26. 10. – 3. 11. 2020 Aktuální informace na www.mestokralupy.cz.

V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR, o omezení provozu a úředních hodin pro veřejnost 
na obecních úřadech, budou na MěÚ úřední hodiny omezeny následovně s tím, že budou 
vpuštěni do budovy a řádně vyřízeni jen občané, kteří se na daný termín a čas objed-
nali prostřednictvím internetového rezervačního systému. Toto se zejména týká občanů  
objednaných na agendy „řidičské průkazy“, „technické průkazy – převody vozidel“, „občan-
ské průkazy“ a „živnostenský registr“. Infocentrum (ověřování podpisů a listin) lze navštěvo-
vat po níže uvedené dny bez objednání.  
Aktuální úřední hodiny MěÚ pro veřejnost:
Pondělí ............. 8:00 – 12:00 ........... 13:00 – 17:00
Středa .............. 8:00 – 12:00 ........... 13:00 – 17:00
Čtvrtek .............. 8:00 – 11:00 ........... 12:00 – 15:00
Dále sdělujeme, že v zájmu bezpečného vyřízení věci je podle rozhodnutí Vlády ČR potřeba 
upřednostňovat (v rámci možností vyřešení požadované záležitosti) s MěÚ telefonickou,  
e-mailovou a datovou formu komunikace – pracovníci MěÚ budou nadále na všech  
agendách, v průběhu celého pracovního týdne, k dispozici na uvedených kontaktech na   
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty. Podzemní veřejné parkoviště MěÚ bude  
do konce nouzového stavu pro veřejnost uzavřeno.

Prostor před nádražím  
si zaslouží důstojný vzhled
■  Prostor před nádražím vypadá tak, jak jej známe, již od roku 1986, kdy bylo v Kralupech nad Vltavou otevřeno nové 
železniční nádraží. Současná autobusová zastávka svým vzhledem krásou dvakrát neoplývá. Nastal vhodný čas na změ-
nu. Rada města tak v září schválila uzavření smlouvy o dílo se spol. Majo architekti, Praha 7, na vypracování architekto-
nicko-urbanistické studie veřejných ploch Kralupy nad Vltavou – Prostor před nádražím za celkovou cenu 72 tis. Kč.
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REZERVACE MOŽNÉ  
I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU
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Stal jste se zastupitelem Středočeského 
kraje a nově i radním pro majetek 
a investice. Jak byste zhodnotil výsledky 
krajských voleb? 
Nejprve bych rád poděkoval všem voličům, 
ať už pravicovým nebo liberálním za to, 
že volit šli. Samozřejmě mě těší vítězství 
ODS v Kralupech i na Mělníku a Nerato-
vicích, vlastně v celém mělnickém okresu. 
Ale nejvíce mne těší sestavená koalice na 
kraji tvořená z ODS a Starostů a nezávis-
lých jako vítězů voleb, dále Pirátů a Spo-
jenců pro Středočeský kraj – TOP 09.   
Konečně není v koalici politické hnu-
tí ANO, konečně budeme moci dělat věci 
poctivěji a efektivněji.

Rád bych ale připomněl, že jsem byl 
v krajském zastupitelstvu již třikrát, bohu-
žel pokaždé v opozici. Bohužel říkám proto, 
že být opozičním zastupitelem je vlastně ta-
ková beznaděj. Abych to přiblížil. Je zniču-
jící, když hodinu něco vysvětlujete, všichni 
to odkývají, a pak se hlasuje a odhlasuje se 
něco úplně jiného. Proto mě moc těší, že 
snad tentokrát bude mít můj post v koalici 
daleko větší odezvu.

Navíc v zastupitelstvu jsme za ORP 
Kralupy nad Vltavou nyní dva. Společně 
se starostou Nové Vsi Martinem Exnerem 
máme již rozmyšlenou strategii, jak kra-
lupskému regionu pomoci. Ve dvou mů-
žeme veškeré potřeby prosazovat v našich 

zastupitelských 
klubech. Je to 
totiž pořád po-
litika. Tak, jak je 
Středočeský kraj 
demograficky rozděle-
ný, se budou v koalici vytvářet skupiny, 
jako např. Kolín – Kutná Hora, Benešov 
– Příbram atp., a ty budou bojovat o ten 
balík peněz, který na kraji je a který není 
tak veliký, aby všechny stoprocentně uspo-
kojil. Rádi bychom se spojili také s přidru-
ženým slánským i kladenským ORP, vy-
tvořili jakousi skupinu sever a prosadili 
v zastupitelstvu stěžejní potřeby, jimiž jsou 
doprava a silnice.

P odat občanku – odstoupit dva metry – 
sundat roušku – nandat roušku – vzít 

si občanku – dezinfikovat. V takovém du-
chu probíhaly letošní volby do zastupitel-
stva kraje. O slastech a strastech úředníků 
a volebních komisí v následující reportáži.

Tento maraton začal již v létě. Pracovníci 
městského úřadu se rozehřívali stanovová-
ním minimálního počtu členů volebních 
okrskových komisí, komunikovali s kandi-
dujícími stranami a pozvolna sbírali infor-
mace. Po prvních kilometrech se rozhodli 
přivzít k sobě posilu, a tak začalo svolávání 
členů okrskových volebních komisí. 

Jak jste si mohli letos poprvé na jmenov-
kách jednotlivých členů všimnout, do vo-
lební komise se můžete dostat dvěma způ-
soby, buď jmenováním politickou stranou 
či hnutím, nebo jmenováním starostou. Ti 
se všichni schází již měsíc před samotnými 
volbami na úvodní zasedání, v rámci něhož 
kromě seznamování a školení proběhne ta-
ké volba předsedy a místopředsedy každé 
komise. Společně s blížícím se termínem vo-
leb postupně přituhuje a předsedy, místo- 
předsedy a zapisovatele čeká další kolo – 
tentokrát podrobné školení. Divili byste se, 
jak poučné a interaktivní může takové ško-
lení být! Sami byste totiž tolik kreativních 
způsobů jak zneplatnit svůj volební lístek 
určitě nevymysleli. 

Dostáváme se do nejsledovanější části zá-
vodu, tedy samotných voleb. Je 2. října, pá-
tek, 14:00 hod., dveře volebních místností 
se otevírají. Letos je to opravdu jinak. Místo 
svršků se chválí roušky. Dezinfekce je cítit 
všude. Společný povzdech: „Tak už tu zase 

máme ty roušky, viďte, už aby to skončilo!“ 
se brzy stane jakýmsi rituálem. Aspoň že 
dobrá nálada se nevytrácí. Mazáci komisí 
již z dálky srdečně zdraví ty, kteří  si nikdy 
volby nenechali ujít, a páni strážníci také 
nepřichází jinak než s úsměvem. Lidé chodí 
do osmi, pak už je účast slabá. Pravidlem 
ale zůstává, že dvě minuty před uzavřením 
místnosti vždy ještě někdo přijde. Pak už 
jen zapečetit vše, co se dá, a hurá do peřin. 
A ráno v osm nanovo. V sobotu nás čeká 
trochu jiná společnost, na rozdíl od pátku, 
kdy chodí především unavení lidé z práce, 
za námi v sobotu zavítají často rodiny s dět-
mi vracející se z procházky nebo starší lidé 
po cestě na víkendový nákup. Tento čas už 
se nese ve znamení odhadů a sázek, kdo 

asi nakonec maraton vyhraje a jaká byla 
účast v publiku. 

Po sobotní druhé hodině je již na dohled 
cílová rovinka. Volební místnosti se zaví-
rají. Ačkoliv nám bylo na úvodním zase-
dání kladeno na srdce, že sčítání hlasů sa-
mo o sobě přece není žádný závod, každá 
komise ví své. Má své osvědčené postupy,  
každý člen má svůj úkol. Proto se bez pro-
dlení otevírají a vysypávají urny, od plat-
ných lístků se oddělují ty neplatné, platné 
lístky se dále třídí podle jednotlivých poli-
tických stran, pak už se jen sčítá, zapisuje 
a podepisuje. Výsledky se dopraví na měst-
ský úřad, a když je vše, jak má být, všichni 
členové dané okrskové volební komise mů-
žou jít domů a doufat, že už se kvůli těmto 
volbám znovu nepotkají.

Ti, co letos sázeli na účast, byli nejspíš 
překvapeni. Ve Středočeském kraji dorazi-
lo k urnám navzdory obavám z koronaviru 
o více než 67 tisíc voličů více, než tomu bylo 
v minulých krajských volbách. Pohár v po-
době osmnácti křesel v krajském zastupitel-
stvu si sice odnesli Starostové a nezávislí, 
pro Kralupáky ale byli nakonec těsnými 
vítězi Občanští demokraté spolu s Libo-
rem Lesákem. 

A to je pro letošek všechno. Své zástupce 
jsme si zvolili, peníze poskytnuté na volby 
utratili (pro představu, obec jako Kralupy 
nad Vltavou získá na takové volby částku 
kolem 577 tis. Kč) a uvidíme se zase přístí 
rok!

VERONIKA ELZNICOVÁ, 

REDAKTORKA KZ

Z deníku člena volební komise

■  Volby do krajských zastupitelstev se uskutečnily ve dnech 2.–3. října. Za Kralupy nad Vltavou jako obce 
s rozšířenou působností do krajských středočeských křesel usednou hned dva kandidáti. Kralupský místostarosta 
Libor Lesák, který navíc nově zastane roli krajského radního, a starosta Nové Vsi Martin Exner. 

LIBOR LESÁK
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Mohl byste Vaši společnou strategii více 
přiblížit?
Nejdůležitější je dotlačit k realizaci obchvat 
Kralup, jinak nás doprava v těchto regio-
nech opravdu skolí. Myslím, že z pozice  
koaličního zastupitele a radního se nám to 
s pomocí ostatních může povést. Aktuál-
ní situace je taková, že je znovu obnovený 
proces projednávání stavebního povolení 
pro stavbu obchvatu, v lednu či v únoru by 
mohlo být vydáno právoplatné povolení pro 
stavbu a začalo by se pracovat na prováděcí 
dokumentaci k výběrovému řízení. Poté na-
stane politická práce na kraji, kde náměstek 
pro dopravu, hejtmanka a ostatní lidé mu-
sí prosazovat na ministerstvu financí a na 
ministerstvu dopravy zařazení peněz, které 
budou přiděleny na tuto stavbu, do návrhu 
státního rozpočtu. Kraj takto nákladnou 
stavbu nikdy nemůže postavit ze svých pe-
něz, nemá v rozpočtu 4 miliardy Kč urče-
né na jednu investici. Obchvat proto musí 
být hrazen ze státního rozpočtu a dále ze 
státního fondu dopravní infrastruktury, ze 
kterého finanční prostředky převede Stře-
dočeskému kraji.  Proces je to složitý, nyní 
čistě politický, a čím bude více podporova-
telů tohoto záměru, tím větší bude šance 
záměr prosadit. Obchvatů ve Středočeském 
kraji se totiž chystá více.

Naším cílem bude zaměřit se také na 
opravu hlavních silnic v našem okolí, jež 
jsou v hrozném stavu, např. se jedná o sta-
rou teplickou II/608 od Staré Pošty až na 
kraj Středočeského kraje končícího za 
Ledčicemi. Další nutnou rekonstrukci si 
zaslouží silnice II/240 – výjezd z Kralup 
směrem na Roudnici nad Labem. Opravu si 
zaslouží i komunikace III. třídy z Ledčic na 
Sazenou a na Velvary, stejně tak směr z No-
vé Vsi. Když bychom se posunuli dál, tak 
mezi Neratovicemi, Kostelcem nad Labem 
a Byšicemi jsou propojky v tak katastro-
fálním stavu, že vám připadá, jako byste 
jeli někde na Šumavě po válce. Co se tý-
če krajských silnic v našem městě, nejvíce 
je potřeba provést generální opravu ulic 
Přemyslova, Hybešova, V Pískovně a Praž-
ská. Za jejich současný stav je odpovědna 
krajská správa a údržba komunikací, jež je 
spravuje pro Středočeský kraj.

Velké téma bude školství a podpora  
učňovských oborů, stipendií i internátů. 
Kraj spravuje střední školství. V Kralupech 
máme krajské gymnázium a krajské uči- 
liště, které je opravdu v zanedbaném stavu. 
Bylo by tedy dobré, kdyby toto učiliště ně-
kdo další podporoval a snažil se, aby se na-
výšily prostředky, které by pro budoucí učně  
zatraktivnily učňovské obory zde nabízené. 
Škola se potýká s nedostatkem žáků, dra-
hým provozem, starými učebnami a vyba-
vením. Co je ale nutné nastavit v oblasti 

školství v celém Středočeském kraji, se dá 
nazvat jako optimalizace. V několika měs-
tech jsou dvě, tři školy a každá z nich je na-
plněná z 40 %, plná jsou ovšem gymnázia 
a také školy soukromé. Velký problém je te-
dy v učilištích, rodiče již nechtějí dávat děti 
na učební obory. Všichni chtějí mít doma 
finančníka, doktora, právníka atp., i přesto, 
že dnes má řemeslo zlaté dno a dobrý řeme-
slník si vydělá mnohdy více než maturant.

Dalším tématem bude také zdravotnic-
tví. Např. v ORP Kralupy nad Vltavou chybí 
klasický domov důchodců, přestože má-
me ve městě LDN i dva domy s pečovatel-
skou službou. Seniorům je v současné době 
k dispozici pouze krajský domov ve Velva-
rech, ve Všestudech a v Červeném mlýně. 
Výstavba nového domovu důchodců by se 
mohla realizovat hned na několika místech 
ve městě, např. v Mikovicích na poli u za-
stávky Kralupy n. Vlt předměstí či v blíz-
kosti nádraží v prostoru bývalého lihovaru.

Krajským zastupitelem jste již 12 let. 
Vnímáte rozdíl mezi krajským a obecním 
zastupitelstvem?
Když jste neuvolněným zastupitelem, tak 
to není takový rozdíl. Tady zastupitelé také 
přijdou jednou za pět až šest neděl na za-
stupitelstvo a jednou za měsíc mají komisi, 
stejně to probíhá i v kraji, až na to, že mám 
ke čtení více materiálů. Krajské zastupitel-
stvo mívá 140 až 150 bodů na programu 
oproti tomu v Kralupech jich míváme na-
příklad třicet.

Lze se na krajském zastupitelstvu 
inspirovat a přenášet zkušenosti do 
obecního zastupitelstva?
Ani moc ne, jelikož zákon o krajích je jiný 
než zákon o obcích, a především jsou všude 
jiné pravomoci. Kraj vykonává daleko větší 
tzv. přenesenou státní působnost. Samo-
zřejmě krajský rozpočet disponuje daleko 
větším množstvím finančních prostředků, 
na krajském úřadě pracuje 650 lidí, např. 

sociální odbor řídí 62 příspěvkových orga-
nizací, mezi nimiž jsou domovy dětí, domo-
vy důchodců, domovy pro mentálně i jinak 
postižené aj.

Důležité informace se ovšem dají sehnat 
i jinou formou. Například inspiraci pro 
řešení problémů nabíráme jako místo- 
starostové a starostové v rámci růz-
ných setkávání, např. od svazu místních  
samospráv i obcí. 

Co Vás motivuje k tomu být politikem?
Já jsem Lesák povoláním lesák, nejdříve 
jsem pracoval ve státním lesnictví, později 
jsem měl soukromou firmu s 18 zaměstnan-
ci a vždy mne na tom bavilo, že v přírodě 
něco tvoříme. Samozřejmě, že většina les-
ních pozemků slouží pro výrobu dřeva na 
průmyslové účely, ale hlavně mě na tom ba-
vilo, že člověk se mohl o les starat komplex-
ně od vysazení stromku až po jeho pokáce-
ní.  Když jsem poté za nějakých dvacet let 
přišel a viděl, jak stromky rostou, měl jsem 
z dobře odvedené práce radost. A pak se 
to nějak vyvinulo, až jsem přišel do samo- 
správy Kralup. Tady je to podobné, ale 
ještě rychlejší než v přírodě. Podívejte se 
ven, co mne tady drží, pro lidi se tady toho  
podle mě udělalo strašně moc. Neříkám, 
že je toto vše jen moje zásluha, jsme tým, 
co na všem dělá.

Už jsem si ale také říkal, že jsem tady 
dlouho. Mám deset let do důchodu, mohl 
bych tedy ještě začít dělat něco jiného, ale 
pak se podívám z okna a řeknu si, že by 
ještě chtělo dotáhnout do konce přestavbu 
centra města včetně rekonstrukce pivova-
ru. Těší mě, že se lidé mnohem více scházejí 
v centru a až se vše dokončí, tak to bude ve 
městě ještě více žít. Sice musím pořád něco 
prosazovat, něco někomu vysvětlovat, ale 
někdo musí mít takovýto životní cíl, aby po 
něm něco zůstalo, a ne jenom děti.

Rozšířený rozhovor najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Krajská silnice  
v ulici Hybešova
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Jak byste zhodnotil výsledky krajských voleb? 
Výsledek je obrovským úspěchem STAN. 
A i obecně je cítit, že voliči chtěli změnu. 
V dobrý výsledek jsem věřil, protože Sta-
rostové mají výsledky ve svých městech 
a obcích a mají důvěru voličů. Nízkou vo-
lební účast 38 % nechápu. Politika se týká 
úplně všeho a lidé by do výběru politiků 
měli vložit alespoň tolik energie jako do 
výběru dobrého zubaře nebo chirurga.

Co Vás motivovalo k tomu kandidovat do 
zastupitelstva Středočeského kraje?
Jako starosta Nové Vsi jsem chtěl s krajem 
už v roce 2015 řešit mizerný stav silnice 
II/608. Tehdy mi trvalo neuvěřitelných 
devět měsíců, než mě byl někdo z odboru  
dopravy vůbec ochoten přijmout. Proto 
jsem kandidoval na zadním nevolitelném 
místě už v roce 2016 a uplynulé 4 roky jsem 
byl opozičním členem krajského výboru 
pro dopravu. Opoziční člen výboru moc 
nezmění, ale získá přehled. A nyní je mož-
nost ty zkušenosti využít.

Jaký to znamená přínos pro občany 
celého ORP, že jste se stal zastupitelem 
Středočeského kraje?
Krajští zastupitelé by měli  
myslet na zájmy celého kraje. 
Ale samozřejmě každý má nej-
lepší znalost okolí, kde žije. Rád 
bych se dále věnoval dopravě 
a práci ve výboru pro dopravu. 
Už v uplynulém období jsem pro-
sazoval několik dopravních projek-

tů. Je to krajská oprava 2 km silnice II/608 
a obecní stavba chodníků v Nové Vsi a v No-
vých Ouholicích za 200 mil. Kč, na kterou 
je  připraveno výběrové řízení. Společný 
projekt kraje a obce by měl začít na začát-
ku příštího roku. Projekt na opravu zbytku 
z 27 km silnice 608 z Prahy do Straškova 
byl v roce 2017 zrušen z důvodu špatného 
zadání. Ta silnice je na většině úseku v ha-
varijním stavu. Neuvěřitelné tři roky trva-
lo kraji vypsání nového výběrového řízení 
na nový projekt. A od začátku projekto- 
vání, přes majetkoprávní vypořádání po-
zemků a stavební povolení k realizaci jsou 
roky práce. To bych chtěl také tlačit.

Třetí věc, srdeční, je na obou březích Vl-
tavy propojit pěknou povltavskou cyklo-
stezkou Prahu s Mělníkem. Je to v krajské 
cyklo koncepci, ale evidentně to nemělo 
prioritu.

A samozřejmě je třeba dokončit obchvat 
Prahy a postavit obchvat Kralup.

Mám ale pocit, že severozápad kraje byl 
trochu zanedbáván a bude třeba se ozývat. 
Možná je to vzdáleností krajského úřadu 
na Smíchově.

Především v jakých 
oblastech má ORP 
Kralupy nad Vltavou 
rezervy?
Jak jsem uvedl výše, 
budu se zajímat hlav-
ně o dopravu. Kraj má 
v gesci kromě dopravy 

i střední školy, nemocnice 

a další proble-
matiku a asi ne-
ní reálné v detai-
lu rozumět všemu. 
V obecné rovině ale 
je třeba změnit komuni-
kaci kraje s obcemi, vnést na kraj 
transparentnost, efektivitu a racionální 
projektové plánování.

