
Program oslav adventu a Splněná přání.
27. listopadu se rozsvítí vánoční strom 
v Minicích a den poté, na první adventní neděli, 
na Palackého náměstí.

„Naše cíle nejsou rozhodně malé, třeba to 
někdy v budoucnu půjde i výše,“ říká Patrik 
Wagner, předseda ragby klubu, trenér mládeže 
a stále aktivní hráč v jedné osobě.

Nově instalovaná pamětní deska ,,Zemědělské-
mu a okrašlovacímu spolku pro Kralupy a okolí“, 
na rampě schodiště pod Hostibejkem.
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

■ Čtyři tisíce lidí během 15 let. Tak by měl v souvislosti s výstavbou ve třech rozvojových
lokalitách vzrůst počet obyvatel v Kralupech nad Vltavou. Na besedě, která se v polovině října
na téma těchto lokalit uskutečnila, se vedení města a developeři jednotlivých oblastí snažili
občanům zodpovědět dotazy, jež se plánované výstavby týkaly.
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D o programu byly zařazeny tři aktuál-
ní lokality – minické terasy, prostředí

za nádražím a Lobeč. Všechny tři mají již 
schválenou územní studii (poslední z nich 
byla schválena 22. září 2021, pozn. red.), 
žádost o územní rozhodnutí ale ještě ani 
jeden z developerů nepodal. Lokality mají 
také další společné atributy, například že 
se ve všech případech jedná o soukromé
pozemky a Město tedy má omezené mož-
nosti, jak výstavbu ovlivnit. Zároveň jsou 
všechny vázány na vznik obchvatu.

Právě doprava je téma, které publikem 
silně rezonovalo. Ať už se jedná o vytíže-
nost příjezdových cest, počet parkovacích 
míst nebo propustnost centra města, obča-
né vyjadřovali své obavy opakovaně. Par-
kování či příjezdové cesty se developeři za-
vázali alespoň částečně posílit, nicméně 
centrum města se ukázalo být limitem, jak 
potvrdil i místostarosta města Vojtěch Po-
hl (Nová Vlna). Řešením by mohl být nový 
most, jenž by dopravu částečně odklonil. 
Není ale jasné, kdy by mohl vzniknout. 

Pokračování na str. 3.

Občané se ptali na budoucnost města

Jiří Polák, vedoucí Odboru 
výstavby a územního plánování, 

seznámil všechny s územním 
plánem města.
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Milí čtenáři,
právě držíte v rukou předpo-
slední číslo letošního roku. Na 
bilancování je ale přece jen 
trochu brzy, a tak se nyní za-
měřím zejména na to, co nás 
v následujících cca šedesáti 
dnech čeká. 
Na prvním místě jsou to  
adventní slavnosti, na jejichž 
letošní program poukazuji ob-
zvláště rád. Pokud organizá-
torům vyjde vše podle plánu, 
čeká nás vskutku znamenitý 
konec roku. Ostatně po obsa-
hové stránce jsme se snažili i touto cestou zaplnit 
stávající číslo tak, abyste dostali jakýsi přesný „ná-
vod“, jak naložit se svým volným časem. 
Věřím, že si společně předvánoční čas co nejvíce 
užijeme, neboť v minulém roce to jaksi nebylo ono.  
Covid, zdá se, není ještě definitivně na kolenou, 
ale pomyslná cílová páska už je podle mého soudu 
nadohled. Poslední statistiky sice stále vybízí  

k obezřetnosti, ale i tak jsem 
přesvědčen o tom, že loňský 
podzim se už opakovat ne-
bude. 
Přiznám se, s vytvářením to-
hoto úvodníku jsem měl po-
někud problém. Byl psán 
přímo v době volební vřavy, 
v časech  všemožných pro-
slovů, slibů, ale i kázání. 
Sám jsem si proto říkal, ja-
kým moudrem bych mohl 
čtenáře „potěšit“, či do-
konce „poučit“. Napadlo mě 

toho celkem hodně, ale nakonec jsem zů-
stal u jednoduchého sloganu „Žij a nech žít“.  
Pokud se jím budeme řídit, věřím, že společně  
zvítězíme nad  sebestředností a netolerancí. 
Přeji vám tímto mnoho příjemně strávených chvil 
při čtení Kralupského Zpravodaje. Opatrujte se  
a nenechte si TO kazit.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

slovo úvodem�

u Rada města souhlasí s realizací záměru spolku 
MOVERE, z.s., otevřít a provozovat na území města 
základní školu a mateřskou školu MOVERE.
u Rada města uložila organizaci Sociální služby měs-
ta Kralupy n. Vlt., aby zajistila rozvoz obědů klientům 
pečovatelské služby komerční dovážkovou službou.
u Rada města schválila koncept expozice muzea v bý-
valém pivovaru, a to dle předložené důvodové zprávy.
u Rada města vzala na vědomí výběr dodavatele 
zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci  
„Dodávka kloubového nosiče se zimní výbavou a ná-
stavbou na likvidaci plevele“ s dodavatelem Kärcher 
spol. s r.o., Modletice, s nabídkovou cenou 2 425 586 Kč 
bez DPH, resp. 2 934 959 Kč s DPH.
u Rada města schválila uvolnění finanční částky ve 
výši 214 314 Kč z rezervy města pro ZŠ 28. října na 
opravu poničených žlabů.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
v nadlimitním režimu zadávané formou otevřeného 
řízení s názvem „Údržba veřejné zeleně v Kralupech 
nad Vltavou 2022–2024“, a to v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek.
u Rada města schválila zadávací dokumentaci a 
smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem „Údržba 
veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022–2024“.
u Rada města schválila uzavření kupní smlouvy 
na nákup podlahového mycího stroje KÄRCHER 
pro potřeby úklidu parkovacích ploch v parkovacím  
domě od společnosti Agrokom-tech BRYSS 
s.r.o, za nabídkovou cenu 810 000 Kč bez DPH,  
resp. 980 100 Kč s DPH. 
u  Rada města schválila výběr dodavatele za-
dávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci  

„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova  
a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, a to 
s dodavatelem Metrostav Infrastructure a.s., Praha 
8, za celkovou cenu 10 399 475,98 Kč bez DPH,  
resp. 12 583 365,94 Kč s DPH.
u Rada města vzala na vědomí havarijní stav tech-
nologie a bazénové vany 25m bazénu. Zároveň také 
doporučuje zastupitelstvu zařadit plánovanou inves-
tiční akci „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu 
Kralupy nad Vltavou – III. etapu“ do rozpočtu města 
na rok 2022, a to z důvodu havarijního stavu bazéno-
vé technologie. Předpokládaná hodnota finančních 
nákladů na realizaci stavby je dle kontrolního roz-
počtu z 2. poloviny roku 2020 cca 36 mil. Kč vč. DPH.
u Rada města schválila záměr, aby se Město Kra-
lupy nad Vltavou stalo členem Sdružení energetic-
kých manažerů měst a obcí, z.s., od 1. 1. 2022. Také 
pověřila Mareše Stanislava zastupováním města 
Kralupy nad Vltavou na valných shromážděních  
a jiných akcí pořádaných výše uvedeným spolkem.
u Rada města uložila Kralupské sportovní, s.r.o., 
provést úpravu vyznačení názvu zimního stadionu na 
fasádě objektu následovně: „ZIMNÍ STADION MĚSTA 
KRALUPY NAD VLTAVOU + logo města“.
u Rada města pověřila starostu města Ing. Marka 
Czechmanna podepsáním Souhlasu města Kralupy 
nad Vltavou s výukou dopravní výchovy lektorem BESIP.
uRada města schválila nákup 12 jízdních kol  
a 6 cyklistických helem z rozpočtu OSVŠK na rok 
2022 pro výuku dopravní výchovy na dopravním 
hřišti na ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou 
a jejich uskladnění v kontejneru, který je součástí 
dopravního hřiště.

PONDĚLÍ 8. LISTOPADU V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

�
veřejné jednání
zastupitelstva města

PIETY LISTOPAD 2021
1. 11. 1871 – narození Prokopa Filipa Masnera – pieta se uskuteční 5. 11. 2021 na kralupském hřbitově od 10:00.
6. 11. 1846 – narození Antonína Boruty – pieta se uskuteční 5. 11. 2021 na kralupském hřbitově od 10:00.
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ÚŘEDNÍ HODINY

ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

Městský úřad
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

12:00 – 15:00

Infocentrum, podatelna
08:00 – 12:00
12:45 – 18:00

08:00 – 11:15
12:00 – 15:00

08:00 – 11:15
12:00 – 15:00

 08:00 – 14:00

Občanské průkazy, pasy
08:00 – 12:00 
12:45 – 18:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Odbor dopravy
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Pokladna
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 –15:00

Centrální spisovna (archiv)
08:00 – 12:00   
13:00 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

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

pondělí, středa vjezd do 17:30, výjezd do 18:00

úterý, čtvrtek vjezd do 14:30, výjezd do 15:00

pátek vjezd do 13:30, výjezd do 14:00

PROVOZ PARKOVIŠTĚ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU

Občané se ptali na budoucnost města
Dokončení ze str. 1.
Veřejnost trápí také další otázky, např. sociál- 
ní vybavenost, dostupnost lékařské péče 
nebo zachování zelených ploch. Ze závě-
rečné ankety vyplývá, že ačkoli byla řada 
dotazů v rámci více jak čtyřhodinové dis-
kuze zodpovězena, spoustu jich zůstává bez 
odpovědi. „Je otázkou, jak budeme schopni 
pomoci a co nám dovoluje stavební úřad. 
Obracet se ale můžete na vedení města i na 
dotčené odbory státní správy,“ uvedl sta-
rosta Marek Czechmann (STAN).

V Minicích připravuje výstavbu společ-
nost Terasy Kralupy. Vzniknout by tam po-
stupně mělo až šest třípatrových bytových 
domů, 49 řadových domů, 54 dvojdomů, 
47 rodinných domů a dva viladomy. Archi-
tekti se zaměřují na práci v souladu s při-
rozeným členěním terénu, chtějí zachovat 
výhled v celé oblasti a zajistit lepší zachy-
cování vody v krajině. Slibují zajištění no-
vé příjezdové komunikace a autobusových 
zastávek. Jak sami autoři projektu popsali, 
v projektu se počítá s prostorem pro školku, 
restaurace, obchody a společenskou budo-
vu, ve výsledku ale bude záležet na tom, 
jaká bude poptávka a jak se noví obyvatelé 
do života v oblasti zapojí.

Jak budete řešit tři tisíce aut, které 
denně projedou ulicí Ke Studánce?
Tři tisíce aut tam nebude. Byla vyho-
tovena dopravní studie,  jež potvrdila 
propustnost ulice Ke Studánce, stejně 
jako ulice Hybešova. Tato propustnost 
je bezproblémová, přesná čísla Vám  
z hlavy říct nedokážu. IVAN SALAČ, 

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA TERASY KRALUPY

Společnost Finep se věnuje lokalitě za ná-
dražím. V této oblasti je počítáno se vznikem 

700 bytových jednotek v horizontu třinácti 
let. První dva bytové domy by podle předpo-
kladů developerů mohly začít vznikat už na 
přelomu let 2022 a 2023. Mělo by se jednat o 
kombinaci vlastnického, družstevního a ná-
jemního bydlení. Společnost obyvatelům sli-
buje podíl na revitalizaci Nádražní ulice, pří-
spěvek 11 milionů korun na novou mateřskou 
školu, zajištění 5 303 m2 plochy nové zeleně  
a vodních prvků a navrhuje vytvoření nové-
ho relaxačního prostranství u Vltavy, které 
by zahrnovalo volnočasový areál či sportov-
ní hřiště pro místní školy. I zde společnost 
slíbila prostor pro zajištění obchodů, spole-
čenského sálu nebo prádelny, ani zde však 
investor tyto služby přímo nezajistí. 

 
Zaručíte obyvatelům, že při případné další 
povodni nebudou jejich domy zatopeny?
Povodně jsou jedním z důvodů, proč 
naše domy stavíme „na nohách“, aby 
obytné místnosti vždy byly nad hladi-
nou dvacetileté vody. VÁCLAV ZÍDKA, 

PROJECT MANAGER SPOLEČNOSTI FINEP

V Lobči za bytovými domy má záměr sta-
vět K+K Kvalite. Jejich návrh počítá se tře-
mi bytovými domy s celkem 117 byty. Také 
zde chtějí reagovat na členění terénu, proto 
by měly být domy odlišně vysoké. Ten nej-
vyšší počítá se sedmi patry, nejnižší s pěti. 
Návrh zahrnuje také podzemní parkování. 
Tím by ale výstavba v oblasti končit nemě-
la. V budoucnu by na Hostibejku měla na-
vazovat druhá  etapa, při níž by mělo vznik-
nout 111 rodinných domů, 12 dvojdomů a 44 
řadových domů. Tato etapa počítá i s malou 
školkou a sportovní plochou.

Kde budou parkovací místa pro stávají-
cí zástavbu (v Lobči), když zastavíte ze-
lenou plochu, na které se nyní parkuje?
Stávající parkovací místa zůstávají a my 
přidáváme 35 nových míst navíc. Parko-
vání na zeleni není správné, auta tam par-
kují neoprávněně. Stávající stav je daný, 
ten já měnit nemůžu. STANISLAV KOHOUT, 

DEVELOPER, K+K KVALITE

VERONIKA ELZNICOVÁ

Představitelé města odpovídali 
občanům na otázky.
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Jak bude vypadat letošní výzdoba na 
Palackého náměstí? Můžeme čekat oproti 
loňsku nějaké novinky?
Výzdoba v centru města bude v základu 
vycházet z té loňské, ovšem s určitostí 
přibydou některé nové prvky. Tím hlav-
ním bude velký adventní věnec se čtyřmi 
vysokými svíčkami, který necháme po-
ložit na obvod fontány. Na lampách ve-
řejného osvětlení se objeví nové dekory 
a v neposlední řadě počítáme i s výzdobou 
menších stromků. Z těch ostatních prvků 
jsme se rozhodli zachovat oblíbenou prů-
chozí bránu s anděly. Umístěna bude opět 
v blízkosti městského úřadu. Co se týče 
výzdoby vánočního stromku, ta zůstává 
beze změny. 

Jsou do Vašich plánů zahrnuty i ulice, jež 
na Palackého náměstí navazují?
Ano. Výzdoba se bude týkat nejen Palac-
kého ulice, ale i ulice Vaníčkovy, přičemž 
scénář bude v tomto ohledu stejný, jako 
tomu bylo v minulém roce. Až město do-
končí výstavbu parkovacího domu a auto-
busového terminálu, pokusíme se zajistit 
rozšíření výzdoby i na tato místa. Totéž se 
však týká i zbylých ulic v centru (Husova, 
Jungmannova), kde by měla být v průběhu 
příštího roku uskutečněna čtvrtá etapa vý-
stavby centra města. Pokud se vše povede, 
tak v příštím roce se mají občané skutečně 
na co těšit. 

Města i větší obce dnes investují do 
vánočních výzdob nemalé finanční 
prostředky. Měly by se i Kralupy v duchu 
tohoto trendu dále rozvíjet? 
Vnímáme, že i okolní města vkládají do vá-
noční výzdoby hodně peněz, trend takový 
dnes bezesporu je. Myslím si, že by nebylo 
úplně důstojné, kdybychom v tomto ohle-
du zůstali stát na místě. Proto vedení měs-
ta zvolilo strategii pronájmu výzdoby, a to 
i s kompletní instalací. Doba nákupu řetězů 
a dalších propriet je už nenávratně pryč. 
Varianta pronájmu nám naopak nabízí ob-
měnu nových prvků každoročně, nemluvě 
o ekonomické stránce věci.

Vnímáte názory i těch občanů, kteří 
považují takto vynaložené finanční 
prostředky za zbytečný rozmar? 
Chápu, že někteří lidé mají tento pohled. 
Nebudeme si nic nalhávat, náklady na vá-
noční výzdobu nejsou zrovna malé. Mys-
lím, že není vůbec špatné si tyto názory po-
slechnout. Osobně však patřím k těm, kteří 
si přejí, aby město vyzdobené bylo, vždyť 
i naši sousedé v tomto nikterak nepolevu-
jí. Pověsti Kralup by tento krok nikterak 
nepomohl. Vánoce jsou krásnými svátky 
a lidem je třeba dopřát pohody především 
v místě, kde žijí. 

Bude letos vánoční výzdoba rozšířena i do 
dalších částí města?

Ano. Letos jsme se rozhodli, že ozdobíme 
světelnými řetězy i stromek v Lobečku, při-
čemž i ulice Mostní bude osazena novými 
dekory na lampách veřejného osvětlení. 
V obdobném stylu necháme vyzdobit Pře-
myslovu ulici, přestože pro tyto účely vy-
užijeme motivy z předchozích let. Naopak 
v ulicích Nerudova a Hennigsdorfská jsme 
se rozhodli výzdobu již nepoužít, neboť její 
stav už není na nejlepší úrovni. 

Jsou podle Vašeho názoru v Kralupech 
místa, která by si v budoucnu pestrou 
vánoční výzdobu rovněž zasloužila?
Osobně se velmi těším, až se výzdoba centra 
rozšíří na Husovu a Jungmannovu ulici, po-
tažmo parkovací dům a autobusový termi-
nál. Jsem přesvědčena o tom, že přesně toto 
je ten ideál, mít takto zkompletované celé 
centrum města. Do ostatních částí bych vý-
zdobu až tak dalece nesoustředila, přestože 
mi je jasné, že každý by chtěl mít to nejhezčí 
před svým vlastním domem. Je třeba si uvě-
domit, že i pronájem osvětlení je i tak dosti 
nákladný, nemluvě o vzrůstajících cenách 
energií. Osobně bych se tedy soustředila 
pouze na centrum a přímý průtah městem. 
Takovým mým snem je jednou zkusit vy-
zdobit lávku, v lepším případě Masarykův 
most, jenž dlouhodobě patří k symbolům 
Kralup. Proveditelnost i finanční náročnost 
však toto v dohledné době nejspíš nedovolí. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

N ajít vhodný vánoční strom pro Kralu-
py je v posledních letech čím dál tím 

větší oříšek. Nabízené stromy nejsou čas-
to svým tvarem vyhovující. Jsou buď ne-
symetrické, křivé, případně málo husté. 
Zajet do blízkého lesa už dnes také není 
tak jisté, a to z důvodu kůrovcové kalami-
ty. Proto strom sháníme minimálně rok, 
i více let, dopředu. Vyhovující strom nám 
letos nabídl pan Kukelka z obce Postřižín, 
za což mu děkujeme. Strom je na dostup-
ném místě pro zvedací i přepravní tech-

niku, to je důležité z hlediska bezpečného 
kácení. Občané se tak určitě mohou těšit 

na pěkný vánoční strom, který bude zdobit 
najatá firma ve spolupráci s technickými  
službami.

