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uzávěrky vydání

veř. jednání zastup.
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Milí Kralupané,
listy se barví do teplých tónů a na zemi je jich čím dál 
více… Je tu podzim. Nastává čas brzkého stmívání 
a pozdního rozbřesku, část roku, kdy spíš než k pro-
cházce tíhneme k lenošení za pecí. A čím si čas odpo-
činku zpříjemnit? Přece listopadovým vydáním Kralup-
ského Zpravodaje, který je teď v novém grafickém hávu ;). 
Jak se vám líbí? 

Neváhejte a listujte, na str. 11 se dozvíte, co objevili 
archeologové v blízkosti kovošrotu… Str. 22-24 prozradí, 
čím vším se zabývá místní Technopark. 19. 10. bylo usta-
veno nové vedení města, fotogalerii a bilanční rozhovor 
s loučícím se starostou najdete na str. 4-5. 

Letošní zima bude energeticky složitější, nad jejím 
šťastným koncem bdí energetický manažer města, za-
čtěte se do rozhovoru s ním na str. 6-7. 

Co vás napadne při vyslovení magického data 
22. 11. 2022? Napovím, 120 let zpět… Ano, tento měsíc 
si připomínáme 120. výročí povýšení Kralup na město, 
souhrn stěžejních dějinných událostí, které naše město 
nad Vltavou utvářely, najdete na str. 12-13. 

Málokdo se zasadil o slávu Kralup tak jako profesor 
Václav Mazáček, nahlédněte do jeho životní symfonie 
skrze řádky na str. 14-15.

Hlasovali jste v rámci ankety Stavba roku Středočes-
kého kraje? Pokud ne, nevadí, i tak dostalo naše město 
zvláštní cenu za řešení integrované dopravní infrastruk-
tury, více na str. 10.

Zanedlouho přijde advent, čas rozjímání a sdílení ra-
dostí s nejbližšími. Pokud byste v tomto kouzelném čase 
chtěli načerpat rozptýlení, inspirací vám může být kul-
turní nabídka na str. 17 a 18.

Příjemné chvíle při čtení dalšího vydání přeje
 ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem�

u RM schválila uzavření „Smlouvy o společném 
postupu,“ v předloženém znění, mezi městem Kra-
lupy nad Vltavou a spol. EU POLYMER Ltd., jednající 
prostřednictvím EU POLYMER CZ, odštěpný závod, 
IČ: 04464389, jako nájemcem nebytových pro-
stor - restaurace Vltava, v souvislosti s prováděním 
stavební rekonstrukce restaurace Vltava - nebyto-
vý prostor v pravém křídle budovy č. p. 706, nám.  
J. Seiferta a předmětné části nemovitosti, v majetku 
města, ze strany nájemce - spol. EU POLYMER Ltd., 
která umožní nájemci provést každoročně zápočet 
splátek a úroků ze souvisejícího úvěru proti nájem-
nému, v návaznosti na Zastupitelstvem města Kralu-
py nad Vltavou schválené uzavření „Smlouvy o úpra-
vě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. 
RD/5504/22/LCD,“ dne 12. 9. 2022, č. usnesení 
ZM 22/04/6/4, ve spojení s poskytnutím úvěru na 
předmětnou stavební rekonstrukci od spol. Česká 
spořitelna, a. s., IČ.: 45244782, se sídlem Olbrach-
tova 1929/62, Praha 4. RM pověřila starostu města 
podpisem předmětné „Smlouvy o společném postu-
pu,“ v předloženém znění.
u RM schválila smlouvu o servisu se společností 
Gornex, s. r. o. na zajištění pravidelných a nepravi-
delných servisů 5 ks nakoupených ukazatelů silniční 
rychlosti, v předloženém znění.
u RM schválila smlouvu o datové službě se spo-
lečností Gemos dopravní systémy, a. s., na zajištění 
online přenosu dat o „dopravním proudu“ (statistic-
ká data naměřených vozidel) z 5 ks nakoupených 
ukazatelů silniční rychlosti do dopravního portálu 

a zajištění online přístupu pro město z MěÚ a MěP 
k aktuálním datům o „dopravním proudu“, včetně 
měsíčních statistických výstupů, v předloženém 
znění.
u RM schválila, po seznámení se s vyžádanými 
variantními návrhy od TSM na předmětné úspory, 
postup podle varianty TSM č. 1 - „první lampa za-
pnutá, další vypnutá, další zapnutá atd.“ a ukládá 
TSM toto opatření začít ihned postupně realizovat 
u všech 32 okruhů veřejného osvětlení. RM pověřila 
TSM průběžně prověřovat dopady tohoto opatření 
na „osvětlovací poměry“ na specifických místech 
- např. křižovatky a potencionálně bezpečnostně 
riziková veřejná prostranství (předpoklady k naru-
šování veřejného pořádku) a ukládá TSM pravidelně 
o těchto zjištěních informovat vedení města.
u RM schválila konání novoročního ohňostroje 
1. 1. 2023.
u RM schválila společnost CZ Team, se sídlem  
K. Čapka 593, Kralupy nad Vltavou, IČ: 27134601, 
pro zhotovení ohňostrojové produkce v Kralupech 
nad Vltavou dne 1. 1. 2023 za cenu 120 000 Kč bez 
DPH + 21 % DPH, tj. 145 200 Kč vč. DPH.
u RM schválila čas konání ohňostroje 1. 1. 2023 
v čase 19:00 hodin.
u  RM odsouhlasila záměr ZŠ a MŠ MOVERE,  
z. s., IČ: 14364425, navýšit kapacitu základní školy 
ze stávajících 75 míst na 115 míst a navýšit kapa-
citu školní jídelny ze 155 míst na 180 míst, v bu-
dově Přemyslova 352, Kralupy nad Vltavou, ke dni 
1. 9. 2023.

 21. 11. V 17:00 HOD.
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.

OBSAH:
Dveře mojí pracovny byly vždy ote-
vřené komukoliv: Bilanční rozhovor 
s odcházejícím starostou Markem 
Czechmannem

str. 4-5
Nejsem zastáncem toho, aby byla po-
pulace násilně otužována: Rozhovor 
s energetickým manažerem města 
Stanislavem Marešem

str. 6-7
Kralupy získaly zvláštní cenu v soutěži 
Stavba roku Středočeského kraje

str. 10
Hledače pokladů vnímáme jako zlo-
děje: Rozhovor s Janem Bařinkou, ve-
doucím technikem archeologického 
výzkumu

str. 11
120. výročí povýšení Kralup na město

str. 12-13
Ovace jsme měli větší než profesio-
nální orchestr: Rozhovor s Václavem 
Mazáčkem, zakladatelem Komorního 
orchestru Dvořákova kraje

str. 14-15
Větší otevřenosti lidem brání smlouvy 
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■ V Kralupech nad Vltavou byla 
7. 10. 2022 podepsána koaliční 
smlouva mezi uskupením NOVÁ 
VLNA ODS a STAN. Vítězné hnutí 
ANO zůstává v opozici.