Mimo ORP, jaké budou Vaše první kroky 
v roli krajského zastupitele?
Zastupitelský klub STAN má 18 členů a vel-
ká část již zastupiteli byla. Bude třeba si 
rozdělit kompetence a budu se od kolegů 
učit ty procesy. Ale zase se to asi nebude 
zásadně lišit od obecního zastupitelstva.

Jak lze zvládat roli starosty a krajského 
zastupitele zároveň? 
Jsem proti kumulaci uvolněných funkcí. 
Chci zůstat starostou a nemám ambice být 
uvolněným radním. Výbor pro dopravu se 
scházel jednou měsíčně, krajské zastupi-
telstvo ještě méně často. To se, myslím, dá 
s trochou nasazení zvládnout.

Myslíte si, že lze zkušenosti z krajského 
zastupitelství nějakým způsobem 
aplikovat pro komunální politiku?
Po zrušení okresů a zavedení krajů se po-
myslná vzdálenost mezi obcí a dalším vyš-
ším orgánem příliš zvětšila, propojení zku-
šeností z kraje a obce bude pro obě strany 
přínosem. A u Středočeského kraje, kde 
je úřad na jihu Prahy, to platí dvojnásob.

V ýsledek krajských voleb mě nepřekva-
pil. Propad ANO ve Středočeském kraji 

jsem očekával. 
Já za sebe ale cítím trochu satisfakci. 

I přesto, že jsem byl vedením kraje odsu-
nut až na 50. místo kandidátky (oproti 32. 
v roce 2016), podařilo se mi získat více pre-
ferenčních hlasů než minule. Při celkovém 

propadu ANO je to pro mě velmi milé pře-
kvapení. Z kandidátů z okresu Mělník do-
konce nejvíce.

Dnes už je jasné, že hejtmanka neměla žád-
né eso v rukávě a že končíme v opozici, což 
pro mě znamená nejspíše to, že nebudu zno-
vu zvolen do jednoho z výborů zastupitelstva 
(něco jako výbory a komise u nás ve měs-

tě), kde mě práce 
bavila a byla mi 
profesně blízko, 
protože šlo o vý-
bor pro „hospo-
dářský a regionální 
rozvoj, vědu a výzkum“.

K dyž bych měl ze svého pohledu zhodno-
tit Krajské volby 2020, tak jsem v první 

řadě našimi výsledky silně zklamán. Bohu-
žel jsme si o to, jako strana, říkali již del-
ší dobu. Stali jsme se stranou pro lidi neči-
telnou a nepřitažlivou. Pokud chceme, a já 
věřím, že chceme, je nutné spoustu věcí od 
základu změnit, jinak nemáme šanci.

Co můžeme očekávat od nového vedení 
kraje, již nastínila p. Pecková, kandidátka 
na hejtmanku. Podle jejích slov je třeba 
vše změnit. Obávám se, že všechna roz-
hodnutí, která učinilo středolevé usku-
pení, jež bylo na KÚ, a byla vytvořena 
pro lidi v kraji, se změní. Mám na mysli 
např. slevy na jízdném, systém krajského 

zdravotnict v í 
apod., ale i ká-
drové obsazení 
úřadu a PO. Do 
jaké míry se má 
předpověď napl-
ní, ukáže čas.

MARTIN EXNER (STAN)

TOMÁŠ PEKÁREK (ANO)

STANISLAV HEJDUK (KSČM)

Hodnocení krajských voleb očima kandidátů
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■  Vzáří schválilo kralupské 
zastupitelstvo vítězem elektronické 
aukce pozemků v centru města 
společnost Rezidence Kralupy s.r.o., 
která nabídla za pozemky o výměře 
2 717 m2 částku ve výši 35 050 000 
Kč. Pozemky podle schválené 
územní studie budou využity pro 
výstavbu bloku městských domů 
s byty i komerčními prostorami 
v přízemí.

„Do aukce se přihlásil jediný zájemce, 
přesto považuji výsledek aukce za úspěš-
ný. Zastupitelstvem navržená a schvále-
ná cena za pozemky do aukce nemá do-
sud ve městě obdoby a jsem proto rád, že 
se i přes to našel kupec. V současné době, 
kdy má město výrazný propad v rozpočto-
vých příjmech a kdy bylo s příjmem z pro-
deje pozemků v letošním rozpočtu počí-
táno, by nevyužití nabídky z aukce bylo 
na pováženou,“ konstatuje kralupský sta-
rosta Marek Czechmann. Dle slov jediné-
ho zájemce v aukci o pozemky překvape-
ním byla skutečnost, že se nakonec další 
developeři, jež dříve o pozemky projevili 
zájem, do aukce nepřihlásili. Na druhou 
stranu kupec pozemky získal za cenu aukce 
s jedním příhozem. „I přesto byla výsled-
ná částka za pozemky hraniční. Upřímně 
jsme nečekali, že budeme jedinými zájemci 
o aukci, nicméně jsme do toho šli z něko-
lika důvodů. V Kralupech jsme již jeden 
projekt úspěšně realizovali, trh pro nové 
byty tady je a pozemky v centru města jsou 
pro nás opravdu lukrativní. Samozřejmě 
k výstavbě takového charakteru budeme 
přistupovat zodpovědně,“ vyjadřuje se jed-
natel společnosti Rezidence Kralupy s.r.o. 
Hristo Iordanov Nikolov. Podle podmínek 
stanovených v aukční vyhlášce a následně 
v kupní smlouvě by měla společnost max. 
do 2 let předložit stavební povolení a do 5 
let výstavbu dokončit.

Bloky domů musí ladit s celým cha-
rakterem centra
Jednou z dalších základních smluvních 
podmínek prodeje pozemků v centru 
města bylo dodržení závazné územní stu-
die nazvané „Dostavba za Husovou ulicí 
z 1/2020“. „Nebude to jednolitý komplex, 
ale stavět by se měly jednotlivé bloky do-
mů tak, aby stavba urbanisticky ladila s ce-
lým charakterem centra města,“ vysvětluje 
zástupce developera Monika Plicková. Na 
vedení města posléze bude, aby v průbě-
hu projekčních prací na dodržování pod-
mínek schválené územní studie dohlíželo, 

ba dokonce po investorovi vyžadovalo, aby  
postupoval v souladu se studií. „Nebude-
me vyžadovat nějaké výjimky, budeme se 
držet schválené územní studie. Naše spolu- 
práce s Městem nyní probíhá v souladu 
s podmínkami vydání stavebního povolení 
a dodržování regulativ a studií. Vše probíhá 
zdařile,“ komentuje H. I. Nikolov.

Bydlení v centru vede 
k oživení města
„Hlavní požadavek, aby nová zástavba 
v centru města byla převážně bytová, vy-
chází z toho, že centrum města by mělo být 
živé, aby jím, jako doposud, lidé jen „nepro-
běhli“ cestou z nádraží domů. Kolik bytů 
v nové zástavbě vznikne, je jen na inves-
torovi, který si jistě vyhodnotí požadavky 
trhu. Ideální by samozřejmě byla vyváže-
nost ve skladbě velikostí bytů, tak je to v již 

dokončené rekonstrukci objektu bývalé 
mlýnské balírny. Město původně uvažovalo 
o částečném využití pro bydlení i v budově 
pivovaru, následně ale převládl názor vy- 
užití čistě pro přesídlení městských organi-
zací – knihovny, základní umělecké školy 
a domu dětí a mládeže,“ vysvětluje přínosy 
bydlení v centru kralupský starosta.

Bydlení v centru města může být po-
važováno za atraktivní hned z několika 
důvodů. Jsou jimi vlaková i autobusová 
dostupnost, blízká vzdálenost městského 
úřadu a lokality u řeky i dostupnost obcho- 
dů, případně restauračních zařízení, kte-
rá by měla nově vzniknout. Přítomnost 
obyvatel přímo v centru je předpokladem 
efektivnosti obchodů a restaurací i v pod-
večerních hodinách. „Středočeská měs-
ta se téměř všechna potýkají s tím, že je-
jich centra se v podvečer vylidní, opustí je  
návštěvníci ze „spádové“ oblasti i obyvatelé 
města, kteří zde byli za službami a obcho- 
dem. Odjedou do svých rodinných domů 
nebo pohodlných bytů na sídlištích. Byd-
lení ve starší blokové zástavbě v centrech 
menších měst není bohužel zejména pro 
mladé lidi příliš přitažlivé. A v tom by 
mohly být Kralupy jiné,“ shrnuje měst-
ská architektka Vlasta Poláčková.

Náměstí není park, ale 
prostor pro veřejná setkání
Vedení města se často potýká s názory  
občanů, že v centru chybí zeleň. Od roku 
2005, kdy začala místní samospráva řešit 
rekonstrukci centra, nepřišel podle starosty 
Marka Czechmanna ani jeden z architektů 
s návrhem realizovat na náměstí park. 
„Hlavní náměstí města nemá být v prv-
ní řadě parkem. Náměstí jsou především  
prostorem pro shromáždění, veřejná se-
tkání, akce, trhy apod. Zeleň je na Palacké-
ho náměstí přítomná ve formě stromořadí 
Platanů. Chápu, že mladé stromy doposud 
nenabízí požadovanou kvalitu, ale do bu-
doucna, pokud o ně bude dobře postaráno, 
vytvoří krásnou a mohutnou zelenou kulisu. 
Parky by měly centrum města spíše obklo-
povat než nahrazovat. Nutno také dodat, 
že změť vedení podzemních sítí technické 
infrastruktury na náměstí ani intenzivněj-
ší výsadbu zeleně neumožňují,“ vysvětluje 
rozhodnutí, proč v centru města raději lidem 
nabídnout bydlení namísto parku, architekt 
Martin Poláček z ateliéru Majo architekti, 
jenž zpracoval územní studii nazvanou „Do-
stavba za Husovou ulicí z 1/2020“.

Jak centru vdechnout nový život

V Kralupech n. Vlt. jsou nejžádanější byty 
typu 2+kk, 2+1 o rozměru 40 až 50 m2, 
u nové zástavby jsou to byty o výměře 60 m2, 
optimálně 2+kk, 3+kk.

Pozemky 
v centru 

města

REZIDENCE KRALUPY 
S.R.O. ZA SEBOU POSTUPNĚ 
ZANECHÁVÁ OTISK
Společnost Rezidence Kralupy již ve městě realizo-
vala rekonstrukci bývalého hotelu Adriana na rezi-
denční bydlení, kde se nachází 87 bytových jedno-
tek a tři ateliéry, s předzahrádkami u přízemních 
bytů, soukromou zahradou, dětským hřištěm a par-
kovacími stáními. Po novém roce se společnost 
pouští do výstavby projektu Park Wolkerova, jedná 
se o prostor za Rezidencí Kralupy, na kterém vznik-
nou dva třípodlažní domy se 46 bytovými jednotka-
mi o rozměrech 32 m2 – 90 m2. „Po realizaci tohoto 
projektu bychom mohli reálně začít se stavbou 
bytových domů v centru města,“ dodává jednatel 
společnosti. Rozšířenou verzi naleznete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz.
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V úvodu Vaší srpnové tiskové zprávy stojí: 
„Český remdesivir pomůže laboratořím 
z celého světa k rychlejšímu vývoji léku 
na COVID-19.“ Moje otázka je prostá, jak 
jim pomůže?
Remdesivir původně nebyl připravova-
ný jako lék na koronavirus. Byl připraven 
a schválen na léčení eboly a shodou okol-
ností, když vědci hledali a testovali léky na 
koronavirus, zkusili také remdesivir a ten 
na covid-19 zafungoval. Díky tomu tady 
máme alespoň nějaký lék, je to taková prv-
ní generace. Výzkum postupně spěje k vý-
robě léku přímo na koronavirus. Pro jeho 
přípravu bude potřeba to stávající nejlepší, 
tedy remdesivir, který nabízí naše společ-
nost. Dodáváme náš remdesivir především  
laboratořím, jež se pokoušejí připravit nový 
lék na covid-19 či podobné viry.

Jak jste se vlastně k výrobě remdesiviru 
dostali? Respektive co Vás do této oblasti 
přivedlo?
Jakmile propukla koronakrize, zajíma-
lo nás, které léky jsou účinné na covid-19. 
Jakmile jsme uviděli strukturu remdesivi-
ru, „cinklo“ nám, vždyť my vlastně na tom-
to typu látek pracovali už před půl rokem, 
než byly vůbec nějaké zmínky o koronaviru. 
Jednou z těch pohnutek bylo na naši práci 
navázat. Druhá byla, že byla po této mole-
kule poptávka a my nenašli žádný zdroj té-
to chemikálie, za který bychom dali ruku 
do ohně, a tak jsme tedy začali připravovat 
molekulu sami. Ne že bychom tady řešili ko-
ronakrizi, to my určitě neděláme, ani nedo-
kážeme, ale spíše přispíváme malým dílkem 
do té celé mozaiky nalezení léku na covid-19.

Nenarušilo to nějak tu vaši předchozí 
výrobu a to, čemu jste se věnovali 
předtím?
Já myslím, že to spíše plynule navázalo. 
S koronakrizí vlastně přišlo období velké ne-
jistoty, co bude dále. Všechny zakázky, které 
byly rozjednané, se s tou koronakrizí najed-
nou zasekly a nikdo nevěděl, co se bude dít. 
Přemýšleli jsme co dál a viděli jsme záro-
veň příležitost přispět k řešení koronakrize 
a dělat něco smysluplného. Napadlo nás dě-

lat roušky, ale nemáme šicí stroje a neumí- 
me šít. Pak jsme chtěli dělat dezinfekce, což 
umíme, ale to nám nebylo umožněno, jelikož 
jsme nesplňovali zákonné podmínky pro 
přípravu, a tak jsme nakonec přišli s tako-
vým řešením, které sedí tomu, co děláme 
a umíme nejlépe, tzn. připravovat chemi-
kálie, a vybrali jsme si remdesivir, který v té 
době nebyl vůbec dostupný.

Jaký je rozdíl mezi remdesivirem pro 
vědecké účely, který vytváříte Vy, 
a lékem, který je nyní tak poptávaný?
Ten rozdíl je hodně velký, hlavně co se týče 
certifikací a režimu výroby. Když vyrábíte 
lék, potřebujete mít již ty vstupní suroviny 
certifikované a v odpovídající kvalitě, což 
u těch chemikálií, se kterými my pracuje-
me, není. Stejně tak je výroba léků mnohem 
komplikovanější z hlediska administrace 
a kontroly procesu výroby. 

Jak bylo náročné vytvoření nového 
postupu výroby a v čem je to výhodné 
oproti tomu, řekněme, původnímu 
postupu?
Postup přípravy remdesiviru je veřejný. My 
jsme jím původně začali, ale vůbec se nám 
to podle něj nedařilo, a tak jsme nakonec 
vymysleli úplně novou technologii. Syn-
tetizovali jsme různé myšlenky a nápady 
z různých vědeckých publikací, přidali na-
še zkušenosti a dali jsme dohromady nový 
přístup přípravy remdesiviru. Náš přístup 
je oproti tomu původnímu výrazně jedno-
dušší a přímočarejší.

Kolik dalších společností ve světě se tím 
také zabývá? Existuje i tady konkurence?
Konkurence v Čechách určitě není. Na světě 
asi tři společnosti, jež remdesivir nabízejí, 
jsou, ale jejich kvalitou si sami nejsme jisti. 
Nemyslíme si, že by prodávali nepravé látky 
záměrně, spíše zrovna u tohoto typu látek je 
velmi obtížné určit přesnou strukturu. 

Jak velké máte kapacity pro výrobu ve 
srovnání s poptávkou?
V současné chvíli nemáme problém pokrýt 
poptávku. Zároveň se pořád snažíme zlep-
šovat naši výrobu co do efektivity a navyšo-
vání kapacit, protože poptávka se stále zvy-
šuje. Posíláme nyní přibližně deset zásilek 
měsíčně po celém světě, například do Jižní 
Koreje či Kanady. Nejvíce remdesiviru míří 
do Silicon Valley, kde je soustředěno nejví-
ce firem zabývajících se nalezením nových 
léků na koronavirus.  

Máte v této oblasti ještě nějaké další 
ambice?
Po našich zkušenostech s koronakrizí vnímá-
me riziko budoucích pandemií a nedostateč-
né připravenosti na ně. Do budoucna je naším 
cílem se zapojit do hledání nových řešení pro 
potenciálně hrozící pandemie a rozšířit spolu- 
práci s vědci a farmaceutickými firmami na 
vývoji nových potenciálních léků, které by 
těmto pandemiím dokázaly předcházet či být 
účinným a rychlým řešením.

VERONIKA ELZNICOVÁ, 

REDAKTORKA KZ

ROZHOVOR s... Kryštofem Šigutem, ředitelem společnosti Santiago chemikálie

Koronakrizi sami neřešíme, 
ale přispíváme svým dílem
V srpnu tohoto roku vydala kralupská firma Santiago chemikálie prohlášení o zahájení vlastní výroby látky 
remdesivir pro vědecké účely. O tom, jak probíhá výroba či jak tato látka pomůže v boji proti koronaviru, s námi 
hovořil Kryštof Šigut, ředitel společnosti.

Santiago chemikálie minulý 
měsíc oslavila jeden a půl roku od 
založení. Má pět zaměstanců.

Kryštof Šigut, druhý zleva, vystudoval 
VŠCHT – obor Organická chemie a syntéza 

léčiv, 10 let se věnuje podnikání.
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Představitelé Kralup nad Vltavou 
schválili na zářijovém zasedání 
zastupitelstva přístavbu multifunkční 
třídy v ZUŠ. Pomohli tak škole 
vyřešit dlouhodobý problém 
s nedostatečnou kapacitou tříd.

Z ákladní umělecká škola má v Kralu-
pech nad Vltavou svou tradici už od 

roku 1949. V současné době se na škole  
vyučují čtyři obory, a to hudební, výtvar-
ný, literárně-dramatický a taneční. Do 
školy dochází 740 žáků, čímž je téměř na-
plněna její kapacita. Kvůli dlouhodobému 
nedostatku učeben je, kromě hlavní bu-
dovy v Riegrově ulici,  výuka rozptýlena 
i do jiných kralupských objektů. Řediteli 
umělecké školy panu Luboši Harazinovi se 
nyní podařilo prosadit přístavbu stávající 
budovy, zalepit tím alespoň nejpalčivěj-
ší problém s prostorem, a žákům a uči-
telům tak poskytnout kvalitnější zázemí 
pro vzdělávání.

„Do stávajících prostor školy se již delší 
dobu nevejdeme, proto velmi vítám mož-
nost přístavby multifunkční učebny, která 
vyřeší naše nejpalčivější problémy,“ hod-
notí kladné rozhodnutí Zastupitelstva ře-
ditel ZUŠ L. Harazin. Stávající učebny jsou 
velmi malé a nenaplňují jak potřeby učite-
lů a žáků, tak ani hygienické normy. Škola 
svádí největší boj s prostorem pro výuku 
hudební nauky. Při těchto hodinách je ve 
velmi malé místnosti přítomno najednou 
až dvacet žáků. Tuto situaci pomůže vyřešit 
právě multifunkční učebna, jež studentům 
nabídne dostatek prostoru. Kromě výuky  
hudební teorie, bude nová učebna využí-
vána i jako zkušebna pro komorní tělesa, 
která při škole působí, pro pořádání men-
ších kulturních akcí, ale i jako místo pro 
setkávání s pedagogy. 

Rodiče vidinu nového prostoru velmi ví-
tají. „Co se týká prostor, v současné době 
považuji za největší problém absenci kon-
certního sálu a zkušebny pro hudební tě-
lesa. Provizorní sály, které byly nejprve  
v obchodním domě Máj a dnes v Hotelu 
Sport, jsou velmi malé,“ konstatuje Simo-
na Hrňáková, jejíž děti navštěvují základní 
uměleckou školu v Kralupech nepřetržitě 
více než deset let.

Na projekt přístavby multifunkční učeb-
ny v umělecké škole uvolnilo město Kralu-
py nad Vltavou 2,7 mil. Kč. Město by mělo 
v nejbližší době vyhlásit výběrové řízení na 

realizaci projektu. Nová třída by se měla 
otevřít v polovině roku 2021.