Pokud má někdo z občanů našeho města 
nebo okolních obcí na své zahradě strom, 
který byste chtěli darovat městu Kralupy 
na příští Vánoce, ozvěte se nám prosím te-
lefonicky nebo e-mailem do technických 
služeb. 

Kontakty naleznete na www.tskralupy.cz.
LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM

Adventní oslavy po roce 
s bohatou výzdobou

ROZHOVOR s… Lenkou Pustinovou, vedoucí oddělení rozvoje města

■ Mnozí občané Kralup se už nyní těší nejen na adventní oslavy  ale také na to, jak bude letos pojata výzdoba 
centra a dalších částí města. „Chceme se v tomto ohledu dál posouvat. Věřím, že letos občanům předvánoční čas 
co nejvíce zpříjemníme,“ říká Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města, jež se výrazným způsobem podílí 
na koncepčním pojetí výzdoby a výběru světelných prvků.

Vánoční strom pro kralupské náměstí
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Ilustrační foto
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Pane Hejduku, pokusíte se hned na 
úvod zavzpomínat na časy, kdy jste 
v zastupitelstvu začínal? Jak se podle 
Vašeho názoru město posunulo a kde 
naopak vidíte největší rezervy?
Je to opravdu dávno, neboť v zastupitel-
stvu působím od roku 1994. Už v té době 
tu byla snaha město vylepšovat a udělat 
ho hezčím. Současnost je ale přece jen 
trochu jiná. V Kralupech se hodně inves-
tuje, rozdíl oproti nedávné minulosti je 
naprosto markantní. Samozřejmě nejví-
ce je to vidět v centru města, na Palacké-
ho náměstí, které se velmi povedlo. Až 
budou dokončeny další plánované úpra-
vy, bude výsledek ještě mnohem výraz-
nější. A co se nepovedlo? Dlouhodobým 
problémem Kralup je doprava. Víme, jak 
tento problém řešit, ale stále jsou s touto 
problematikou spojeny komplikace, kte-
ré nedokážeme dost dobře ovlivnit. Další 
výrazný nedostatek spatřuji v udržování 
pořádku. Zde si ani nemyslím, že by to 
byla chyba Města či technických služeb, 
kde jsem mimochodem dlouhá léta pra-
coval. Problém je v nastavení některých 
lidí, jež klidně vyhodí kusy nábytku před 
dům, nechají to tam ležet a jsou přitom 
přesvědčeni, že je povinností města se 
o toto postarat. V tomhle je současná  
situace ještě o něco horší, než tomu by-
lo dříve. 

Čím jsou podle Vašeho názoru Kralupy 
specifické?
Kralupy jsou důležitým dopravním uzlem. 
Hodně lidí dojíždí do Prahy za živobytím, 
ve městě až tolik času netráví. To je trochu 
problém. Osobně bych si přál, aby „Kra-
lupák zůstal více Kralupákem“ a nestal se 
z něho Pražák. Myšleno tedy tak, že ráno 
odjedu do práce, vrátím se pozdě večer, 
když to dobře dopadne, a co se v našem 
městě děje, mě absolutně nezajímá. Lidé 
tu vždycky drželi při sobě, chodili společně 
za kulturou, na sportovní zápasy atd. Byla 
by určitě škoda, kdybychom měli o občan-
skou vzájemnost v budoucnu přijít. 

Máte pocit, že i tato skutečnost nakonec 
přispívá k tomu, že tito lidé ztrácí motivaci 
spojenou s udržováním pořádku?
Určitě to tak být může, ale pochopitelně 
bych to nechtěl úplně takto paušalizovat. 
Spíše vidím problém v místních sídlištích, 
kde je přece jen větší anonymita. Je třeba si 
uvědomit, že odstraňování nepořádku stojí 
technické služby nemalé úsilí, nemluvě o fi-
nančních nákladech. Přitom místní sběrný 
dvůr je dnes schopen pojmout v podstatě 
cokoli a pro místní občany je zdarma.

„Tak už s tím pořádkem něco udělejte!“ To 
je častý slogan většiny stěžujících si lidí, 
kteří rovněž nejsou s pořádkem ve městě 
spokojeni. Existuje ale vůbec nějaký 
nástroj, jímž by šla tato problematika 
alespoň částečně řešit? 
Téhle otázce rozumím, ale vůbec nevím, 
co na ni mám odpovědět (smích). Je to ne-
smírně těžké. Jít formou represe, možná 
i to by byla cesta, ale nejsem si jist, jestli by 
to přineslo kýžené ovoce. Navíc si myslím, 
že i tak celé město v žádném případě uhlí-
dat nelze. To bychom potřebovali mít stráž-
níka na každém rohu. Dalším problémem 
je separovaný odpad. Jakmile jsou nádoby 
plné, lidé pohodí obsah kolem a vůbec je 
to nezajímá. Aby svoz těchto odpadů jezdil 
častěji, to je sice argument, ale je třeba si 
uvědomit, že se nám tato služba mnohoná-
sobně prodraží. Je tedy otázkou, jestli touto 
cestou jít. Třeba sami dojdeme k názoru, že 
jiné cesty skutečně není. 

Už jsme se v rámci rozhovoru tak trochu 
dotkli kralupského patriotismu, jestli to 
takto mohu nazvat. Je tady dostatečný 
počet obyvatel, o kterých byste toto 
dokázal říci? 
Těch lidí je tu stále celá řada. Jak mezi star-
šími generacemi, tak i mezi těmi mladší-
mi. Myslím si, že velké části obyvatel není  
jedno, co se ve městě děje. 

V příštím roce nás čekají komunální 
volby. Budete znovu do městského 
zastupitelstva kandidovat? 
S největší pravděpodobností to ještě zku-
sím. Jsem nyní v důchodu, po městě se po-
hybuji často a nemám problém se s lidmi 
zastavit na kus řeči, případně jim i poradit. 
Nějaké zkušenosti jsem za ta léta nasbíral, 
takže naposled bych chtěl svým dílkem při-
spět. Tím však bude má práce pro město 
definitivně završena. Pak už musí převzít 
otěže ti mladší. 

V jedné z otázek jsme už rozebrali určitá 
specifika Kralup nad Vltavou. Tím dalším 
je bezesporu kultivovaná komunikace 
mezi vedením města a opozicí. V tomto 
ohledu jsme opravdu unikátní, neboť 
i v sousedních městech ani zdaleka 
taková forma spolupráce neprobíhá. Čemu 
to přisuzujete? 
Ano, s tím souhlasím. Je to pravděpodobně 
dáno tím, že v zastupitelstvu jsou dnes lidé, 
kteří se znají dlouhodobě, někteří dokonce 
od dětství. Mladší zastupitelé ovšem také 
nejsou zcela neznámí. Většinou se jedná 
o výrazné osobnosti, o jejichž aktivitách se 
ve městě vědělo už v době jejich dospívání. 
Je moc dobře, že v Kralupech nepolitikaří-
me. Sice jsme schopni se pohádat, vytknout 
si nějaké věci, ale zároveň si spoustu zále-
žitostí dokážeme vyříkat u piva, pobavit 
se i o normálních věcech, jako jsou např. 
fotbal nebo hokej. Jako opoziční politik, 
zejména v tomto volebním období, vůbec 
necítím, že by s námi nebylo cokoli projed-
náváno, nebo že bychom do určitých věcí 
nemohli zasahovat. Toho si cením a jsem 
velice rád, že tomu tak je. Když někdo při-
jde se zajímavým nápadem, je úplně jedno, 
jakou stranu zastupuje. Hlavní je, že to po-
může lidem. Doufám, že kultivovanost se 
z jednání zastupitelstva hned tak nevytratí. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Velké části obyvatel není 
jedno, co se ve městě děje

ROZHOVOR s… Stanislavem Hejdukem, zastupitelem města Kralupy nad Vltavou

■ Téma spojené s udržováním pořádku ve městě je stále aktuální.  Na stránkách Kralupského Zpravodaje byly  
o této problematice popsány stohy papírů, a přestože textem asi nelze docílit nějakého velkého úspěchu, snažíme 
se alespoň prostřednictvím článků či rozhovorů přinášet nápady a myšlenky lidí, jež mají k této problematice co 
říci. Jedním z nich je i dlouholetý zastupitel Stanislav Hejduk, mimo jiné také bývalý zaměstnanec Technických 
služeb Kralupy nad Vltavou.

Všechny rozhovory již nyní na: www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Jaké jsou podle Vašeho názoru nyní 
podmínky pro sport ve městě? Kde vidíte 
silné, ale i ty slabší stránky? 
Troufám si říct, že podmínky pro sport jsou 
v Kralupech na velmi dobré úrovni. Samo-
zřejmě ne všichni sportovci jsou se součas-
ným stavem spokojeni, ovšem jen těžko se 
lze zavděčit všem. Pokud si však někdo chce 
v Kralupech dobře zasportovat, vyžití tu 
určitě najde. Velmi silnou stránkou je beze- 
sporu orientace na mládežnický sport a je-
ho rozvoj. Toto pojetí jsme v Kralupech na-
startovali už před mnoha lety a snažíme se 
ho držet. Dovolím si tvrdit, že v tomto ohle-
du jsme ve srovnání se sousedními městy 
mnohem dál. Naopak, mezi slabší stránky 
řadím jakési neprolomení bariér mezi námi 
a místními velkými firmami, které by nám 
mohly za určitých okolností pomoci s roz-
vojem dospělého sportu. Myslím si, že ně-
jaká užší spolupráce by mohla být výhodná 
pro všechny strany.

Podle jakého klíče jsou v současnosti 
přerozdělovány finanční prostředky 
sportovním oddílům? 
Máme několik základních kritérií, jimiž se 
řídíme. Prvním z nich je členská základna. 
V současnosti platí, že dáváme 1 500 Kč na 
jednoho mládežnického člena sportovního 
subjektu, a to do 18 let jeho věku, případně 
do 26 let pokud studuje. Hned tím dalším 
ukazatelem je celková finanční náročnost 
sportu (např. lední hokej nebo lyžování), 
kterou se snažíme co nejvíce zohledňovat. 
V neposlední řadě se také zaměřujeme na 
ekonomickou náročnost jednotlivých sou-
těží a lig, jichž se konkrétní týmy účastní. 
V Kralupech máme hned několik kolekti-
vů hrajících celorepublikové soutěže, což 
s sebou pochopitelně nese mnohem vět-
ší náklady na dopravu. Všechna tato kri-
téria tedy bereme v potaz při přerozdělo-
vání finančních prostředků jednotlivým 
oddílům. 

V posledních několika letech se 
v Kralupech dynamicky rozvíjí nové 

sporty a další různorodé disciplíny. To 
samozřejmě dříve nebylo. Je i toto jeden 
z dalších faktorů, které nám v současnosti 
vstupují do hry?
Naprosto jednoznačně. Dříve tu byl kro-
mě tradičních sportů (fotbal, hokej, basket-
bal) pouze hokejbal, kdežto nyní evidujeme 
hned několik zcela nových klubů či oddí-
lů, jejichž členská základna se rok od roku 
rozšiřuje. Florbal, ragby, lezecké sporty, 
nové bojové sporty aj. Tohle všechno tady 
dříve nebylo. Tento trend je však třeba re-
spektovat, zvláště když se tyto kluby snaží 
a pracují s mládeží. 

V České republice jsou města, která 
v rámci přerozdělování finančních 
prostředků upřednostňují především 
v tuzemsku nejpopulárnější sporty, vedení 
těchto měst tento způsob řízení nikterak 
nezastírá, spíše naopak. Co o tomto 
přístupu soudíte? 
Přiznám se, že tuto otázku jsem očekával 
(smích). Samozřejmě i tento přístup s sebou 
přináší určitá pozitiva, ale osobně jsem za-
stáncem spíše té plošné podpory. Je třeba 
respektovat, že ne každý chce hrát fotbal, 

hokej, basketbal atp. Vždy je podle mého 
názoru lepší, když mají lidé z čeho vybí-
rat. Pokud chceme, aby nám děti sporto-
valy, potřebujeme mít nabídku sportů širší. 
Osobně jsem zastáncem tohoto přístupu, 
byť vůbec nechci tvrdit, že právě tento sys-
tém je všespásný. Mám trochu strach a oba-
vu z toho, že kdybychom se vydali opačnou 
cestou, tak by nám řady sportující mládeže 
značně prořídly. 

I navzdory tomu jste však začali 
s podporou týmů dospělých. Je tomu tak? 
Ano. Program dotací je třeba dle názoru 
členů sportovní komise nastavit tak, aby 
nebyl orientován pouze na mládež. Podpora 
dospělých by však měla mít nějaké limity. 
Rozhodně se jí však nyní chceme detailněji 
zabývat, zamýšlet se nad možnostmi pod-
pory i těchto složek. Klubům chceme umož-
nit působení ve vyšších soutěžích, protože 
i toto může být určitým způsobem pro mlá-
dež motivující. Bylo by velkou chybou, kdy-
by naši odchovanci odcházeli hrát jinam, 
naopak je třeba vytvořit takové podmínky, 
aby u nás zůstali a měli možnost Kralupy 
reprezentovat. 

Nabídka sportů  
ve městě se rozrůstá

ROZHOVOR s… Janem Špačkem, zastupitelem města Kralupy nad Vltavou

■ Po chudém sportovním období, které bylo zapříčiněno sérií lockdownů, se opět naplno rozeběhly sportovní 
turnaje a soutěže. V souvislosti s tím se však objevila celá řada starostí, příjemných i nepříjemných, jež mají 
spojitost nejen s přerozdělováním finančních prostředků klubům, ale také s péčí o jednotlivá sportoviště. 
Především o těchto tématech jsem v tomto rozhovoru pohovořil s Janem Špačkem, předsedou sportovní komise  
a dlouholetým kralupským zastupitelem.
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Dívčí volejbal si 
udržuje dlouhodobě 

vysokou úroveň.
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Reagujete tím pádem i na výzvy řady 
sportovních fanoušků, kteří už třeba sami 
sportovat nemohou, ale rádi by se zašli 
podívat na nějaké prestižnější zápasy či 
závody?
Ano, svým způsobem to jsou dvě spojené 
nádoby. Pokud se ve městě budou hrát nej-
nižší soutěže, nemůžeme počítat s tím, že 
na ně budou ve velkém chodit lidi. Když 
ale klubům pomůžeme a jejich představy 
budou rozumné, na své si přijdou i jejich 
příznivci. Např. fotbal by si určitě zasloužil 
jeden tým v krajském přeboru. Je to sice už 
finančně náročnější soutěž, ale pro diváka 
nepochybně zajímavá. Když by navíc tako-
vou soutěž hráli především místní, bylo by 
velkou chybou klub nepodpořit. Toto se ale 
netýká jen fotbalu, ale i dalších sportů, jež 
jsou v Kralupech na vzestupu. Např. hokej, 
florbal, ragby a další. 

Domníváte se, že i prestižnější soutěže by 
mohly snáze přilákat sponzory, po jejichž 
zapojení voláte?
Jednoznačně. Je velká škoda, že velké 
společnosti, myslím tedy ty místní, se ve 
sportu více neangažují. Jsem přesvědčen 
o tom, že kvalitní soutěže by i jim přinesly 
patřičnou prestiž a zviditelnění. Získání 
podpory od sponzorů je dnes velmi složi-
té. Smekám před všemi oddíly, kterým se 
toto daří. Stejné ocenění si však zaslouží 
i malí a střední podnikatelé, jež kralupské 
oddíly podporují. 

Sportovní oddíly čím dál více poukazují 
na nedostatečné kapacity tělocvičen, 
všechny prostory jsou v současnosti 
maximálně vytíženy. Potřeba výstavby 
nové haly je tedy na místě, souhlasíte?
Zastupitelé se už před nějakou dobou 
shodli na tom, že město novou halu po-
třebuje. Z tohoto důvodu jsme se začali 
bavit o výstavbě nové haly, případně pří-
stavbě té stávající. V průběhu roku pa-
daly různé návrhy, nicméně v současné 
době se přikláníme spíše k rozšíření haly 
na sídlišti U Cukrovaru. Především z fi-
nančního hlediska by se jednalo o levněj-
ší variantu, byť tedy zatím nemáme jasno 
v tom, co všechno by měla nová hala na-
bídnout. Pokud bychom chtěli mít halu 
určenou třeba i pro mezinárodní zápasy, 
budeme muset investovat mnohem ví-
ce finančních prostředků (např. do roz-
měrů, kapacity hlediště, zázemí atd.). Já 
osobně bych se přikláněl k hale, která by 
splňovala podmínky pro konání republi-
kových soutěží. 

Co soudíte o kvalitě sportovišť na 
základních školách? Jsou podle Vás na 
odpovídající úrovni? 

Za sportovní komisi musím poděkovat 
Městu za to, že se o sportoviště velmi dob-
ře stará. Myslím si, že většina areálů je na 
velmi dobré úrovni, některé jsou dokonce 
zcela nové. Pouze na ZŠ Třebízského, kde 
ale před několika dny bylo otevřeno no-
vé dopravní hřiště, nám ještě chybí kva-
litnější venkovní sportovní hřiště či areál.  
Bohužel, jak už jsem uvedl v předchozí 
otázce, problém máme s přeplněnými tě-
locvičnami, které nám obsazují sportovní 
oddíly. Soukromý sektor nemá absolutně 
žádnou šanci se dostat k jakékoli formě zá-
jmového cvičení. Kapacity tělocvičen uvol-
níme až v momentě, kdy bude funkční nová 
sportovní hala. 

Zastupitelstvo schválilo dotaci pro 
FK Čechii Kralupy, a to i navzdory 
nedoporučení sportovní komise. Zkuste 
celou situaci nějakým způsobem popsat 
a vyhodnotit? 
Fotbalový klub Čechie Kralupy zažádal 
o příspěvek ve výši 100 000 Kč na investič-
ní akci „Realizace výstavby hřiště s umělým 
povrchem“, a to přímo v areálu FK Čechie 
Kralupy. Byl bych velmi nerad, aby nedo-
poručení sportovní komise vyznělo tak, že 
nechceme FK Čechie Kralupy pomoci. Ze 
strany města dochází každoročně k výrazné 
podpoře činnosti mládeže FK Čechie Kralu-
py. Pravidla programových ani individuál-
ních dotací však neumožňují žádat o podpo-

ru investičních akcí pro soukromé sportovní 
subjekty. Hlavním důvodem nedoporučení 
ze strany sportovní komise však byla obava 
ze skutečnosti, že dojde k podpoře realiza-
ce investiční akce soukromého sportovního 
subjektu z městských financí.