Kralupy nad Vltavou v dalších čtyřech 
letech povede koalice NOVÁ VLNA, 

ODS a STAN. Personálně ovšem dojde ke 
změně – starostou se stane dosavadní mís-
tostarosta Libor Lesák (ODS), jenž ve funkci 
vystřídá Marka Czechmanna (STAN). Ten 
se rozhodl už dále v komunálních volbách 
nekandidovat. Mezi všemi třemi subjekty 
byla dnes podepsána koaliční smlouva. 

„V rámci vyjednávání jsme oslovili stra-
ny současné koalice, neboť se domníváme, 
že jsme během uplynulých čtyř let společně 
udělali spoustu dobré práce. Co se týče po-
žadavků NOVÉ VLNY, tak jsme trvali na 
třech radních a pozici místostarosty. Tento 
náš návrh byl našimi koaličními partne-
ry odsouhlasen,“ uvedl Vojtěch Pohl (NO-
VÁ VLNA), jenž bude i nadále kralupským 
místostarostou. 

Do užšího vedení města se vrací i bývalý 
dlouholetý starosta Petr Holeček (STAN), 

jenž v uplynulých šesti letech vykonával 
funkci senátora Parlamentu ČR. Nyní ho 
čeká další čtyřleté období ve funkci dru-
hého místostarosty. 

Silnou pozici v zastupitelstvu bude mít 
také hnutí ANO, které získalo v komunál-
ních volbách šest mandátů. Naproti tomu 
nová koalice může nyní počítat se čtrnácti 
mandáty, což je v počtu jedenadvaceti kře-
sel zřetelná většina. S jedním mandátem 
se do nejvyššího orgánu města vešel také 
zástupce Kral. levice, Zelené alt. a Nezá-
vislých.

Voleb do zastupitelstva se v Kralupech 
nad Vltavou zúčastnilo 5 232 voličů (vo-
lební účast 38,22 %), což značí oproti roku 
2018 mírný pokles. Tehdy přišlo hlasovat 
5 553 voličů (volební účast 39,49 %). Ob-
čané si i tehdy mohli vybrat své zástupce 
z pěti kandidátních listin, přičemž tento 
stav zůstal i v letošních volbách v podstatě 
zachován. Pouze hnutí ANO letos kandi-
dovalo s podporou ČSSD a Trikolory, ODS 
využila podpory zástupců z řad KDU-ČSL 
a TOP 09. 

Vyjádření Libora Lesáka, budoucího sta-
rosty města:

„Jsem rád, že jsme nakonec zvolili právě 
tuto koalici, neboť vychází z platformy té 
předešlé. Město za poslední roky realizo-
valo spoustu hodnotných projektů, které 
se podařilo dotáhnout do úspěšného konce. 
Naším cílem je v tomto pokračovat. Mys-
lím si, že takto sestavená koalice je záru-
kou toho, že se město bude dále rozvíjet.“

Komentář Petra Holečka, budoucího mís-
tostarosty, který se po čtyřech letech vrací 
do vedení města:

„S návratem do vedení města jsem již 
nepočítal. Místo na kandidátce jsem proto 
přenechal mladším, aktivnějším a průboj-
nějším. V komunálních volbách mi však 
stále ještě mnoho mých spoluobčanů dalo 
své hlasy, za což jim patří mé poděková-
ní! Ale získání tak velké důvěry je pro mne 
i určitý závazek a ocenění. A tak jsem se 
rozhodl, že se na radnici pokusím ještě po-
moci dokončit mnoholeté a dobře rozjeté 
projekty a rád se budu, pokud mi mé síly 
stačí, podílet i na nových plánech rozvoje 
a správy Kralup nad Vltavou.“ 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ

Kralupy nad Vltavou povede koalice 
NOVÁ VLNA, ODS a STAN 

Podpis 
koaliční 

smlouvy.
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Dále byli zvoleni 
řádoví členové 
rady města: Ing. 
Petr Listík (ODS), 
Marek Škabrada 
(STAN), Ing. 
Luboš Truhlář 
a Ing. Vladimír 
Vymětalík, Ph.D. 
(oba Kralupy 
Nová VLna).

USTAVUJÍCÍ  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve středu 19. října 2022 se v kralupském KD Vltava uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města. Starostou byl zvolen  
Libor Lesák (ODS), prvním místostarostou Ing. Vojtěch Pohl (Kralupy Nová VLna) a druhým místostarostou Petr Holeček (STAN).

Nové vedení města. Členové městské rady. 
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Pane starosto, jaká byla vaše 
představa versus realita této funkce, 
zaskočilo vás něco?
Více méně jsem věděl, do čeho jdu, vždyť 
jsem byl osm let v denním kontaktu se sta-
rostou. Chtěl jsem být odpovědný a účast-
nit se všech městských akcí, překvapilo mě 
však, kolik jich vlastně je, kde všude se sluší 
ukázat. Po krátké době jsem se ujistil, že 
starostování je daleko náročnější funkce 
než pozice místostarosty, každý kdo přijde, 
chce věci řešit nejprve se starostou. Vždy 
jsem se snažil mít otevřené dveře komu-
koliv, každý úředník či slušný občan mohl 
kdykoliv přijít s dotazy nebo na konzultaci. 

Co vidíte jako svůj největší úspěch 
z doby působení na radnici?
Byl jsem tu dlouho, nejprve jako zastupi-
tel, poté místostarosta a nakonec staros-
ta. Do prvního zastupitelstva (před cca 20 
lety) jsem šel s tím, že bych se chtěl zasa-
dit o to, aby vzniklo smysluplné centrum 
města. Tou dobou tu ještě fungoval pivovar 
a mlýn. S kolegy jsme si mysleli, že město 
získá stamilionové dotace na renovaci cen-
tra a vše se rychle zrealizuje. To se ukázalo 
jako nesplnitelné přání. Teprve po dvaceti 
letech se dostáváme do finiše – poslední 
etapy, kterou je ulice Jungmannova a Hu-

Co říkáte na kandidáty na starostu? 
(pozn.: rozhovor vznikl ještě před 
volbami)
Kandidáti by měli do této role dozrát, „ob-
divuji“ takové, co si myslí, že nastoupí na 
úřad a budou hned dělat starostu, do takové 
funkce je třeba dorůst, mít za sebou minu-
lost v chodu úřadu… Ani někteří lidé, co tu 
byli čtyři roky v zastupitelstvu, nejsou stále 
znalí všeho potřebného. Stále netuší, jaké 
má město možnosti, co je státní správa, co 
samospráva, jak vypadá rozpočet… Kte-
rá pozemní komunikace je městská, která 
není. K tomu všemu se musí kandidáti po-
stupně dopracovat. Na to je jedno volební 
období krátké. 