14 zastupitelů přístavbu podpořilo, 
dva se zdrželi hlasování
Přístavba multifunkční učebny bude reali-
zována i díky vstřícnému jednání ze strany 
vedení města. Zastupitelstvo na svém zá-
řijovém zasedání téměř jednohlasně pří-
stavbu budovy v Riegrově ulici odsouhla-
silo. Napomohlo tomu vyjednávání města 
se zhotovitelem projektu A.D.U. atelierem 
s.r.o. o ceně. Náklady na realizaci projektu 
se podařilo snížit, a tak se zastupitelé do-
hodli, že projekt podpoří. „Chceme panu 
řediteli umožnit, aby mohl uspokojit zájem 
všech dětí o hudební vzdělání,“ hodnotí vý-
sledek hlasování starosta Kralup nad Vlta-
vou Marek Czechmann. 

Jedním ze zastupitelů, který přístavbu  
současného pracoviště ZUŠ nepodpořil, 
byl Ing. Ivan Ottis, podle kterého to ne-
jsou dobře investované peníze: „Naprosto 
respektuji, že ZUŠka větší prostory potře-
buje. Podstatnou část zrekonstruované-
ho pivovaru zabere právě umělecká škola, 
proto by mohli vydržet ještě několik let 
v provizorním režimu.“ Konkrétní řešení 
nedostatku prostoru však zastupitel nemá.

Nové kulturní centrum počítá 
s prostory i pro ZUŠ
O tom, že z budovy bývalého pivovaru vznik-
ne multikulturní centrum, v rámci něhož 
poskytne i dostatečně velké prostory základ-
ní umělecké škole, se představitelé města 
dohodli již v roce 2017. Na květnovém jed-
nání v roce 2019 byla adaptace objektu býva-
lé pivovarské sladovny schválena a v únoru 
2020 byl vybrán projektant. ZUŠ by měla 
získat minimálně dvakrát větší prostor, než 
má nyní k dispozici. Tyto plány by měly hlad 
umělecké školy po větším prostoru nasytit, 
což potvrzuje i ředitel „ZUŠky“ a navíc uvá-
dí další přínos přesunu do multikulturního 
centra: „V okamžiku stěhování do nových 
prostor by se opět sloučily všechny čtyři na-
še umělecké obory a došlo by tak k dalšímu 
zkvalitnění jejich spolupráce.“

V současné době se hovoří o pětiletém 
časovém horizontu, v průběhu kterého by 
měl být projekt dokončen. „Zatím nevíme, 
jestli město bude mít na projekt dostatek 
finančních prostředků. Chceme provést  
rekonstrukci i za cenu, že by si na to měs-
to mělo vzít nějaký úvěr,“ uvedl starosta  
M. Czechmann pro Kralupy TV.

LUCIE BAVOROVÁ, 

REDAKTORKA KZ

Základní umělecká škola se 
dočká nové multifunkční třídy
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Posluchači koncertu v pronajatých 
prostorách Hotelu Sport
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S blížícím se podzimem brzy nastane 
doba vegetačního klidu, která je pro 

stromy a keře dobou odpočinkovou za to, 
že pro nás v průběhu vegetace pomáhaly 
vytvářet zdravější podmínky žití ve městě. 
Vegetační klid je ale současně zákonem sta-
novenou dobou pro možné kácení stromů. 
Městský úřad proto každoročně vyřizuje 
žádosti právnických i fyzických osob, kte-
ré většinou z objektivních důvodů žádají 
o povolení kácení dřevin. Tato povinnost 
se vztahuje i na subjekt, kterým je Město 
Kralupy nad Vltavou, jež zahájilo proměnu 
sídelní zeleně městské části Lobeček. 

Strom ve špatném zdravotním stavu je 
napadán chorobami, celkově chřadne a stá-
vá se tak hrozbou. Denně kolem nich pro-
chází stovky obyvatel, včetně dětí, projíždí 
automobily či se nacházejí v blízkosti ne-
movitostí, a pokud by zde hrozila jakáko-
li újma na zdraví, životě či majetku obča-
nů, nelze v takovém případě dlouho váhat. 
Abychom zamezili zhoršování zdravotní-
ho stavu stromů, jsou jejich koruny šetrně 
ořezávány, avšak v některých případech je 
nutné strom pokácet. Za pokácené stro-
my jsou vysazovány nové, aby nedocházelo  
k postupnému vymizení zeleně.

Koncepční řešení přináší 
ateliér Proluka
Abychom řešili stav stromů a keřů jako 
celek a vyhnuli se tak nahodilému nekon-
cepčnímu řešení, rozhodlo se vedení města 
nechat vypracovat návrh a následně pro-
jekt „Revitalizace funkčních ploch a prvků 
sídelní zeleně – sídliště Lobeček/ Kralupy 
nad Vltavou.“ Zpracovatelem projektu je 
ateliér Proluka. Jako vstupní podklady pro 
provedení projektu byl dodán dendrologic-
ký průzkum dřevin a biologický průzkum. 
Tyto průzkumy byly zadány významným 

odborníkům na modrozelenou infrastruk-
turu.

Pro lokalitu Lobeček se rozhodlo proto, 
že se jedná o velké území s několika dílčími 
urbanistickými celky bytové zástavby. Stá-
vající zeleň byla založena převážně velko-
rysým a koncepčním způsobem, obdobně 
jako urbanizmus řešeného území. V průbě-
hu času byly ale prováděny dílčí dosadby, 
často individuální iniciativou, místy došlo 
k iniciaci náletové zeleně. Celkový stav ve-
getace byl shledán jako velmi hodnotný, pro 
perspektivní existenci a kontinuitu však 
vyžaduje provedení řady pěstebních zásahů 
(bezpečnostní opatření a výchova porostů) 
a nové výsadby v celém území.

Pokácené dřeviny  
nahradí nová výsadba
V období vegetačního klidu proto bude 
v předmětné území odstraněno 38 ks stro-
mů podléhajících povolení o kácení dřevin, 
které jsou uvedeny v následující  tabulce.

Dále budou pokáceny dřeviny, na něž se 
povolení ke kácení nevyžaduje – pro dře-
viny o obvodu kmene do 80 cm měřeného 
ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené 
porosty dřevin, pokud celková plocha ká-
cených zapojených porostů dřevin nepře-
sahuje 40 m2.

Stromy navržené v dendrologické studii 
ke kácení jsou ve špatném zdravotním sta-

vu (výrazně narušená vitalita nebo stabilita 
stromů, infekce kmene, částečný vývrat, 
praskliny kmene) a z dlouhodobého hle-
diska jsou zcela neperspektivní a poten- 
ciálně zde hrozí vývrat a pád na komuni-
kace (chodníky, silnice).

Za pokácení uvedených stromů bylo 
uloženo provedení náhradní výsadby (221 
stromů)  dle § 9 zákona jako kompenzaci 
ekologické újmy. Výsadby budou provede-
ny na základě předloženého projektu výše 
uvedeného.

Nová výsadba do pěti let
Výsadba bude provedena na pozemcích v k. 
ú. Lobeček. Výsadba bude provedena v jar-
ním nebo podzimním období, nejpozději 
do 30. 11. 2025. 

Pevně věřím, že realizace projektu je vel-
kým posunem pro zlepšení životní úrovně 
v zájmové lokalitě, hodné roku a století, 
které se píše. A s ohledem na tuto skuteč-
nost pevně doufám, že se nové a nákladné 
výsadby nestanou terčem vandalských pri-
mitivů. Ty pevně doufám jednou vymýtí-
me, neboť jsou pro naši společnost stejně 
škodliví, jako cizopasné houby pro stromy.

JAN KOBERA

VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU

Zeleň v Lobečku projde 
významnou revitalizací

Seznam stromů, které je povoleno kácet + 
seznam nové výsadby naleznete na  
www.kralupskyzpravodaj.cz.

NEJDŘÍVE ZELEŇ, POZDĚJI ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ
Vojtěch Pohl, kralupský místostarosta: „Hlavní myšlenkou projektu „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště Lobeček/ Kra-
lupy nad Vltavou“  je koncepční obnova zeleně v osídlené oblasti Lobečku. V uplynulých suchých letech jsme v předmětné lokalitě průběžně za-
znamenali větší podíl uschlé zeleně, proto projekt zahrnuje moderní druhy stromů (např. javor babyka, muchovník Lamarckův, cedr atlaský, třešeň 
ptačí aj.), které by se měly lépe adaptovat v městském prostředí. Přestože je v rámci projektu ve vnitroblocích naznačena i navrhovaná cestní síť, 
herní a odpočinkové prvky, a naopak odstranění různých zastaralých zdí a nepoužívaných prvků, tak současná realizace se bude týkat pouze zeleně. 
Projekt počítá i s budoucí péčí, kontrolou a zálivkou nově vysazované zeleně po dobu 3 let od její výsadby.“
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Městská zeleň v městské části Lobeček
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Vrámci vyhodnocení integrace 
Slánska bude na základě 
připomínek měst, obcí a cestujících 
provedena úprava linkového vedení 
a jízdních řádů linek PID v obvodu 
MHD Kralupy nad Vltavou. 

V rámci této úpravy dojde ke změnám na 
linkách 457, 458 a k zavedení linky 617 

pro zajištění spojení Kralupy n. Vlt. – Ne-
lahozeves – Velvary – Slaný.

Na linkách obsluhující město Kralupy n. 
Vlt. bude kromě stávajícího dopravce ČSAD 
Střední Čechy nově jezdit také dopravce 
ČSAD Slaný. Současně bude do jednotné-
ho tarifu na území města zapojen i třetí  
dopravce Valenta–bus, který zajišťuje pro-
voz na lince 620 obsluhující zčásti také 
místní část Zeměchy.

Vzhledem k tomu, že většina linek je 
v současné době ukončena u železniční sta-
nice a nezajišťuje průjezdnou přepravu skrz 
město, čímž je pro řadu přepravních vazeb 
nutné vykonat přestup a zakoupit tak dvě 
nepřestupní jízdenky pro místní přepravu, 
souhlasilo vedení města se zrušením stá-
vajícího tarifu MHD Kralupy nad Vltavou 
a přejití na PID tarif, jehož hlavní výhody 
jsou následující.
} Jedna jízdenka na všechny linky a do-
pravce, kteří obsluhují Kralupy n. Vlt.
} Libovolný přestup mezi všemi lin-
kami, a to včetně železničních spojů 
– v autobusovém spoji lze při nástupu 
zakoupit jízdenky např. rovnou až do 

Prahy a ušetřit „nástupní sazby“ při 
dvojím zakupování jízdenek. 
} Možnost využití časového jízdného 
https://pidlitacka.cz/home, díky kte-
rému cestující dále ušetří. 
} U časového jízdného  (90denní, roč-
ní v tarifu student, důchodce 65+) 
existuje možnost zpětného proplace-
ní zbývající částky jízdného ze strany 
Středočeského kraje https://www.kr-
-stredocesky.cz/web/doprava/stredo-
ceske-jizdne. 
} Využití mobilní aplikace PID Lítačka 
https://app.pidlitacka.cz/ nebo plateb-
ní karty pro nahrání časového kupo-
nu nebo platby jednotlivého jízdného.

Ke změnám v jízdním řádu 
dojde 15. 12. 2020.
Při cestách po Kralupech a přilehlých  
obcích na linkách 457 a 458 platí do poloviny 
prosince jednotlivé jízdné v plnocenné výši 
12 Kč (platba u řidiče), 10 Kč (jízdné z před-

prodeje) a zvýhodněné jízdné pro děti ve 
věku 6–15 let ve výši 6 Kč za platbu u řidiče  
a 5 Kč z předprodeje.

Ceny tarifu PID
} Cena jízdného se odvíjí od délky jízdy dle 
jízdního řádu.
} Pokud bude jízda trvat do 15 minut, cena 
je 12 Kč (základní jízdné) a 3 Kč (zvýhod-
něné jízdné).
} Pokud bude trvat do 30 minut, cena zá-
kladního jízdného je 18 Kč a zvýhodněného 
jízdného 4 Kč.
} Delší jízda znamená 3 pásma – 60 minut 
– 24 Kč/ 6 Kč. Pro pravidelné cestující je 
doporučováno časové jízdné.

V systému PID jsou všechny zastávky li-
nek 457 a 458 na území sídel Kralupy nad 
Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves a Miřejovi-
ce zařazeny do tarifního pásma 3. 

Jízdní doklady systému PID platí jako 
síťové a přestupní. V rámci své pásmové 
a časové platnosti lze na ně tedy přestu-
povat na jinou autobusovou linku PID, na 
vlak PID, nebo je lze použít v MHD Praha 
(pásma P, 0, B). 

Zvýhodněné jízdné: pro děti od 6 do 
18 let, studenti až do 26 let, senioři nad 65 
let. Nárok na slevu je nutné doložit.

Zdarma cestují: dítě do 6 let (v dopro-
vodu osoby starší 10 let), senior 70+ (občan-
ský průkaz členské země EU), osoba ZTP 
(Český průkaz ZTP nebo ZTP/P). S průka-
zem ZTP/P je přeprava zdarma i pro prů-
vodce.

Více o investicích na www.kralupskyzpravodaj.cz/rubriky/investice.

Demolice bývalé trafostanice 
Palackého náměstí,  
Kralupy nad Vltavou 
Rada města schválila zhotovitele na demoli-
ci výše uvedené trafostanice s dodavatelem 
Františkem Kyllarem. Vlastní demolice bude 
zahájena v lednu 2021 a bude probíhat dva 
měsíce. 
Marcela Horčičková, vedoucí odboru rea-
lizace investic a správy majetku: „Bývalá 
trafostanice, kterou má město ve svém ma-
jetku, je nevyužívaná. Nová trafostanice byla 
přemístěna do Žižkovy ulice. O účelu nově vy-
tvořeného prostoru bude samospráva jednat 
až po demolici a vyčištění místa.“ 
Náklady celkem: cca 1,2 mil. Kč s DPH

Rekonstrukce komunikace v ulicích 
Čechova a Vrchlického,  
Kralupy nad Vltavou – I. etapa
V říjnu byly dokončeny veškeré stavební prá-
ce. Z důvodu technologické přestávky bude 

provedeno dopravní značení v první polovi-
ně listopadu, následně proběhne kolaudace 
této ulice.
PARKOVACÍ DŮM  
Kralupy Nad Vltavou
Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 
Ten by mohl být znám do konce roku 2020.
Marcela Horčičková, vedoucí odboru rea-
lizace investic a správy majetku: „Nevznik-
nou-li při výběrovém řízení komplikace, rádi 
bychom uzavřeli smlouvu o dílo ještě letos.“
Výběrové řízení probíhá dle zákona o veřej-
ných zakázkách a dle podmínek dotačního 
programu.
Plánovaný termín realizace výstavby parko-
vacího domu: rok 2021 po dobu 10 měsíců

Změny jízdního řádu MHD 
přinášejí přechod na PID tarif

Ceník tarifu PID je k dispozici na adrese 
https://pid.cz/primestske-cestovani/.
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 7. 9. 2020
Z důvodu výskytu koronaviru byla uzavřena  
budova Mateřské školy v ulici J. Holuba.

 18. 9. 2020
Na základě rozhodnutí KHS dochází k tomuto 
dni k uzavření ZŠ Generála Klapálka, a to až do 
28. 9. 2020. 
Od 18:00 hod. se s výjimkou výstav, trhů, vele- 
trhů a jim podobných akcí budou moci konat 
vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve 
stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý 
účastník akce bude mít určené místo k sezení.

 24. 9. 2020
Ministerstvo zdravotnictví omezuje otevírací 
dobu provozoven stravovacích služeb od 22:00 
hod. do 6:00 hod. a upravuje konání hromad-
ných akcí.

 29. 9. 2020 
KHS eviduje v Kralupech nad Vltavou 46 obča-
nů s pozitivním testem na covid-19.

 1. 10. 2020
KHS eviduje v Kralupech nad Vltavou 65 obča-
nů s pozitivním testem na covid-19.
Počet vyléčených: 79.

 5. 10. 2020 
Omezují se hromadné akce. Na 14 dní jsou 
zakázány koncerty a divadelní představení, při 
kterých se převážně zpívá, a dále hromadné 
akce pro více než 10 osob ve vnitřních prosto-
rech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. 
Na území hlavního města Prahy a krajů, které 
jsou podle platného semaforu zařazeny do 
oranžové a červené, je od 5. do 18. října 2020 
omezen provoz středních, vyšších a vysokých 
škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické 

situaci je v těchto krajích zakázána osobní pří-
tomnost studentů na výuce. Nově není součástí 
vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.
KHS eviduje v Kralupech nad Vltavou 109 obča-
nů s pozitivním testem na covid-19.

 7. 10. 2020 
Koronavirus na Mělnicku: 

Celkem případů od začátku epidemie 924

Nemocní 493

Vyléčení 431

Zemřelí 2

 8. 10. 2020
KHS eviduje v Kralupech nad Vltavu 124 obča-
nů s pozitivním testem na covid-19.

 12. 10. 2020
Městský úřad uzpůsobil hodiny pro veřejnost 
dle vládních nařízení, a to až do 25. října.
Koronavirus na Mělnicku:

Celkem případů od začátku epidemie 1224

Nemocní 655

Vyléčení 569

Zemřelí 2

 14. 10. 2020
V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou 
situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnic-
tví k dalším protiepidemickým opatřením.
} Zavírají se všechny školy s výjimkou škol ma-
teřských. 
} Je zakázán pobyt studentů, kteří mají trvalé 
bydliště v ČR, na kolejích.
} Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístup-
ných místech.
} Lidé se mohou shromažďovat v maximálním 
počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy 
a samosprávy. Omezení se týká skupin venku 
i uvnitř, například i sportovců.

} Zavádí se povinnost nosit roušky na zastáv-
kách veřejné dopravy. Tedy na nástupištích,  
přístřešcích MHD nebo v čekárnách.
KHS v Kralupech nad Vltavou eviduje 174 obča-
nů s pozitivním testem na covid-19.
Na ZŠ Václava Havla byla zřízena školní družina 
pro děti, jejichž rodiče se aktivně podílí na ře-
šení krizové situace v souvislosti s koronavirem 
(zaměstnanci IZS, lékaři, zdravotníci, policisté 
aj.).
Od půlnoci došlo k úplnému zavření restaurací, 
klubů i barů. Tato zařízení mají možnost prodá-
vat jídlo s sebou ve výdejních okénkách.

 16. 10. 2020 

KHS v Kralupech nad Vltavou eviduje  
205 občanů s pozitivním testem na covid-19.

 20. 10. 2020 

Koronavirus na Mělnicku:

Celkem případů od začátku epidemie 1623

Nemocní 1052

Vyléčení 571

Zemřelí 4

 21. 10. 2020

Povinné nošení roušek v autě, kromě řidičů, kte-
ří pojedou sami nebo se členy rodiny. Zavedena 
povinnost nošení roušek i na zastavěném území 
obce při vzdálenosti menší než dva metry od 
ostatních lidí.

 22. 10. 2020

LOCKDOWN. Omezuje se pohyb osob. Výjim-
kou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři, za 
rodinou. Zavírají se maloobchody a služby (s vý-
jimkami dle nařízení vlády). V OC jsou otevřeny  
pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny. 
Úřední hodiny se omezují na 5 hodin dvakrát 
týdně.

■  Stávající koronavirová situace se z pohledu Města v mnohém liší od oné první vlny, jež nás zasáhla v jarních 
měsících. Město Kralupy disponuje nejen dezinfekčními prostředky, ale také zásobou roušek, jež je schopno 
prostřednictvím DPS Kralupy účelně distribuovat. Zároveň i občanská angažovanost v tomto ohledu není až tolik 
intenzivní, totéž se týká i zájmu o nejčerstvější informace z regionu. Paradoxně ale přesně v tomto ohledu se 
mnohé změnilo. Krajská hygienická stanice totiž začala městu poskytovat přesné údaje o počtu nakažených  
(cca každý třetí den), přičemž přehled se vztahuje i na ostatní obce v rámci ORP Kralupy nad Vltavou.