Schválení této dotace znamená pro spor-
tovní komisi zabývat se myšlenkou úpravy 
dotačních programů, případně navrhnout 
do rozpočtu města na příští rok navýšení 
financí pro podporu sportu v Kralupech. Dá 
se totiž očekávat nárůst žádostí na investič-
ní akce od ostatních subjektů, jež sportují 
ve svých zařízeních. Zároveň bychom byli 
neradi, aby tyto dotace byly poskytovány na 
úkor dotací na mládež. Toto byly hlavní dů-
vody nedoporučení. Rovněž bych nechtěl, 
aby to vyznělo tak, že nechceme klubu FK 
Čechie pomoci. 

O nabídce nových sportů jsme už hovořili. 
Kdybyste mohl být znovu v mládežnickém 
věku, jaký sport by Vás lákal? 
Pocházím z Jablonce nad Nisou a už v mlá-
dí jsem si toho ve sportu vyzkoušel poměr-
ně hodně. Byl jsem veden hlavně k lyžování 
a atletice, přičemž já sám jsem hrál i fotbal. 
V Kralupech máme spoustu sportovních 
subjektů, v nichž je provozována sportov-
ní činnost na velmi dobré úrovni. Jedním 
z nich je např. ragby, což je sport, který mě 
v poslední době opravdu fascinuje. Je to 
sport sice tvrdý, ale na druhou stranu i fé-
rový. Imponuje mi, jak místní trenéři klu-
ky i děvčata vychovávají a co všechno jim 
do hlav vštěpují. Vyzkoušet si ragby, bych 
rozhodně chtěl, ale zároveň přiznávám, že 
bych se i trochu bál. Líbí se mi ale také, jak 
to dělá florbal. Kdybych byl mladší, pravdě-
podobně bych si rád vyzkoušel i tento sport. 
Velmi dobře pracuje i lední hokej. Ale jsou 
i další a další sporty, které bych si rád vy-
zkoušel. Přece jen ale už nejsem nejmladší, 
raději to tedy nechám těm mladším. 

 ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 
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VÝLiga juniorů v ledním 
hokeji. Zápas kralupských 

hokejistů proti Vsetínu.

I holky hrají 
v Kralupech florbal. 
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■ Znak udělený 1. června 1884, 
tehdy ještě Městystu Kralupy 
nad Vltavou císařem Františkem 
Josefem I., byl ve své původní 
podobě užíván až do doby 
československé republiky.

P oté roku 1918 došlo svévolně k odstra-
nění monogramu FJI nad klenbou brá-

ny a ke zjednodušení ozdobné zlaté ara-
beskové obruby štítu. Dělo se tak u mnoho 
měst, které tyto symboly bývalého mocnář-
ství ze svých znaků vypouštěly. 

Takto zjednodušenou podobu znaku na-
še město používalo ke své prezentaci mno-
ho let.

V roce 2019 při snaze vložit kralupský 
městský znak do Registru komunálních 

symbolů (REKOS), vedeného Poslaneckou 
sněmovnou ČR, bylo vložení zamítnuto.

Odůvodněné připomínky byly následu-
jící.

Vrátit svévolně odstraněný monogram 
císaře do klenáku klenby.

Topůrka hornických kladívek mít viditel-
ná a v přirozené, tedy hnědé, barvě. 

Zlatou obrubu kreslit buď v podobě už 
udělovací listiny, nebo ji zcela vypustit. 
Štít znaku přitom může být v jednodušším,  
tzv. španělském tvaru. 

Nezbylo, než na požadavky „Registru“ 
přistoupit a znak Města Kralupy nad Vlta-
vou podle jejich připomínek upravit.

Po oslovení několika profesionálních  
heraldiků o nakreslení městského znaku 
v podobě, která by byla pro REKOS (Registr 

MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.  MGR. KAMIL HAINC, V. R., TAJEMNÍK MĚÚ

1/ ŠÉFREDAKTOR/ŠÉFREDAKTORKA KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE – 
PRODLOUŽENO
Nástup: ihned, popř. dle dohody.

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

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

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

4/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD 
VLTAVOU 
Nástup: dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, nebo  
od 10. 1. 2022 v případě, že uchazeč platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka nevlastní. V takovém případě 
absolvuje strážník–čekatel první dva měsíce teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Úprava stávajícího znaku města

Znak města udělený 
od r. 1884–1918

Upravený  znak od r. 2021Zjednodušený znak města 
používaný v letech 1918–2021

ZNAK
V modrém štítě se nachází stříbrná kvádrovaná 
hradba se sedmi stínkami a prázdnou branou 
s vytaženou stříbrnou mříží. Z hradby vynikají dvě 
stříbrné věže, každá s černým gotickým oknem 
a červenou stanovou střechou zakončenou zlatou 
makovicí. Mezi věžemi je umístěn českou králov-
skou korunou korunovaný červený štít s českým 
lvem. V bráně je stříbrné palečné kolo podložené 
stříbrnými hornickými kladivy na zlatých nása-
dách. V každé stínce je jedno písmeno slova 
KRALUPY, po stranách brány vpravo nápis LÉTA, 
vlevo letopočet 1881 a v klenáku brány iniciály 
FJI, vše zlaté. 

komunálních symbolů) přijatelná, mnozí 
odmítli s tím, že nesouhlasí s přísnými až 
puristickými názory podvýboru. Zadání 
přijal až oslovený Ing. Arnošt Drozd, který 
znak dle všech požadovaných náležitostí 
nakreslil.

Nyní je znak města Kralupy nad Vlta-
vou používán dle heraldických pravidel, 
zvyklostí a především dle doporučení 
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii 
Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky.

V takové podobě byl znak do REKOSU 
zaregistrován a nyní mohou ti všímavější 
nový znak postupně vidět na místech, kde 
dříve býval „ten“ zjednodušený. 

ZDROJ: MĚSTSKÉ MUZEUM

LENKA CÍSLEROVÁ
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P rvním počinem „Zemědělského a okraš-
lovacího spolku pro Kralupy a okolí“, 

založeného v r. 1902, bylo zalesnění Hosti-
bejku, který byl do té doby holým vrchem. 
Členové spolku, pro naše časy už bezejmen-
ní občané, postupně vysázeli 63 203 stromů 
a keřů, vybudovali cesty a umístili lavičky.

Dalším projektem, který ovlivnil Kra-
lupy, bylo vysázení stromů na Dvořákově 
stezce z Kralup do Nelahozevsi. Zajímavostí 

je, že jedním z předsedů spolku byl kra-
lupský kulturní činovník Antonín Boruta, 
dědeček Jaroslava Seiferta.

„Bohužel nemáme o činnosti spolku bliž-
ší informace, nedochovaly se ani fotografie 
či jiné dokumenty,“ říká Kamil Hainc, ini-
ciátor akce a autor textu na pamětní desce. 

Dodává: „O to více bychom měli jejich po-
čin připomínat budoucím generacím. Hos-
tibejk je klenotem pro naše město. Nyní je 

na dalších generacích, jak se budou o toto 
místo starat a dále jej rozvíjet.“

Podobu desky, která je v nejvýraznější 
části tvořena několika druhy listů, vymo-
delovala Ing. Jana Bendová. Cílem bylo 
symbolicky ztvárnit různé druhy stromů, 
díky nimž je Hostibejk vyhledávaným  
místem pro procházky a odpočinek. 

Výroba desky byla hrazena z rozpočtu 
města.  LENKA CÍSLEROVÁ

K arbanův pomníček se nachází po pra-
vé straně silnice, která vede z Lobče 

do Nelahozevsi. Stojí poblíž místa zvaného 
„V Tatinách“. Toto pomístní jméno má zá-
klad v zaniklém substantivu „tat“ – zloděj 
a svědčí o špatné pověsti tohoto místa. A že 
se nejedná pouze o pověsti a lidové zkazky, 
dokládá příběh z roku 1861. Tehdy právě 
v těchto místech neznámí zloději přepadli 
a zabili sedláka Karbana, který se v noci 
vracel ze sousední vsi. Sedlák Karban ten-
krát prodal v Nelahozevsi pár volů a dostal 
za ně velmi dobře zaplaceno. Bohužel se se 
svým obchodním úspěchem nezapomněl 
pochlubit ve zdejším hostinci, a když večer 
prohlásil, že nepůjde domů podél Vltavy, 
ale horem přes pole na Lobeč, počkali si 
tam na něj zloději a pro peníze ho zabili. 
Zavražděný sedlák Karban byl pohřben na 
hřbitově v Minicích a na jeho památku ne-
chal na místě vraždy postavit řezník Čeněk 
Karban pískovcový pomníček čtvercového 
půdorysu o výšce asi tři metry.

V letošním roce došlo k rozsáhlejšímu vy-
kácení několika topolů, které se nacházely 
v bezprostřední blízkosti křížku. Již v roce 
2019 byla provedena prohlídka křížku, při 
níž bylo mimo jiné zjištěno, že vzhledem 
k použitému měkkému pískovci nesl po-
vrch pomníku mnoho mechanických po-
škození a destrukcí. Hrany a části profilace 
byly olámané a kámen ve hmotě vykazoval 
lokální korozi a řídnutí. Celý povrch byl 

pokryt spádovými nečistotami a biomikro- 
organismy. Staticky byl pomník naštěstí 
v pořádku.

V září tedy Město Kralupy nad Vltavou, 
na základě rozhodnutí rady města, přistou-
pilo na opravu této drobné památky. Práce 
provedl kameník a restaurátor Pavel Kytka 
z Prahy. Pomník byl nejprve šetrně očištěn 
pomocí buničinových bandáží, destilované 
vody, měkkých kartáčků a brousků. Dále 
byl použit kyselý čistič kamene. Po očiš-
tění byl povrch důkladně opláchnut čistou 
vodou a po jeho proschnutí byla provede-
na celoplošná konsolidace neboli zpevnění 
kamene. Po technologické pauze zhotovi-

tel doplnil závažné destrukce a poškození 
modelace směsí umělého kamene v poža-
dované barvě a struktuře. V této fázi bylo 
také oretušováno písmo a následně znovu 
vybarveno a všechny doplňky byly opatřeny 
plastickou a barevnou retuší tak, aby neru-
šily celkový vzhled pomníku. V poslední fá-
zi opravy byl celý povrch pomníku ošetřen 
konzervačním přípravkem a na vrchol byl 
doplněn mnoho desítek let chybějící ka-
menný křížek, resp. jeho replika.

Použitá literatura: Kulturní a historické 
památky Kralupska, Ing. Josef Stupka, rok 
vydání: 2005.

JINDŘICH KARVÁNEK

Oprava Karbanova pomníčku – Lobeč
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Nová pamětní deska jako 
připomínka zalesnění Hostibejku

Karbanův křížek

Holý vrch Pamětní deska

Pamětní deska je umístěna 
na rampě schodiště.
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N astal podzim, chladné dny a s nimi při-
šla další topná sezóna. Vzpomínáte na 

loňský seriál o Smokemanovi, chlapíkovi 
z dílny Výzkumného energetického centra 
(VEC) při Vysoké škole báňské Technické 
univerzity v Ostravě, kde se již léta věnují 
problematice malých spalovacích zařízení 
pro vytápění domácností?

Pokusíme se vám osvěžit základní pravi-
dla správného vytápění a informovat vás o 
povinnostech, které čekají každého provo-
zovatele kotlů na tuhá paliva.

Povinnosti související s vytápěním v 
kotlích na pevná paliva jsou zakotveny v zá-
koně o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 
Sb.). Odsud také plyne zákaz provozovat od 
1. 9. 2022 spalovací zařízení horší než 3. tří-
dy (včetně spalovacích zařízení vlastní výro-
by). Zda právě vaše zařízení vyhovuje, zjis-
títe při povinné pravidelné tříleté kontrole 
technického stavu a provozu tohoto zařízení.

Kotle na tuhá paliva se rozdělují do něko-
lika tříd podle toho, kolik škodlivin jejich 
emise obsahují. Emisních tříd rozlišuje-
me celkem 5. Nejhorší je 1. emisní třída, 
nejlepší 5. Pokud máte doma kotel na tuhá 
paliva, který není starší než 8 let, můžete 
si pravděpodobně oddechnout. Nejspíš to-
tiž splňuje podmínky 3., 4. nebo nejvyšší  
5. emisní třídy, a tak ho můžete bez problé-
mů dál používat. I přesto ale nezapomínejte 
na pravidelné revize kotle každé tři roky.

Mezi základní pravidla správného vytá-
pění a také povinnosti provozovatele kotle 
nebo topidla na pevná paliva vyplývající 
ze zákona patří:
 provádět pravidelně kontrolu technické-
ho stavu a provozu u kotlů a topidel s na-

D luh vůči veřejným institucím je v dneš-
ní době velmi častým úkazem. Ne vždy 

se však objeví funkční nástroj, jenž svým 
obsahem dokáže mnohým osobám výrazně 
pomoci. Pod názvem „Milostivé léto“ byl 
však na začátku letošních letních prázd-
nin schválen zákon, který lidem umož-
ní zbavit se dluhů, jež dotyční mají vůči  
veřejné instituci.

„Pokud v období od 28. 10. do 28. 1. 
2022 zaplatí dlužník původní částku, 
kvůli které vznikla exekuce, a dále 908 Kč 
exekutorovi za uzavření exekuce, budou 
mu  odpuštěny veškeré úroky, poplatky ad-
vokátům či penále,“ uvedl Miroslav Raif, 
vedoucí ekonomického odboru MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou, podle nějž většina dluž-
níků po zaplacení může znovu začít nor-

málně žít, a to bez jakéhokoli finančního 
zatížení.

 „Milostivé léto je výhodné nejen pro 
dlužníka, ale i pro obecní či městské úřady. 
Zároveň je třeba upozornit, že se tato forma 
pomoci nevztahuje na dluhy vůči soukro-
mým věřitelům, nýbrž výhradně na dlu-
hy vůči státu, případně dalším institucím 

(např. VZP, pokuty v MHD), ve kterých má 
stát majetkový podíl,“ říká vedoucí ekono-
mického odboru s tím, že i město Kralu-
py nad Vltavou se s problematikou nepl-
nění dlužných částek potýká velmi často.  
Nicméně dlužníci mají právě teď jedi-
nečnou příležitost uhradit městu dluž-
nou částku ve smyslu neuhrazené pokuty, 
správního poplatku, dlužného nájemného, 
poplatku za psa či z komunálního odpadu.

A jak v této věci dále postupovat? „Všem 
dlužníkům se doporučuje uhradit uvedené 
částky výlučně na účet soudního exekutora, 
kterého ještě předtím kontaktují za úče-
lem zjištění konkrétní výše dluhu,“ uzavřel  
Miroslav Raif. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Příležitost k rychlému oddlužení 

Jak správně topit a ušetřit?

VŠB-TUO©2021, (online), 
dostupné z  https://bit.ly/30NHW5n.
MŽP©2021: Příručka Jak správně topit 
a ušetřit, (online), dostupné z https://bit.ly/30NHW5n.

SMOKEMAN ŘÍKÁ:  Kvalita konstrukce kotle  kvalita paliva  kvalita obsluhy  kvalita údržby.

pojením na teplovodní soustavu vytápě-
ní a na vyžádání předložit doklad o jejím 
provedení,
 topit pouze takovým palivem, které určil 
výrobce zdroje, a to pokud jde o druh, tak 
i jeho kvalitu,
 nespalovat odpad,
 provozovat kotel pouze v souladu s po-
kyny výrobce,
 mít zdroj instalován včetně souvisejících 
prvků, pokud je výrobce vyžaduje (akumu-
lační nádoba, dochlazovací smyčka apod.), 
 provést revizi spalinové cesty při instalaci 
nového zdroje nebo úpravě komína a pro-
vádět pravidelně kontrolu spalinové cesty 
kominíkem.

Jestli jste dočetli až sem, gratulujeme 
vám i nám! Článek sice zmiňuje přede-
vším povinnosti provozovatele, musíme si 
ale uvědomit, že pokud je bude každý z nás 
dodržovat a dobře se nastaví všechny dů-
ležité parametry kotle, mohou se význam-
ně snížit náklady na vytápění a váš komín 
bude vypouštět mnohem méně škodlivin 
do ovzduší, což jistě oceníte jak vy, tak va-
ši sousedé!

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OCHRANA OVZDUŠÍ
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V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni 
jen medailisté, ostatním byly ceny pře-

dány dodatečně. 
Na slavnostním večeru a ocenění spor-

tovců se podílela města Kralupy nad Vlta-
vou, Mělník a Neratovice a ceny předávali 
jejich starostové a místostarostové.

Z kralupských sportovců si 1. místo odnesli 
florbalisté v kategorii nejlepší sportovní ko-
lektiv dospělých. Kralupy Wolves aktuálně 
hájí druhé místo v divizi. Posunuli se tak ze 
středočeské do národní soutěže, ve které 
doposud ani jeden domácí zápas neprohráli. 

Sportovec Mělnicka 2020
■ 17. března byli na kralupské radnici vyhlášeni nejlepší sportovci Mělnicka 2020. Česká unie sportu sleduje 
sportovce v celkem 82 okresech České republiky. Obvykle se slavnostní večer koná za přítomnosti početného publika, 
ale z důvodu opatření vztahujícím se k onemocnění covid-19 proběhl tento ročník v komornějším duchu bez diváků.

Většinu života hladovím…
„Se svou výškou 181 cm musím téměř ce-
loživotně hladovět, abych si udržel váhu 
do 65 kg.“ To nám prozradil oceněný nej-
lepší sportovec Mělnicka 2020, žokej Josef  
Bartoš ze stáje Nebužely, kterému přezdí-
vají „Big Joe“. Tuto cenu získal již potřetí. 

Je také trojnásobným vítězem Velké  
pardubické. 

I na letošní Velké byl jedním z favoritů 
na vítězství. Osudným se mu ale stal upra-
vený Malý Taxisův příkop, na kterém pro 
něj a jeho koně Theophila dostih skončil. 
Josefa odvezli do nemocnice se zlomenou 
pánví. Po operaci má v kosti několik šroubů 
a čeká ho delší rekonvalescence. Přejeme 
mu brzké uzdravení. 

HANA BOZDĚCHOVÁ
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Sportovec Mělnicka 2020
Nejlepší sportovec: 
1. Josef Bartoš (jezdectví, Stáj Nebužely), 
2. Filip Kočí (box, SK Boxing Neratovice), 
3. Tomáš Pekař (automobilový sport, Carpek service).