Vybavíte si nejhřejivější moment 
starostování (případně celkového 
období práce na radnici)?
Jedním z nejlepších momentů byl okamžik 
dokončení rekonstrukce a stěhování do 
prostor nové radnice. Současné prostory 
se s předchozím působištěm nedají srovnat, 
nová budova je prostorná, je v ní spousta 
světla, krásný pohled na dominantu měs-
ta – kostel, ale hlavně přívětivé prostory 
pro zaměstnance a občany, kteří úřad den-
ně navštěvují.

Kdy vám nejvíce zatrnulo?
Nic nebylo takové, abych z toho nespal, bě-
hem doby mého působení šlo jen o klasic-
kou agendu, personální problémy, žaloby na 
město, které však v naprosté většině dopad-
ly dobře. Vše se podařilo společnými silami 
zdárně překonat. 

Dveře mojí 
pracovny 
byly vždy 
otevřené 
komukoliv...
■ V Kralupech zná každou ulici, aby také ne, když je ro-
dilý Kralupan. Podílel se na chodu města úctyhodných 
20 let, zastával funkci starosty, místostarosty i zastupite-
le. Jak hodnotí svoje působení na radnici, co vzkazuje 
dalšímu vedení? To se dozvíte v rozhovoru s Markem 
Czechmannem, bývalým starostou města.

sova, také rekonstrukce pivovarské budo-
vy. Spoustu času zabraly přípravné studie, 
některé projekty se nerealizovaly, protože 
se ukázalo, že byly nereálné (buď z ekono-
mických, nebo majetkových důvodů, např. 
z budovy mlýna jsme chtěli vybudovat ga-
lerii a z balírny městský úřad). 

Nejvíce mě těší, že se pro nové náměstí 
podařilo využít prostoru po demolici býva-
lého hotelu, rekonstruovat prostory kolem 
kostela krásnou dlažbou, která byla zakrytá 
asfaltem, vybudovat novou ulici Vaníčkovu 
a náměstí doplnit o vodní prvky. Centrum 
je takové největší zadostiučinění toho, že 
jsem se tenkrát „ službě lidu“ zavázal. My-
slím, že se povedla i nová budova radnice, 
za kterou jsme byli oceněni…

Litujete něčeho, co jste neudělal?
Nic takového si neuvědomuji. Naprostá vět-
šina věcí se podařila… Poslední čtyři roky 
byly těžší kvůli covidu-19, po něm jsme se 
těšili, že bude vše zase tak jako dříve, bo-
hužel není. Mezilidské vztahy a kulturní 
život se nevrátil do starých kolejí. 

Moje největší zklamání je, že se dosud ne-
podařilo prosadit obchvat města. Na stole je 
již hotový projekt, ale jedno občanské sdru-
žení se neustále odvolává a blokuje vydání 
stavebního povolení, tím vlastně i realizaci. 

 
Litujete naopak něčeho, co jste 
udělal?
Nechci tvrdit, že jsme vše udělali nejlépe, 
každý má na věc trochu jiný názor, ale z na-
šeho pohledu jsme se vždy snažili, aby vše, 
co děláme, bylo pro město a pro občany tím 
nejlepším řešením… 

Ing. MAREK CZECHMANN
 starosta (2018-2022);
 místostarosta (2010-2018);
 zastupitel (2002-2022);
 stavební technik, soudní znalec  
/odhady nemovitostí/.
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5ROZHOVOR

Čemu se budete věnovat dál?
Neobávám se, že bych se nudil. Těším se 
i na roli dědečka na větší úvazek, než to-
mu bylo doposud. Ale mám už také nějaké 
nabídky, co bych mohl případně dělat, kdy-
bych se moc nudil…

Nebude se vám po práci pro město 
stýskat?
Určitě ano, mám rád kolektiv, který je tu 
aktuálně velmi příjemný. Tímto bych rád 
všem kolegům, ať už úředníkům či zastupi-
telům, školám a příspěvkovým organizacím, 
různým spolkům, starostům z okolních ob-
cí, poděkoval za spolupráci. Některé z nich 
jsem ocenil při oslavách 120 let města. 

Jaké úkoly zůstaly rozpracované pro 
nové vedení?
Noví zastupitelé města budou muset dokon-
čit akce, které jsou již vyprojektované, vy-
soutěžené či dlouhodobě plánované z důvo-
du nezbytnosti, např. přestavbu pivovaru na 
kulturní centrum, dokončení rekonstrukce 
ulice Čechovy, vyřešení výstavby další ško-
ly, výstavbu nové sportovní haly a dokončení 
rekonstrukce některých městských objektů…

Co byste vzkázal novému vedení?
Aby mělo vždy na paměti, že pracuje pro 
město a jeho občany, aby si skrze funkci 
neřešilo svoje problémy či mindráky, aby 
se snažilo pro město udělat vše, co lze. Uvě-
domuji si, že možnosti jsou omezené, ale 
při troše snahy (ve státní správě to vše tr-
vá poměrně dlouho) se to podaří. Nedávno 
jsem dostal zpětnou vazbu z relevantních 
zdrojů, že se v Kralupech (ve srovnání s ji-
nými středočeskými městy) dělá pro rozvoj 
města a občany více, než kde jinde, což rád 
slyším. Pochvalu slýchám od lidí, kteří tu 
delší dobu nebyli, následně byli překvapeni, 
jak se město změnilo k lepšímu. 

Těší mě, že jsem se na tom mohl podílet 
a pomoci… 

Máte i nějaký vzkaz občanům?
Byl bych rád, aby se zase vrátil společenský 
život, aby se děti vrátily ke sportu. Bohužel 
si občané po covidu-19 odvykli chodit na 
akce, do divadel, sportovat, což si myslím, 
že je špatně. Chápu, že doba nebude jed-
noduchá, ceny vstupenek na představení 
nejsou nízké, ale zavřít se doma u počíta-
če či televize a nechodit nikam, není dobré 
řešení… 

Vedení města by do budoucna uvítalo 
větší zpětnou vazbu na dokončené projek-
ty, vždy se ozve hrstka těch nespokojených, 
ale spokojená většina mlčí, což zaměstnan-
ce města někdy demotivuje… 
Děkuji rozhovor a vlídnou spolupráci.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ANKETA
Občané rozhodli o novém složení městské samosprávy, tím však byly kostky vrženy jen 
částečně, dalším úkolem zvolených zástupců lidu bylo vytvoření usnášeníschopné koalice, 
i tento krok mají zastupitelé zdárně za sebou, s jakým plánem vstupují lídři zvolených stran 
do následujícího čtyřletého období?  

Otázka: Vize/priority/plány vaší strany pro následující 4leté období?

ANO
Jako vítěz voleb s  nejpočetnějším klubem zastu-
pitelů budeme pokračovat další volební období 
v opozičních lavicích. Pro nás se tedy nic nemě-
ní. Budeme prosazovat a podporovat promyšlený 
rozvoj našeho města s  důrazem na bydlení, do-
pravu a služby.