KORONAVIRUS
nejen v KRALUPECH

7. 9. – 22. 10. statistiky, vládní opatření, informace z Města
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Energetik bude pracovat na odboru Re-
alizace investic a správy majetku. Po-

tenciálního uchazeče by mohla zaujmout 
rozmanitost pracovní náplně. Energe-
tik bude především zpracovávat úkoly  
v oblasti energetické politiky města, napl-
ňovat cíle energetického plánu města včet-
ně akčního plánu města, bude mít možnost 
spolupracovat s projektanty při přípravě 
budoucích projektů se zaměřením na ener-
getickou náročnost budov či koordinovat 
hromadné nákupy energií. V neposlední 
řadě bude od něj očekávána příprava EPC, 
vyhodnocování spotřeby energií a prezen-
tování návrhů na možnou úsporu či zod-
povědnost za nastavení procesů dle normy 
ISO 50001.

Mapování a zavádění nových trendů  
v oblasti chytrého řízení měst zaměřeného 
na ekologii musí být řízeno pracovníkem 
určeným na vypsanou pozici, jenž bude 
pracovat v této oblasti na plný úvazek. „Již 
nelze mít na úřadě a městě velikosti Kralup 
tuto činnost pouze jako doplněk k jiným ná-
plním práce. Svojí činností si na svůj plat 
určitě vydělá, a ještě městu přinese finanč-
ní úspory,“ dodává L. Lesák.

Pozice je určena pro uchazeče, který 
má zájem o kreativní a odbornou práci 
pro město, který touží po seberealizaci. Je 
vhodná pro absolventy technických univer-
zit. Ideálním uchazečem je tak člověk, jenž 
dokáže přinášet nové a moderní nápady.

Energetik tedy bude jedním z hlavních 
tvůrců dalšího rozvoje města v oblasti 
energetických úspor (energie, voda, plyn), 
a i v oblasti ekologických projektů (např. 
zasakování vod, fotovoltaika). Vybraný 
uchazeč postupně získá znalosti plynoucí 
z potřeb města, příspěvkových organizací 
a občanů. V neposlední řadě je nová pozice 
spojena s dalším vzděláváním (např. atrak-

tivní školení v rámci Sdružení energetiků 
a samospráv – SEMMO).

„V rámci přípravy této pracovní pozice jsme 
navázali bližší spolupráci s panem Jarosla-
vem Klusákem, který je průkopníkem v tomto 
oboru a zároveň Sdružení energetických ma-
nažerů města a obcí. V případě úspěšného 
obsazení pozice energetika je město Kralupy 
n. Vlt. připraveno vstoupit do tohoto sdruže-
ní, abychom mohli čerpat důležité informace 
a zkušenosti v této oblasti,“ dodává Vojtěch 
Pohl, místostarosta Kralup n. Vlt.

Přínosy pracovní pozice 
energetika pro město v praxi dle 
Jaroslava Klusáka ze SEMMO.
} Dlouhodobé snížení provozních výdajů města.
} Optimalizace a komplexnost investic, kdy je cí-
lem u budov města nejen maximálně snížit spotřebu 
energie, ale dbát i na vnitřní kvalitu, aby se budovy 
nepřehřívaly v létě a optimálně vytápěly v zimě.
} Vyšší využití obnovitelných zdrojů v rámci města, 
dešťové vody a integrace zeleně do budov. Z dosa-
žených úspor financovat nové projekty úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů, čímž budou minimali-
zovány výdaje za energie, jež odcházejí z města.
} Motivovat k úsporám a využití obnovitelných zdrojů 
i domácnosti, místní podnikatele apod.

ENERGETICKÝ MANAŽER MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU 
Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ
 – sociálně právní ochrana dětí 

Nástup: ihned, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). 

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ /na dobu určitou/
 – sociálně právní ochrana dětí na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

Nástup: ihned, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). 

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“. Lhůta pro podání přihlášek je do 30. 11. 2020.

■  Zcela nová pozice je atraktivní jak pro město, tak pro samotného uchazeče a přinese výhody oběma stranám. 
„Snižování spotřeb energií je cílem všech moderních měst. Nutnost vytvoření této pozice vznikla přibližně před 
rokem. Vyplynula převážně z potřeb finančních úspor při provozech jednotlivých odborů. Rádi bychom také zavedli 
řízení smart city v oblasti kontrol spotřeb energií, stejně tak i systém ekologických prvků při čerpání energií, k čemuž 
potřebujeme mít městského energetika,“ představuje důvody vytvoření nové pozice místostarosta Libor Lesák.

Hlledá se energetik Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou

Ilustrativní foto
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Jak byste popsal Váš příchod do KaSSu?
Vystoupil jsem z vozu, přešel ulici, vzal za 
kliku a… Jak vidíte, dělám si z toho legraci, 
ale to bývá takový obranný mechanizmus, 
když kolikrát člověk neví, před čím stojí. Já 
jsem takto stál prvního září v osm hodin 
před budovou KaSSu a podobně jako prv-
ňáčci tou dobou před svými novými ško-
lami se díval nahoru na tu velkou budovu 
s nejednou otázkou na mysli. Bylo mi jasné, 
že je přede mnou další životní výzva. 

Jaké bylo Vaše předchozí povolání a v čem 
se Vám předchozí zkušenosti budou „hodit“ 
pro vykonávání funkce ředitele KaSSu? 
Když jsem právě zmínil to přirovnání s prv-
ňáčky, mělo to spojitost i s mým předcho-
zím povoláním. Býval jsem kantorem, a to 
zhruba 12 let. Učil jsem na prvním i dru-
hém stupni a pět let na zdejším gymná-
ziu. Jak se na učitele patří, jsem zvyklý lidi 
úkolovat a ověřovat si zpětnou vazbu. To už 
bude taková moje profesní deformace, ale 
věřím, že moji vstřícní kolegové ji budou 
chápat. Stejně tak bych měl být schopný 
lidem ukázat či vysvětlit, jak různé situace 
či problémy řešit ku prospěchu věci.

Čím jste ve výběrovém řízení na pozici 
ředitele Kulturního a společenského 
střediska zaujal?
Koupil jsem si za tím účelem novou koši-
li a nechal se ostříhat... Už to dělám zas…
Když jsem byl tedy po sepsání vize roz-
voje pozván na první kolo pohovorů, byl 
jsem potěšen, ale také samozřejmě trochu 
nervózní a celkově jsem ze svého výkonu 
neměl zvlášť dobrý pocit. Věděl jsem, že 
se dovedu připravit a prezentovat ještě na 
lepší úrovni, a tak jsem napřel síly do kola 
druhého. Hodně jsem si na to téma přečetl, 
shlédl o KaSSu starší reportáže Kralupské 
TV, mluvil jsem s přáteli z oblasti kultury. 
Poznatky a vize jsem pak představil ve své 
prezentaci pro druhé kolo VŘ. Co konkrét-
ně pak přimělo radní města k rozhodnutí 
mě přijmout, se musíte ptát jich. 

V jakém stavu jste převzal žezlo od 
předchozího ředitele?
To, o čem chci mluvit, nebude záležitost 
personální a nerozhoduje tolik, který ře-

ditel přede mnou udělal tohle a neudělal 
tamto. Zde je jasná skutečnost, že se nachá-
zíme v budově postavené v roce 1965, což je  
ze všech stran znát. Poslední větší viditelná 
investice do budovy byla před sedmi lety, 
kdy KaSS dostal nový vzhledný kabát, leč 
zevnitř není situace už tak veselá. A nejpal-
čivější problém budovy je paradoxně ten, 
který je nejméně na očích – rozvody elektři-
ny. Nejen z revizních zpráv je jasná nutnost 
započít další fázi obměny elektroinstalace. 

Jakých dalších změn je dle Vás nejvíce 
potřeba?
Když tedy pominu otázku nové elektro-
instalace, která skýtá možnost i násled-
né nové výmalby sálu, vyvstávají zde další 
méně urgentní požadavky na změny, třeba 
v podobě pořízení velmi nákladného no-
vého laserového projektoru pro moderní 
projekce filmů. Celý objekt by si zaslou-
žil lépe fungující vzduchotechniku, ne- 
řku-li přímo klimatizaci. Jeho prostor je 
třeba kvůli případným nepřizpůsobivým 
návštěvníkům monitorovat průmyslo- 
vými kamerami. V kancelářích místy 
bojujeme se zastaralou technikou a sítí.  
Toalety naproti šatně velkého sálu by 
po letech zasloužily obměnu. Malý sál  
v patře též. Dále bych rád přistoupil k revi-
talizaci zahrady KaSSu, která v tuto chvíli 
slouží lecčemu, jen ne kulturním zámě-
rům. Zde by měl mimo zahradních úprav 
vzniknout nad malým podiem altánek pro 
nenáročné hudební či divadelní produkce.  
Jak vidno, mnohé z plánovaných změn ma-
jí za předpoklad funkční elektroinstala-

ci, a jsme zase obratem u problému číslo 
jedna.

To jste zmínil takové ty technické 
nutnosti, jaké jsou ale v širším měřítku 
Vaše cíle?
Z těch krátkodobých cílů je to jasné – vypo-
řádat se s probíhající krizí v kultuře v dů-
sledku omezení spojených se současnou epi-
demií. Všechna podobná kulturní střediska 
se kvůli této situaci dostanou v roce 2020 
(a doufám, že tím už to skončí) do nemalé 
ztráty. KaSS má to štěstí, že jeho zřizova-
tel, tedy Město Kralupy nad Vltavou, má na 
srdci funkční chod svých příspěvkových or-
ganizací a je připraven mu pomoci. Vůbec si 
nedovedu představit, že bychom byli za této 
situace soukromým subjektem. To by pro 
nás letošní rok byl zřejmě rokem posledním. 

No a z těch dlouhodobých cílů je to ta-
ké jasné – vypořádat se s probíhající krizí 
v kultuře. Tečka. Anebo dodám, co je nad 
světlo jasné, společnost cílí na kulturu stá-
le méně a stát v tom také mnoho nedělá. 
Musíme tedy našim návštěvníkům cestu 
k nám sami jasně ukazovat.

V samotném začátku Vašeho působení 
v nové roli ředitele, jste se dostal do 
nelehké situace, kdy musely být zrušeny 
už jednou přeložené Dny Kralup, jedna 
z nejvíce navštěvovaných akcí ve městě. 
Mohl byste popsat, co vše spadlo na Vaše 
bedra, jak jste celou situaci zvládli?
Ono je upřímně snadnější věci rušit než je 
uskutečňovat, a to bohužel platilo i v tom-
to konkrétním případě. Dny Kralup jsou 
největším lákadlem sezóny a jejich večer-
ní sobotní program má být celkovým vy-
vrcholením všeho snažení. Jejich přípravy 
začínají obratem po jejich ukončení a ce-
lý rok je postupně celý tým KaSSu mode-
luje a vylepšuje ke konečné letní podobě. 
Těm letošním bohužel podzimní termín 
nebyl souzen. Ve finální fázi příprav nás 
nejvíce děsila stále se zhoršující situace ko-
lem veřejného zdraví, která pak vystavi-
la Dnům Kralup 2020 definitivní stopku.  
Přípravy původně omezoval nezvyklý  
prostor náměstí, který není kvůli mnoha 
napevno zakomponovaným prvkům pro 
takovouto akci ideální. Hledalo se tedy ně-

ROZHOVOR s... Robinem Janošem, ředitelem KaSS Kralupy nad Vltavou

Cestu ke kultuře je třeba ukazovat
■ V září usedl do křesla ředitele KaSSu Robin Janoš, bývalý kantor na místním gymnáziu. Jeho první kroky budou 
směřovat k vyřešení nejpalčivějšího, ač skrytého, problému – k výměně stávajících rozvodů elektřiny a ke zmírnění 
dopadů koronavirové krize na kulturu. „Máme solidní základnu aktivních obyvatel, kteří se chtějí po práci či škole 
dobře bavit,“ optimistickým naladěním čelí překážkám nový ředitel, jehož zkušenosti a vize vám představujeme 
v následujícím rozhovoru.
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kolik řešení, jak vhodně umístit stage a ná-
sledně uspořádat další stany a stánky, třeba 
i včetně toalet, aby ale zároveň mohlo fun-
govat zásobování a byl zajištěn i případný 
přístup IZS, aby bylo odevšud dobře vidět 
na pódium atp. Následné nařízení (tehdy 
ještě královských 1 000 osob max.), které 
mělo návštěvníky dělit do sektorů, si vyža-
dovalo nekonečné oplocování a rozčleně-
ní již tak zúženého prostoru. Takřka klece, 
přeplněné exity a turnikety k monitorování 
počtů, páskování návštěvníků, čekající lidé 
za vstupem – někteří možná marně, všude 
pořadatelská služba jako na ligovém fotbale, 
po sektorech omezená občerstvení, stojany 
s dezinfekcí… Asi bylo vážně lepší, že jsme 
takovéto vyvrcholení Dnů Kralup nezažili. 

Jak moc ovlivňují vládní opatření chod 
KaSSu?
Odpověď je triviální, ovlivňují nás velmi. 
Když jsem v případě letošních neuskuteč-
něných Dnů Kralup tvrdil, že je lehčí akce 
rušit než organizovat, uvedu ještě na pra-
vou míru, co nyní zažíváme v rámci ome-
zování kulturních center.

Přicházíme o peníze. Přišli jsme o ně na 
jaře a teď znovu. Nevíme, zda akci dříve 
odvolá vláda, sám interpret nebo my na 
základě nízkého zájmu o ni. O konání akcí 
přemýšlíme postupně několikrát a s lítostí 

nakonec zveřejňujeme zprávy o zrušených 
nebo v lepším případě přeložených progra-
mech. Chápu, že to začíná být nepřehled-
né. V případě pochybností bych majitelům 
zakoupených lístků radil navštívit náš web 
kasskralupy.cz, potažmo naše FB profily 
a vyhledat si podrobné info o konkrétní akci. 
Je mi velmi líto všech zklamaných diváků, 
ale bohužel na stejné lodi pluje i většina 
hudebních interpretů, divadel a filmových 
společností. Nezbývá než si přát, aby tento 
rok, který se smutně zapíše jako rok ome-
zování lidstva nejen ve věcech kulturních, 
vystřídal zas rok plný zdraví, síly a odhod-
lání opět se věnovat tomu, co nám již od 
pradávna vnáší radost do života. 

Jak si dle Vás stojí kultura v Kralupech 
nad Vltavou v porovnání s jinými městy 
o podobném počtu obyvatel?
Asi úplně nejde porovnávat se s městy (ač-
koli obdobně lidnatými) jako jsou třeba 
Mělník, Kutná Hora, Beroun nebo Kadaň. 
Jsou města, která jsou historická, mají své 
po staletí pevně dané jádro a těší se tradič-
nímu kulturnímu zájmu přespolních, neř-
ku-li zahraničních návštěvníků. Takovým 
městem jistě nejsme a ani být nemůžeme. 
Máme zase ale solidní základnu aktivních 
obyvatel, kteří se chtějí po práci či škole 
dobře bavit. Sport naštěstí zajímá značnou 

část z nich. Stran kultury není pak zas tak 
lehké přesně určit, co Kralupany trvale táh-
ne. Mění se to s ohledem na věkové katego-
rie, jejich trendy a oblíbené žánry. A vždy 
se bude někomu zdát, že ten jeho styl bývá 
opomíjen. Ale zároveň zde vždy bude pano-
vat jakási přímá úměra mezi návštěvností 
a kvalitou nabídky programu. Čím více bu-
dou lidé na naše produkce chodit, tím více 
financí vygenerujeme na širší a variabilněj-
ší program dle přání a požadavků široké 
veřejnosti. My návštěvnost filmů a před-
stavení pečlivě monitorujeme a ve výsledku 
se dá tvrdit, že diváci tak svou návštěvou 
ovlivňují kvalitu nabídky našich služeb. 

Na co nového by se mohli návštěvníci 
v nejbližší době těšit?
Tohle je klasická otázka v dobách, kdy vše 
běží standardně a nehrozí nějaká omezení. 
V současnosti nám však krom samotného 
„těšení“ mnoho nezbývá. Jelikož se v tyto 
dny hromadně ruší vnitřní akce, chtěl bych 
raději naše příznivce vyzvat, aby kulturu 
podpořili v rámci zahájeného prodeje abo-
nentních představení na příští rok. Další 
možnou formou projevu přízně je zakou-
pení poukázek na produkce v nadcházející 
sezóně. Takové poukázky mohou být záro-
veň i vhodným dárkem pod stromeček pro 
naše nejbližší.
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Dobře provozované moderní spalova-
cí zařízení produkuje výrazně méně 

znečišťujících látek (např. oxidu uhelnaté-
ho, prachu apod.) než dobře provozované 
staré zařízení. Správně spalovat a udržovat 
dostatečnou teplotu během topení je velice 
důležité. Při nedostatečném přívodu vzdu-
chu (pokud „přiškrtíte“ přívod vzduchu, 
kotel má těsný spalovací prostor a přidáte 
velkou dávkou paliva) dochází k nedokona-
lému spalování, při kterém nadměrně vzni-
kají např. oxid uhelnatý, rakovinotvorné 
polyaromatické uhlovodíky a saze (prach). 
Lepší je tedy přikládat častěji menší dávku 
paliva a nechat palivo rozhořet, až poté po-
malu omezovat přívod vzduchu.

Pro představu – starý kotel vypustí roč-
ně do ovzduší přibližně 50 až 300 kg pra-
chu. Nové kotle jsou podstatně kvalitnější, 
a pokud jsou správně provozovány, vypustí 
za rok do vzduchu méně než 15 kg prachu. 

Uživatele malých spalovacích zaříze-
ní na tuhá paliva většinou nejvíce zajímá 
míra využití energie paliva (spotřeba pa-
liva) a s ní související náklady. Nejlepších 
výsledků je dosaženo u kotlů s automatic-
kou dopravou paliva do spalovací komory 
a u zplyňovacích kotlů. 

Jeden ze základních rozdílů mezi moder-
ními automatickými kotli a starými proho-
řívacími kotli je v rozdílném množství pa-
liva, které právě hoří ve spalovací komoře. 
Je to dáno rozdílným způsobem dopravy 
paliva. U prohořívacího kotle je celá dávka 
paliva (desítky kilogramů paliva) přilože-
na do spalovací komory najednou a vydr-
ží několik hodin. U automatického kotle je 
palivo do spalovací komory dopravováno 
postupně a množství paliva ve spalovací 
komoře je o dva řády menší (stovky gramů) 
než u prohořívacího kotle. Modernější kotel 
vám přinese tedy i úsporu paliva a nákladů, 
a navíc dýcháte čistší vzduch. 

■ Ve druhém díle komiksového 
seriálu se zaměříme na druhy 
spalovacích zařízení a jejich kvalitu 
spalování. Jedněmi z nejdůležitějších 
parametrů, které bychom měli před 
nákupem zvážit, jsou typ, velikost, 
používané palivo a způsob přikládání. 

PROHOŘÍVACÍ
Jedná se o roštové ohniště, nová dávka paliva (dřevo, 
uhlí, koks) se přikládá do spalovací komory na již ho-
řící vrstvu, která leží na roštu. Spaliny procházejí přes 
celou vrstvu nově přiloženého paliva. Přestože je jejich 
provoz dost nekvalitní (dehtování a vysoké CO), jedná 
se vzhledem k ceně a životnosti o jeden z nejpoužíva-
nějších typů kotlů. 

ODHOŘÍVACÍ 
Palivo (dřevo, uhlí) se přikládá do zásobníku paliva, 
který je umístěn nad ohništěm. Ve spalovací komoře 
hoří palivo na roštech, ale spaliny neprocházejí celou 
vrstvou přiloženého paliva, takže tento kotel je vhodný 
také pro paliva s větším obsahem prchavé hořlaviny 
(hnědé uhlí). Palivo se postupně posouvá z palivové 
šachty do prostoru spalovací komory.

ZPLYŇOVACÍ 
Kvalitně spalovat plynné palivo je výrazně jednodušší než 
spalovat tuhé palivo. Ve zplyňovacích kotlích se proto 
tuhé palivo částečně převádí na plynné, a to „zplyňová-
ním“. Palivo (dřevo, uhlí) se přikládá do zásobníku, který 
je umístěn nad spalovací tryskou (hořákem) a spalovací 
komorou, kde je plyn spálen. Vyšší úrovně spalování je 
docíleno rovněž řízeným přísunem spalovacího vzduchu 
pomocí spalinového nebo vzduchového ventilátoru.