Talent: 
1. Tereza Kučerová (atletika, TJ neratovice), 
2. Rozálie Sovová (jezdectví, JK Mělník), 
3. Lukáš Husák  
(wushu/kungfu, Hong He Hong Jia Quan).

Kolektiv mládeže: HC Buldoci Neratovice (mladší 
žáci, lední hokej).

Kolektiv dospělých: Kralupy Wolves (muži, florbal).

Zasloužilý funkcionář: Rudolf Vácha 
(krasobruslení, Spolek bruslařů mělnických).

Nejlepší krajánek: Jiří Vokoun  
(futsal, AC Sparta Praha).

Nejlepší trenér: Gabriela Miková  
(jezdectví, Jezdecký klub Mělník).

Fair play: František Tomšů  
(box, SK Boxing Neratovice).

Předseda ČUS 
a starostové 

města Mělník, 
Kralupy nad 

Vltavou  
a Neratovice

Vítězové 
kategorie 
„Kolektiv 

dospělých“ 
Kralupy 
Wolves

Vítěz 
kategorie 
„Nejlepší 
sportovec“ 
žokej Jan 
Bartoš
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u 18. 9. ve 2:00 na l. 156 přijala DS oznámení 
o muži, který odjel osobním automobilem 
v podnapilém stavu z baru v ul. Podřipská a má se 
vrátit zpět. Oznamovatel dále uvedl, o jaké vozidlo 
se jedná. Hlídka MP se dostavila pod viadukt 
do ul. Tyršova, kde vyčkávala na příjezd vozidla 
odpovídajícího popisu přijatého od oznamovatele. 
V čase 2:05 uvedené vozidlo zaparkovalo na 
parkovišti v ul. Podřipská. Řidič byl hlídkou vyzván 
k prokázání totožnosti a k předložení dokladů 
potřebných k řízení vozidla, což nebyl schopný 
učinit. Muž se hlídce přiznal, že řídil vozidlo pod 
vlivem alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka 
OO PČR. Lustrací bylo zjištěno, že muži byl řidičský 
průkaz odebrán a má platný zákaz řízení. Z důvodu 
podezření ze spáchání trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí si hlídka OO PČR 
převzala celou věc k dalšímu řešení. 

u 2. 10. ve 13:26 bylo na sl. telefon přijato 
oznámení, že na lávce pro pěší se pohyboval 
muž, který byl na kolemjdoucí vulgární a vytrhával 
květiny z truhlíku zavěšeného na zábradlí pěší 
lávky, které pak v místě nechal pohozené. Před 
příjezdem hlídky se měl muž přesunout k tůni u 
nábř. J. Holuba. Hlídka se dostavila na místo, kde 
spatřila muže odpovídajícího popisu. K vytrhávání 

květin se přiznal, nedokázal však vysvětlit, co ho 
k tomu vedlo. Muži tak byla za poškození městské 
zeleně vyslovena příkazová pokuta ve výši 2 000 Kč. 
O celé věci byl informován odbor životního 
prostředí MěÚ. 

u 9. 10. v 0:55 prostřednictvím MKDS byla 
DS zaznamenána skupina osob, kdy jedna 
z nich strhla reklamní banner, který byl přidělán 
k zábradlí u potoka v blízkosti podchodu na sídl. 
U Cukrovaru. Stržený banner poté stejná osoba 
hodila do potoka. DS následně prostřednictvím 
MKDS monitorovala pohyb osob a předávala 
informaci hlídce, jež osoby odpovídající popisu 
zastihla za pěší lávkou v ul. Dr. E. Beneše. 
K poškození se dotyčná osoba přiznala. Celá věc 
byla spolu se záznamem z MKDS postoupena na 
příslušný odbor MěÚ k dalšímu šetření.

u 9. 10. ve 4:45 bylo na l. 156 přijato oznámení, 
že v ul. Dr. E. Beneše se pohybuje větší skupina 
osob, která se mezi sebou fyzicky napadá. 
Prostřednictvím MKDS bylo zjištěno, že skupina 
osob se přesouvá směrem ke kulturnímu domu do 
ul. Mostní. Hlídkou bylo v místě následně zjištěno, 
že došlo nejprve ke slovní rozepři a následně 
k fyzické potyčce více osob, a to z důvodu, že jeden 
z přítomných mužů měl udeřit jednu z přítomných 

žen. Na místo se dostavila také hlídka OO PČR. 
V průběhu prováděných úkonů ze strany hlídek se 
ke skupině osob, rychlým krokem, přiblížil muž, 
který ihned po příchodu začal fyzicky napadat 
údajného agresora. Na zákonné výzvy, aby upustil 
od svého jednání, nereagoval, a proto byl za použití 
donucovacích prostředků, hmatů, chvatů, sveden 
na zem a byla mu nasazena pouta. Hlídka OO PČR 
si pak celou věc převzala k dalšímu šetření.
u 9. 10. v 18:14 byla přijata žádost od OO PČR 
o poskytnutí součinnosti při hledání ženy, jež trpí 
demencí. Podle informací byla žena naposledy 
viděna okolo 16. hodiny v blízkosti OD Tesco. 
DS bylo následně přijato oznámení na l. 156, že 
v ul. Krakovská se pohybuje zmatená žena. Dle 
popisu oznamovatelky odpovídala žena popisu 
hledané ženě, což se také po příjezdu hlídek na 
místo potvrdilo. Žena byla v pořádku převezena 
hlídkou OO PČR zpět do místa bydliště. 

DS – dozorčí služba
OO PČR – obvodní oddělení Policie ČR
MěÚ – Městský úřad
RZS – Rychlá záchranná služba
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 � INFORMACE O MP A JEJÍ VEŠKERÉ AKTIVITY NALEZNETE NA WWW.BEZPECNEKRALUPY.CZ.

S trážníci městské policie Kralupy nad 
Vltavou nad rámec běžných úkonů a 

zákroků v desítkách případů ročně vyjíždějí 
na pomoc také handicapovaným osobám, 
které např. upadly ve svém bytě a násled-
ně se nedokázaly vyčerpáním samy dostat 
zpět na invalidní vozík nebo do jiné pro ně 
přirozené a komfortní pozice. Tyto osoby 
nebo osoby jinak motoricky handicapované 
však mohou být také v roli agresora.

Jedná se o naprosto neobvyklé situace,  
u kterých vznikají rozpolcené pocity s vyso-
kou psychickou zátěží pro obě strany. Pro-
to je jedno z mnoha praktických školení, 
kterým naši strážníci procházejí, zaměře-
no na to, jak nejlépe, efektivně a bezpečně 
zacházet s osobami handicapovanými pod 
akutní stresovou zátěží. 

Strážníci si takto mohou v bezpečném 
prostředí vyzkoušet a nacvičit různé mo-
delové situace. Ne všechny osoby vnímají 
připoutání na invalidní vozík jako svůj 
handicap, který je nějakým způsobem 
diskvalifikuje ve společenském uplatně-
ní. Patrně proto se figurantem uvedené-
ho školení  stal pan Pavel Opl, který je na 
invalidní vozík připoután z důvodu dět-

ské obrny a zlomeniny krčku již několik 
let. Pavel celý svůj život sportuje a 15 let 
na vysoké úrovni závodil na tricyklu, na 
němž se stal čtyřikrát vítězem na para-
lympiádě. Od roku 2019 se aktivně věnuje 
problematice prevence kriminality, při-
čemž v současné době spolupracuje s fir-

mou Lenz Academy jako instruktor kurzů 
přežití a sebeobrany. 

Díky jeho vitalitě, zkušenostem a empatii 
si takto mohli strážníci přirozeným způso-
bem vyzkoušet manipulaci s agresivním 
jedincem na invalidním vozíku, otestovat 
způsoby, jak provést bezpečnostní prohlíd-
ku nebo jak naopak pomoci osobě handi-
capované posadit se zpět do vozíku, a jak  
s těmito osobami vhodně manipulovat. 
V neposlední řadě získali strážníci také vel-
mi užitečné informace, kde všude může mít 
potencionální agresor ukrytou zbraň, nebo 
jak nebezpečný může být při špatné mani-
pulaci samotný invalidní vozík. 

K tomu, aby mohl Pavel dále pracovat 
jako instruktor kurzů přežití, obranné 
střelby a sebeobrany na vozíku, potřebu-
je kvalitní, individuálně upravený a kon-
strukčně pevný aktivní mechanický vozík. 
Jelikož je tento vozík pro Pavla finančně 
nedostupný, byla vyhlášena peněžní sbír-
ka, do které může kdokoli přispět a pomoci.  
Více informací naleznete na https://www.
donio.cz/ProPavla. 

NIKOLA HORÁKOVÁ 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY
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Městská policie se učí zacházet 
s handicapovanými osobami 
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Změny v místech 
odjezdu autobusů 
od nádraží

Z důvodu pokračujících prací na stavbě 
autobusového terminálu, do níž pat-

ří i rekonstrukce Nádražní ulice, je mě-
něn směr odjezdů autobusových linek od  
vlakového nádraží.

1) Odjezdy regionálních autobusů ze za-
stávky „Kralupy n. Vlt., žel. st.“ se přesou-
vají přímo před staniční budovu; 

2) linky 457, 458 a 617 ve směru „Kralupy 
n. Vlt., Tesco“ budou odjíždět z obratiště 
pro autobusy MHD.

POŽADAVKY:
 pracovitost, svědomitost, flexibilita,
 spolehlivost, dochvilnost, ochota učit se novým věcem,
 dobrý zdravotní stav.

NÁPLŇ PRÁCE:
 svoz komunálního odpadu v lokalitě města Kralupy 
nad Vltavou.

NABÍZÍME:
 stabilní pracovní poměr – nástup možný IHNED,
 pracovní doba Po–Pá, 6:00–14:30 s možností  
přesčasů,
 stravenky,
 dobré pracovní zázemí,
 odpovídající platové ohodnocení,
 5 týdnů dovolené.

INFORMACE O POZICI
Místo pracoviště: Libušina 123, Kralupy n. Vlt., 278 01.
Typ pracovního poměru: práce na plný pracovní úvazek.
Délka pracovního poměru: na dobu určitou –  
po zapracování možnost na dobu neurčitou.
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva.
Požadované vzdělání: základní.
Zadavatel: zaměstnavatel.

KONTAKT
Zaměstnavatel: Technické služby města Kralupy n. Vlt.
Kontaktní osoba: Petra Hájková
Adresa: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Telefon: 315 726 589
Email: tsm.hajkova@mestokralupy.cz

Technické služby Kralupy nad Vltavou

2x Popelář

2. 11. 2021
Majerové, U Cukrovaru III. část – parkoviště č. p. 
1088–1071, U Cukrovaru + parkoviště, Lutovítova

3. 11. 2021
Sladkovského, U Cukrovaru – I. část (Tyršova a podél  
č. p. 1063–1066)  parkoviště Chelčického, parkoviště 
za oblastí U Jízku

5. 11. 2021
Máchova 1/2, Makarenkova, Kyjevská, Varšavská,  
Tylova, tř. Legií, Alšova 1/2

 9. 11. 2021
Třebízského, drážní domy, Revoluční, Štefánikova – 
parkoviště
10. 11. 2021

Havlíčkova, Rybova, Na Hrádku, Palackého, Palackého 
nám., Husova, Jungmannova, V Zátiší – parkoviště III  
12. 11. 2021

Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Horymírova, 
V Zahradách, U Sociálního domu, Na Poláčku
16. 11. 2021

Parkoviště Hůrka II,  Čechova – od Tomkovy, Zeměchy

PLÁN ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 
LISTOPAD  2021

Více informací na www.mestokralupy.cz.

Více informací na www.mestokralupy.cz.

Poslední svoz bioodpadu proběhne  
ve středu 1. prosince 2021.
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P o letech jednání se dospělo k závěru, že 
muzeum v budově bývalé pivovarské sla-

dovny získá prostor o rozloze cca 200 metrů 
čtverečních, který je umístěn v polosuterénu 
budovy a nemá přímé denní osvětlení. Roz-
hodli jsme se k těmto ne právě pozitivním 
limitům přistoupit kreativně a celý prostor 
pojmout netradičně, v duchu nových výstav-
ních trendů. Bude zde vytvořena technicky 
jednodruhová expozice multimediálního ty-
pu, což je v současné době aktuální a půso-
bivý typ prezentace (viz např. Forum Karlín, 
Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou).

Pracovně zde uvažujeme o maximálně 
10 zastaveních s projekcemi a zobrazeními 
různého typu, např. na stěnu, na podlahu, 
na strop, do rohu, možnost projít obrazem, 
listování virtuální knihou nebo písemnost-
mi, rekonstrukce postupného vznikání  
objektů nebo sídlištních celků atd.

V prostoru nebude žádné plošné ozvuče-
ní, aby bylo vyloučeno vzájemné ruše-
ní jednotlivých komentářů. Doprovodné  
komentáře budou návštěvníci dostávat do 
sluchátek vydávaných stálou službou.

Expozice bude vyžadovat centrální ob-
služné pracoviště, z něhož se bude řídit pro-
voz a servis jednotlivých projekcí a případ-
né změny zobrazovaného obsahu.

POPIS EXPOZICE
Celkové téma = Historie města

1) Síť cest, silnic a návazného osídlení v Kralupech 
(vývoj a postupné rozšiřování) projekce na zem,
2) mapy + plány města (od 18. stol.) projekce shora 
na sokl,
3) železnice (mapy rozvoje tratí, fota lokomotiv a lidí) 
projekce na zeď zepředu, na zem,
4) průmysl, živnosti + osobnosti z oborů projekce na 
zeď zezadu,

5) fotografie (město, části města, významné budovy 
atd.) projekce na zeď zezadu,
6) osobnosti (fota) projekce na zeď zepředu,
7) malíři (obrazy, kresby) velkoplošně na zeď+ listovat 
kresbami,
8) potoky, řeka, most (fota, mapy) na zeď zezadu, na 
podlaze vodní tok,
9) 1850 první vlak přijíždí na nádraží Kralupy – 
černobílá animace ve válcové vitríně.

Vše doplněno o jednotlivé velké před-
měty ve vitrínách (sochy, uniformy, oděvy,  
ornáty atp.).

Vedení města tuto koncepci hodnotí 
kladně, takže postupně bude přistupo-
váno k její realizaci formou konkrétních 
technických a scénografických scénářů, 
aby do zahájení stavebních prací byly vy-
jasněny požadavky na rozvody elektric-
kých a datových sítí a případné nutné  
stavební úpravy.

JAN RACEK, ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA

Výstava ke 120. výročí narození Jaroslava 
Seiferta s názvem: 
„ZA TO STÁLO ŽÍT“ je otevřena až do Silvestra 
2021.

OD ÚTERÝ 23. LISTOPADU 
bude část výstavy „ZA TO STÁLO ŽÍT“ doplně-
na o sváteční tematiku s názvem:
 „VÁNOCE NEJEN U SEIFERTŮ“.

16. 11., ÚTERÝ, 17:30 
koncert žáků ZUŠ.

25. 11., ČTVRTEK, 17:00 
přednáška Sváteční dny a Jaroslav Seifert,
hovoří Jan Racek, vstupné 50 Kč.

V SOBOTU 4. PROSINCE  
(NA SVÁTEK BARBORY)  
13:00–17:00 
je připraveno adventní odpoledne v muzeu 
pro děti, rodiče i prarodiče. 
Společně s vámi i s vašimi dovednostmi 
při dílničkách vytvoříme tu správnou tajem-

nou pohodu v čase předvánočním. Připome-
neme Vánoce u Seifertů, lidové tradice na-
šich prababiček a pradědů, vypůjčíme si šišky 
z přírody a další už neprozradíme...
Čekají vás i jiná překvapení a nějaké  
dobroty.

Vstupné: dospělí 30 Kč; děti ZDARMA.

Sledujte náš web www.muzeumkralupy.cz 
(zejména složku online) i Facebook, kde pro 
vás stále připravujeme mnohé zajímavosti, 
videa, obrázky. 

IVETA BENDÍKOVÁ A JAN RACEK

Městské MUZEUM LISTOPAD 2021
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel. 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00–12:00 a 13:00–16:00, Čt do 19:00, So 13:00–17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

Koncept expozice muzea 
v bývalém pivovaru

Muzeum nové generace  
ve Žďáru nad Sázavou

Galerie Forum Karlín
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C estovatelský pořad o měsíčním putová-
ní s batohem na zádech po Střední Asii.

S cestovatelkou a fotografkou Pavlou  
Bičíkovou se společně vydáme do země, je-
jíž průměrná nadmořská výška je 2 750 
m. Zažijeme řadu dobrodružství na nád-
herných horských trecích. Seznámíme se 
s životem horských pastevců, kteří žijí se 
svými stády koní, jaků, koz, ovcí a krav ce-

lé léto vysoko v horách. Nahlédneme do 
jejich jurt a užijeme si jejich tradiční po-
hostinnost. Poznáme i nelehký život v hor-
ských vesnicích. I když horalé nevědí, co 
je to „minimalismus“, přesto ho po staletí 
žijí. Společně projdeme centrální část Ťan-
-Šanu – Těrský Alatau. Najdeme tu zelená 
vysokohorská údolí plná volně se pasoucích 
koní, smaragdová jezera, divoké řeky, vo-

dopády, ledovce a vysoká sedla s úchvatný-
mi rozhledy. Vystoupáme do pětitisícového 
pohoří Altaj, kde naopak prožijeme samotu, 
volnost, ale i horké chvilky. Vydáme se i do 
nejvyššího pohoří Kyrgyzstánu – na Pamír, 
kterému se oprávněně říká „Střecha světa“. 
A také si vychutnáme atmosféru orientál-
ních bazarů a postsovětskou nostalgii měst.

ŠÁRKA PÁNKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská KNIHOVNA LISTOPAD 2021
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

49. ročník Hudebních slavností  
Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na 
koncert, který se uskuteční dne 11. 11. 2021

František Novotný (housle) 
a Igor Ardašev (klavír)

Změna programu vyhrazena.
Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sá-
le zámku Nelahozeves za dodržení všech 
aktuálních epidemiologických opatření.  
Jednotné vstupné 150 Kč.

Vstupenky budou v prodeji před kon-
certem na místě a objednat je lze týden 
před koncertem u tajemnice KPH paní  
Ing. Hronkové (tel.: 725 837 912, e-mail: 
hronkovai@seznam.cz).

Rezervace v Rytířském sále bude potvr-
zena, pokud to kapacita sálu umožní.

Odjezd autobusu na koncert v 18:50 
hod. ze zastávky autobusu MHD U Jízku 
a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu 
Vltava v Lobečku.

Těšíme se na setkání s vámi.
ING. PETRA OČENÁŠKOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ KPH

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, z.s.