Chci ještě jednou za všechny naše kandidáty 
poděkovat vám všem, kteří jste přišli a dali nám 
svůj hlas. 

Mgr. Martin Luksík

KRAL. LEVICE, ZEL. ALTERN. A NEZÁV.
Nejprve mi dovolte, abych poděkoval všem vo-
ličům, kteří k  volbám v  této nelehké době přišli 
a zejména těm, kteří svůj hlas dali našemu nové-
mu volebnímu uskupení.

Doufali jsme, že obhájíme naše mandáty, 
což se nepovedlo. Budeme opět v opozici. Ale 
to neznamená, že se nebudeme jak v  zastupi-
telstvu a  pokud nám to bude umožněno i  ve 
výborech a komisích, snažit prosazovat náš vo-
lební program. Naše priority jsou zřejmě shodné 
s ostatními stranami a uskupeními v nově zvole-
ném zastupitelstvu. Přesto je v nich několik zají-
mavých bodů, ve kterých se odlišujeme. Je to 
zejména přístup k ochraně zeleně, k problemati-
ce čím dál tím více větší nedostupnosti lékařské 
péče v našem městě, jiný pohled na novou vý-
stavbu a s tím související nedostatky v infrastruk-
tuře, přístup i k okrajovým místům našeho města. 
Naší prioritou je též lepší komunikace a zapojení 
veřejnosti do problematiky města, mám na mysli 
například i možnosti referenda. V současné ne-
lehké ekonomické situaci je třeba si určit prio-
rity, tak abychom nepřivedli město, jak se říká, 
na buben.

Chci věřit, že nově zvolené zastupitelstvo bude 
mezi sebou jednat vždy čestně a rozhodnutí, která 
budou mít dopad na život občanů v našem měs-
tě, budou vždy ta nejlepší.

Stanislav Hejduk,
zastupitel

Nová VLna
Vize Nové Vlny do dalšího volebního období je 
v podstatě totožná s volebním programem, který 
jsme avizovali před volbami. V rámci investičních 
akcí bychom se společně s koaličními partnery rá-
di zaměřili nejen na dokončení centra města, ale 
také budeme usilovat o realizaci projektů Seifer-
tova náměstí a multifunkční sportovní haly. Jejich 
uskutečnění bude ovšem velmi záviset na mož-
nosti čerpání dotačních titulů. 

Kralupy nad Vltavou bezesporu čeká v nejbliž-
ších letech rozvoj a tím i nárůst obyvatel. Nechce-
me tento rozvoj úplně blokovat, ale budeme jej 
mít pod kontrolou a pečlivě na něj za samosprá-
vu města dohlížet. V  souvislosti s  tímto tématem 
chceme budovat městskou infrastrukturu a ob-
čanskou vybavenost. Budeme se i nadále snažit 
o vývoj a podporu sportovních, kulturních i dalších 
občanských aktivit ve městě, které jakkoliv oživí 
dění v našem městě a pobídnou lidi k setkávání 
se. Osobně budu rád, když bude kralupský úřad 
vstřícný k veřejnosti a v rámci městských médií bu-
de zajišťovat otevřenou komunikaci směrem k ob-
čanům. Na následující 4 roky máme neskromné 
cíle, ale pevně věřím, že se nám je podaří promě-
nit ve skutečnost. 

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta

ODS
Úvodem bych rád poděkoval voličům za podporu. 
Do voleb jsme šli s  programem, který budeme 
chtít v následujícím období naplňovat. Jsem rád, 
že složení koaličních stran zůstalo zachováno, bu-
de tím zajištěna kontinuita rozvoje města, která by-
la započata výkopovými pracemi v centru již před 
dvanácti lety. Cílem následujících čtyř let bude te-
dy dokončení centra města, finalizace rekonstruk-
cí všech městských budov, hlavně škol, aby mohly 
dobře sloužit dětem. Budeme se věnovat dalšímu 
rozvoji infrastruktury, který souvisí s přílivem nových 
občanů. Rádi bychom postavili další školu, realizo-
vali novou sportovní halu a zvelebili venkovní spor-
toviště. Pro starší obyvatele plánujeme další rozvoj 
sociálních služeb, zvažujeme stavbu nového do-
mova důchodců, případně alespoň přestavbu 
současného domu s pečovatelskou službou. 

Libor Lesák, starosta

STAN
Jsme rádi, že budeme součástí nové povolební 
koalice, neboť jsme se v posledních několika vo-
lebních obdobích významně podíleli na vedení a 
změně tváře města. V našem volebním programu 
jsme slíbili, že podpoříme všechny rozumné kro-
ky k dokončení přestavby centra Kralup, včetně 
rekonstrukce pivovarské budovy. Důležitými prio-
ritami je pro nás i zlepšení veřejných prostranství 
a komunikací tak, aby sloužily nejen motoristům, 
ale i chodcům a ostatním uživatelům. Samozřej-
mě podpoříme i opravy městských budov a veš-
kerého městského majetku. A v neposlední řadě 
chceme nadále finančně i organizačně podpo-
rovat občanské a dobrovolné spolky.

 Petr Holeček, místostarosta

Hodnocení uplynulého období předchozím starostou Petrem Holečkem:
„Myslím, že Kralupy nad Vltavou se stále pozitivně rozvíjejí. Nový parkovací dům, autobusové nádra-
ží, přestavba centra města. Rekonstruují a dovybavují se školy a sportoviště, opravují se komunikace, 
chodníky, lávky a mosty. Město významně podporuje dobrovolné organizace, sportovní kluby, mládež 
i seniorské spolky. Investuje se stále i do kultury a městských akcí. To vše, a mnoho dalšího se pořádá  
a financuje. Každý z nás máme samozřejmě představu, kam upřít více pozornosti, kam a do čeho dát 
více peněz. Ale důležité je, aby to bylo účelné a aby to sloužilo všem občanům. A toto, myslím si, minulé 
zastupitelstvo a vedení města dobře chápalo, dokázalo se domluvit na kompromisech a tak navázalo 
na vše dobré, co se dříve naplánovalo a vykonalo." 
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Pane Mareši, začněme čísly, kolik 
spotřebuje naše město ročně energií 
na provoz svých organizací – v jakém 
cenovém objemu?
V roce 2021 město zaplatilo za plyn v sou-
hrnné výši cca 3 250 000 Kč za spotřebo-
vaných 4 320 MWh, přičemž gró spotřeby 
tvoří zimní stadion (teplo a energie pro celý 
sportovní areál stály cca 2 150 000 Kč, by-
ly to necelé 3 000 MWh, tj. 2/3 spotřeby 
plynu ve městě, cena plynu stála tou do-
bou okolo 800 Kč za jednotku (kWh), pro 
srovnání, nyní (10/2022) jsou ceny okolo 
3 000 Kč za jednotku (kWh), pro následu-
jící rok to bude jistě ještě více. Zbylá třeti-
na nákladů (1 mil. Kč) byla vynaložena na 
vytápění, z menší části ji využily na svůj 
provoz školní jídelny. 