AUTOMATICKÝ
Palivo (pelety, štěpka, uhlí) je obsluhou dopraveno do 
zásobníku paliva, jehož objem je výrazně větší než u vý-
še uvedených kotlů. Palivo je ze zásobníku dopravová-
no do hořáku, který je umístěn ve spalovací komoře. 
V hořáku hoří jen malé množství paliva, jež je potřebné 
pro dosažení požadovaného výkonu. 

Pro přehled uvádíme hlavní typy spalovacích zařízení (kotlů) a jejich charakteristiku.

MARKÉTA HOMOLKOVÁ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
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rozpis svozu mobilního odpadu� 
Odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci 

mobilním svozem 
PONDĚLÍ
Stanoviště 1 – Lobeček – tenisové kurty 
14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 2 – Lobeček – Nábř. J. Holuba 
15:00 – 15:50 hod. 
ÚTERÝ
Stanoviště 3 – Lobeček – ulice Máchova 
14:00 – 14:50 hod.
Stanoviště 4 – Poděbradova 15:00 – 15:15 hod. 

Stanoviště 5 – sídl. U Cukrovaru (hala), pouze 
21. 4., 28. 7., 20. 10., 15:20 – 16:00 hod. 
Stanoviště 6 – Hostibejk, 
kromě 21. 4., 28. 7., 20. 10., 15:20 – 16:00 hod. 
Stanoviště 7 – Lobeč, Purkyňovo nám. 
16:05 – 16:40 hod.
STŘEDA
Stanoviště 8 – U Gymnázia 14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 9 – Mánesova ul. 15:00 – 15:50 hod. 
ČTVRTEK
Stanoviště 10 – Lidové nám. 14:00 – 14:50 hod. 

Stanoviště 11 – Mlýnská ul. 15:00 – 15:50 hod.
PÁTEK
Stanoviště 12 – Minice – požární zbroj 
14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 13 – Zeměchy 15:00 – 15:50 hod.

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
2. 11. – 6. 11. ....... bioodpad 
23. 11. – 27. 11. ... rozměrný odpad z domácností

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

V příštím roce dojde k obměně venkov-
ních odpadkových košů. Prvotní im-

pulz k náhradě dosluhujících 
košů vzešel ze strany tech-
nických služeb města. Dlou-
hodobě totiž docházelo k po-
ruchám těchto košů a jejich 
provedení a kapacita již pře-
stala vyhovovat, a to jak na-
šim pracovníkům, tak obča- 
nům města. Koše byly často 
vysypány či rozbity po útoku 
vandalů, případně byly rych-
le přeplněny. Technické služby 
proto navrhly variantu betono-
vých košů, které jsou odolné vůči 

vandalům a mají dvakrát větší kapacitu. Na 
území Kralup nad Vltavou je v současné 

době umístěno 366 košů, náhra-
da se tak bude týkat převážné 
většiny a přibude i značná část 
nových. Výměna se bude tý-
kat stávajících modrých ple-
chových košů, zelených plasto-
vých košů a betonových, které 
jsou osazeny u některých be-
tonových laviček. Výměna stá-

vajících košů se tak bude týkat 
cca 240 košů. Dalších 60 košů 

poslouží pro doplnění na místech, 
jež jsou vytížena více, případně 

na místa nová. Celkem by se tak ve 

městě mělo objevit nových 300 ks košů. 
Koše jsou nyní sváženy dle jejich vytí-

žení, v některých částech města 1x týd-
ně, v některých částech města i 3x týdně. 
I přesto se někdy stane, že je čas od času 
některý koš plný. Nutno podotknout, že 
v naprosté většině případů je koš přeplněn 
z důvodu několika nezmačkaných PET lah-
ví, špatně sešlapaných obalů od pizzy apod. 
Koš je pak plný pouze na pohled. Doufá-
me tak, že vyšší kapacita s většími vhozo-
vými otvory pomůže a ubude také práce 
s úklidem rozsypaného odpadu z košů po  
vandalských útocích.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM

Letošní vánoční strom jsme získali darem od občana Veltrus pana Dobrovodského, 
jedná se o samostatně rostoucí smrk, který se bude pěkně vyjímat u městského úřa-
du tak, jako tomu bylo v letech minulých. Aby při kácení nedošlo k poškození větví 
a bylo možné strom bezpečně transportovat na finální místo, je potřeba s dosta- 
tečným předstihem zajistit a sladit vše potřebné. K přepravě nám poslouží jeřáb, 
nákladní auto, dvě vysokozdvižné plošiny, montážní firma atd. Osazení a nazdobení 
vánočního stromu je plánováno na 19. listopadu.  LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM

Na betonové koše si vandalové jen tak nepřijdou

Vánoční strom  
přijede z Veltrus
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střípky z linky 156 � 
u 25. 9. ve 14:25 přijata od PČR Středočeského 
kraje žádost o součinnost při pátrání po osobě, 
která měla utéct z léčebny a směřovat do 
Kralup. Hlídce MP byla neprodleně předána 
fotografie a informace, že se může jednat o osobu 
nebezpečnou. Strážníci ještě téhož dne při kontrolní 
činnosti na sídl. U Cukrovaru osobu odpovídající 
popisu zajistili. Následně se na místo dostavila 
hlídka OO PČR. Muž uvedl,  že se necítí dobře. Na 
místo byla přivolána RZS, která jej za asistence 
hlídky PČR převezla do zdravotnického zařízení.

u 30. 9. v 16:12 na sl. telefon přijato oznámení 
ženy, která uvedla, že na parkovišti u OD Tesco 
vidí v jednom ze zaparkovaných vozidel jízdní kolo, 
jež jí bylo před měsícem odcizeno. Hlídka se po 
příjezdu na místo spojila s oznamovatelkou a jejím 

synem. Ten viděl dvě osoby, jak nakládají jízdní kolo 
do uvedeného vozidla a poté odešli do OD Tesco. 
K vozidlu se dostavila řidička, která uvedla, že si 
označené kolo zakoupila. Oznamovatelka uvedla, 
že krádež kola nahlásila na PČR, které také předala  
fotodokumentaci a podrobný popis vč. markantů. 
Na místo byla přivolána hlídka PČR, jež si celou věc 
na místě převzala k dalšímu šetření.

u 1. 10. v 17:52 na l. 156 oznámila paní K., že 
v ul. Riegrova se nachází muž, jenž krmí kachny 
házením pečiva do potoka. Hlídka MP po příjezdu 
na místo muže ztotožnila a upozornila, že se 
dopouští přestupku. Následně jej vyzvala, aby 
svého jednání zanechal. To muž neuposlechl, 
pokračoval znečišťováním veřejného prostranství 
a krmením, zároveň hlídku slovně urážel. Jelikož 

se dopustil přestupku neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby, znevážení postavení úřední osoby 
a porušení OZV města, byla celá věc spolu 
s pořízeným videozáznamem postoupena na MěÚ 
k dalšímu šetření, kde muži hrozí pokuta až do 
výše 100 000 Kč.
MP – Městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OZV – Obecně závazná vyhláška
MěÚ – Městský úřad
VRZ - Výstražné rozhlasové zařízení

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

Stávající městský kamerový dohlížecí 
systém (dále jen „MKDS“) byl během 

října v Kralupech nad Vltavou rozšířen 
o šest nových kamerových bodů v lokali-
tách se zvýšeným výskytem problematic-
kých jevů. Při určování monitorovaných 
lokalit vycházela městská policie v koor-
dinaci s Policií ČR z analýzy bezpečnostní 
situace ve městě. Cílem projektu je zlep-

šení zajištění ochrany osob, s tím spojená 
prevence v páchání majetkové trestné čin-
nosti a celkové zvýšení bezpečnosti obča-

nů města i jeho návštěvníků. Projekt Roz-
šíření MKDS mohl být realizován i díky 
poskytnuté dotaci od Ministerstva vnitra 
ČR v rámci Programu prevence krimina-
lity na místní úrovni, a to ve výši 350 tis. 
Kč, přičemž celkové náklady činily 460 tis. 
Kč. O tom, že MKDS zvyšují bezpečnost 
a ochranu osob i majetku, vypovídají  
i následující střípky.

u  20. 12. 2019 ve 20:22 DS přes KDS 
zaznamenala skupinu 6 lidí mladistvého 
vzhledu, jak se dopouští sprejerství na sídl. 
U Cukrovaru v podchodu směrem k nemocnici. 
Předáno hlídce MP, která po příjezdu na místo 
osoby ztotožnila. Z důvodu podezření na TČ byla 
na místo přivolána hlídka PČR. Jelikož osoby 
ještě nedovršily věku 18 let, byla kontaktována 
pracovnice OSPOD. Mladistvé si následně na 
místě převzali rodiče. Hlídkou MP byl sepsán 
úřední záznam, který byl pro podezření z TČ 
postoupen na PČR.

u  7. 4. 2019 ve 22:05 se na služebnu 
MP dostavil muž, který nahlásil ztracení 
čtrnáctiletého syna. Otec DS poskytl fotografii, 
jež byla ihned předána hlídce MP a PČR. Okolo 
půlnoci byl pak chlapec odpovídající popisu 
z fotografie spatřen DS MP prostřednictvím 
KDS v ul. Nádražní. Předáno hlídce, která 
pohřešovaného chlapce převezla na služebnu 
PČR, kde si jej otec následně vyzvedl.

u  17. 7. 2019 v 19:00 na služební mobil 
nahlásil dispečer tísňové linky 112 z OS Kladno, 
že jim neustále někdo volá na tísňovou linku 
z telefonní budky, jež se nachází v ul. Mostní 
před KD Vltava. DS byli přes KDS zaznamenáni 
dva chlapci, kteří se v době oznámení pohybovali 
u telefonní budky. Předáno hlídce MP, která 
byla nasměrována do ulice Třebízského, kam 
se mezitím oba chlapci přesunuli. Chlapci byli 
poučeni o tom, že se dopustili protiprávního 

jednání. O věci byla informována pracovnice 
OSPOD. Nezletilí chlapci byli předáni rodičům. 
O činu byl sepsán úřední záznam, jenž byl 
postoupen na OSPOD.

u  20. 8. 2019 ve 21:12 DS přes KDS 
zaznamenala skupinu šesti lidí jdoucí po lávce 
pro pěší, která v ruce nesla přenosné dopravní 
značení. Na lávce začaly tyto osoby vytrhávat 
okrasné keříky a házet je dolů z lávky, kam 
zahodily i zmíněné dopravní značení. Jedna 
z osob navíc poničila na lávce kryt lampy 
veřejného osvětlení. Předáno hlídce MP, jež 
na místě zadržela a ztotožnila čtyři osoby. 
Tyto osoby sdělily, že se ničeho nedopustily 
a s hlídkou MP odmítly věc na místě řešit. Hlídkou 
MP provedena fotodokumentace a byly sebrány 
plastové střepy z krytu veřejného osvětlení. 
O celé věci byl strážníky MP zpracován úřední 
záznam, který byl spolu s důkazními prostředky 
postoupen správnímu orgánu k došetření.

u  10. 9. 2019 v 8:26 byl APK MP zjištěn 
nepořádek v ul. Čechova a Jana Palacha 
v blízkosti areálu bývalé MŠ. Jednalo se o několik 
kusů pohovky umístěné pod plachtou, která byla 
připevněná k oplocení areálu. DS MP zjištěno 
z KDS, že předešlého dne před desátou hodinou 
večerní byl v místě zaznamenán muž, jenž tyto 
věci na místo přinášel. Hlídka MP z místní 
znalosti muže rozpoznala a následujícího dne jej 
kontaktovala. Muž se hlídce MP k založení černé 
skládky přiznal a přislíbil její odklizení. Jelikož se 

jednalo o podezření z přestupku založení černé 
skládky, byla celá věc i se záznamem z KDS 
postoupena na MěÚ k dalšímu opatření.

u 11. 9. 2019 v 8:10 byla zaměstnancem 
MěÚ předána DS informace o poškození dlažby 
před MěÚ. Hlídka MP se dostavila na místo 
a provedla fotodokumentaci poničené dlažby. 
DS bylo provedeno zhlédnutí záznamu z KDS, na 
němž byla zachycena dodávka zásobující jeden 
z obchodů. Řidič této dodávky poničil dlažbu při 
snaze vyjet od kostela. Byla provedena záloha 
z KDS a informace byla předána zaměstnanci 
MěÚ, který má případ v kompetenci. Ten 
následně na DS předal informaci, že pachatel 
přestupku byl na MěÚ a k činu se přiznal.

DS – dozorčí služba Městské policie Kralupy nad 
Vltavou
MP – městská policie
KDS – kamerový dohlížecí systém
VRZ – výstražné zvukové zařízení (majáky)
RZS – rychlá záchranná služba
TČ – trestný čin
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – městský úřad
OS – operační středisko
KD – kulturní dům
TSM – technické služby města
APK – asistent prevence kriminality
OZV – obecně závazná vyhláška

Jaké případy pomohl vyřešit kamerový systém?

Veškeré informace a aktivity MP naleznete na 
www.bezpecnekralupy.cz.
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„S ohledem na současnou situaci ohledně šíření COVID-19 a za-
vedených i očekávaných opatření, se výkonný výbor našeho sbo-
ru rozhodl zrušit letošní rozsvícení vánočního stromu v Minicích. 
Zrušený bude též plánovaný kulturní program a stánkový prodej. 
Letos tedy proběhne pouze ozdobení vánočního stromu a instala-
ce Minického betlému, na který se lidé samozřejmě mohou  přijít 
podívat kdykoli od 1. adventní neděle (29. 11. 2020) až do Tří krá-
lů (6. 1. 2021). Pevně věřím, že se současná situace co nejdříve 
zlepší a podobné akce se budou moci zase konat. V současné 
době již domlouváme účinkující na příští rok. Budeme se tedy na 
všechny těšit na přes rok. 

Hodně zdraví a sil. Opatrujte se!“ 
MAREK ŠKABRADA, 

STAROSTA SDH MINICE

Milí Kralupané,
dovolte, abych vám popřál jmé-
nem naší organizace příjemný 
předvánoční čas a pozval vás 
na plánovaný adventní pro-
gram v centru Kralup. Chápe-
me, že současná situace není 
nakloněna hromadným setká-
váním a různým slavnostem, leč 
bereme za své poslání kulturní 
akce i tohoto typu připravovat  
a občanům města zprostředko-
vávat. Ani letos tomu není jinak. 
Negativních zpráv je za poslední 
dobu všude dosti. Nechtěl bych 
jejich počty rozšiřovat a proto 
předesílám, že adventní pro-
gram 2020 je pro vás již připra-
ven a s požehnáním nejvyšších 
úřadů o něj nebudete ochuzeni. 

Jako první ochutnávku berte 
pozvánku na úvodní adventní 
setkání u stromečku v sobotu 
28. listopadu. Program prosin-
cových akcí na náměstí bude 
následně zveřejněn v prosinco-
vém čísle Zpravodaje.

Současně bych chtěl podě-
kovat vedení Charity Kralupy 
a DDM Kralupy za úzkou spolu- 
práci na vznikajícím městem 
zaštítěném projektu Splněná 
přání - obdarovávání seniorů  
v kralupských LDN a DPS na 
bázi známějších „Ježíškových 
vnoučat“. Věříme, že tento počin 
učiní radost nejen místním se- 
niorům, ale i dárcům samotným.  
S přáním pohodových svátků,

 ROBIN JANOŠ, ŘEDITEL KASS

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
DDM Kralupy, Charita Kralupy a KaSS Kralupy plánují společný projekt, jehož 
cílem je zpříjemnit vánoční svátky seniorům, a to s výrazným přispěním veřej-
nosti. Cílovou skupinou jsou v tomto případě osoby pobývající v domech s pe-
čovatelskou službou a nemocničním oddělení LDN v Kralupech nad Vltavou. 

Seniorům bude tímto umožněno vybrat si pod stromeček dárek, nějakou 
drobnost, která by je o vánočních svátcích potěšila. Seznamy dárků, které bu-
dou vytvořeny v konkrétních institucích, se posléze umístí na webové stránky 
města www.mestokralupy.cz, přičemž každý jednotlivec z řad veřejnosti si bu-
de moci rezervovat jednu či více položek. Po uskutečněné rezervaci (kultura@
mestokralupy.cz) lze dárek zakoupit a následně předat na jednom ze shro-
mažďovacích míst, nejlépe v označené dárkové tašce s přáníčkem či vzkazem 
uvnitř. Všechny dárky budou následně předány seniorům pod stromečkem. 
Věříme ve Vaši solidaritu a lidskost, zvláště pak v čase předvánočním! Bližší 
informace budou součástí příslušného seznamu. 

Sobota 21. listopadu 2020

VÁNOČNÍ PEČENÍ PRO DĚTI V DDM KRALUPY
Místo konání: DDM Kralupy, Smetanova ul.
Program: 9:00 – 12:00 si děti ve věku 6 až 12 let mohou v DDM Kralupy vyzkoušet 
pečení vánočního cukroví pod vedením Barbory Vítkové.
Program připravuje DDM. Více informací na www.ddmkralupy.cz.

I. ADVENT
Sobota 28. listoapdu 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ + VÁNOČNÍ TRH
Místo konání: Palackého náměstí
Program:

15:00 zahájení, úvodní slovo starosty

15:10 – 16:50
vystoupení DDM, ZUŠ, chůdaři

úvodní slovo starosty

16:50 – 17:50 Blue Cimbal

18:00 slavnostní rozsvícení vánočního stromu

18:30 koncert Mammas and Mammas
                                 
Sbor se zaobírá interpretací skladeb současných českých a slovenských zpěvaček. 
Na našich koncertech uslyšíte některé písně z repertoáru Zuzany Navarové, Jany Kir-
schner, Barbory Polákové, Radůzy či Moniky Načevy, ale také Hany Hegerové, Evy Pila-
rové nebo Marie Rottrové v zajímavých úpravách od naší skvělé sbormistryně Amálky 
K. Třebické, které nikdo jiný nezpívá. 

VÁNOČNÍ TRH – VÁNOČNÍ DOBROTY, DEKORACE
ŽIVÝ BETLÉM – oslík, ovečky, velbloud
Program připravuje KaSS Kralupy. Více informací na www.kasskralupy.cz.

Neděle 29. listopadu

MINICKÝ ADVENT LETOS NEBUDE
(viz. vyjádření Marka Škabrady dole na stránce)

Úterý 1. prosince

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE
Místo konání: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava
Čas: 17:30. Program připravuje ZUŠ. Více informací na www.zuskralupy.cz.

Pátek 4. prosince

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA DDM
Místo konání: suterén v Hotelu Sport
Program připravuje DDM. Více informací na www.ddmkralupy.cz.

II.–IV. ADVENT bude zveřejněn v KZ 12/2020. 
Program se bude řídit aktuálním vládním nařízením. Sledujte www.mestokralupy.cz, 
případné informace lze sledovat na webu jednotlivých pořadatelů programu.

Adventní čas 
v Kralupech

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

INFORMACE O PROVOZU KINA
Z důvodu nouzového stavu se listopadové projekce 
ruší do odvolání. V případě možnosti znovuotevření kina naleznou diváci aktuální program   
výjimečně pouze na našem webu a Facebooku.

LISTOPAD

Sobota 7. listopadu PŘESUNUTO

ČECHOMOR KOOPERATIVA 
TOUR 2020
Koncert je přesunutý, o náhradním termínu vás budeme 
informovat na našich stránkách www.kasskralupy.cz 
a facebookovém profilu facebook.com/KDVltava.

Pondělí 9. listopadu ZRUŠENO

LUBOŠ POSPÍŠIL 5P „70“
Úterý 10. listopadu 16:30

ČAJ O PÁTÉ 
Setkání s Kozelkovou trojkou. Všechny vstupenky jsou 
slosovatelné. Vstupné: 60,-

Středa 11. listopadu ZRUŠENO

Lyra da Camera 

TÓNY SLADKÉ FRANCIE
Čtvrtek 12. listopadu 19:00

Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar, Edmond Rostand

CYRANO

Režie: Jakub Špalek • Hrají: Martin Hofmann, Eliška 
Hanušová, Miloslav Tichý, Lukáš Jůza, Štěpán Coufal, 
Pavel Lagner, Aleš Petráš, Eliška Mesfin Boušková
„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo, velký 

nos velkého ducha značí…“ Příběh plný hrdosti a lásky, 
který rozhodně nezestárnul.