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

Pokladna otevřena Út–Pá 15:30–20:00,  
So–Ne 13:30–20:00. Tel.: 315 726 101. 
Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. 
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

LISTOPAD 2021

Středa 3. listopadu 19:00

Vilém Veverka a Filip Hrubý 

BAROQUE TOP SUMMITS
Setkání generací, i tak by se dal nazvat projekt předního 
českého hobojisty Viléma Veverky se zřejmě nejnada-
nějším mladým cembalistou dneška – Filipem Hrubým.
Hudba Johanna Sebastiana Bacha, jeho synů a součas-
níků je pak logickým hudebním, pro hoboj a cembalo 
jednoznačně se nabízejícím, leitmotivem programu obou 
interpretů, který v atraktivní formě předkládají svým po-
sluchačům. Koncert jako svého druhu originální prezen-
tace vývoje hudby, nejen té barokní, ve špičkovém podání 
dvou sólistů, komorních partnerů.

Vstupné: 190 Kč/160 Kč senior, student.

Čtvrtek 4. listopadu 18:00

HUDEBNÍ MATINÉ 
LACA DÉCZIHO
Světoznámý trumpetista Laco Déczi se publiku představí 
v doprovodu kytaristy Zdeňka Krysy Fišera.
Po koncertě následuje beseda. Pořadem provází Jakub 
Horváth.

Vstupné: 180 Kč/150 Kč student, senior
Akce vznikla ve spolupráci KD Vltava a ZUŠ Kralupy.

Sobota 20. listopadu  19:00

IVAN HLAS TRIO
Komorní sestava fungující už nějaký čas kolem písnič-

káře Ivana Hlase. V nádherných aranžmá, zdobených 
virtuózní hrou na akustické nástroje, nejlépe vyniknou 
Hlasovy písně založené na vyváženosti hudby a poezii 
textů. Hudebníci nejsou na naší scéně žádnými nováč-
ky, jejich radost z přímo předané muziky je pověstná. 
Kořeny ovlivňující hudbu tria jdou od hospodského blues, 
městských balad, rokenrol, až po melodické názvuky růz-
ných etnik. Je to hudba v dobrém slova smyslu lidová. 
V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista Norbi Kovács 
a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.

Vstupné: 250 Kč. 

U představení Naprostí cizinci hledáme náhradní termín.

Koncert kapely Čechomor se uskuteční v novém  
termínu 8. 4. 2022.

M inulý měsíc jsme v KaSS byli požádá-
ni, abychom do tohoto čísla připra-

vili zhodnocení návštěvnosti kralupského 
kina s ohledem na letošní počty v porov-
nání s předchozími roky. Úkol to není sta-
tisticky vůbec těžký, leč aby data mohla 
vykazovat jistou objektivitu, bylo potřeba 
v těchto pro kulturu nepříznivých dobách 
vybrat vhodné časové úseky retrospekti-
vy, kdy k projekcím vůbec mohlo docházet. 

Letos jsme kino mohli spustit až v měsí-
ci červnu, v návaznosti na uvolnění vládních 
opatření koncem května. Vloni jsme zase na-
opak začátkem října byli z opačných důvodů 
nuceni kino a další veřejný provoz uzavřít. 
V roce 2019 byla ještě situace ve všech smě-
rech příznivá, a tudíž zde jsme žádná omezení 
nezaznamenali. Vychází nám proto, že jedi-
nými validně měřitelnými úseky za poslední 
tři roky, jsou letní období mezi měsíci červe-
nec–září, kdy byl téměř vždy plný provoz kina.

V roce 2019 přes léto přišlo do kina  
Vltava nejvíce návštěvníků na český film ze 

sportovního prostředí „Přes prsty“ od Pet-
ra Kolečka. Ač měl dle ČSFD (Česko-Slo-
venská filmová databáze) pouhých 56 %, 
přišlo se na něj v součtu podívat 751 ná-
vštěvníků. Až za ním se divácky prosadily 
americké blockbustery „Spider-man“ (728) 
a „Tenkrát v Hollywoodu“ (705).

O rok později (2020) se na návštěvnosti 
neblaze podepsala první vlna covidu-19 a li-
dé se zjevně do kina vypravovali s jistými 
obavami. Populární byly české filmy, kte-
rým v létě panoval „Šarlatán“ (ČSFD 75 %) 
s jedinečným Ivanem Trojanem v hlavní 
roli. Vidělo ho u nás 368 lidí. „Bábovky“ na-
vštívilo ono léto 324 diváků, film „Trollové“ 
pak 319. Nutno dodat, že na „Bábovky“ si 
během nedávného Kralupského kulturní-
ho léta 21 v letní projekci na náměstí našel 
cestu podobný počet diváků, jako byl sou-
čet všech šesti projekcí tohoto filmu v kině. 

A nemalou radost máme ze skutečnosti, 
že na onen neblahý trend z roku 20 jsme 
mohli letos rychle zapomenout a díky so-

lidní nabídce programu, hitům zejména lo-
kálních producentů a přízni našich diváků 
vykazujeme opět návštěvnost ve vysokých 
číslech. Letos a za poslední tři roky vůbec 
dominuje statistikám populární „Prvok“ 
(ČSFD 76 %), na který jsme vpustili do kina 
950 diváků, přičemž jsme mnohé bohužel 
museli ještě na úkor opatřením o maximál-
ní naplnění kapacity sálu ze 75 % otáčet 
u dveří. Škoda, mohla padnout pověstná 
„tisícovka“. Na druhém místě statistik, pro 
hlavního hrdinu tak netypickém, doběhl le-
gendární „Zátopek“ (779). Nejen kralupské 
matky si pak našly cestu na „Matky“ (576). 

Velmi bych chtěl ze své pozice poděkovat 
všem aktivním divákům, kteří jsou v našich 
statistikách zastoupeni a také panu Lukáši 
Fuchsovi, který letošní program kina se-
stavuje a v tyto dny s námi slaví své první 
a velmi úspěšné výročí v barvách KaSS.

U dalších populárních snímků v našem 
kině na viděnou!

ROBIN JANOŠ, ŘEDITEL KASS

Listopad bude v KD Vltava ve znamení živlů. Připravili jsme pro posluchače tři 
koncerty velmi výrazných umělců. Věříme, že jejich energie dobije vaše baterie.
Středa 10. listopadu od 8:00 hod. v kanceláři KD Vltava v 1. patře. Přihlásit se můžete i další dny.

Zápis do základních tanečních kurzů a společenské výchovy pro mládež na období (leden–květen 2022)
Kurz obsahuje 10 lekcí, dvě prodloužené a jeden věneček. Je také možné si zakoupit gardenku pro doprovod, která platí na všech 10 lekcí, nikoli na 
prodloužené a věneček.
Rezervace (telefonem, e-mailem) není možná – je třeba rovnou zaplatit kurzovné na místě.
Odpolední kurz bude probíhat od 18:00 do 19:45, večerní kurz od 20:15 do 22:00. Není nutné hlásit se v páru.
Cena kurzu: 2 200 Kč pro jednu osobu. Cena gardenky: 300 Kč.

Malé statistické ohlédnutí za nejúspěšnějšími 
filmy a jejich návštěvností v kině Vltava
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L istopad je jedenáctý měsíc gregorián-
ského kalendáře. Má 30 dní a jeho ná-

zev je odvozen od padání listí, které je v toto 
roční období ve středoevropských přírod-
ních podmínkách typické. 

Listopad je také měsíc, v jehož závěru 
začíná čas adventu, na který bychom vás 
rádi pozvali.

Tento začátek čtyř následných neděl je 
doba radostného očekávání vánočních 
svátků, doba rozjímání a dobročinnosti. 
Pokud vše proběhne podle předpokladů, 
mohou se návštěvníci těšit na velmi pes-
trou nabídku akcí i obohacenou vánoční 
výzdobu města. Největším lákadlem bude 
bezesporu nainstalované umělé kluziště 
před kostelem na Palackého náměstí, kte-
ré si první nadšenci mohou vyzkoušet již 
první adventní neděli.

27. listopadu se rozsvítí vánoční strom 
v Minicích a den poté, na první adventní 
neděli, na Palackého náměstí.

Na tento i všechny ostatní adventní víken-
dy je připraven bohatý doprovodný kulturní 
i hudební program. Nejen děti se mohou těšit 
na dílničky, soutěže a fireshow. K vidění bu-
de živý betlém a chybět nebude ani tradiční 
dřevěná zvonička s poselstvím pro Ježíška.

To vše a mnoho jiného nás čeká v dopro-
vodu jedinečných předvánočních trhů.

Děti, obzvláště ty zlobivé, se mohou tě-
šit na průvod čertů. Ti hodnější, se mohou 
těšit na čertovskou stezku s hrami a soutě-
žemi a nadílky od Mikuláše.

Podrobný přehled adventního programu 
naleznete na str. 18–19. 

A protože tento čas je 
také o plnění přání, 
Město Kralupy nad Vltavou ve spolupráci 
s DDM Kralupy, Charitou Kralupy a KaSS 
Kralupy připravuje již druhým rokem spo-

lečný projekt, jehož cílem je zpří-
jemnit vánoční svátky seniorům, 
a to s výrazným přispěním veřej-
nosti. Cílovou skupinou jsou v tomto 
případě osoby pobývající v domech 
s pečovatelskou službou a nemoc-
ničním 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 budou vytvořeny 
v konkrétních institucích, se posléze umístí 
na webové stránky města, přičemž každý 

jednotlivec z řad veřejnosti si bu-
de moci rezervovat jednu či více 
položek. 

Po uskutečněné rezervaci na 
kultura@mestokralupy.cz lze dá-
rek zakoupit a následně předat na 
jednom ze shromažďovacích míst, 

nejlépe v označené dárkové tašce 
s přáníčkem či vzkazem uvnitř. Všech-

ny dárky budou potom předány seniorům 
pod stromečkem. Věřím, že jim tak pomů-
žeme zpříjemnit Vánoce. 

 Těším se na viděnou
VOJTĚCH POHL

Adventní oslavy města

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

3
X 
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Splněná 
přání  
pro DPS  
v loňském 
roce

Připravené dárky  
pro seniory  

v DPS a LDN Kralupy.
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Každý návštěvník si bude moci u dřevěné zvoničky zazvonit pro svoje přání Ježíškovi.
 Mistr kovář.  Dílničky pro děti připravené Charitou Kralupy.  Dobroty všeho druhu.  Vánoční dekorace.

Adventní čas v Kralupech   nad Vltavou
Od začátku adventu do konce roku bude pro všechny místní i přespolní otevřené 
veřejné kluziště na Palackého náměstí.

I. ADVENT
sobota 27. listopadu

II. ADVENT
pátek 3. prosince

Rozsvícení vánočního stromu v Minicích

1. adventní neděle s vánočním jarmarkem

2. adventní neděle s vánočním jarmarkem

16:00 zpřístupnění kostela sv. Jakuba Většího

16:30 vystoupení ZUŠ KRALUPY

17:00 dětská taneční zábava s Káťou (KATEVANT)

17:50 KRALUPŠTÍ ŽESŤOVÍ SÓLISTÉ

18:00 rozsvícení vánočního stromu

19:00 hudební vystoupení KABÁT REVIVAL WEST

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

16:30
POCHOD KRAMPUSÁKŮ – průvod čertů krampusáků přes město do zahrady  
KD Vltava, strašení, focení, čertovský večer

14:00–18:00
ČERTOVSKÁ STEZKA s hrami a soutěžními úkoly pro malé i velké děti (vážení zlatých prasátek, poznávání věcí z čertova hrnce, trefování 
plechovek, čertovský karban, věštění z čertova ocásku, hledání vajíček černého kohouta, lovení kořínků, lití olova a věštění z něj)

14:30 úvodní slovo starosty města

14:35 vystoupení dětí z DDM

15:00 SBOR MARKÉTY WAGNEROVÉ

15:50
BLUE CIMBAL (zpěvák a cimbalista Roman Veverka představuje první 
elektro-cimbál v plejádě hitů i v moderních úpravách lidových písní)

17:00
A CAPPELLA VIDA (pro velký ohlas vystoupí tato vokální formace znovu 
v Kralupech)

18:00 slavnostní rozsvícení vánočního stromu starostou

18:30
KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU DVOŘÁKOVA KRAJE, kostel 
(koncert jsme připravili k 45. výročí založení orchestru)

18:00 ADVENTNÍ KONCERT V SÁLE ZUŠ, sál Hotelu Sport

18:00 ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Kralupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

10:00 –12: 00 TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, sál Hotelu Sport, pořadatel: DDM Kralupy

neděle 28. listopadu

úterý 30. listopadu

středa 8. prosince

sobota 4. prosince
neděle 5. prosince

čtvrtek 2. prosince

Palackého náměstí

Palackého náměstí

Příchod Mikuláše, nadílka.  Živý betlém – oslík, velbloud, ovečky.  Dílničky pro děti připravené Charitou Kralupy.  Dobroty všeho druhu.  Vánoční dekorace.
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Adventní čas v Kralupech   nad Vltavou

III. ADVENT
pátek 10. prosince

IV. ADVENT
pátek 17. prosince

3. adventní neděle s vánočním jarmarkem

4. adventní neděle s vánočním jarmarkem

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

10:00–20:00 ČESKÉ KOLEDY

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

10:00–15:00 JAZZOVÉ  VÁNOCE

10:00–20:00 VÁNOČNÍ JARMARK,  Palackého náměstí

10:00–20:00 ČESKÉ  KOLEDY

15:30 VYSTOUPENÍ DĚTÍ ze zájmových útvarů DDM Kralupy v Domě s pečovatelskou službou v Kralupech

17:30 ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Kralupy, Městské muzeum

16:00–18:00 VÁNOČNÍ PODVEČER před budovou DDM Kralupy

10:00–20:00 VÁNOČNÍ  JARMARK, Palackého náměstí

10:00–17:30 JAZZOVÉ VÁNOCE

17:30 FIRE SHOW

18:00 RETRO DISCO pro dospělé

8:00
 CHARITATIVNÍ BĚH S RENÉ KUJANEM, Palackého náměstí  
– pořadatel: DDM Kralupy

14:00 
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ, pásmo koled, kostel Narození svatého 
Jana Křtitele (Zeměchy) – pořádá spolek Hudba staví chrámy

18:00 RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ v podání ZUŠ Kralupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou

10:00–17:30 ČESKÉ KOLEDY 

14:00–14:10
VYSTOUPENÍ DĚTÍ z tanečního zájmového útvaru  
DDM Kralupy

17:30–18:00 DĚTSKÝ SBOR MARKÉTY APTOVÉ

18:00–20:00 VOCAL BAND MARKÉTY APTOVÉ

18:00, 18:45, 19:30 LASER SHOW

17:00
ADVENTNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ, u kapličky v Lobečku – 
pořádá Centrum volného času Palouček, z. s. 

10:00 – 18:00 ČESKÉ KOLEDY pod stromečkem

13:00–18:00 DÍLNIČKY pro děti

14:00–16:00
TANČÍRNA U VÁNOČNÍHO SVAŘÁKU, Terassa café bistro
Hudba: Tomáš Vejvoda, zpěv: Šárka Bastlová

18:00–20:00 MADE IN GARAGE (revivaly)

16:00
ADVENTNÍ KONCERT A ŽIVÝ BETLÉM, Kostel Narození svatého 
Jana Křtitele (Zeměchy) –pořádá spolek Hudba staví chrámy  
a TPS Z. Štarkové

19:30 VÁNOČNÍ KONCERT MARKÉTY WAGNEROVÉ, KaSS Kralupy nad Vltavou

sobota 11. prosince

pátek 24. prosince

středa 22. prosince

neděle 19. prosince

sobota 18. prosince

neděle 12. prosince

úterý 14. prosince

čtvrtek 16. prosince

čtvrtek 9. prosince

Palackého náměstí

Palackého náměstí

O BETLÉMSKÉM SVĚTLE VÍCE 
INFORMACÍ V PROSINCOVÉM VYDÁNÍ
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Út 2. 11.
 17:00 
ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný/Komedie/Rodinný/Fantasy/Horor • 
 USA/Velká Británie/Kanada • 2021 •
 dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie/Drama • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

St 3. 11.
 19:00 
BAROQUE TOP SUMMITS
Setkání generací, i tak by se dal nazvat projekt 
předního českého hobojisty Viléma Veverky  
s mladým cembalistou Vítem Aschenbrennerem. •
 Vstupné: 190 Kč/160 Kč senior, student.

Čt  4. 11.
 18:00 
HUDEBNÍ MATINÉ LACA DÉCZIHO
Hraje Duo Laco Déczi (trubka) a Zdeněk Krysa 
Fišer (kytara). Po koncertě následuje beseda. 
Pořadem provází Jakub Horváth. •  

Vstupné: 180 Kč/150 Kč student, senior. • Akce 
vznikla ve spolupráci KD Vltava a ZUŠ Kralupy.

Pá 5. 11.
 17:00 
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH 
LACHTANŮ
Animovaný • Jihoafrická republika • 2021 • 

dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
ETERNALS
Akční/Drama/Fantasy/Sci-Fi • USA • 2021 •
 titulky • vstupné 130 Kč

So 6. 11.
 14:30 
ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný/Komedie/Rodinný/Fantasy/Horor •  

USA/Velká Británie/Kanada • 2021 • 
 dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie/Drama • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
ETERNALS
Akční/Drama/Fantasy/Sci-Fi • USA • 2021 •
 dabing • vstupné 130 Kč

Ne 7. 11.
 14:30 
BAREVNÝ SEN
Animovaný/Loutkový • Česko • 2020 • 

vstupné 130 Kč

 17:00 
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční/Sci-Fi/Thriller • USA • 2021 • dabing •  

vstupné 130 Kč

 20:00 
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Komedie/Romantický • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

Út 9. 11.
 15:00 
KINO SENIOR ATLAS PTÁKŮ
Drama • Česko/Slovinsko/Slovensko • 2021 •
vstupné 70 Kč

 17:00 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie/Drama • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller • Velká 
Británie/USA • 2021 • titulky • vstupné 130 Kč

St 10. 11.
 17:00 
ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný/Komedie/Rodinný/Fantasy/Horor •  

USA/Velká Británie/Kanada • 2021 •
 dabing • vstupné 130 Kč

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

Čt 11. 11.
 17:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

 20:00 
SOUSED
Komedie • USA/Německo • 2021 • titulky • 

vstupné 130 Kč

Pá 12. 11.
 17:00 
KAREL
Dokumentární • Česko • 2020 • vstupné 130 Kč

 20:00 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie/Drama • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

So 13. 11.
 14:30 
ROZBITÝ ROBOT RON
Animovaný • USA/Velká Británie • 2021 • 

dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
ETERNALS 3D PROJEKCE
Akční/Drama/Fantasy/Sci-Fi • USA • 2021 • 
 dabing • vstupné 150 Kč

 20:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

Ne 14. 11.
 14:30 
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH 
LACHTANŮ
Animovaný • Jihoafrická republika • 2021 • 

dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

 20:00 
DUNA
Dobrodružný/Sci-Fi • USA • 2021 • dabing • 
 vstupné 130 Kč

Út 16. 11.
 17:00 
KAREL
Dokumentární • Česko • 2020 • vstupné 130 Kč

 20:00 
ETERNALS
Akční/Drama/Fantasy/Sci-Fi • USA • 2021 • 

dabing • vstupné 130 Kč

St 17. 11.
 14:30 
ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný/Komedie/Rodinný/Fantasy/Horor 

• USA/Velká Británie/Kanada • 2021 •  

dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

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

 dabing • vstupné 130 Kč

Čt 18. 11.
 17:00 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie/Drama • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Akční/Komedie/Krimi/Fantasy/Sci-Fi • USA •
 2021 • dabing • vstupné 130 Kč

Pá 19. 11.
 17:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

 20:00 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller • Velká 
Británie/USA • 2021 • titulky • vstupné 130 Kč

So 20. 11.
 19:00 
IVAN HLAS TRIO – KONCERT
(Ivan Hlas, Norbi Kovács, Olin Nejezchleba)
Vstupné 250 Kč.