Co se týká elektrické energie - tam je to 
komplikovanější – v roce 2021 činila spo-
třeba elektřiny 2 300 MWh, tedy cca 8 mil. 
Kč, cena za jednotku (kWh) se pohybovala 
mezi čtyřmi až pěti korunami. V letošním 
roce je cena elektřiny cca 10 Kč/kWh, pro 
nadcházející rok předpokládáme další ná-
růst ceny. 

Co nejdražší položka na provoz, 
stadion, bude provozován ve stejné 
míře i za vysokých nákladů letošní 
zimy?
To nedokážu říct, bude to předmětem jed-
nání v nejbližších dnech, jde o to, aby ce-
na pronájmu sportovišť byla pro sportovní 
kluby v únosné výši.

Jaké jsou roční náklady na veřejné 
osvětlení?
V roce 2021 město zaplatilo cca 3 300 000 
Kč. V letošním roce bylo za 1. pololetí na 
fakturách a zálohách za veřejné osvětlení 

uhrazeno téměř 5 mil. Kč. Za celý rok by 
pak celková částka mohla dle předběžných 
odhadů být až 11 mil. Kč. Pro rok 2023 od-
hadujeme spotřebu na 14 mil. Kč. 

V současné době finalizujeme projekt ob-
novy veřejného osvětlení ve významné části 
města, jedná se o výměnu za LED světla. Je 
zde možnost získání státní dotace až 10 mil. 
Kč, na kterou, věřím, dosáhneme. Obměna 
by měla proběhnout v příštím roce, když 
vše dobře dopadne. Chceme v určité části 
lokality Lobeček instalovat regulaci inten-
zity osvětlení a vyzkoušet tak její efektivitu 
na další snížení spotřeby. 

Do kdy má město zafixované ceny 
energií, pomáhá nějak stát? 
Město má s dodavateli kontrakt na elektřinu 
a plyn do konce letošního roku. Nyní byly 
vládou schváleny podmínky zastropování 
cen energií, ale zatím není zcela jasné, zda se 
to bude týkat i Kralupské sportovní, hlavně 
tedy spotřeby plynu kogenerační jednotky 
v areálu zimního stadionu. Nyní prověřuje-
me, zda se do některé z kategorií, pro které 
je zastropování platné, „vejde“. Komunika-
ce od státu k městským samosprávám není 
vždy dostatečná a rychlá. A konec roku se 
blíží… Nechceme se předčasným nákupem 
po vlastní ose dostat do případných problé-
mů či nemožnosti čerpat státní výhody, tak-
že vyčkáváme. Nicméně máme vše připra-
veno u burzy PXE, můžeme kdykoliv „na 
zmáčknutí tlačítka“ nákup realizovat. 

Jak hodnotíte dopad současné 
regulace veřejného osvětlení (jedna 
lampa svítí, druhá je vypnutá) na 
kriminalitu a bezpečnost?
Je to jedna z variant, jak ušetřit, ale není to 
ideální stav, osvětlení musí splňovat normy 

a je tu i aspekt bezpečnosti, aby nám ne-
vznikala temná místa. Na druhou stranu 
mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní by 
se dalo svítit o dost méně než ve frekvento-
vanějších časech, a to už norma umožňuje. 

Výměny světel za LED varianty s mož-
ností regulace intenzity svitu vyžadují in-
vestice, peníze na výměnu po celém městě 
nám však budou chybět z důvodu zdražo-
vání energií, je to začarovaný kruh… 

Tím, že byly ceny energií do loňského 
roku relativně nízké, nikoho nenutily dě-
lat opatření pro to, aby se svícením šetřilo, 
protože návratnost investice by byla v ho-
rizontu desetiletí. Nyní je to jinak, návrat-
nost by byla rychlejší.

 
Co úsporná opatření v rámci vánoční 
výzdoby?
Pro představu - provoz jednoho svítícího vá-
nočního prvku (na lampě) stojí denně 10 Kč. 
Když je jich sto, tak už to něco stojí. Město by 
mělo jít příkladem a omezovat i toto osvětle-
ní, které nesouvisí s nutnou potřebou. 

Jak budou během zimy temperovány 
budovy škol, vnitřní sportoviště, 
sociální, zdravotnická a kulturní 
zařízení v majetku města?
Teploty jsou určené normami a zákoníkem 
práce, ve školách hygienickými normami. 
Já určitě nejsem zastáncem toho, abychom 

Nejsem zastáncem 
toho, aby byla 
populace násilně 
otužována...
■ Podzim je v plném proudu, zima se co nevidět přihlásí 
ke slovu, jak je město připravené na nadcházející 
topnou sezónu v kontextu vysokých cen energií a jejich 
případného nedostatku? Právě o tom je následující 
rozhovor se Stanislavem Marešem, energetickým 
manažerem města.

STANISLAV MAREŠ
 energetický manažer města;
 pracovník Odboru realizace 
investic a správy majetku MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.
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N a podzim začíná město s úspornými 
opatřeními, jež se v prvé fázi dotknou 

především veřejného osvětlení. Rada města 
na svém zasedání schválila postup navr-
žený vedením TSM Kralupy, který spočívá 
v odstávce jednotlivých kusů lamp.

V praxi to bude znamenat, že „první 
lampa zůstane zapnutá, další vypnutá a 

následující opět zapnutá.“ „Toto opatření 
začneme postupně realizovat. Týkat se 
bude všech dvaatřiceti okruhů veřejné-
ho osvětlení,“ říká Luboš Němec, ředitel 
TSM Kralupy nad Vltavou, jehož organizaci 
dále čeká monitoring dopadů tohoto opat-
ření. „Naším úkolem bude dále prověřo-
vat určitá specifická místa ve městě, která 

populaci nuceně otužovali, to je na každém 
z nás. Ve školách při výuce není pohyb, je 
tedy dle mého názoru nesmysl mít ve tří-
dě méně než 20 stupňů. U tělocvičných či 
jiných volnočasových aktivit je situace ji-
ná, tam by bylo možné jít na nižší teploty, 
případně provoz těchto aktivit po dobu zi-
my redukovat, pokud by měl být vážný ne-
dostatek energií. Bazén je teď mimo hru 
v rámci rekonstrukce, takže náklady na 
provoz nemusíme řešit. 

Jak bude zajištěn dohled nad tím, aby 
se neplýtvalo, eliminovaly se úniky, 
havárie? 
Plýtvání je vždy o konkrétních lidech, kte-
ří energii spotřebovávají. Se správci budov 
a školníky vedeme diskusi, aby byla spotřeba 
v únosné míře. Ve všech objektech města má-
me dálkový monitoring spotřeby, ke kterému 
mají přístup i samotní správci budov, víme 
tedy, na čem jsme. Pro případné havárie má-
me nastavené limity a upozornění, v případě 
krize přijde SMS a situace je řešena. 