Délka představení: 2,5 hod. včetně přestávky
Vstupné: 420,-, 390,-/ senior, student

Pátek 13. listopadu PŘESUNUTO

CALIFORNIA DREAMS
PŘESUNUTO NA 19. 2. 2021

sobota 14. listopadu PŘESUNUTO

PLES TSK MLS
PŘESUNUTO NA 15. 5. 2021

neděle 15. listopadu 

2. PRODLOUŽENÁ 
TANEČNÍCH KURZŮ 
16:15 – 19:00 odpolední kurz, 19:30 – 22:15 večerní 
kurz Vstupné: 100,-

Pondělí 16. listopadu ZRUŠENO

Ladislav Špaček 

ETIKETA NENÍ VĚDA
Středa 18. listopadu 19:00

Věra Martinová 

JUBILEUM TOUR 2020 
V roce 2020 chystá Věra Martinová koncertní turné ke 
svému výročí narození. K tomuto významnému život-
nímu jubileu si nadělí i zbrusu nové řadové CD, jehož 
vydavatelem bude společnost Supraphon.
Věru Martinovou na tomto turné opět doprovodí její 
skupina ve složení Bára Šůstková – housle, ukulele 
a zpěv, Jakub Juránek – kytary a zpěv, Jan Neruda – 
basová kytara, Adrian Ševeček – bicí.
Délka programu je zhruba 90 min. Vstupné: 350,-

Sobota 21. listopadu  ZRUŠENO

OCHUTNÁVKA VÍN 
S CIMBÁLOVKOU 

ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ
Od 2. 12. 2020 se můžete přihlásit do tanečních kurzů zima – jaro 2021.

Taneční lekce budou probíhat vždy v neděli. Přesné termíny lekcí zveřejníme v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR.

16:00 ............................................................... Pokračovací kurzy tance pro mládež, 8 lekcí, 1.500,-/ osoba

18:00 ..................................................................... Základní taneční kurzy pro dospělé, 9 lekcí, 3.500,-/ pár

19:10 ..................... Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – mírně a středně pokročilí, 9 lekcí, 3.500,-/ pár

20:20 .....................................Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – super pokročilí, 9 lekcí, 3.500,-/ pár

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ BUDE ZAHÁJEN VE STŘEDU 
10. ÚNORA V 8:00 HOD. V KANCELÁŘI KD VLTAVA.

Taneční v listopadu: 8. 11., 22. 11. a 29. 11.

VSTUPENKY ZA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ (L. POSPÍŠIL A 5P, LYRA DA CAMERA, 
ROMAN PATOČKA, L. ŠPAČEK) MŮŽETE VRACET DO 18. 12. 2020.

Sobota 21. listopadu 14:00

KRALUPSKÝ TALENT
Tradiční pěvecká přehlídka mladých zpěvaček a zpě-
váků. V programu se představí dua a tria, vystoupení 
budou plná tanečních choreografií. V porotě přislíbi-
li účast Michal Malátný, David Gránský a Petr Kolář.

Vstupné: 100,-
Dobrovolnou částkou můžete podpořit školní hudeb-
ní skupinu Raraši, v níž vystupují děti se zdravotními 
postiženími.
Přijďte podpořit mladé nadějné zpěváčky a udělat 
dobrý skutek.

Úterý 24. listopadu PŘESUNUTO

4TET – V. VERZE
PŘESUNUTO NA 15. 12. 2021

Středa 25. listopadu 19:00

TANČÍME
Krásný taneční večer s živou hudbou v podání Markéty 
Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70,-, 120,-/ pár

Sobota 28. listopadu

1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Pozvánka viz str. 19

3. 12. Loudadlo – Vánoční čas

5. 12. Bluegrass advent

6. 12. Věneček kurzů tance – odpolední kurz

8. 12. Vánoční koncert KODK

10. 12. Vánoční koncert Markéty Wagnerové

13. 12. Věneček kurzů tance – večerní kurz

15. 12. 31. Country salon s Rangers band

16. 12. Tančíme

17. 12. Tančírna

18. 12. Můžem i s mužem

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

19. 12. Taneční koncert TPS Z. Štarkové
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D voudenní program plný poezie se 
uskutečnil za finanční podpory Stře-

dočeského kraje (Fond kultury a obnovy 
památek) a Města Kralupy nad Vltavou. 
Seifertovy Kralupy doprovodili umělci ja-
ko Jan Přeučil, Eva Hrušková, Valérie Za-
vadská, Karel Plíhal či Felix Slováček, kteří 
dodali akci na vážnosti a uměleckosti.

Festival se koná pravidelně v rámci Dnů 
evropského kulturního dědictví. Cílem fes-
tivalu je aktivně zapojit děti a mládež na 
kulturním dění, rozvoj mateřského jazyka, 
fantazie a tvořivosti.

Jak produkční KD Vltava Jitka Košťá-
lová napsala již v říjnovém čísle, vítězové 
autorské literární soutěže ve svých básních 
ukázali v plné šíři krásu českého jazyka, 
jeho malebnost a bohatost. Přesvědčte se 
sami, přinášíme vítězné práce. Kdo jste ne- 
mohli být festivalu přítomni, užijte si  
alespoň nyní chvilku poezie. 

David Jagrik, 1. cena v kat. 14–18 let
Odbila druhá, třetí, čtvrtá,
pátá i šestá… devátá.
A bílé slunce ostře črtá
černou čepel horizontu,
jak další den čeká frontu
na vstup do Věčnosti brány.
Do ulic světa přichvátá
mlžný háv z perutí vrány.

Ruch světla pozvolna se ztrácí,
tak jako všechen lidský zrak.
Zavírají oči zpěvní ptáci.
Však oči jiné zazáří
a ve tmě tanec bez tváří

se zablýská, když skončil den.
Niterný, živý, divý tak!
Stín vášní šelem, živý sen!

Noc náhle rozvírá své květy.
Oči nám rukou zakrývá.
Slepý svět dotyku a věty.
Napětí, strach, rozechvění
smysly ostří v okamžení.
Rychlý dech rozum přehluší,
luna se v duši zarývá
a vzruchy srdce rozbuší.

Čerň kyne nebi bílou dlaní.
Přes její šat Bůh nevidí.
Čas bez studu a beze ptaní.
Když pokrytci už neslyší.
Širé nekonečné dálky,
bez mělkosti, bez morálky.
Když Hvězdy tmou se třepotají,
dva lidi, v zemi bez lidí,
se v ryzí vášně propadají.

Dominik Bárt, 1. cena v kat. nad 18 let
závora nemocničního dvora
jak stará dětská houpačka
kývající se ze tmy
do ještě větší tmy

prostoupenost vynechává
jenom konce
přimrzlých větví

nejhojnější výskyt ticha
v básních
a mezi lidmi

Z veme vás na náš web (především slož-
ka online) i Facebook, kde pro vás stále 

připravujeme mnohé zajímavosti, videa, 

obrázky. Na stránkách www.muzeum-
kralupy.cz budou oznamovány i novinky  
o návštěvnickém provozu.

Čtvrtek 26. 11. – zpřístupnění výstavy 
Vánoční pohled do depozitáře (nejspíše bez 
vernisáže, pokud situace dovolí).

Vážení čtenáři Kralupského Zpravodaje, od 12. 10. 2020 je muzeum v Kralupech 
opět pro návštěvníky uzavřeno, a to do odvolání. 

Netroufáme si v tuto chvíli odhadnout délku trvání tohoto opatření.

Městské MUZEUM LISTOPAD
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

Vítězná díla Seifertových 
Kralup 2020
25. ročník festivalu přednesu a poezie Seifertovy Kralupy konající se ve 
dnech 18. – 19. září v Kulturním domě Vltava návštěvníky opět přesvědčil, 
že poezie k našemu městu patří, stejně tak jako Jaroslav Seifert, velký 
český básník a člověk v jedné osobě. 

AK. MAL. OLGA VYCHODILOVÁ
GRAFIKA

ON-LINE VERNISÁŽ
PÁTEK 13. 11.  2020, 18 hod.

Akademická malířka Olga Vychodilová, rodačka z Měl-
níka, je zkušenou autorkou, která se věnuje volné grafi-
ce, exlibris a ilustracím.
Vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou v 
ateliéru profesora Zdeňka Sklenáře a jeho asistenta  
Jiřího Anderleho. Věnuje se převážně volné grafice, uží-
vá techniku tisku z hloubky, kombinovaný barevný lept 
doplňovaný akvatintou a ruletami. Velké formáty gra-
fických listů doplňuje drobnými listy exlibris. Je člen-
kou sdružení českých uměleckých grafiků HOLLAR.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme 
nuceni výstavu uspořádat pouze online. Sledujte na-
še webové stránky WWW.GALERIEVK37.CZ.

Purkyňovo nám. 228, Kralupy n. Vltavou, tel. 724 250 190,
e-mail galerievk37@email.cz; www.galerievk37.cz.

DĚKUJEME MĚSTU KRALUPY NAD VLTAVOU
ZA FINANČNÍ PODPORU PROVOZU GALERIE
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Vážení čtenáři, při návštěvě knihovny vám 
rádi prodloužíme zapůjčené tituly. K pro-
dlužování dokumentů můžete také vyu-
žívat vaše čtenářské konto v online kata-
logu, můžete nám psát na naše e-mailové 
adresy či volat na tel. číslo dětského od-
dělení 315 727 852, dospělého oddělení 
315 727 782, v případě prodloužení knih 
zapůjčených prostřednictvím mezikni-
hovní výpůjční služby na číslo studovny 
315 729 554.

Lovci perel podruhé
21. září knihovna vyhlásila výsledky 2. roč-
níku projektu Lovci perel, zábavné hry, kte-
rá děti především motivuje ke čtení, k ob-
jevování knížek a příběhů.

Další ročník čtenářské soutěže byl za-
hájen v září 2019 s předpokládaným ter-
mínem ukončení v srpnu 2020. Vzhledem 
k uzavření knihoven od 13. března do 27. 
dubna jsme nedoufali ve větší účast. Ihned 
po otevření knihovny se malí čtenáři dali 
opět do lovení perlorodek.

Do konce tohoto ročníku vytrvalo 64 lov-
ců, kteří přečetli 762 knih, za splněné úko-
ly jim bylo navlečeno 1 304 perel. K cílové 
pásce doplulo o dvacet čtenářů méně než 
v minulém období, ale jejich úlovky v podo-
bě přečtených knih a navlečených perliček 
se téměř nelišily.

Děti, které přišly na slavností vyhláše-
ní, obdržely zpět své odpovědi na zadané 
otázky, ulovené perličky, poukaz na roční 
registraci a malé odměny. A ti nejzdatněj-
ší lovci odešli ještě s poukázkou na nákup 
knihy. Máme radost, že naši malí čtenáři 
tráví čas s „perlorodkou“ v ruce, umí se 
orientovat v knihovně, nemají problémy 
s textem a na většinu otázek odpovídají 
správně.

A protože se Lovci perel u dětí těší velké 
oblibě, po přípravě nových perlorodek vy-
hlásíme v lednu 2021 další ročník. Výher-
cům ještě jednou gratulujeme!

Umístění
I. kategorie (do 7 let) II. kategorie (8–9 let)

Dorobantová Viktorie Trejbalová Michaela  

Brondičová Veronika Janda Přemysl

Šlehofer Albert Riedelová Vendula 

III. kategorie  
(10–11 let)

IV. kategorie  
(12 a více let)         

Vu Thi Thuy (Nikola) Hrňák Šimon 

Knákalová Nela Hamrová Eliška

Derflová Sofie Rybáčková Mariana

Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka
Mezi akcemi, které jsme museli v prvním 
pololetí vzhledem k uzavření škol a knihov-
ny zrušit, byl také další ročník projektu Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V zá-
ří se nám podařilo ve spolupráci se ZŠ  
Václava Havla uspořádat alespoň dvě setká- 
ní, i když teď již pro druháčky. Věříme, že 
vystoupení spisovatele Luboše Pavla se dě-
tem líbilo. A že byť jen krátké setkání s kni-
hou a s knihovnou v dětech probudilo zájem 
o čtení a literaturu.

Knihy do košíku
Čtenáře, kteří nechtějí v knihovně trá-
vit v současné době čas vybíráním knih, 
upozorňujeme na naši službu Knihy do 
košíku. Vyberte si knihy z pohodlí domo-
va a seznam titulů nám zašlete na e-mail  
dospele@knihovnakralupy.cz nebo det-
ske@knihovnakralupy.cz. My knihy 

připravíme a načteme do vašeho čte-
nářského konta. Jakmile budou knihy připra-
veny k vyzvednutí, budeme vás informovat  
e-mailem nebo telefonicky. 

Podmínky služby: zájemce o službu 
musí být čtenářem knihovny a mít zapla-
cený registrační poplatek. Požadovanou 
knihu vybírejte z nabídky online katalo-
gu knihovny (https://kralupy.tritius.cz/). 
Prostřednictvím této služby lze objedná-
vat pouze knihy, které nejsou momentál-
ně půjčené. Jinak je třeba využít klasické 
rezervace. Výpůjční doba běží ode dne na-
čtení knih do vašeho čtenářského konta. 
Službu nemohou využít čtenáři, kteří mají 
neuhrazené pohledávky (nevrácené titu-
ly po termínu, upomínky). Tato služba je 
bezplatná.

Městská KNIHOVNA LISTOPAD
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

ZŠ KOMENSKÉHO

Dobou, kdy je dobré začít s přikrmová-
ním ptáků, je podzim, ideálně začátek 

listopadu. Teploty klesají a nabídka potravy 
se snižuje. Při větších mrazech můžeme ptá-
kům krmením zachránit život. Odměnou je 
nám možnost pozorovat nejen běžné obyva-
tele našeho okolí, ale i druhy, které po zbytek 
roku žijí skrytě nebo je u nás lze zastihnout 

výhradně v zimě. Pozorováním a sčítáním 
ptáků na krmítkách můžeme navíc odhalit 
zajímavé skutečnosti o zimujících ptácích.

Největší nadšenci se mohou zapo-
jit do programu Ptačí hodinka – sčítá-
ní ptáků na krmítkách. Můžete navštívit  
www.ptacihodinka.birdlife.cz, kde nalez-
nete podrobné informace.

V letošním roce se programu zúčastnilo 
21 725 lidí a bylo pozorováno 436 301 pta-

čích jedinců. Nejhojnějším opeřencem na 
krmítkách byly sýkory koňadry (93 336). 
Další ročník proběhne 8. – 10. ledna 2021.

Žáci sedmých ročníků ZŠ Komenského 
jsou na letošní zimu již velmi dobře při-
praveni. Každý vyrobil z odpadového mate- 
riálu krmítko, které použije buď v blízkosti 
svého domu (bytu) či na školní zahradě.

MGR. JIŘINA BAUEROVÁ, 

KOORDINÁTORKA EVVO

Přikrmování a pozorování ptáků

Z vystoupení spisovatele 
Luboše Pavla
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Dejme si odstup: Studenti vyššího a niž-
šího gymnázia postupně přešli na vý-

uku v rouškách a na distanční vzdělávání; 
to běží z větší části podle rozvrhu za pomoci 
online nástrojů společnosti Google a dal-
ších výukových aplikací./ Kuk na e-book:  
Do e-twinningového projektu, ve kterém se 
sestavovala elektronická kniha k Evropské-
mu dni jazyků, se zapojili žáci sekundy./ Kdo 
hledá, ten najde: Archeologické artefakty 
vyrobené současnou sekundou a zakopané 
na pozemku školy hledala a našla prima./ 
Uprostřed Sahary leží nahý muž... Logické 
úlohy, rozumové hádanky a hlavolamy ře-
šili v rámci Logické olympiády pořádané 
Mensou ČR studenti vyššího a nižšího gym-
názia./ Dvakrát na vlak: Repliku legionář- 

ského vlaku „Legiovlak“, který slouží jako 
putovní expozice o československých le- 
giích, a „Revolution train”, který se zamě-
řuje na primární protidrogovou preven-
ci, navštívily na kralupském nádraží třídy  
napříč gymnáziem./ Přednášku o AIDS 
a HIV inspirovanou seminářem Tři dny s ne-

topeery, který každoročně pořádá Společnost 
pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 
představí peer aktivistka ze septimy ve vy-
braných třídách gymnázia; jejím cílem je zvý-
šit povědomí o možnostech přenosu, ochra-
ně a předsudcích, jež jsou s onemocněním 
spojeny./ Klokan vám to spočítá: Probíhají  
přípravy na mezinárodní soutěž Matematic-

ký klokan, která by se měla uskutečnit 6. 11./ 
Salut Anton, ça va? S dětmi z německé Bo-
chumi si začala ve francouzštině dopisovat 
kvarta./  Uveďte rok, ve kterém stroje ovlád-
nou lidstvo: Program na téma Člověk a robot 
z pohledu historie připravila v rámci blíží-
cí se Noci vědců septima;  je určený žákům 
prvního a druhého stupně ZŠ./ Pružní ja-
ko pružina: Improvizované sportoviště pod 
širým nebem nahradilo školní tělocvičnu 
v rekonstrukci./ Přípravné kurzy pro žáky  
9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy 
budou spuštěny ve středu 4. 11./ Noc vědců, 
kterou učitelé a studenti DG letos pojali jako 
zábavně-vzdělávací únikovou hru, proběhne 
v pátek 27. 11. 2020 od 17 hod.; bližší infor-
mace naleznete na nocvedcu.dgkralupy.cz.

KLÁRA SIKOROVÁ, 

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

KALENDÁŘ DDM KRALUPY 
NA ROK 2021 

 
Stejně jako v loňském roce máme pro vás 
i letos připraven jedinečný stolní kalen-
dář. Naleznete v něm fotografie z našich 
akcí, pobytových a příměstských táborů 
a jednotlivých zájmových útvarů. Kalen-
dář bude slavnostně pokřtěn a od konce 
listopadu 2020 si jej budete moci zakoupit 
v kanceláři DDM.

PRAKTICKÉ MATERIÁLY  
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Vzhledem k uzavření našeho DDM v sou-
vislosti s vládními opatřeními se snažíme 
dětem z našich zájmových útvarů poskyto-
vat praktické materiály pro domácí využití.

Naši lektoři připravují různá videa, pre-
zentace a úkoly, které dětem a jejich ro-
dičům zasílám individuálně e-mailem, 
popřípadě tyto zveřejňujeme na našich 
webových stránkách v sekci Kreativní ná-
pady pro období karantény. Dále též pokra-
čujeme ve zveřejňování námětů na portálu 
jednotlivých domů dětí a mládeže Mítkam-
jít (www.mitkamjit.cz), kde naleznete již tři 
desítky návodů, videí či prezentací.

PŘEDÁNÍ CEN SOUTĚŽ SVĚT 
OČIMA DĚTÍ

Jak jsme vás informovali v minulém čísle, 
děti ze zájmového kroužku Fotografie – ma-
lování světlem Pavla Pližingra se umístily 
v soutěži Svět očima dětí, kterou vyhlásilo 

Ministerstvo vnitra ČR. Velmi pěkné ceny 
jsme jim předali v našem Domě dětí.

PŘIPRAVUJEME:

Vánoční pečení pro děti v DDM Kralupy
Mikulášskou nadílku v Hotelu Sport
Varhanní koncert v kralupském kostele
Vánoční podvečer před DDM Kralupy
Vánoční běh s René Kujanem

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU LISTOPAD

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01



24 KZ   LISTOPAD 2020  SPOLEČNOST/ SPOLKY  www.kralupskyzpravodaj.cz

rodáci� 
Výbor Rodáků a příznivců Kralup oznamuje všem, 
že v důsledku pandemie koronaviru jsme nuceni 
zrušit do konce roku plánované akce a setkání.
Doufáme v příznivější rok 2021 a možnost opět 
zahájit naši činnost v plném rozsahu.
Přejeme všem hodně pohody a zdraví. 

ČLENKY VÝBORU

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v LISTOPADU 2020
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. 