Ne 21. 11.
 14:30 
ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný/Komedie/Rodinný/Fantasy/Horor 

• USA/Velká Británie/Kanada • 2021 •
 dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický/Komedie • Česko • 2021 • 

vstupné 130 Kč

 20:00 
ZTRACENI V RÁJI
Komedie/Road movie • Švýcarsko/Česko • 

2021 • vstupné 130 Kč

Út 23. 11.
 15:00 
KINO SENIOR – KAREL
Dokumentární • Česko • 2020 •  

vstupné 70 Kč

 20:00 
HLAS LÁSKY
Drama/Životopisný/Hudební • Kanada/Francie • 

2020 • titulky • vstupné 130 Kč

St 24. 11.
 17:00 
ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný/Komedie/Rodinný/Fantasy/Horor •
 USA/Velká Británie/Kanada • 2021 •
 dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, 
KANSAS EVENING SUN
Komedie/Drama/Romantický • USA/Německo • 

2021 • titulky • vstupné 130 Kč

Čt 25. 11.
 17:00 
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Akční/Komedie/Krimi/Fantasy/Sci-Fi • USA • 

2021 • dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

Pá 26. 11.
 17:00 
ENCANTO
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný/Fantasy •
 USA • 2021 • dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ 
ŠAMPIÓNEK
Drama • USA • 2021 • titulky • vstupné 130 Kč

So 27. 11.
 14:30 
ENCANTO
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný/Fantasy •
USA • 2021 • dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ 
ŠAMPIÓNEK
Drama • USA • 2021 • titulky • vstupné 130 Kč

Ne 28. 11.
 14:30 
ENCANTO
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný/Fantasy •
USA • 2021 • dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
KLAN GUCCI
Životopisný/Thriller/Drama • USA • 2021 • 

titulky • vstupné 130 Kč

Út 30. 11.
 17:00 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

 20:00 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie/Drama • Česko • 2021 • vstupné 130 Kč

KaSS si vyhrazuje právo na změnu programu.
Kino Vltava – náměstí J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827,
předprodej: 315 726 101, kasskralupy.cz.

PROGRAM 
KINA 
VLTAVA
Pokladna otevřena vždy hodinu před začátkem 
první projekce. Vstupenky lze také kupovat 
online na kasskralupy.cz.

LISTOPAD 2021

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ18. a 25.11. 
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M ilí (nejen) kralupští dědečkové a ta-
tínci, chtěli byste ukázat svým vnouč-

kům, synům, jak to vypadá v zámečnické 
dílně? Potřebujete něco opravit nebo něco 
drobného vyrobit? Nabízíme vám k využití 
naši zámečnickou dílnu, kde můžete svým 
potomkům ukázat to, co bylo dříve běžné 
takřka v každé domácnosti.

Dne 6. 11. 2021 mezi 8. a 12. hod. 
lze navštívit dílnu odborného výcviku obo-
ru strojní mechanik a za dohledu našeho  
mistra zde strávit čas.

Hlaste se buď telefonicky na 602 220 029, 
nebo e-mailem na hanzl@edukra.cz.

SRDEČNĚ ZVEME NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
konající se 25. listopadu 2021, 13. ledna a 22. ledna 2022 od 8:00 do 17:00 

(v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.).

Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i kralupskou veřejnost provedeme 
celou školou, ukážeme jim odborné učebny, dílny a laboratoře. Žáky ZŠ seznámíme 

s podmínkami studia na naší škole i s přijímacím řízením a zodpovíme dotazy.
Současně pro „deváťáky“ nabízíme „přijímačky nanečisto“.

25. listopadu: testy z českého jazyka začínají ve 13:00 a z matematiky v 14:15 hod.,
13. ledna: testy z matematiky začínají ve 13:00 a z českého jazyka 
ve 14:15 hod. (náhradní termín v sobotu 22. ledna od 9:00 hod.).

Za každý test je vybírán poplatek 50 Kč s výjimkou účastníků našich přípravných kurzů.

Přihlášky k přijímacím zkouškám nanečisto posílejte na e-mail mazourkova@edukra.cz.

Cesta brigádníků 693 

přijme učitelku/učitele 
odborných předmětů – 
informační technologie. 
Požadované vzdělání: VŠ magisterského 

programu – aprobace odborné IT předměty 
nebo VŠ inženýrského programu s 

doplňkovým pedagogickým studiem.
Kontakt: Mgr. Binková, ředitelka školy,

e-mail: binkova@edukra.cz,
tel.: 602 220 029.

KRÁTKÉ ZPRÁVY  
TANEČNÍ SKUPINY MLADÝCH 
SENIORŮ
Náš Miniples v Otvovicích se pomalu blíží a my 
v MLSu jsme se připravovali, jak budeme v tomto 
litopadovém čísle udávat poslední lístky. Nebude-
me, nejsou. Máme vyprodáno a těšíme se, že si  
zatančíme a setkáme se s věrnými fanoušky našeho 
uskupení i tance.

Pokud někdo z vás, čtenářů, teď lituje, že si s nákupem 
nepospíšil, nemusí být smutný dlouho. Pevně doufáme, 
že se s mnohem větším počtem tanečníků setkáme na na-
šem lednovém reprezentačním plese v rekonstruovaném 
sále ve Vltavě. Máte se na co těšit – v sokolovně nacvi-
čujeme společné předtančení, budou i párové ukázky 
jednotlivých tanců a samozřejmě i nějaká překvapení.
A aby od listopadu do ledna nebyla dlouhá pauza,  
chystáme něco i v prosinci. Za měsíc se dozvíte víc.

MARKÉTA PYTELOVÁ

SOŠ A SOU
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO

Školní zookoutek je pro mno-
hé žáky nejoblíbenější míst-

ností na naší škole. Dlouhodobě 
zde chováme přes desítku druhů 
zvířat. Žáci pod vedením učite-
lů pečují o činčily, králíky, mor-
čata, křečky, gekona, osmáky, 
užovky, šváby, strašilky, želvy aj. 
Nejnovějšími přírůstky našeho 
zookoutku jsou dva samečkové 
agamy vousaté a vodní žáby drá-
patky. Děti, které si chtějí domů 
pořídit nějakého mazlíčka, zde 
zjistí, co obnáší péče o něj, a ty, 
které doma nemohou mít z růz-

ných důvodů zvířata, se s nimi 
mohou pomazlit alespoň ve ško-
le. Po dokončení přístavby školy 
se zookoutek přesunul do větší 
místnosti, kam se vejde více žá-
ků. Nahlédnout do ní může i ve-
řejnost při každoročních dnech 
otevřených dveří.

Moc bych chtěla poděkovat 
žákům a jejich rodičům, kteří se 
o zvířátka postarali v době dis-
tanční výuky a prázdnin, a ve-
dení školy za celkovou podporu 
zookoutku.

MGR. JIŘINA BAUEROVÁ

S etkali jsme se na nádraží. Vlak nám jel 
v 8:12, ale my jsme tam byli už v 7:40. 

Cesta byla pohodlná a zábavná, protože 
jsme si četli vtipy. Cesta utekla rychle, vy-
stupovali jsme na nádraží Praha Podbaba. 
Pak jsme přestoupili na tramvaj č. 8, která 
nás dovezla na zastávku Letenské náměstí. 
Odtamtud jsme došli k Národnímu technic-
kému muzeu (NTM), což byl cíl naší cesty.

 V NTM nás čekal program uvnitř a ven-
ku. V expozici o měření času jsme si uvědo-
mili, že se čas měří pořád a je všude kolem 
nás. Viděli jsme různé druhy slunečních 
hodin, dokonce i s malým kanónem, který 
vystřelil, když ubyla hodina. Fungovalo to 
tak, že sluneční paprsek to vždy přes lu-
pu odpálil. Viděli jsme také přístroj podle 
kterého Kryštof Kolumbus doplul na nový 
kontinent Amerika. Zjistili jsme, že se ho-
diny vyráběly z kostí, dřeva a z kovu. Byl 
tam i atlas souhvězdí Severní oblohy, který 
byl vydán k desátému výročí založení Čes-
ké astronomické společnosti v Praze 1926. 
Viděli jsme také opravdový meteorit, který 
byl dříve asteroidem, a pak se roztříštil na 
hodně kusů. Celý vážil 102 tun. Ten, který 
jsme viděli, vážil 81 kg. Do NTM se dostal 

z Jižní Ameriky, kam dopadl. Bylo to čisté 
vesmírné železo. Mohli jsme si na něj sáh-
nout, protože se jeho povrch nikdy nezmě-
ní. Mohli jsme se podívat dalekohledem 
a někteří z nás zahlédli z okna veverku. 
Po svačině jsme se přesunuli ven, kde nás 
čekal venkovní program o dalším měření.

 Venku jsme se rozdělili do čtyř týmů 
a navštívili postupně 4 stanoviště, kte-

rými nás provedli lidé z muzea, kteří ma-
jí s měřením zkušenosti. Stanoviště byla  
o měření kroků, převýšení, měření pravého 
úhlu a vyměřování domku. Na každém sta-
novišti jsme nejprve odhadovali, pak jsme 
měřili svým tělem a nakonec si vyzkoušeli 
přesné měření s přístroji.

 Po venkovním programu jsme měli chvíli 
rozchod v hlavní hale muzea. Viděli jsme 
tam opravdový parní vlak, stará auta, mo-
torky a letadla. Z ochozu, jako z vyhlídky, 
jsme pozorovali staré, ale i nové dopravní 
prostředky a stroje. V posledním třetím 
patře byla vyhlídka na létající balón, do kte-
rého se nesměly házet mince.

 Návrat byl skvělý, protože jsme šli na 
tramvaj a cestou byla zábava. Když jsme jeli 
tramvají, tak jsme dávali pozor, abychom 
nepřejeli zastávku. Po výstupu z tramva-
je jednomu kamarádovi vypadla rukavice 
z kapsy a všiml si toho až před nádražím. 
Paní učitelka s ním běžela rukavici zachrá-
nit a málem nestihli vlak. Nakonec jsme 
všichni v pořádku nastoupili do vlaku, kte-
rý nás dopravil zpátky do Kralup. Společně 
jsme se pěšky vrátili ke škole. Výlet se nám 
moc líbil.

ŽÁCI 5. A ZŠ 28. ŘÍJNA

Zookoutek na Komendě

Školáci z Mikovic v Národním technickém muzeu v Praze
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Agamy Kubík 
a Samík 
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S tředa 22. 9. 2021 se stala výjimečným 
dnem nejen pro středočeské město 

Kralupy nad Vltavou, ale především pro 
kralupskou MŠ a ZŠ Třebízského. V tento 
den došlo ve školním areálu zmiňované zá-
kladní školy k otevření nového dopravního 
hřiště, které bylo vybudováno v průběhu 
letních prázdnin jako součást 1. etapy pro-
jektu s názvem Modernizace sportovních 
ploch v ZŠ Třebízského.

Dopravní hřiště se stane významným 
pomocníkem při výuce dopravní výchovy 

a bude využíváno jak místními mateřskými 
a základními školami, tak i dětmi a žáky 
nejbližšího okolí.

Slavnostní otevření zahájila paní ředi-
telka PaedDr. Dagmar Kuzníková, jež na 
této akci přivítala zástupce města a firem, 
ředitele a ředitelky kralupských škol, žáky 
školy s pedagogickým sborem a další hos-
ty. V jejím proslovu nechybělo poděkování 
zástupcům města a sponzorům za finanční 
přispění a realizaci dopravního hřiště. Po-
děkování přispěvatelům vyjádřil i starosta 

města Kralup nad Vltavou, pan Ing. Marek 
Czechmann.

K oficiálnímu otevření dopravního hřiště 
pak došlo po přestřižení pásky. Následoval 
krátký program, na kterém vystoupily tří-
dy 2. A, 5. třídy a děti z MŠ. Ty si pak jako 
první dopravní hřiště vyzkoušely jízdami 
na koloběžkách.

Na hřišti najdeme různé typy křižovatek 
(stykové, s řadicími pruhy, okružní), dále 
výjezdy na místo ležící mimo silnici, jedno-
směrnou komunikaci, železniční přejezd, 
přechod pro pěší s ostrůvkem, úseky se zá-
kazem předjíždění, parkoviště, semafory, 
řadu dopravních značek, chodníky a tri-
bunu pro diváky.

Areál dopravního hřiště zdobily výtvar-
né a literární práce žáků naší školy, kteří 
se zúčastnili vyhlášené soutěže o nejhez-
čí obrázek nebo literární text s tematikou 
doprava, bezpečnost na silnici a cesta do 
školy.

Celou tuto akci na hřišti školy doprová-
zel program Ekologického centra věnovaný 
především žákům čtvrtých tříd.

MGR. IVANA ŽÁKOVÁ

V e dnech 5.–8. 10. 2021 přivítala naše 
škola skupinu 14 žáků a 3 jejich uči-

tele, včetně ředitelky školy, ze spřátelené 
základní školy z Polska ze Slupi Wielkiej, 
jejímž zřizovatelem je partnerské město 
Šroda Wielkopolska. Se zmiňovanou ško-
lou jsme navázali spolupráci formou vý-
měnných pobytů v roce 2019, kdy naši žáci 
navštívili Polsko.

Polští hosté byli ubytováni v rodinách 
českých kamarádů, stejně jako jsme byli 
ubytováni v polských rodinách, a po 4 dny 
společně sdíleli rodinu, školu, výlety a další 
drobné aktivity. Navštívili jsme Prahu, Ne-
lahozeves, uspořádali jsme hodiny tance, 
sportovní aktivity na naší velké zahradě, 
zapojili jsme i naše nové dopravní hřiště.

Rodinám, které se zapojily do projektu, 
děkujeme za pomoc a spolupráci. Podě-
kování patří i Městu Kralupy nad Vltavou 
v čele s panem Ing. Markem Czechmanem 
za podporu v tomto prospěšném projektu.

PAEDDR. DAGMAR KUZNÍKOVÁ, 

ŘED. ŠKOLY

Nové dopravní hřiště u Třebíka

Pobyt žáků z polské spřátelené 
základní školy v ZŠ Třebízského

Návštěva zámku v Nelahozevsi
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Poslední přípravy hřiště pro provoz
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„Bábovička, lopatička“

M ateřská škola Dr. E. Beneše zrekon-
struovala všechna dětská pískoviště 

na svých školních zahradách, a to v celkové 
hodnotě 188 815 Kč. Do rekonstrukce by-
lo zahrnuto odstranění starých a výstavba 
nových betonových základů, výměna opláš-
tění v podobě dřevěných laviček, vybavení 
certifikovaným pískem a novým plachto-
vým zakrytím pískovišť.

K slavnostnímu otevření pískovišť a je-
jich uvedení do provozu došlo 6. října 2021. 
Akci s názvem „Bábovička, lopatička“  
navštívil pan starosta, který jménem zři-
zovatele, jenž rekonstrukci financoval, 
postavil první hrad, a tím předal nová  
pískoviště dětem.

PAVLA KICKOVÁ, 

ŘEDITELKA

Zapojili jsme se do výzvy

M ateřská škola Dr. E. Beneše opakova-
ně reaguje na výzvu Krajského úřa-

du Středočeského kraje a zapojila se do 
Operačního programu MPSV potravinové  
a materiální pomoci realizované formou pro-
jektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji 
IV“. Do tohoto projektu je zapojeno 5 dětí.

Mateřská škola Dr. E. Beneše dlouhodobě 
poskytuje pedagogické i odborné praxe pro 
studenty pedagogických a sociálně-správ-
ních škol a dále pro účastníky kurzů pro 
chůvy pro děti do zahájení povinné školní 
docházky.

Důvodová zpráva: v prvním pololetí le-
tošního školního roku poskytla mateřská 
škola zázemí pro odbornou praxi 4 zájem-
kyním. PAVLA KICKOVÁ, 

ŘEDITELKA

Z Š Gen. Klapálka využívá již tře-
tí výzvu z OP VVV projektem Ša-

blony III Klapálka, reg. č. CZ.02. 3. 
X/0.0/0.0/20_080/0019833. Projekt je 
zaměřen na personální posílení školní-
ho poradenského pracoviště pozicí školní 
psycholožky a školní asistentky. Dále mají 
žáci možnost využít doučování v hlavních 
předmětech nebo se účastnit Klubu logic-
kých a zábavných her. Další aktivitou je 
projektový den ve škole, který jsme ten-
tokrát zaměřili na canisterapii pro naše 
nejmenší.

Pro naše malé prvňáčky a druháčky 
jsme opět zorganizovali setkání se speciál- 
ně cvičenými pejsky a psovody. Děti se tak 
učí správnému chování ke zvířecím mazlíč- 
kům, bezpečnosti při kontaktu s cizím 
psem, také se dozví spoustu informací 
o výcviku psů. Jsou vždy nadšené z mož-
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Canisterapie ve škole

Zprávy z mateřské školy

nosti si pejska pohladit, vodit ho, česat. 
Pejsci jsou vycvičení, proto je děti mohou 
přelézat, podlézat a různě si s nimi pohrát. 
Dále je připravena část kreativní, kdy dě-
ti vyplňují pracovní listy, vytváří výrobky 

v podobě zdobení tašek. Ověřují si získané 
poznatky a dovednosti. Akce „Canisterapie“ 
proběhla ve škole ve dvou termínech, 19. 10. 
a 2. 11. 2021.