Využívá město solární energii? 
Solární panely zatím nikde nemáme, ale za-
stupitelstvo města nedávno schválilo záměr 
projektu solárních panelů pro MŠ E. Beneše. 
Pokud zastupitelstvo schválí finanční pro-
středky, bude provedena instalace v r. 2023.

Samozřejmě jsme solární zdroj energie 
zvažovali i dříve a pro větší počet odběrných 

míst, ale návratnost investice nevycházela 
příliš dobře. Městské budovy (např. školy) 
mají omezený provoz (7:00-15:00 hod.), poté 
není možné energii spotřebovávat. Bylo by 
fajn, kdyby mohla škola nadbytečnou energii 
poskytnout jiné městské organizaci, to však 
nelze, komplikuje to legislativní rámec, vý-
roba a spotřeba musí proběhnout na témže 
místě. Tuto možnost blokují i výrobci a dis-
tributoři energie. Pro ně je to konkurence, 
ale i zátěž pro přenosovou soustavu, fotovol-
taické panely jsou do jisté míry nepředvída-
telné, regulace kmitočtů je problematická, 
nese s sebou další náklady. 

Pokud by se ceny energie vyšplhaly na  
20-25 Kč, tak by teprve solární energie dá-
vala pro město větší smysl, při cenách 8-10 
Kč za kWh to není až tak efektivní, jak se 
může na první pohled zdát. Dalším problé-
mem fotovoltaiky je to, že když energii člo-
věk potřebuje nejvíce (zimní období), tak se 
jí vyrábí nejméně, sluneční aktivita je níz-
ká. Letní přebytky se odprodávají do sítě za 
směšné ceny, takže pokud nebude umož-

něna spotřeba vyrobené energie na jiném 
místě než výrobním, postrádá záměr logiku. 

Předpokládám, že nové stavby ve 
městě jsou již řešeny inovativně 
a úsporně z hlediska energetické 
náročnosti…
Parkovací dům má LED osvětlení. Člo-
věk by dle selského rozumu řekl, že se tam 
prakticky nemusí svítit, ale normy říkají 
něco jiného. Město má povinnost zajistit 
bezpečnost. Na autobusovém terminálu bu-
de v rámci úsporných opatření v noci ome-
zeno osvětlení, bude to hlavně v době, kdy 
není prostor nijak dopravně obsluhován. 

Domnívám se, že mnozí architekti a pro-
jektanti až nyní, z důvodů vysokých cen 
energií, budou daleko více implementovat 
opatření ke snížení energetické náročnosti. 
Architektura prosklených budov je energe-
ticky nesmírně náročná, nejen na vytápění 
v chladných dnech, ale také na chlazení ve 
dnech teplých. I papírově pasivní budova 
může být energeticky náročná. Pro přeno-
sovou soustavu může být velice problema-
tická, když je schopná generovat nárazově 
velké přebytky energie a na druhou stranu 
zase mít i velkou spotřebu ze sítě. Proto je 
třeba projektovat a stavět budovy energe-
ticky vyvážené. 

Děkuji za rozhovor… Mírnou zimu 
nám všem :). 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Vyjádření Luboše Němce ředitele 
TSM k realizaci úsporných opatření: 
„Vypínaní světelných bodů je v plném 
proudu, zatím nemáme žádné negativ-
ní reakce. Do budoucna očekáváme, 
že budou neinformovaní občané volat 
ohledně nesvítících lamp. Pro tento pří-
pad máme na vrátnici aktuální seznam 
zhasnutých lamp, abychom mohli
rozlišit, kde se jedná o poruchu  
a kde o záměr.“

Vývoj nákladů na veřejné 
osvětlení ve městě:

Rok Náklady v Kč

2021 3 300 000

2022 11 000 000

2023 14 000 000

mohou být potenciálně riziková. Jedná se 
např. o křižovatky, přechody atd.,“ uvedl 
ředitel TSM Kralupy s tím, že první vlna 
opatření se dotkne nejprve Lobečku (stra-
na směrem od Mostní ke koupališti). Ná-
sledovat bude druhá část od Mostní a pak 
dále do Kralup.

Další opatření zavádí město s energetic-
kým manažerem, jenž určí jasný postup 
pro jednotlivé provozy městských příspěv-
kových organizací, hlavně škol (vypínání 
počítačů, minimální větrání, snížení tep-
loty vytápění atd.). Dále město připravuje 
rozpočet, který bude reflektovat tyto okol-
nosti. Pokud by vycházel z dnešních cen, 
vydalo by město za energie přibližně o 60 
mil. Kč navíc. ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

Úspora elektrické energie  
při provozu veřejného osvětlení  
a další nezbytná opatření města
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N a základě rozhodnutí Středočeské-
ho kraje je do 13. 11. 2022  z důvodu 

oprav částečně uzavřena silnice č. II/240 
ve směru Kralupy nad Vltavou – Tursko. 
Konkrétně se jedná o úsek vedený od an-
glického rezortu až po křižovatku směrem 
na obec Holubice. Koordinace dopravy bu-
de zajištěna prostřednictvím semaforů. 

Kralupy nad Vltavou tak z dopravního 
hlediska prožívají vskutku nepříjemný pod-
zim, neboť dne 27. 9. 2022 došlo k částečné-
mu uzavření Masarykova mostu. „Chápu, 
že se kraj snaží v rychlém sledu opravit 
vozovky, které objektivně nejsou v dobrém 
stavu. Za to můžeme být rádi. Na druhou 
stranu tuto termínovou kolizi v žádném 
případě neschvaluji. Přece není možné tak-

to rozsáhlé práce realizovat ve stejnou do-
bu,“ uvedl bývalý kralupský starosta Marek 
Czechmann na schůzce se zástupci KSÚS, 
kde se velmi kriticky vymezil vůči načaso-
vání oprav obou komunikací. I přes výtky 
samosprávy však kraj začal s rekonstrukcí 
v pondělí 3. října 2022. 

Oprava vozovky
Jedná se o úsek dlouhý 1,818 m, přičemž se-
mafory se budou vždy operativně posouvat 
na kratší vzdálenost dle práce v  konkrétní 
části vozovky. V průběhu dnů lze počítat 
i s optimalizací „červené“, a to dle hustoty 
projíždějících vozidel z jednoho i druhého 
směru.      

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

N a pěti místech v Kralupech nad Vlta-
vou byla v průběhu podzimu nainsta-

lována zařízení pro měření rychlosti (rada-
ry mají jen informativní charakter). Jedná 
se o u ulice Třebízského (dvě zařízení), 
Pražská, V Růžovém údolí a Hálkova. Ve-
dení města tím reaguje na dlouhodobé ne-
dodržování rychlosti v daných lokalitách, 
od umístění kamer si slibuje především 
zklidnění dopravy. 