Stále s vámi
80 let

Šarolta Csomorová

Jana Ryndová

Emílie Hlůžková

Mgr. Rudolf Brázdil

Miloslava Homoláčová

85 let Miroslav Macal

Marie Kondlová

90 let
ing. Adolf Bartl

Miluše Burešová

93 let Milada Rosinková

96 let Vlasta Hoštová

44. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2020
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Činnost Kruhu přátel Prahy, z.s., je pozastavena z důvodu nárůstu nemocných s 
covid-19. Za zrušení akcí se omlouváme.  Akce jsou zrušeny z důvodu ochrany zdraví. 

Přesto pilně připravujeme program pro rok 2021. Přejeme všem pevné zdraví.
Výbor KPP

Věděli jste, že téměř 80 % Čechů si přeje 
umírat v domácím prostředí? Smrt je té-
ma, které zcela cíleně vytěsňujeme ze svých 
hlav. Děsí nás, a proto o ní raději nemluví-
me. Jenže nic jiného není tak jisté jako fakt, 
že každého z nás smrt čeká. Měla jsem to 
velmi podobně. Vše se změnilo po zkuše-
nosti s odchodem mé maminky. Umírala 
v kamenném Hospici svaté Zdislavy v Li-
berci, a i když to bylo velmi náročné, na  
poslední společné chvíle vzpomínám s lás-
kou a pokorou. Přála bych si, aby lidé o mož-
nostech hospicové péče věděli více. To, jak 
hospic funguje, Vám může přiblížit následu-
jící rozhovor s ředitelkou domácího HOSPI-
CE TEMPUS, z.s., Mgr. Ditou Brezovákovou. 

Dito, mohla byste nám vysvětlit,  
co znamená hospicová péče?
Hospicová péče je poskytována klientům, 
u kterých byla léčba ze strany klasické me-
dicíny ukončena, nebo si klient sám léčbu 
nepřeje. Ošetřující lékař vyčerpal všechny 
možnosti léčby, a i přesto se pacientův stav 
zhoršuje a zdravotnické zařízení již nemá 
co nabídnout. V podstatě se již neléčí dané 

onemocnění, ale léčí se symptomy, které 
nemoc doprovází. Často se jedná o onko-
logicky nemocné klienty.

V jakém okamžiku Vás rodina oslovuje?
Ve většině případů je klient propuštěn z ne-
mocnice s doporučením vyhledání hospico-
vé péče. To považujeme za nejlepší načaso-
vání. Občas se ale stává, že nás rodina volá 
až po nějaké době po propuštění, protože 
zatím neměli důvod nás kontaktovat. Pé-
či zvládali bez podpory hospice. Někdy si 
neuvědomují, že stav příbuzného se může 
náhle změnit ze dne na den, z hodiny na 
hodinu. V té chvíli jsou zoufalí, nevědí si 
rady a trvají na tom, aby péče byla zaháje-
na okamžitě.

Pokud se nepletu, v hospicové péči se 
klade velký důraz na zmírnění bolesti.
Často se setkáváme s názorem, že největ-
ším problémem klienta v závěru života jsou 
bolesti. Bolest ovšem není samostatný sym-
ptom, je často spojen se stavy strachu a úz-
kosti. Proto je důležité tyto projevy tlumit 
dohromady. Za projevy bolesti se úzkost 

Milí pečující, víme, že tato doba není snadná 
nejen pro vás, ale také pro vaše blízké, kteří 
se v důsledku sociální izolace cítí opuštěni, 
nemají si s kým popovídat a jsou často sami 
uzavřeni ve svých domovech. Organizace 
Dementia vám nabízí zdarma služby pro va-
še blízké, ať již v podobě aktivizace, tréno-
vání paměti nebo „jen“ popovídání u kávy.

Naši koordinátoři můžou seniora navští-
vit doma, nebo jej doprovodit na procház-
ce. Dodržování stanovených hygienických 
předpisů je samozřejmostí.

Vzhledem k současným vládním naříze-
ním a omezením rizika onemocnění, jsme 
bohužel nuceni zrušit plánované přednášky 
a setkání pečujících v měsíci říjnu i listopadu. 
Pro poradenství, ať už telefonické, e-mailové 
nebo osobní, jsme vám i nadále k dispozici.

Pro podrobnější informace nás můžete 
kontaktovat na e-mailu kralupy@demen-
tia.cz nebo telefonním čísle +420 602 461 
297. Najdete nás i na FB https://www.face-
book.com/dementiacz.

GABRIELA PONERT, KODINÁTOR

OBJEDNÁVEJTE JIŽ NYNÍ! 
(celoročné předplatné: 440 Kč včetně DPH a poštovného)

UDĚLEJTE RADOST 
SVÝM BLÍZKÝM

Darujte předplatné  
našeho Zpravodaje

Závazné objednávky zasílejte prosím  
na e-mail inzerce@mestokralupy.cz

Možnosti hospicové péče
ROZHOVOR s... Ditou Brezovákovou, ředitelkou domácího HOSPICE TEMPUS

Také vy můžete doplnit archiv fotografií 
zachycující podobu železničního nádraží 
a jeho prostory, který je v tuto chvíli 
velice tenký. Hledáme všechny materiály 
– fotografie, videa aj. Rádi bychom tyto 
cenné prameny uložili do kroniky města.

OŽIVUJEME HISTORII 
MĚSTA
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 
8. 9. David Rottr 49 let

25. 9. Marie Marešová 78 let

2. 10. Dagmar Strapczyková 53 let

2. 10. Eva Krejčíková 81 let

3. 10. Jaroslav Dvořák 91 let

8. 10. Pavla Gáborová 28 let

22. 10. Hana Malotínská 91 let

vzpomínky� 
Dne 8. 11. uplyne rok od úmrtí mého 
milovaného manžela, obětavého 
tatínka a starostlivého dědečka, pana 
Prof. Ing. JANA ZÍSKALA. S láskou 
stále vzpomínají manželka Eva, dcery 
Eva a Šárka, vnoučata i sestry Ema 
a Hela.

Dne 10. 11. 2020 by oslavil 90 let pan 
BOHUMIL URBAN. Opustil nás  
13. 4. 2020. S věčnou láskou 
vzpomíná manželka s rodinou.

a strach dokáží velmi dobře schovat. Na 
nás je pak rozluštit, jak to ve skutečnosti 
je. S klientem pracujeme celostně, jen tak 
mu dokážeme nejlépe pomoci.

Co je nutné pro to, aby rodiny, které 
pečují, mohly Vaše služby využívat?
V případě využití domácí hospicové pé-
če je nepostradatelná přítomnost někoho 
z blízkých umírajícího. Domácí hospicová 
péče probíhá v domácím prostředí klienta 
za podmínky, že se o něho společně s hos-
picem starají jeho blízcí. Mezi námi a pe-
čujícími vzniká partnerský vztah. Bez této 
skutečnosti by to nebylo možné.

V jak častém kontaktu s pečující rodinou 
jste?
To se odvíjí od stavu pacienta. Může to být 
jednou týdně (u stabilizovaných pacientů), 
ale i několikrát denně. Držíme 24hodino-
vou telefonickou pohotovost (v noci, o ví-
kendech, o svátcích) a jsme připraveni za 
klientem přijet, kdykoli je to nutné.

Napadá mě, že péče o umírajícího je 
jedna věc, ale jak dalece podporujete 
samotné pečující?
O pečující se staráme souběžně s umíra-
jícím. Představujeme pro ně jistotu, že na 
péči o jejich blízkého nejsou sami. Často se 
stává, že klienta zajistíme během půl hodi-
ny a pak s rodinou či pečujícími sedíme dal-
ší hodinu a půl a povídáme si. Témata jsou 
různá. Snažíme se je na smrt jejich blízkého 
připravit. Mluvíme s nimi upřímně a vždy 
nabízíme nějaké řešení, aby neměli pocit, 
že jejich rozhodnutí v souvislosti s dopro-
vázením v domácím prostředí je špatné.

Na rozdíl od umírání v nemocnici mo-
hou svého blízkého držet za ruku, povídat 
si s ním, nebo jen tak sedět kdykoli chtě-
jí. V podstatě mají ojedinělou šanci vše  
přizpůsobit posledním společným chvílím.

Umírání doma přináší plno možností. Ro-
dina si sama určuje režim dne. Je možné 
a velmi důležité, aby děti v rodině měly 
možnost se rozloučit, například přečíst ba-
bičce pohádku. Společně se mohou dívat na 
filmy, které mají rádi, poslouchat hudbu, 
jež se jim líbí, prohlížet rodinná fotoalba 
a vzpomínat na prožité okamžiky. Domácí 
mazlíčci často tráví čas spolu s umírajícím 
v lůžku.

Dito, proč jste se dala na tuto cestu? Co 
Vás k práci v hospici přivedlo?
Může za to moje známá, Jaruška. Byla 
onkologicky nemocná a k mé velké lítosti  
zemřela. Vlastní fáze umírání u ní trvala 14 
dní. Odchod probíhal u ní doma, kam se na 
poslední dny přestěhovala její dcera s rok 
a půl starými dvojčátky. Jaruška v podstatě 
mohla, co chtěla. Pomazlit si vnoučátka, dí-
vat se na oblíbené seriály, přijímat návštěvy 
v jakoukoli denní dobu. Přála si pokoj vy-
zdobit fotkami, tak jsme jí vyzdobili pokoj 
jejími vzpomínkami.

Já osobně s celou svou rodinou měla 
možnost doma doprovodit i mého tatín-
ka. V domácím prostředí jsme se o něj sta-
rali osm let. Neumím si představit, že by  
umíral v nemocnici.

Co si lidé nejčastěji přejí v závěru života 
a čeho litují?
Přání jsou různá. Stalo se nám například, 
že si klient přál ochutnat kvalitní drahé ví-
no. Tak jsme jeho přání rodině řekli a oni 
měli možnost si společně sklenku výborné-
ho vína vychutnat.

Litují toho, co v životě neudělali. Ma-
jí strach o své blízké, zda život bez nich 
zvládnou.

PETRA POSPÍŠILOVÁ

inzerce� 
} PRONAJMU přízemní rodinný domek 3+1, 
podsklepený, se zahradou, klidná ulice v Kra-
lupech – Lobečku. Tel. 775 740 614, v 19:00 
– 20:00 hod.
} KOUPÍM LP gramofonové desky a staré 
pohledy. Větší množství vítáno. Přijedu.
Tel. 721 442 860.

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ  
do každé domácnosti

Rozšířenou verzi rozhovoru naleznete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz.

Dostávejte pravidelnou dávku KZ 
také v elektronické podobě. 
Platba předem na půl roku, 

nebo rok dopředu. 
Neplatíte nic navíc. 

Více informací na e-mailu 
zpravodaj@mestokralupy.cz.

Hospicový tým, zleva Irena Prošková DiS., 
Radomíra Bělohoubková, MUDr. Renata Štěpánková, 
Mgr. Dita Brezováková, Leona Jeníková, 
Mgr. Blanka Antošová Kejíková
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Kralupská sportovní esa
GLADIATOR TRAINING JUNIOR
Gladiator Training, z.s.

Děti 4–14 let

Trenéři: Lukáš Hamza, Michaela Hamzová, Radek Šebesta, Martin Noha, 
Petr Janoušek, Natalie Housková
Gladiator Traning funguje od roku 2015, dětské tréninky jsme zavedli na podzim 
2018. Snažíme se rozvíjet všestranný pohyb dětí a základní dovednosti pro dětské 
překážkové závody typu Spartan Race, Predator Race nebo naši domácí Gladiator 
Challenge. 

TRÉNINKY

2 až 3x týdně, hodinu 

ÚSPĚCHY V SEZÓNĚ 2019/ 2020:

2019
Gladiator Race Kids v Hradci Králové: kat. 6–7 let, 3. místo Valerie Plešnerová.

Predator Race Monínec: kat. kluci 4–5 let, 1. místo Ondřej Polách, 
 3. místo Matěj Honzů,
 kat. dívky 12–13, 1. místo Ema Richtrmocová.
Predator Race Neukirchen: kat. kluci 6–7 let, 1. místo Václav Veber, 
 kat. kluci 8–9 let, 3. místo Vojtěch Veber,
 kat. dívky 12–13 let, 1. místo Ema Richtrmocová.
Predator Race Dobřany:  kat. dívky 12–13 let, 3. místo Ema Richtrmocová.
Gladiator Challenge Kralupy: kat. dívky 0–6 let, 2. místo Valerie Plešnerová,
 kat. kluci 0–6 let, 1. místo Václav Veber,
 kat. dívky 13–14 let, 1. místo Ema Richtrmocová.
Predator Race Winter weekend: kat. dívky 4–5 let, 1. místo Nikola Šípková,
 2. místo Karolína Pištolová,
 kat. kluci 6–7 let, 3. místo Václav Veber,
 kat. kluci 8–9 let, 2. místo Vojtěch Paul, 
 3. místo Jakub Šípek.
2020
Predator Race areál Eduard: kat. kluci 10–11 let, 3. místo Vojtěch Veber,
 kat. 8–9 let, 3. místo Jakub Šípek, 
 kat. 6–7 let, 1. místo Václav Veber.
Predator Race Dobřany: kat. 6–7 let, 1. místo Valerie Plešnerová,
 kat. 6–7 let, 2. místo Václav Veber.
Gladiator Challenge Kralupy: kat. kluci 7–9 let, 2. místo Jakub Šípek, 
 3. místo Václav Veber,
 kat. dívky 0–6 let., 2. místo Karolína Pištolová,
 3. místo Eliška Havlínová.
Predator Race Bolevák: kat. 6–7 let, 1. místo Valerie Plešnerová,
 kat. 6–7 let, 2. místo Václav Veber.

PLÁNY DO BUDOUCNA

V příští sezóně doufáme, že se podaří účastnit se více závodů a pokusit se o umístění 
ve více kategoriích.

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ PŘEKÁŽKOVÉ ZÁVODY

Děti baví překonávání překážek, že se mohou umazat třeba v bahně a rodičům to ne-
vadí. Ale hlavně se mezi nimi rozvíjí kamarádské vztahy a vzájemně se podporují, což 
považujeme za nejdůležitější.

ZÁLIBY

Většina našich dětí se zabývá i dalšími sporty, např. fotbalem, florbalem, plaváním.

V sobotu 3. října byl v Kralupech nad Vl-
tavou odehrán první turnaj regionál-

ní žákovské ligy. I přes epidemiologická 
omezení byl turnaj O pohár starosty velmi 
dobře obsazen. V turnaji starších žáků měli 
domácí pětičlenné zastoupení. Celkově tře-
tí skončil Jan Seidl a čtvrtý Michal Lang-
maier, který vyhrál kategorii do čtrnácti 
let. V turnaji mladších žáků měl domácí 
klub dva zástupce. Hezký výsledek zde 
zaznamenal Stanislav Štrop, jenž 
skončil v turnaji na čtvrtém místě. 

 Již úvod sezóny přinesl kra-
lupským šachistům mimořádné  
výsledky: Tomáš Bezděk na říčan-
ském Openu B obsadil vynikající 2. 
místo; na mistrovství ČR v rapid ša-
chu mládeže v Českých Budějovi-
cích oddíl skvěle reprezentoval 
Jan Seidl (15. místo v kategorii 
do 14 let). Ve finálovém turnaji 

Krajského přeboru jednotlivců v Nerato-
vicích si vybojovali postup na Mistrovství 
Čech: v kategorii do 14 let Jan Seidl (2. mís-
to) a Tomáš Bezděk (4. místo), v kategorii 
do 12 let postoupil Patrik Kohm (6. místo), 
Michal Langmaier skončil devátý.

    Kralupští šachisté hrají pod hlavičkou 
TJ KRALUPY kromě mládežnických sou-
těží i čtyři soutěže dospělých. V letošním 

roce se senioři áčka pokusí vybojovat 
postup do II. ligy. Úspěšní mladí ša-

chisté mají rovněž  vysoké ambi-
ce,  v lednu se pokusí pro Kralupy 
vybojovat prestižní ligu mládeže. 
 

CHCETE, ABY VAŠE 
DÍŤĚ VYZKOUŠELO 

KRÁLOVSKOU HRU?
Je možné kontaktovat DDM, kde 

funguje šachový kroužek pro 
začátečníky pod vedením pana  

Seinera a Vernera. Nebo se stavte na kroužku 
šachového oddílu TJ KRALUPY, který se ko-
ná každé úterý od 16:00 do 18:00 hod. v Ho-
telu Sport (salonek číslo 4). Známý citát říká, 
že „Šachy dělají děti chytřejšími.“

 PAVEL LANGMAIER

TJ KRALUPY, ODDÍL ŠACHU

Šachisté hráli o pohár starosty

Medailisti v kategorii HD14 v turnaji  
O pohár starosty: (zleva) 1. Langmaier 
Michal (TJ KRALUPY, z.s.), 2. Hrubý Filip 
(Sokol Buštěhrad), 3. Meca Viktor  
(Sokol Brandýs nad Labem).
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K ralupská AHL (hokejová amatérská  li-
ga) byla založena už v roce 2002. Je to 

soutěž tvořená převážně odchovanci Kra-
lupského hokejového klubu. V počátcích 
hrálo ligu okolo 15 mužstev, ale jak už je pro 
dnešní sport a dobu charakteristické, nastá-
vá masivní  úbytek hráčů a sportovců všeo-
becně, a proto dnes v AHL hraje už jen 6 tý-
mů (Danzas, DOS Kralupy, Aqua tým, Česká 
rafinérská, BHN Odolena Voda, Hřebci Lu-
žec). Letos si výběr kralupských hráčů AHL 
Kralupy přivezl zlatou medaili z celorepubli- 
kového turnaje MČR v amatérském hokeji. 

Od tohoto úspěchu se odpíchneme. Co 
vše za ním stojí?
Za letošní účastí na turnaji stojí především 
spoluhráč Filip Prantl, který dal původně 
dohromady širší kádr, zajistil přihlášku, 
ubytování apod. Hodně hráčů kvůli oba-
vám z covidu, resp. případné karantény, 
dovolené aj. důvodům postupně svoji účast 
odříkalo, tak nás zůstalo osm, alespoň, 
a k tomu ještě přibyl jeden hráč z Aqua tý-
mu a půjčený mělnický brankář. Přiznám 
se, že  po sobotních výsledcích ve skupině, 
kdy jsme se horko těžko probojovali do ne-
dělních bojů o medaile, jsme nečekali, že 
dojdeme až na vrchol. Nicméně jsme si řekli 
určité taktické věci, hráli jako jedna parta, 
makali, a proto se nám podařilo porazit 
i týmy, za které hráli bývalí profesionální 
hokejisté. Na tomto republikovém turnaji, 
konaném poslední zářijový víkend v plzeň-
ské hokejové aréně, právě nastupují ty nej-
lepší výběry měst po celé české i slovenské 
republice, a proto jsme hrdí na to, že jsme 
ty nejlepší týmy dokázali porazit.

Zastavme se u AHL. Mohl byste soutěž 
čtenářům představit blíže? 
Obecně amatérská hokejová liga (AHL) se 
hraje snad ve všech městech, kde mají zim-
ní stadion. AHL mohou hrát jen hráči, kteří 
již nejsou oficiálně registrovaní v nějakém 
týmu pod hokejovým svazem, popř. i re-
gistrovaní hráči, kteří už ve stejné sezóně 
nenastoupili nebo již nesmí nastoupit za 
registrovaný hokejový tým. V daném městě 
hrají i týmy z jiných menších měst či vesnic, 
kde nemají zimní stadion.

I když je tým od týmu jiný, asi všech-
ny spojuje to samé, absence nových mla-
dých hráčů. Většina závodních hráčů, kteří 
s hokejem skončí v mladém věku, už hokej 
v AHL nehrají a věnují se raději jiným akti- 
vitám (rodina, práce, jiný sport, alkohol, 
aj.), v tom to mají ostatní sporty podobné. 

Průměrný věk týmů se tak každoročně bo-
hužel zvyšuje a mladých moc nepřibývá.

Kdo tedy tvoří AHL Kralupy?
Prakticky jako v celé ČR to jsou mladí (cca od 
17 let) i starší hráči (cca do 55 let a výjimeč-
ně i starší bývalí hokejisté), kteří většinou 
závodně hráli hokej na nějaké úrovni, avšak 
z časových, pracovních nebo rodinných 
důvodů již nechtějí hrát závodně, risko- 
vat zranění, nemají čas hodně cestovat,  
a  naopak jim vyhovuje hrát jen tuto soutěž, 
která se hraje bezkontaktně (alespoň tedy 
z větší míry), jen v určité víkendové dny 
večer a v Kralupech, takže hráči na zimáku 
nestráví tolik času a nemusí nikam daleko 
cestovat. Každý tým hrající AHL je většinou 
složen z party kamarádů, kteří na sebe dále 
nabalili další hráče a tvoří party i mimo led. 
Kralupskou AHL tak převážně hrají bývalí 
kralupští registrovaní hráči nebo také chla-
pi, kteří hokej nikdy nehráli, ale jsou prostě 
součástí party, která tu hokej hraje.
 