LENKA PAVLÍČKOVÁ

Pejsci v 1. A

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Žáci a učitelé ZŠ Gen. Klapálka vás zvou na

ADVENTNÍ SETKÁNÍ S RODIČI
Ve čtvrtek 9. prosince v 16–18 hod. před školou.

Program:
dílny pro děti,

svařáček pro rodiče,
zpěv koled.

Těšíme se na vás!
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při slavnostním 
otevření pískovišť
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU LISTOPAD 2021

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

KALENDÁŘ DDM KRALUPY 
NA ROK 2022 
Stejně jako v loňském roce máme pro vás 
i letos připraven jedinečný stolní kalendář 
DDM Kralupy. Naleznete v něm fotografie 
z našich akcí, pobytových a příměstských  
táborů a zájmových útvarů. 

NOVÁ VENKOVNÍ HRA – ZA 
TAJEMSTVÍM KRALUPSKÝCH 
STRAŠIDEL
Připravili jsme pro vás a vaše děti další venkov-
ní hru. Vydejte se s námi za kralupskými stra-
šidly. Trasa naší nové hry vede z centra města 
přes Zátiší a Hostibejk zpět k budově DDM. 
Na sedmi zastaveních vás čekají úkoly spoje-
né s vyluštěním závěrečné tajenky. Současně 
se prostřednictvím QR kódu můžete dozvě-
dět informace o místech, kterými trasa vede.  
Herní plán je ke stažení na webových strán-
kách. Vlastní hra potrvá do 31. 12. 2021.

VÍKENDOVÉ WORKSHOPY 
V DDM
Zveme vás na oblíbené víkendové workshopy 
pod vedením Mgr. Gabriely Junáškové. V so-
botu 13. listopadu 2021 to bude kurz Textil-
ní grafiky (tisk, šablony, batika za studena) 
a následně v sobotu 4. prosince 2021 kurz 
Tiffany, cínování a šperk. Oba workshopy 
začínají ve 13:00 hod. Cena 400 Kč (v ce-
ně je zahrnut i materiál). Přihlásit se může-
te prostřednictvím registračního systému na  
https://ddmkralupy.iddm.cz/admin/prihla-
seni.

BRAMBORIÁDA
Ve čtvrtek 21. října 2021 jsme na zahradě 
u naší tělocvičny V Zátiší uspořádali zábav-
nou Bramboriádu. Děti si mohly v dílničkách 
vyrobit bramborové razítko, soupeřily v bram-
borových závodech a společně se svými rodi-
či si užily krásné podzimní odpoledne.
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Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

23. 9. Jaroslav ŠESTÁK 76 let

24. 9. Jindřiška RUKAVIČKOVÁ 77 let

30. 9. Věra KONVALINKOVÁ 86 let

3. 10. Josef NÁDĚJE 86 let

6. 10. Jarmila LÁSKOVIČOVÁ 86 let

8. 10. Josef PODSKALSKÝ 73 let

rodáci�
Rodáci zvou členy a příznivce na vycházku do 
Roztok. Na Zámku probíhá výstava „90 let Jiřího  
Suchého“.
Pojeďme společně vzpomenout na mladá léta  
spojená se Semaforem.
Vycházka se koná ve čtvrtek 18. listopadu.
Odjezd vlakem v 10:12 hod. z Kralup n. Vlt. směr 
Roztoky.
Na všechny se těší členky Výboru.

jubilanti�

PŘEJEME našim spoluobčanům, 
kteří oslaví V LISTOPADU
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.

45. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2021
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

Pozvánka na procházku údolím Únětického potoka  
do Roztok u Prahy

Kdy? V sobotu 6. listopadu 2021.

Tiché údolí se rozprostírá podél toku Únětického 
potoka. Je součástí přírodní rezervace Roztocký 
háj – Tiché údolí. Jedná se o krajinářsky hodnotné 
zalesněné údolí, jež je vzácné pro skalní výchozy, 
smíšené porosty a teplomilná společenstva. Údolí 
je velmi oblíbené, prochází jím naučná stezka, cyklo- 
stezka i  turistická trasa. V  Roztokách budeme 
obdivovat krásné prvorepublikové vily. Trasa má 
délku 4 km, proto doporučuji turistickou obuv.
Odjezd z  Kralup bude tentokrát netradičně  
v 9 hodin od Hotelu Sport autobusem. Do auto-
busu je nutný respirátor. Doporučuji pití a svači-
nu s sebou. Zpět se budeme vracet vlakem z ná-
draží v Roztokách u Prahy.

Tato vycházka je realizována s finanční podporou 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová.

Svým poděkováním bych chtěla vyzdvihnout práci sestřiček na LDN v Kralupech nad Vltavou. 
Konkrétně sestřičky na oddělení č. 4. Svou obětavou prací, každodenním rehabilitačním 
cvičením, vlídným slovem a psychickou podporou, kdy za mnou nemohla přijít na návštěvu má 
rodina, mě zachránily a vrátily mi chuť do života.
Velice děkuji. Blanka Pavlasová ze Slaného

80 let

MUDr. Josef Brauner

Josef Holina

Věra Houdová

Jiřina Levová

Otakar Petr

Jiří Štěpán

85 let 

Kateřina Hipská

Jarmila Kohoutová

Miloš Koula

Stanislav Němec

Václav Šulc

Zdeněk Vajgl

90 let Ing. Miroslav Kubíček

91 let
Ing. Adolf Bartl

Miluše Burešová

95 let 
Anna Hrdličková  
(dodatečné přání)

PODĚKOVÁNÍ PRO KRALUPSKOU LDN
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vzpomínky�
24. listopadu tomu bude rok, co nás 
opustil p. PETR BĚLOUBEK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 11. 11. uplyne rok, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, 
babička, prababička, paní IVANA 
KULHAVÁ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

Neskutečné, jak čas běží, ještě před 
chvílí ses s námi smál a obětavě staral 
o své zákazníky Elektra.
Dne 12. listopadu tomu bude rok, kdy 
nás opustil pan MILAN KUCHAŘ.
Vzpomeňte, kdo jste ho znali.

S láskou v srdcích vzpomínají
Marunka a Petr s rodinou.

Dne 6. 11. uplyne 20 let od úmrtí 
STANISLAVA HOLÉHO z Kralup nad 
Vltavou.
Stále vzpomíná manželka, syn 
Stanislav a přátelé

Dne 10. listopadu tomu bude 10 let, 
kdy nás opustila naše zlatá maminka, 
babička a prababička, paní MARIE 
DANDOVÁ, a zároveň tomu bude 
dne 16. prosince 30 let, kdy nás 
náhle opustil její milovaný manžel, 

náš tatínek a dědeček, pan ZDENĚK DANDA. S láskou 
v srdcích vzpomínají dcera Marunka, vnoučata Petra  
a Pavel s rodinami.
Rodina Švecova

S econdhandový obchod Šuplík provo-
zovaný Charitou Kralupy nad Vltavou 

má pro vás připravenou další NOVINKU.
A to přímý prodej nejen filamentů, ale  

i většiny běžného příslušenství pro 3D tisk. 
Nemusíte už objednávat na internetových 
stránkách a čekat na dodání. V našich ob-
chodech si můžete vybavení zakoupit a rov-
nou odnést domů. Prodáváme filamenty 
české výroby, do odvolání za zvýhodněnou 
cenu 479 Kč.

Secondhand Šuplík, Sokolská 139
Secondhand Šuplík, Tylova 735
Více info na https://bit.ly/2ZfQLEl, 
https://bit.ly/3nnBzNN.

V sobotu 18. 9. se konalo tradiční kra-
lupské vinobraní. Letos se zde sešlo, 

navzdory stejnému termínu s mělnickým 
vinobraním, celkem 878 platících diváků, 
kteří si mohli při skleničce dobrého burčá-
ku, vína nebo občerstvení užít vystoupení 
žáků místní ZUŠ, taneční skupiny Nadě-
je, taneční skupiny paní Zuzany Štarko-
vé, Kralupswingu a dalších. Pro děti by-
lo připraveno vystoupení legendární Inky 
Rybářové, se skupinou DunDun se mohly 
na chvíli přenést do Afriky, nechyběl ani 
skákací hrad a stan s mnoha dílničkami. 
Také byl velký zájem o malování na obli-
čej. Závěr programu patřil skupině Rangers 
Band. A diváci si mohli zazpívat společně 
s kapelou známé písničky skupiny Plavci 

a Rangers. Všem dobrovolníkům i zaměst-
nancům patří velký dík. Kralupské vino-
braní již patří mezi tradiční kulturní akce, 
na kterou se mnozí z vás těší a my jsme 
tomu rádi. Děkujeme vám, milí návštěvní-
ci, za přízeň a těšíme se na příští jubilejní  
10. ročník, který se bude konat 24. 9. 2022.

TÝM CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU

Dne 7. 10. 2021 uplynulo 15 let od úmrtí pana ZDEŇKA 
VLČKA, dlouholetého pracovníka ČD, který by se dne 
21. 11. 2021 dožil 100 let.
Vzpomínají snacha Radislava, vnoučata Petra a Jan 
s rodinami.

} KOUPÍM garáž v Kralupech nad Vltavou.
Tel.: 731073131, e-mail: jaskalka@volny.cz.

} KOUPÍM pole, louku s přístupem na zahradnictví.
Nabízím min. 50 Kč/m2, tel. 603 442 474.

} KOUPÍM: Mladá rodina hledá ke koupi starší dům  
(i k rekonstrukci, nechceme novostavbu) v Kralupech 
nad Vltavou. Platba hotově. Za nabídky děkuji.  
724 284 995

} PROSTORY K PRONÁJMU V BUDOVĚ POLIKLINIKY
Na adrese: Dr. E. Beneše 827. Možné jako ordinace, 
nebo jako kanceláře, lze pronajmout i část prostor s 
možností úpravy dle potřeb nájemce. 
Bližší info na tel. č. 731 104 513.

} NABÍZÍM dlouhodobý pronájem bytu 2+1 s balko-
nem v Kralupech nad Vltavou – Lobečku (3. patro, bez 
výtahu). Byt má nová okna, je částečně zařízený.  
Informace na tel. 723 232 522.

} DARUJI koťátka, 8 týdenní, barvy černé nebo mou-
rovaté, některá koťata mají bílé tlapičky.
Informace na tel. 723 232 522.

soukromá inzerce�

Filamenty do 3D tiskáren 
NOVĚ v Kralupech  

9. ročník Kralupského 
vinobraní je za námi
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…a hned na úvod se mohl pochlubit vel-
kým úspěchem, Marek Novák, věkem ješ-
tě dorostenec, získal na mistrovství České 
republiky bronzovou medaili v kategorii 
mužů. Je to historicky první medaile v té-
to věkové kategorii od vzniku samostatné 
České republiky. 16. října se v Jablonci ko-
nalo mistrovství České republiky juniorů, 
i zde potvrdil Marek svoji skvělou formu, 
když vybojoval stříbro.

9. a 10. října proběhl v Kralupech nad 
Vltavou tradiční Kralupy cup. Ten byl letos 
zároveň posledním kvalifikačním závodem 
na přebory České republiky žactva.

Závodilo se i v kategoriích těch nejmlad-
ších – mláďat, to jsou děti do jedenácti let, 
dorostu a dospělých.

Závodníci měli velký „hlad“ po zá-
vodech, a to se odrazilo na účasti 396 
závodníků, přijeli i dva závodníci 
z Ostravy a v soutěži mužů jsme měli i zá-
stupce z dalekého Uzbekistánu, který trénu-
je v jednom z pražských oddílů. Díky panu  
Karlu Slapničkovi, který nám zapůjčil svo-
ji žíněnku, jsme mohli postavit tři tatami, 
a tím se průběh soutěže velmi urychlil. 
Kralupští závodníci získali 10 zlatých,  
12 stříbrných a 10 bronzových medailí.

V našem oddíle se ale nezaměřujeme pou-

ze na závody. Máme skupinu mini, kde se učí 
základním pohybovým dovednostem děti 
od 4 let. Do oddílu chodí i děti, které nemají 
závodnické ambice, ale chtějí sportovat jen 
tak, pro radost. Samozřejmě nás sportovní 
úspěchy těší, ale stejně tak nám udělá ra-
dost, když děti, ze kterých nikdy nebudou 
závodníci, odcházejí z tělocvičny spokojené. 
Ráda bych poděkovala Městu Kralupy nad 
Vltavou za dlouholetou podporu našeho od-
dílu, společnosti MERO ČR, a. s., za pod-
poru nejmladších judistů a pánům Zdeňku  
Vejrostovi a Petru Slapničkovi za každoroční 
pomoc při udělování dotací.

ODDÍL JUDO

O víkendu 9. a 10. října se na slalomové 
dráze konaly poslední závody v letošní 

sezóně vodních slalomářů. Akce byla záro-
veň poslední akcí i pro juniory a juniorky, 
kteří zde bojovali o celkové umístění v Čes-
kém poháru juniorů. Počasí nám velmi přá-
lo, i když rána byla již docela chladná.

Z domácího oddílu se nejlépe vedlo v ka-
tegorii K1 muži Jáchymu Hrňákovi, který 
potvrdil skvělé umístění, zároveň si v ne-
děli vyjel podruhé ČP a v roce 2022 bu-
de reprezentovat oddíl Kralupy v nejvyš-

ších závodech vodních slalomářů v České  
republice. V kategorii K1 ženy se nejlépe 
dařilo Ivě Machutové a Sáře Hrdličkové. 
Iva se v sobotu umístila v kategorii dorostu 
starším na 2. místě za Terezou Kneblovou 
z Olomouce a Sára se v sobotu umístila na 
3. místě hned za Ivou. V neděli Iva potvrdi-
la 2. místo v kategorii K1 ženy dorost starší 
(8. místo celkově v K1 ženy) a také si vyjela 
ČP pro rok 2022. 

Závody se vydařily, i když byly z důvodu 
pandemické doby posunuté z května až na 

začátek října. Všichni závodníci a trenéři 
se chystají již na zimní přípravu a věříme, 
že příští sezóna bude již bez nějakých pře-
souvání závodů v termínové listině.

Těšíme se na novou sezónu vodních  
slalomářů i sjezdařů.

SIMONA PROKŠOVÁ

Oddíl juda vstoupil do nové závodní sezóny

Národní kvalifikační závod ve Veltrusech

Tereza Šebková TJ Kralupy–s modrým 
páskem, zápas v kategorii žen

Samuel Hlavaň TJ Kralupy  
s červenou šerpou
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Stupně vítězů, 2. místo 
Iva Machutová a 3. místo       
Sára Hrdličková

Jáchym Hrňák
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Bylo těžké dostat kralupský ragbyový oddíl 
do povědomí? Tato hra přece jen nemá 
ve městě tradici, jako je tomu v případě 
některých jiných sportů. Jak Vás např. 
přijala komunita skládající se převážně ze 
zavedených klubů?
Náš klub byl založen Pavlem Hrubým,  
ovšem nikoli tady, ale v Úžicích. To bylo ně-
kdy v roce 2008. Město Kralupy však poslé-
ze podalo novému oddílu pomocnou ruku, 
díky níž ho bylo možné přemístit do stáva-
jícího mikovického areálu. Během několi-
ka měsíců jsme tu vytvořili klasické rag-
byového hřiště, a to včetně změny povrchu 
(pamětníci si jistě moc dobře pamatují na 
místní škvárové hřiště, pozn. aut.). Hned 
záhy jsme začali využívat alespoň z čás-
ti místních kabin, což nám samozřejmě  
velice pomohlo. 

Komunita ragby nás hned od samých za-
čátků přijala velmi dobře. Tolik oddílů u nás 
přece jen není, takže v tomto ohledu je kaž-
dý nový klub vítán. Štěstí ragby je v tom, že 
jsme taková jedna velká rodina. Kdo se do 
tohoto sportu s chutí zapojí, je vítán. 

O kralupském ragby klubu je známo, 
že jeho prioritou je zejména mládež. 
V posledních několika letech si však nelze 
nevšimnou i aktivit týmu dospělých. Jaké 
jsou Vaše plány do budoucna? 
Když byl klub založen, orientoval se pouze 
na dětskou základnu. Po nějaké době jsme 
však filozofii směřování poněkud změnili. 
Děti potřebují mít nějaké vzory a zvláště 
u našeho sportu je tento prvek velmi dů-
ležitý. Dnes mohu s velkou radostí říci, že 
i náš klub dokáže vychovat kvalitní hráče, 
jež jsou schopni se uplatnit ve velkých praž-
ských týmech. Naším oddílem prošlo hned 
několik šikovných hráčů, kteří jsou nyní 
v reprezentaci. To je pro nás velká satisfak-
ce. Cílem je pracovat se všemi mládežnic-
kými kategoriemi, ale zároveň podporovat 
i tým dospělých. Mladí musí vidět, kam až 
se mohou posunout.

Jaké ambice má kralupský A tým?  
Ve spolupráci s dvěma kluby působíte 
v současné době v I. lize (druhá nejvyšší 
soutěž), to už s sebou nese určitou dávku 

zodpovědnosti. Je těžké udržet dostatečný 
počet hráčů, abyste mohli tuto soutěž hrát 
bez větších komplikací?
Sestavit konkurenceschopný tým dospě-
lých, aby měl dostatečný počet hráčů, to 
skutečně není nic jednoduchého. Náš tým 
je tvořen hráči z Kralup, poté borci z okolí 
a v neposlední řadě také z pražských týmů, 
s nimiž spolupracujeme. Dále si hráčsky 
vypomáháme i prostřednictvím sdružení 
AMMOR (Asociace mladých a malých od-
dílů ragby), čímž se nám ještě více otevře-
ly možnosti. Pod tímto názvem také nyní 
vystupujeme v I. lize, ve které bychom rá-
di došli co nejdál (rozhovor se konal před 
prvním čtvrtfinálovým utkáním, pozn. 
aut.).

Hodně mladých lidí končí se sportem 
v období dospívání. Jak je tomu u ragby? 
Přechod mezi dospělé patrně nebude pro 
většinu hráčů jednoduchý, nemýlím-li se?
Ano, souhlasím, k tomuto odlivu mladých 
skutečně v tomto věku dochází, a to napříč 
sporty. Ragby je samozřejmě tvrdší sport, 
ale neřekl bych, že by to byl úplně ten hlavní 
problém, proč někteří kluci posléze skončí. 
Pokud hrají ragby odmala, jsou na mnoho 
herních situací zvyklí a nebojí se. Tady jde 
spíše o to, aby jedinec našel v týmu pozi-
ci, díky níž bude prospěšný. Pokud se tak 
stane, vznikne mezi dotyčným a ostatními 
kamarády silné pouto, díky němuž nemá 
hráč důvod končit. V ragby jednotlivec ne-
znamená vůbec nic. Naopak podstatná je 
parta, která je mnohdy důležitější než sa-
motný sport. V kolektivu jsou pak nejvíce 
ceněni hráči, kteří se dokáží pro druhé co 
nejvíce obětovat. A zdaleka to nemusí být 
ti nejrychlejší nebo nejšikovnější. 