PLÁN PODZIMNÍ ÚDRŽBY 
KOMUNIKACÍ MĚSTA

1. 11. 2021
Máchova 1/2, Makarenkova, Kyjev-
ská, Varšavská, Tylova, tř. Legií, Alšo-
va 1/2 

2. 11. 2022
Třebízského, Šrámkova, drážní domy, 
Revoluční, Štefánikova – parkoviště 

4. 11. 2022
Havlíčkova, Rybova, Na Hrádku, Pa-
lackého, Palackého nám., Husova, 
Jungmannova, Zátiší – parkoviště III 

8. 11. 2022
Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, 
Horymírova, V Zahradách, U Sociální-
ho domu, Na Poláčku 

9. 11. 2022
parkoviště Hůrka II, Čechova - od 
Tomkovy, Zeměchy 

Upozorňujeme majitele dopravních 
prostředků, aby respektovali pře-
chodné dopravní značení a přispěli 
tak k bezproblémové údržbě komu-
nikací. Nerespektování dopravního 
značení bude řešeno ve spolupráci 
s městskou policií odtažením vozidla. 
Plán může být operativně měněn, 
o čemž budou obyvatelé včas infor-
mováni dopravním značením.
Ostatní ulice byly udržovány průběž-
ně a budou i nadále udržovány  
dle rozpisu.

Nad dodržováním 
rychlosti bdí 
nové kamery

Částečná uzavírka silnice  
č. II/240 (Kralupy – Tursko)FO
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ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

Městský úřad 8:00–12:00, 12:45–17:00 12:00–15:00

Infocentrum, podatelna* 8:00–18:00 08:00–18:00 08:00–18:00  08:00–14:00

Občanské průkazy, pasy 8:00–12:00, 12:45–18:00 8:00–11:15, 12:00–15:00

Odbor dopravy 8:00–12:00, 12:45–17:00 8:00–11:15, 12:00–15:00

Pokladna 8:00–12:00, 12:45–17:00 08:00–11:00   8:00–11:15, 12:00–15:00 08:00–11:00  

Centrální spisovna (archiv) 8:00–12:00, 13:00–17:00 8:00–11:15, 12:00–15:00

PROVOZ PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ MĚÚ
ÚŘEDNÍ DNY pondělí, úterý, středa, čtvrtek pátek
Vjezd/výjezd vjezd 7:45–17:30 výjezd do 18:00 vjezd 7:45–13:30 výjezd do 14:00

 1. hod.: Z D A R M A  Každá další započatá hod.: 30 Kč/hod.  Max. denní částka: 200 Kč  Ztráta parkovacího 
lístku: 200 Kč  Úhradu parkovného proveďte v RECEPCI MěÚ * INFOCENTRUM - TEL.: 315 739 811. 

Senátní 
volby 2022 
Volební výsledky pro ob-
vod Mělník - 2. kolo.
Novou senátorkou pro 
obvod Mělník je Ing. 
Jarmila Smotlacho-
vá (ODS), která získala 
65,22 % (14 929 hlasů). Porazila tak Andreu 
Brzobohatou, MBA (ANO), která obdržela 
34,77 % (7 961 hlasů).  ALEŠ LEVÝ

STANOVENÍ ZÁKAZU PRŮJEZDU ULICÍ TŘEBÍZSKÉHO
Od 25. 10. 2022 nabývá platnosti veřejná vyhláška, jejímž předmětem je stanovení  
zákazu průjezdu ulicí Třebízského. Cílem tohoto opatření je zajištění bezpečnosti  
a plynulosti dopravy, přičemž danou ulici již nelze využívat jako jednu z tranzitních. 

Nachází se zde základní škola, mateřská škola, fotbalové hřiště a několik provo-
zoven drobných služeb. Rovněž je zde umístěna zástavba rodinných domů. Komu-
nikace ulice Třebízského bude tak v případě nutnosti využita pouze jako objízdná 
trasa. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
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M ěsto Kralupy nad Vltavou vystavělo 
v letech 1995-2005 domy s pečova-

telskou službou. V bytovém domě V Luhu 
1181 se nachází 58 bytů. V bytovém domě 
sídliště U Cukrovaru 1171 se nachází 59 by-
tů. Dispozice bytů je 1+kk a 2+kk. Některé 
byty mají balkón. Velikost bytů se pohybuje 
v rozmezí od 39,2 m² do 71,9 m². Cena ná-
jemného byla schválena Radou města Kra-
lupy nad Vltavou dne 29. 1. 2018 (č. usnese-
ní 18/2/9/5) ve výši 49,10 Kč/m².

Pro koho jsou byty určeny?
Město nechalo vystavět tyto bytové domy 
pro své občany, kteří vlivem stáří či ne-
moci potřebují využívat terénní pečova-
telskou službu. Jedná se o samostatný typ 
bydlení. Nájemce má stejná práva a povin-
nosti jako v každém jiném nájemním bytě. 
Nájemce bydlí sám, případně s partnerem 
či partnerkou v bytě, kde si může sám va-
řit, sám si uklízet, sám si zařizuje a hradí 
drobné opravy. Má ovšem tu výhodu, že 
zhorší-li se jeho schopnost žít samostat-
ně, může se obrátit na terénní pečovatel-
skou službu, která s běžnými činnostmi 
vypomáhá. Zůstává tak ve svém soukro-
mí, kam dochází pečovatelka. V domě sídlí 
i zdravotní služba Český červený kříž. Má-
-li nájemce akutní zdravotní problém, má 
na dosah i tuto zdravotní službu. V obou 
domech se pořádají různá společenská se-
tkání a aktivity, kterých se mohou nájemci 
účastnit. Senioři tak nezůstávají izolovaní 
doma, ale mohou žít bohatým aktivním 
životem. Mají své soukromí a nadále svůj 
vlastní život, ve kterém se v ničem a ni-
komu nemusí podrobovat. Využívají jen 
ty služby, které potřebují. 

Jaké jsou nevýhody tohoto typu 
bydlení?
Nájemníci musí být ještě natolik samostat-
ní lidé, aby si zvládali svůj život obstarat 
po organizační stránce sami. Musí si ob-
jednat lékaře, zajistit převoz k němu, tedy 
zavolat pečovatelce, že v daný den a hodinu 
potřebují odvézt. Rozhodují se, kdy chtějí 
nakoupit, co chtějí nakoupit a kdy potřebují 
pomoci s hygienou, úklidem. Nesou si plně 
odpovědnost za svůj život, za své zdraví. 

DPS hlásí volné byty
■ Aktuálně je v domě 
s pečovatelskou službou 
volných 20 bytů… Kdo může 
o byt tohoto typu zažádat? 
Jaké jsou podmínky užívání? Jak 
byty vypadají? To a mnohé další 
odhalí následující řádky...

Nemáme zde lékaře a nenakládáme s jejich 
zdravotními údaji. 