Jak často za „běžné“ situace trénujete?
Jelikož drtivou většinu času ledů v Kralu-
pech má rezervovaný kralupský hokejový 
klub, tak na tréninky de facto není žádný 
prostor. Pouze dva ze šesti týmů kralup-
ské AHL mají to štěstí mít cca hodinu ledu 
ve večerních hodinách, ostatní týmy mají 
smůlu a buď netrénují, nebo na tréninky 
jezdí do jiných měst, aby nemusely chodit 
na led od 22 hod. a později. Přece jen ráno 
každý stává do práce, ze zimáku musí ještě 
někam přejet domů a minimálně hodinu po 
tréninku ještě nejde spát, tak chce být ráno 
čerstvý do práce.

Kam s Vaším týmem míříte?
Cílem je samozřejmě každoročně vyhrát 
kralupskou ligu, což se nám několikrát po-

vedlo, ale motivací je především si společně 
zahrát náš milovaný hokej v rozumnou ve-
černí hodinu, potkat se s kamarády a někdy 
si také udělat žízeň, v tom to mají všechny 
týmy stejné.
  
Na jaké další úspěchy jste ve své kariéře 
amatérských hráčů hrdí?
Za sebe jsem prioritně rád, že ačkoli se  
poslední roky AHL nedobrovolně zúžila 
už jen na 6 týmů, že funguje už 18 let. Bo-
hužel bez nových hráčů a nových týmů to 
však nemusí trvat dlouho. Proto bych byl 
moc rád, kdyby se našli noví hráči nebo se 
opětovně přidali bývalí hráči k některým 
z týmů naší soutěže a začali hrát, čímž se 
rozšíří soupiska současných týmů, nebo 
nejlépe vznikne tým nový, a celá soutěž tak 
opět získá nový náboj. 
 
Na co byste přilákal nové hráče, co 
nováčkům můžete nabídnout? 
Zde si opět dovolím mluvit za všechny tý-
my, tj. každý, kdo začne naší AHL hrát, tak 
musí mít především rád hokej a ideálně 
zapadnout do daného kolektivu jednotli-
vého týmu. Každý si za sebe platíme ledy, 
rozhodčí a časomíru, nicméně to nejsou 
závratné částky, co by nikdo nemohl za-
platit. Každý tým/ hráč si vše hradí sám. 
Jeden zápas či trénink většinou každého 
vyjde na 200 Kč. Při tréninku hrajeme zá-
pasy o dvacku do společné kasičky, kterou 
pak na konci sezóny propijeme na rozluč-
ce, nebo utratíme na společném letním či 
zimním soustředění. Pro zachování soutěže 
do budoucna věříme, že si do naší soutě-
že najdou cestu mladší ročníky, např. ju-
nioři, kteří se neprobojují do A-mužstva 
a nechtějí ukončit v brzkém věku kariéru, 
rádi přivítáme v našich řadách i nové týmy 
z okolních amatérských soutěží.

V AHL hraje ten, kdo má hokej rád
ROZHOVOR s... Ivo Loskotem, hráčem AHL a kapitánem týmu Danzas

Ivo Loskot dole vpravoVítězný tým Mistrovství 
ČR Amatérů –  
AHL KRAUPY
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P rvní říjnový víkend byl pro nás vel-
mi významný. Po dlouhé pauze způ-

sobené koronavirem a různými opatře-
ními jsme se konečně dočkali. Nejmenší 
závodnice čekaly na svou premiéru víc než 
rok. Tak trochu díky volbám do krajských 
zastupitelstev se mohly ještě uskutečnit 
velmi očekávané, teprve 2. letošní, závody  
gymnastického aerobiku. Máme velkou ra-
dost, protože jsme potvrdily svá březnová 
umístění – nyní v plně obsazeném startov-
ním poli z celé ČR. 

P odzim je obdobím, ve kterém se vlci 
opět vydávají na lov. Paralela s divokou 

šelmou příhodně slouží na počítání kralup-
ských florbalistů, kteří se po třinácti letech 
florbalového oddílu přejmenovali a od no-
vé sezóny vystupují pod názvem Kralupy 
Wolves. Minimálně těm nejdospělejším 
vlkům – mužskému A-týmu – se vstup do 
nových luhů a hájů podařil nad míru!

Loňská sezóna sice předčasně skon-
čila již na začátku jara, avšak dí-
ky vedoucí pozici v tabulce mohli 
kralupští florbalisté usilovat alespoň o admi-
nistrativní postup, který se nakonec povedl  
a úřední šiml zařechtal v jejich prospěch. 
Před týmem tak stála nová výzva, a to při-

pravit se v okleštěných podmínkách jarní 
karantény na novou sezónu. Prvních několik 
týdnů se postupovalo individuálně, načež 
začala trenérská dvojice Mařík – Sop na spo-
lečné letní přípravě ladit vše k dokonalosti. 
Naběhány byly stovky kilometrů, propoceno 
několik kop triček a nejeden svěřenec pocí-
til, jak chutná pravé dno fyzických sil.

Nutno podotknout, že všechny tyto kroky 
nesou své ovoce. Do prvních dvou zápa-
sů vlétl vlčí florbalový uragán, který si při 
premiéře ukořistil plný počet šesti bodů 
a oběma soupeřům nastřílel pokaždé víc 
než deset branek. Ani ve třetím kole poté 
muži nenašli soupeře, když na domácím 
hřišti porazili vinohradské SKV 9:3. Suve-

rénní cval vlčí smečky přibrzdil až Králův 
Dvůr, který domácí brloh vykradl v závě-
rečné nájezdové bitvě.

Po čtyřech odehraných zápasech tak měli 
kralupští muži na kontě 10 bodů a průběžně 
brali ve vyšší soutěži 2. místo v tabulce. Vy-
dařený start do sezóny však zabrzdila ploš-
ná opatření spojená s nemocí COVID-19, 
jež utišila sportovní život v celé zemi. Na 
několik následujících týdnů se tak hráči 
opět přesouvají do individuální přípravy 
či vezmou zavděk tréninky v povolených 
skupinách. Věříme, že podobně jako na ja-
ře, tak i na podzim vyjdou z této zkušenosti 
posíleni, protože společně jsme nejsilnější!

FILIP JANOUCH, MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU

Náš klub Fitforyou stihl v průběhu září 
a října celkem 5 závodů ve sportovním 

aerobiku pořádané českým svazem aerobiku 
a fitness (FISAF). Pro některé holčičky to byl 
první závod sezóny, na který dlouho tréno-
valy. Už se nemohly dočkat, jak svou sestavu 
předvedou a jak se bude porotě líbit. Začí-
nající tým ve složení Natálka Levá, Anička 
Pokorná, Terezka Měřínská a Lucinka Ra-
dolfová pokračoval ve sbírání medailí z jar-
ních závodů a do své sbírky přidal stříbrnou 
medaili ze závodu v Semilech a bronzovou 
medaili ze Železného Brodu. Terezka Měřín-
ská, pro kterou to byl teprve třetí závod v jed-
notlivcích, získala v Lounech neuvěřitelné 2. 

místo, porazila tak 15 holčiček, jež jsou o dva 
roky starší. Na první závody 2. a 3. výkon-
nostní třídy se důkladně připravovalo celkem 
9 závodnic: Terezka Chromá, Terezka Mali-
nová, Anička Portlová, Míša Radolfová, Viky 
Švajdová, Terezka Trnková, Emička Johno-
vá, Nelinka Brodská a Sárinka Bayerová. 
Fitness tým Policie (kategorie 8–10 let) ve 
složení Míša, Terezka T., Terezka M., Viky, 
Emi, Neli a Sári vybojoval právem stříbrnou 
medaili a Sárinka v jednotlivcích předčila 
všechna očekávání a vystoupala na nejvyšší 
stupínek. Ve stejné kategorii, ale ve 2. výkon-
nostní třídě, závodila v jednotlivcích Míša R., 
ze závodu v Lounech si odvážela krásnou 

stříbrnou medaili. V kategorii jednotlivci  
11–13 let zabodovaly i Anička P. a Terezka 
Ch., kterým se předvedení sestavy moc po-
vedlo a v nabité konkurenci 35 závodnic zís-
kaly 6. a 12. místo. Fitness tým Aquaman 
(kategorie 11–13 let) ve složení Anička P., 
Terezka Ch., Terezka M., Viky a Míša získal 
na prvním závodě šesté místo. Po velkých 
úpravách v sestavě v krátkém čase dokázaly 
holky v dalším závodě zabojovat a posunuly 
se o jedno místo výš.

Závody jsme si moc užily, děkujeme Čes-
kému svazu aerobiku za uspořádání závodů 
a také všem rodičům za spolupráci.

K. HUDÁČKOVÁ,  K. BLAŽKOVÁ, TRENÉRKY

Úspěch v gymnastickém aerobiku

Kralupští vlci ulovili deset bodů

Aerobičky z Fitforyou na bedně

Maxi tým A 1. místo Kateřina Nová, Anežka Prantlová, Aneta Salačová, Nela Šinkovičová, Markéta Tůmová, Viktorie Veselá

Dvojice A 3. místo Lucie Záhorová, Markéta Tůmová 

Pohybová skladba nejmladších závodnic  
„Co se děje v kuchyni…“ 3. místo

Kateřina Nová, Anna Petrová, Anežka Prantlová, Aneta Salačová, Nela Šinkovičová, Markéta Tůmová, Viktorie Veselá, 
Lucie Záhorová

Maxi tým B 2. místo Daniela Bohatová, Karolína Dospivová, Michaela Hráčová, Anna Kaňková, Simona Pakandlová, Barbora Schütznerová

Dvojice C 3. místo Amálie Svobodová, Julie Svobodová

Maxi tým C 2. místo Tereza Hráčová, Tereza Nemejovská, Tereza Svítková, Amálie Svobodová, Julie Svobodová

Trojice C 1. místo Tereza Hráčová, Tereza Nemejovská, Tereza Svítková

O to víc si jich samozřejmě vážíme, vždyť 
naše příprava probíhala většinou na hřišti  

v improvizovaných podmínkách a vypůj-
čených vnitřních prostorech.

Medaile v nejmladší kategorii byly i za 
odvahu účastnit se v tak složité době zá-
vodů. Ve starších kategoriích však nastal 
tvrdý konkurenční boj, v němž jsme se ctí  
obstály. Odměnou pro nás bylo 7 medailo-
vých ocenění, které jsme si z Prahy odvážely.

Všem závodnicím gratuluji a hlavně přeji 
pevné zdraví!

PETRA KLOZOVÁ

STUDIO ATAK KRALUPY
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S rdcař, dříč, závodník, trochu šílený ha-
zardér, manžel i otec pětileté Darinky. 

Čerstvě i mistr světa v rychlostních závo-
dech motorových lodí – Hydro GP. Všechny 
výše uvedené přívlastky náleží Kralupano-
vi tělem i duší Davidu Loukotkovi (1980), 
který s číslem „98“  pokračuje v rodinné 
tradici „letců“ po vodní hladině.

Davide, z pohledu sportovce jste zažil 
hvězdný podzim. Prozraďte našim 
čtenářům, co vše se odehrálo?
Kvůli covidu všechny závody Mistrovství 
světa a Evropy byly nejdříve odloženy na 
podzimní termíny, potom se vše ořezalo 
na jedno kolové MS obou kategorií, kte-
ré jezdím (F250, F350). Mistrovství světa 
F350 se jelo v půlce září v Itálii na Lago di 
Viverone kousek od Turína. Mistrovství 
světa F250 se jelo o týden později u nás 
v Jedovnicích spolu s MS F125 a F500. Vše 
bylo plné omezení a restrikci kvůli pande-
mii. I počet týmů byl bohužel menší než 
normálně. Ale zaplať pánbůh za to, že se 
to konalo. 

A co se týče obsazení závodů, dorazili vaši 
tradiční konkurenti? 
Co se týče závodů v Itálii, tak tam byly tři 
největší hvězdy F350. Všechno to jsou Ita-
lové, kteří během léta testovali a ladili no-
vinky. Jen pro zajímavost, Claudio Fanzini 
vyhrál v posledních dvou letech Mistrov-
ství Evropy i Mistrovství světa v katego-
rii  F350, Alex Cremona je pětinásobný  
mistr světa a jeho brácha Max, tak ten má 
asi nejvíce druhých míst v historii, tuším, 
že snad sedm. Takže už jen tihle tři kluci 
dávají laťku hodně vysoko. Do Jedovnice na 
F250 bohužel tito tři nedojeli, ale startoval 
zde Andrea Ongari, který je vicemistr světa 
z posledních dvou sezón. Oba závody svoji 
kvalitu určitě měly. 

Popíšete nám, jak se ty dva klíčové závody 
pro Vás vyvíjely? Zejména ten zlatý!
No, po pravdě, ten zlatý závod začal již tři 
týdny před startem. Začala mě bolet záda 
a z normální bolesti se vyklubal stav, kdy 
už jsem nemohl chodit, ani se pohnout na 
posteli. Musela pro mě přijet záchranka, 
zahoukal majáček a odvezl mě do nemoc-
nice. Zde jsem si poležel dvanáct dní, z toho 
devět bez možnosti chodit. Měl jsem zá-
nět nervu u páteře, opravdu žádná legra-
ce! V pondělí, když už jsem celkem zvládal 
chodit po chodbě, jsem oznámil doktorovi, 
ať přichystá papíry, že jdu domů. Ve stře-

du v noci jsme odjeli do Itálie, nejdříve do 
dílny GRM, kde na nás čekal nový motor. 
Hned jsme ho začali testovat. Ale, spíš než 
o motor, šlo o to, jak zvládnu řídit loď. Ne-
bylo to úplně ono, ale na druhou stranu ani 
nic extrémně bolestivého. Následoval tedy 
přesun do Viverone. Bohužel v pátek a ce-
lou sobotu foukal moc velký vítr a nedalo 
se jezdit. Na neděli byla předpověď o tro-
chu lepší. 

Ráno jsme stihli kvalifikaci a po obědě se 
šlo závodit. V první rozjížďce jsem dojel dru-
hý, ve druhé třetí, kousíček od druhého. Zde 
se bohužel projevil fyzický deficit z ležení 
v nemocnici, byl jsem rád, že jsem udržel vo-
lant. Do třetí, poslední jízdy, jsme šli s tím, 
že zlato s největší pravděpodobností vyhra-
je potřetí v řadě Caludio Fanzini a já si to 
rozdám s Alexem Cremonou o druhé místo.  

A co se odehrávalo přímo na trati?
Od startu letěli oba Italové jako rakety, mě 
nastartoval motor až na druhý pokus. Oba 
měli spolu s Němcem Tempelhanem náskok 
asi pět set metrů. Claudio si jel bezpečně 
pro titul. Pak se ale ukázalo, co je na těchto 
závodech krásný, ale i krutý zároveň, končí 
až odmáváním šachovnicovým praporkem. 
Claudio zůstal stát a v ten moment jsem si 
řekl, že to je má poslední šance na titul. 
Ztrátu čtyř až pěti set metrů jsem stáhnul 
během dvou kol díky totálně šíleným vl-
nám a silnému větru. Jednoduše řečeno, 
mačkal jsem to víc než ostatní! Ty dva pře-
de mnou jsem dojel, předjel a vyhrál! Po 
třech třetích místech jsme si nadělili titul. 
Perličkou všeho je, že to byl pro náš team 
poslední závod v kategorii F350.  Kdy te-
dy jindy vyhrát titul. O týden později jsme 
přidali stříbro na MS v F250, čímž jsme 

uzavřeli závody i v této kategorii. Teď už 
je naše loď nachystaná na cestu k novému 
majiteli a my už se pomalu chystáme na 
novou, větší a rychlejší hračku.

Co byly vaše první myšlenky, když už jste 
věděl, že jste mistr světa?
První myšlenka? …no, to snad ani nejde  
popsat. Jediné, co si vybavuji, do chvíle než 
jsem držel tu medaili v ruce, že jsem tomu 
nevěřil. A v podstatě i dlouho potom. Ale 
v ten moment během vyhlášení výsledků 
jsem si zpětně uvědomil ty dlouhé roky, tu 
cestu a co vše je skryto za tím jediným krát-
kým okamžikem. To, že jsem se kvůli závo-
dění zadlužil, dokonce tak, že jsem musel 
bydlet i v práci. Vybavila se mi ta spousta 
hodin a dní, co obětují kluci, kteří se mnou 
jezdí po závodech, pomáhají mi a fandí, a já 
vím, že jim to naše závodění přináší radost. 
Vyjevil se mi čas který nejsem se svojí rodi-
nou. Tohle všechno se vám navalí do hlavy 
během chvilky. Přál bych tyto pocity všem, 
kteří dělají nějaký sport, aby to alespoň jed-
nou zažili. Čert vem peníze a nějakou popu-
laritu. V životě jde o zážitky!

JINDŘICH KOHM,

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

ROZHOVOR s... Davidem Loukotkou, mistrem světa v rychlostních závodech motorových lodí

David Loukotka je mistrem světa
Čert vem peníze a nějakou popularitu. V životě jde o zážitky!“ říká čerstvý mistr 
světa v rychlostních závodech motorových člunů David Lokoutka.
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ROZŠÍŘENÁ VERZE ROZHOVORU na 
www.kralupskyzpravodaj.cz.

A CO SE DÁLE DOČTETE?
Jak dlouho David Loukotka závodí, 
jak popisuje svou cestu závodníka ke 
světovému titulu? Jakým směrem se bude 
vyvíjet dál Davidova kariéra? Kolik stojí 
závodní sezóna? Jaký vztah má novopečený 
mistr světa ke svému rodnému městu?
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TELEVIZE, PRAČKY, 
MOBILY, CHLADNIČKY, 
LUSTRY, ANTÉNY, 
ŽÁROVKY, TROUBY, 
VAŘIČE, REPRODUKTORY, 
ŽEHLIČKY, SUŠIČKY, 
RÁDIA, PÁNVIČKY, 
KONVICE, STROJKY, 
ŠLEHAČE

Žižkova ulice
U Nádraží

ROZVOZ ZBOŽÍ 
ZDARMA
Přivezeme, nainstalujeme, 
starý spotřebič odvezeme.

FELIX elektro v síti ELEKTROCENTRUM

} Měníme bomby
 sodastream.

} Rozšířili jsme
 prodej o barvy 
 a tonery do tiskárny
 od TISKNULEVNE.cz.

Volejte: 737 278 285

JSME TU PRO VÁS JIŽ 28 LET!



31www.mestokralupy.cz   INZERCE  LISTOPAD 2020   KZ

REVIZE ELEKTRO 
A HROMOSVODŮ

Lukáš Hampel
Lukas.Hampel@seznam.cz

607260585

Marek Pittner
marek.pittner98@gmail.com

737388239

MÁM ZÁJEM A RÁD KOUPÍM PRO SEBE 
HODNOTNÉ VĚCI Z 1. REPUBLIKY ČI ZE STARŠÍ DOBY,

 včetně nábytku, dekorativních předmětů, militarií, pozůstalostí 
po sběratelích (mince) a obraz (obrazy) –malíře Josefa Holuba.

Neplatíte žádné provize ani poplatky, nemusíte nikam jezdit, jsem přímý 
zájemce. Platba vždy dle naší dohody, v hotovosti a na místě při převzetí věci.

Volejte v dobrém na 602 392 379. 
Jaroslav Rychtář, nabídku můžete poslat i na 

e-mail: jarrych@seznam.cz

www.ACRE.cz
 přijme na HPP či DPP 

pracovníky zemědělského, 
stavebního či příbuzného 

vzdělání. 
Volné pozice pro práci v terénu  
i v kanceláři. Aktivní ŘP sk. B,  

sk. T a C výhodou.  
Dobrý zdravotní stav. 

Kontakt: info@acre.cz.