Uspěje v ragby tvrdší hráč, nebo ten 
chytřejší?
V ragby se jeden bez druhého neobejde. 
Útočníci jsou zpravidla rychlí a šikovní, roj-
níci naopak silní, všechno oddřou, soupeře 
dokáží přetlačit. Oba tyto tábory mají ve 
hře své místo. Ani bez jednoho by to nešlo. 

Jednotlivec v ragby 
neznamená vůbec nic

ROZHOVOR s… Patrikem Wagnerem, předsedou a trenérem ragbyového oddílu

■ Pokud v Kralupech existuje sport, který za poslední roky zažil výrazný vzestup, pak je to bezesporu ragby. Místní 
klub se v současné době může pyšnit početnou mládežnickou základnou, přičemž i tým dospělých nezůstává 
pozadu. V rámci sdružení několika malých klubů, slučujících se pod asociací AMMOR, se v letošní sezóně dokonce 
představil v I. lize, druhé nejvyšší soutěži. „Naše cíle nejsou rozhodně malé, třeba to někdy v budoucnu půjde  
i výše,“ říká Patrik Wagner, předseda klubu, trenér mládeže a stále aktivní hráč v jedné osobě.  
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Ragby je sportem pouze několika zemí. 
Hrají v tomto roli jakési národnostní 
obyčeje a zvyklosti, jež si určité národy 
předávají z generace na generaci? 
Ano, je tomu přesně tak. V ragby větši-
nou dominují ostrovní státy, přičemž tře-
ba u těch polynéských národů je to hodně 
dáno somatotypy postav. Dalším důležitým 
faktorem je bezesporu tradice. Pro místní 
je úplně automatické házet si s šišatým mí-
čem, od malička ho mají v ruce, zdokonalují 
se úplně přirozeným způsobem. Proto i je-
jich automatismy jsou zcela odlišné. My tře-
ba toto pozorujeme u našich nejmladších, 
na kterých je vidět, že ta šiška je pro ně už 
naprosto přirozenou věcí, znají ji odmala. 
Takhle nějak to ve větším měřítku funguje 
v zemích, kde je ragby populární. Kluci si 
jdou zaházet s šiškou úplně stejně, jako my 
si jdeme zakopat s míčem.

Výchova mladých ragbistů není ovšem 
jen o strategii hry, ale také o vzájemném 
respektu, úctě a slušnosti. Je i toto 
součástí Vaší práce?
Naprosto jednoznačně! Vzájemná úcta, ohle-
duplnost a předně respekt k dospělým. Tyto 
hodnoty, které jsou součástí tohoto krás-
ného sportu, ctíme a snažíme se je do dětí 
dostat. Tohle všechno se následně promítá 
do samotné hry. V ragby neexistuje, že by 
si někdo dovolil zpochybňovat rozhodnutí 
sudího, jako je tomu např. ve fotbale. Tohle 
je absolutně nepřípustné! Stejnou discipli-
novanost se snažíme dostat hned od prvo-
počátků do našich dětí, a přesně totéž oče-
káváme od rodičů. V žádném případě není 
možné, aby se během zápasu vyskytovaly 
nějaké neférové pokřiky, případně ještě hor-

ší excesy. V tomto je ragby komunita zajedno 
a pravidla fair play striktně vyžaduje.

Mikovický areál prošel díky Vašemu úsilí řa-
dou pozitivních změn. Co všechno momen-
tálně ragbyový stánek nabízí? Jaké máte 
plány s ohledem na další možné úpravy? 
V minulém roce jsme se zaměřili na rege-
neraci trávníku našeho hřiště. Natáhli jsme 
nové rozvody na postřik, díky nimž se kva-
lita trávníku výrazně zlepšila. Myslím si, 
že jeho kvalitu nám mohou závidět lecja-
ké fotbalové týmy. Další výraznou změnou 
byla nedávná rekonstrukce vnitřních pro-
stor, zejména pak klubovny. Hráči mají teď 
k dispozici místo, kde se mohou scházet, 
přičemž i my, trenéři, máme nyní možnost 
ukázat klukům teoretické věci na obrazov-
ce. Do budoucna dále plánujeme výstavbu 
workoutového hřiště a ještě jednoho dal-
šího hřiště na beach volejbal. Zapracovat 
ovšem chceme i na kabinách a novém bis-
tru. Přejeme si, aby se i návštěvníci v na-
šem areálu cítili co možná nejkomfortněji. 

V minulých několika letech se Vám 
podařilo do Kralup přivést hned několik 
velmi zvučných týmů ze zahraničí. Máte 
v plánu pokračovat v těchto divácky 
atraktivních exhibicích? 
Před covidovým rokem se nám podařilo se-
hrát dvanáct mezinárodních zápasů, z toho 
značná část byla uskutečněna na domácím 
hřišti. Měli jsme tady týmy z Anglie, Irska, 
Walesu, Nového Zélandu atd. Nikdy bych 
nevěřil, že se nám něco podobného může 
povést. Zároveň se tak stalo i z toho dů-
vodu, že jsme se tenkrát rozhodli odhlásit 
ze soutěže, a tudíž bylo na organizování 
podobných zápasů dostatek času. Bohu-
žel, doba pocovidová obdobným zápasům 
nepřeje, neboť zahraniční týmy cestování 
výrazně omezily. Uvidíme, třeba se situa-
ce na jaře přece jen o něco zlepší a v Kra-
lupech budeme moci přivítat další tým se 
zvučným jménem. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

V e dnech 2.–3. října 2021 proběh-
lo v UNYP Aréně Sparta v Praze 

na Podvinném mlýně Mistrovství Čes-
ké republiky ve sportovním aerobi-
ku a fitness. Český svaz aerobiku a fit-
ness FISAF.cz ho pořádal po dvouleté 
pauze způsobené pandemií COVID-19.  
Tohoto závodu se zúčastnily i naše zá-
vodnice Míša Radolfová a Viky Švajdová 
z klubu Fitforyou, které letošní podzimní 
sezónu hostují v pražském klubu Aerobic 
Team Praha. Do závodní sezóny naskočily 
před prázdninami. Měly pouhé dva měsíce 
na to, aby se naučily sestavu a sesynchro-
nizovaly všechny pohyby s týmem, který 
spolu trénuje již několik let a tuto závodní 
sestavu umí přes rok. Holky zabojovaly, 
celé prázdniny tvrdě trénovaly, dojížděly 
do Prahy třikrát týdně, do toho nabíra-
ly kondičku, rychlost, sílu a pilovaly vše  

potřebné v našem klubu, a to se jim vyplatilo.  
Na prvních zářijových závodech v Mla-
dé Boleslavi obsadily stříbrnou příčku. 
Ale o týden později na závodech v Pra-
ze, který byl mimo jiné důležitým nomi-
načním závodem na mistrovství světa,  
vybojovaly zlato! Tudíž se staly mistry-
němi České republiky v kategorii fitness 
aerobic pro rok 2021. Na oba závody je 
přijely podpořit i jejich dlouholeté trenér-
ky, které jsou na obě děvčata moc pyšné!  
Nyní se celý tým pečlivě připravuje na dru-
hý nominační závod do Ostravy. A pokud 
vše půjde tak dobře jako doposud, tak je 
v listopadu čeká nejvíce prestižní závod 
roku, a to Mistrovství světa ve Francii. 
Budeme držet holkám i jejich týmu palce  
a samozřejmě také celé české výpravě. 

KRISTÝNA BLAŽKOVÁ, KRISTÝNA HUDÁČKOVÁ

KRISTÝNA BLAŽKOVÁ

Úspěch kralupských závodnic! 

Mistrovství České republiky,
foceno v UNYP Aréna Praha
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FOTBAL
 I. B třída 

FK Kralupy 1901 – TJ Byšice 6:1 (4:0)

Branky Kralup: 2x Mařík, 2x Polák, Houška, Junek

TJ Sokol Holubice – FK Kralupy 1901 0:3 (0:0)                                 

Branky: Houška, Polák, vlastní

FK Kralupy 1901 – SK Bakov n. J. 2:1 (1:0)

Branky Kralup: Junek, Mařík

1. FC Líbeznice – FK Kralupy 1901 2:3 (1:1)

Branky Kralup: 2x Mařík, Řenč

VI. třída 

Kralupy 1901 B – Jeviněves 3:0 (1:0)

FK Čechie Kralupy – Vlt. Chvatěruby 0:3 (0:0)

Sestava: Pospíšil – Vacovský, Vydra, Prejza, Lorenc – Beránek 

TJ Sokol Dolany B – Kralupy 1901 B 0:9 (0:5)

Branky: 3x Klier, Jeleňák, Glogas, Zabilanský, Psota, Kinter, Kolmistr

Sokol Jeviněves – FK Čechie Kralupy 2:7 (0:2)

Branky: 2x Daniel Hamák, Jakub Čech, 1x Lukáš Moravec, František 
Kovář, Filip Janík

Kralupy 1901 B – SK Úžice 8:0 (3:0)

Branky: 3x A. Kolmistr, 2x Glogas, Novák, Psota, Jeleňák

FK Čechie Kralupy – Dolany B nehráno

Nová Ves – FK Kralupy 1901 B 4:2 (3:1)

SK Úžice – FK Čechie 0:2 (0:1)

Branky: František Kovář, Slavko Arandič

LEDNÍ HOKEJ
LIGA JUNIORŮ

HK Kralupy – VHK Robe Vsetín 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Zajíc (Toulec), 60. Sulík (Stupka) – 32. Jurek 
(Vrána), 47. Vrána (Bachánek), 60. Broža (Ramert)

BK Havlíčkův Brod – HK Kralupy 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. Kravec (Prášek, Mlejnek), 28. Bulík (Juřička), 
45. Holenda (Besmák, Kuchta) – 41. Hamršmíd (Hron, Stupka)

HK Kralupy – HC Chrudim 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Zajíc (Typolt), 21. Šilhavý (TS), 39. Broš 
(Kratochvíl), 57. Broš (Stupka) – 13. Hykl (Gromadzki, Votova),  
59. Gromadzki

HK Kralupy – HCM Warriors Brno
1:2 po s. n.  
(0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 55. Sulík (Typolt) – 52. Mahdal, rozh. náj. 
Milotinský

HC Kobra Praha – HK Kralupy n. Vlt. 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky:22. Bauer (Čermák, Štípek), 39. Červenka (Černý), 
43. Lederer (Svoboda), 51. Červenka (Cichoň, Ribarovski), 52. Štípek 
(Bauer, Čermák), 57. Rejna (Červenka, Šesták)

KRAJSKÁ LIGA

HC Slavoj V. Popovice – HK Kralupy 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 40. Braniš (Formánek), 44. Kukačka (Mareček, 
Dulovec) – 34. Příhoda (Husarik, Hájek), 34. Hampl (Soukup, 
Bradáček), 37. Brandejský (Štibran, Řehák), 57. Bradáček (Hampl), 
59. Řehák (Brandejský, Verbík)

HK Kralupy – HC Poděbrady 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 50. Verbík (Kaprál, David) – 15. Pácal (Martínek), 
40. Martínek (Rindoš), 43. Tůma (Bartoň, Rindoš), 52. Rindoš 
(Pojkar), 57. Rindoš (Tuma)

SC Kolín „B“ – HK Kralupy 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kozák (Malý, Hanzl), 43. Malý (Martínek, 
Kozák), 59. Martínek (Hanzl, Barták) – 39. Soukup (Husarik),  
56. Příhoda (Soukup, Husarik), 59. Kučera (Řehák), 64. J. Verbík (R. 
Verbík, Řehák)

HK Kralupy – HC Lev Slaný 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Příhoda (Verbík J.), 24. Příhoda (Brandejský), 
26. Kaprál (David, Verbík R.), 28. Bradáček (Brandejský), 45. Kaprál 
(David) – 3. Vodička (Kubinčák), Vodička (Sagan, Novák)

BASKETBAL

ŽENY

BK Kralupy – BK Brandýs nad Labem 44:32

MUŽI

BK Kralupy Junior – BK Beroun 63:41

U17 dívky – BK Kralupy Junior

BK Teplice – BK Kralupy Junior 57:61

Body: Tomášková Martina (25), Exnerová Natálie (15), Nergerová 
Lucie (13)

Slavoj BK Litoměřice – BK Kralupy Jun. 54:61

Body: Loudová Barbora (36), Exnerova Natálie (11), Nergerova Lucie (8)

VOLEJBAL
ŽENY 1. liga (9. 10. 2021 Kralupy)

KRALUPY – PŘÍBRAM
3:1 (29:27, 25:19, 
20:25,25:17)

KRALUPY – PŘÍBRAM
3:2 (26:24, 16:25, 23:25, 
25:22, 15:10)

1. liga (16. 10. 2021 Kralupy)

KRALUPY – PLZEŇ B
3:1 (23:25, 25:22, 25:18, 
25:12)

KRALUPY – PLZEŇ B
3:2 (25:21, 21:25, 25:13, 
20:25, 15:10)

JUNIORKY
Český pohár kvalifikace (16. 10. – 17. 10. 2021 Hradec Králové)

16. 10.

KRALUPY – STŘEŠOVICE 2:0 (25:15, 25:19)

KRALUPY – PŘEROV 2:0 (kontumace)

KRALUPY – METEOR 2:0 (25:16, 25:15)

KRALUPY – ÚSTÍ N. LABEM 2:0 (25:8, 25:23)

17. 10.

KRALUPY – MNICHOVO HRADIŠTĚ 2:0 (25:16, 25:8)

KRALUPY – BŘECLAV 2:0 (25:23, 25:15)

KRALUPY – ČESKÝ KRUMLOV 2:0 (25:2, 25:8)

FLORBAL

DIVIZE

KRALUPY – ČESKÝ KRUMLOV 2:0 (25:2, 25:8)

Florbal Ústí B – Kralupy Wolves 9:7 (0:2, 5:2, 4:3)

Kralupy Wolves – 1. FBC DDM Děčín IV 8:7 (3:2, 3:3, 2:2)

Kralupy Wolves – FBC Slavia Praha 11:7 (1:2, 4:2, 6:3)

Kralupy Wolves – Florbal Chomutov 
B U21

7:6 (1:0, 4:3, 2:3)

Pohár českého florbalu (5. kolo)

Kralupy Wolves – TJ Kobylisy 11:9 (4:3, 2:3, 5:3)

Branky: 4. Jakub Manek, 5. Kristián Malík, 10. Jiří Horský,  
12. Kristián Malík, 36. Kristián Malík, 39. Petr Husťák, 46. Daniel 
Štefl, 48. Kristián Malík, 51. Daniel Štefl, 52. Petr Husťák, 60. Daniel 
Štefl – 15. Radek Šindelář, 19. Šimon Paldus, 20. Radek Šindelář, 
27. Radek Šindelář, 27. Radek Šindelář, 30. Jan Hrdlička, 53. Radek 
Šindelář, 56. Radek Šindelář, 60. Šimon Paldus; rozhodčí: Jakub 
Tázler – Lukáš Polanský

ŠACHY
Krajský přebor (1. kolo)

TJ KRALUPY „A“  
– TJ Bohemie Poděbrady „A“

3,5 : 4,5

Regionální přebor „B“ (1. kolo)

DDM Sokol Nymburk „C“  
– TJ KRALUPY „C“

4,5 : 3,5

Krajská soutěž „A“ (1. kolo)

ŠK KDJS Sedlčany „A“  
– TJ KRALUPY „B“

1,5 : 6,5

 Regionální soutěž „A“ (1. kolo)

TJ KRALUPY „D“ – ŠK Velvary „B“ 3,5 : 1,5

Sportovní zpravodajství 
(od 24. září do 17. října 2021)
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Revize, servis a instalace plynových spotřebičů. Kontrola a čištění 
spalinových cest. Rekonstrukce kotelen na pelety, uhlí a dřevo.
BAXI, Immergas, Junkers, Buderus, Protherm, Dakon, Viadrus, Karma,  

Mora a Protherm.

tel.: 730 610 120
www.topeni-usti.cz

www.kominictvi-usti.cz
e-mail: cerny@topeni-usti.cz

Karel Černý
servisní technik

NABÍZÍME VEDENÍ 
PODVOJNÉHO 

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
EVIDENCE. 

Zpracování daňového 
přiznání FO i PO. 

Zastupování na úřadech.
Kralupy n.Vlt. a blízké 

okolí. Tel. +420 774 726 815.

Inzerci objednávejte na:

Eva Bittnerová,
inzerce@mestokralupy.cz,  

tel. 702 286 625.

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

Žižkova 463, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 731 627 549, 604 960 989

Naše produkty:
WINNER PLUS – granule pes, kočka  BRIT CARE – granule 

pes, kočka  PAN MALINA – seno, hobliny, pelety  
 NUTRIN – pro hlodavce, papoušky  MAPES – pochoutky 
pro psy  PERRITO – sušené masíčko  TĚŠÍME SE NA VÁS.

KZ11_2021.indd   35KZ11_2021.indd   35 26.10.2021   7:3226.10.2021   7:32



KZ11_2021.indd   36KZ11_2021.indd   36 26.10.2021   7:3226.10.2021   7:32


	KZ11_2021_01
	KZ11_2021_02
	KZ11_2021_03
	KZ11_2021_04
	KZ11_2021_05
	KZ11_2021_06
	KZ11_2021_07
	KZ11_2021_08
	KZ11_2021_09
	KZ11_2021_10
	KZ11_2021_11
	KZ11_2021_12
	KZ11_2021_13
	KZ11_2021_14
	KZ11_2021_15
	KZ11_2021_16
	KZ11_2021_17
	KZ11_2021_18
	KZ11_2021_19
	KZ11_2021_20
	KZ11_2021_21
	KZ11_2021_22
	KZ11_2021_23
	KZ11_2021_24
	KZ11_2021_25
	KZ11_2021_26
	KZ11_2021_27
	KZ11_2021_28
	KZ11_2021_29
	KZ11_2021_30
	KZ11_2021_31
	KZ11_2021_32
	KZ11_2021_33
	KZ11_2021_34
	KZ11_2021_35
	KZ11_2021_36