Sami se rozhodují, jestli se zúčastní spo-
lečenského života. Do ničeho nejsou nu-
ceni. To znamená, že někdo ze svého bytu 
nevyjde celý rok, protože nechce. Taková 
pasivita má však dopad na vitalitu člověka. 
Pro seniory, kteří již nezvládají každodenně 
rozhodovat o svém životě, tento typ zaříze-
ní není. Ti potřebují do domova seniorů, 
kde o ně bude postaráno 24 hod. denně od 
snídaně po večerku. 

Pečovatelská služba je pomoc, kterou 
zajišťujeme jen skutečně potřebným kli-
entům, potřebnost je zde přezkoumávána 
krajským úřadem. To znamená, že si oby-
vatel našich domů pečovatelskou službu 
neobjednává, ale na základě posouzení je-
ho stavu a zákonných kritérií ji získává. 
Pečovatelská služba dopomáhá jen v těch 
činnostech, které klient sám nezvládá a po-
máhá jen do té míry, do jaké nezvládá. Smy-
slem je pomoci, ale za klienta nečinit to, co 
ho nutí zůstat aktivním. Terénní pečova-
telská služba funguje v pravidelných pře-
dem dohodnutých intervalech. Jakmile zde 
klient onemocní např. chřipkou, nemáme 
pečovatelku, která bude hodiny sedět u lůž-
ka. Bude docházet několikrát denně, ale 
jen v omezeném čase. Terénní pečovatel-
ská služba není noční službou. Na vyléčení 
některých běžných onemocnění jsou klienti 
mnohdy (nepomůže-li rodina) hospitalizo-
váni v léčebnách dlouhodobě nemocných. 

To je výčet všech nevýhod, které jsou 
však logické vzhledem k typu zařízení. Ide-
ální je, pokud má klient funkční rodinu. 
Pak se péče o klienta vzájemně doplňuje. 

Jak byt vypadá?
Byty mají základní vybavení – kuchyňku 
s elektrickým sporákem, koupelnu se spr-
chovým koutem a ventilem na pračku, ve 
vstupní chodbě jsou vestavěné skříně na 
uložení oblečení. Nájemník si pak vybaví 
byt dle vlastních představ a potřeb. Někte-

ré byty mají malý balkón. Ve žluté budově 
mají nájemníci příjemné společné prostory 
na chodbách v každém patře, kde si sousedé 
posedí a popovídají. Někteří v nich nachá-
zí únik před letními horky. Dále pak mají 
všichni přístup na společné balkóny v ka-
ždém patře. V zelené budově je zase výho-
dou, že k bytu náleží malý sklep. Tam je také  
rozhlehlá zahrada s možností volného vyu-
žití, přístup na ni mají všichni naši nájemci. 

Jsou pravidla, která je nutno 
dodržovat v tomto typu bydlení?
Tak jako v jiném nájemním bytě platí, že 
drobné opravy si hradí a zajišťuje nájem-
ce sám. V loňském roce jsme však rozšířili 
tým zaměstnanců o správce budovy, který 
nájemcům s opravami pomáhá. Buď jim 
drobné opravy zajistí sám (např. vymění žá-
rovku) nebo zavolá řemeslníka, se kterým 
máme dobré zkušenosti. Nájemci si však 
mohou drobné opravy objednávat sami. 

Nově se stěhují nájemci, kteří mají zá-
jem o internet a různé satelity. V takovém 
případě platí, že nemohou přijímače mon-
tovat do fasády. 

V zelené budově máme recepci, která 
slouží 24 hod. denně. Každý byt má pev-
nou linku, když se nájemci cokoliv stane, 
v jakoukoliv dobu, může se telefonicky ob-
rátit na recepci nebo jen shodit sluchátko. 
Recepce pak využívá kontaktů na rodinu 
nebo volá IZS. 

Přestože jde o samostatné nájemní byd-
lení, snažíme se přes recepci mít o lidech 
přehled. Proto je prosíme, v případě del-
ší nepřítomnosti, aby nám tuto informaci 
včas sdělili. Víme-li o těchto lidech, nehle-
dáme je z obavy, zda se jim něco nestalo, 
když jsme je dlouho neviděli.

Dalším omezením jsou zvířata. Ta tu ne-
jsou povolena. Zařízení je určeno pro lidi 
s omezenou soběstačností a logicky bychom 
se pak museli starat i o zvířátka. To samo-
zřejmě není možné.

PETRA URBANOVÁ, ŘEDITELKA DPS

Interiér nájemního 
bytu v DPS.
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Z latý lajk, hodnocení facebooku města 
společností Kvalikom, z. s., říká, že se 

jedná o aktivní, spolehlivý a moderně spra-
vovaný komunikační kanál, který je obyva-
teli hojně sledován a využíván. Radnice tím 
prokazuje úsilí a snahu usnadnit občanům 
přístup k informacím, aktivně a moderně 
komunikovat, i nad rámec obvyklých po-
vinností. Sociální sítě mají výhodu rychlého 
a prakticky bezplatného dosahu, přičemž 
město Kralupy nad Vltavou této výhody 
velmi dobře využívá ve prospěch obyvatel. 
Ti jsou prostřednictvím facebooku infor-
mováni o důležitých organizačních zále-

žitostech, o kulturně-společenském životě 
včetně aktivit spolků, sportovních klubů 
a podobně. Publikovány jsou i praktické in-
formace, krizové informace, ale i rozličný 
odlehčený obsah. Administrátor stránky 
dosahuje vysoké míry interakce, tedy poho-
tových odpovědí na komentáře příspěvků, 
případně je na komentáře reagováno pro-
střednictvím emotikonů. Jedná se o důleži-
tou součást komunikace na sociálních sítích 
a zároveň potvrzení ochoty a vůle o komu-
nikace s obyvateli, ochoty odpovídání na 
dotazy, připomínky či kritiku. Kralupský 
facebook obdržel 33 bodů ze 40, to vůbec 

není špatné skóre, kritéria byla: posty, in-
terakce, fotografie, video, grafika, funkcio-
nality, frekvence, příběhy stránky, statické 
prvky a informační hodnota. 

Administrátor stránky (Aleš Levý) se bu-
de i nadále snažit o udržení tak vysoké lať-
ky kvality. ANDREA JŮNOVÁ

Jak si vede facebook města?

Autobusový terminál  
a parkovací dům získaly cenu za řešení 
integrované dopravní infrastruktury

N ový autobusový terminál a parkovací 
dům v Kralupech nad Vltavou získaly 

zvláštní cenu za řešení integrované dopravní 
infrastruktury. Oceněna byla vzájemná ná-
vaznost staveb a také dlouhodobá snaha měs-
ta o kultivaci tohoto území. Odborníci klad-
ně hodnotili také architektonickou podobu 
a stavebně technické provedení obou staveb. 

Místostarosta Libor Lesák, který zná obě 
stavby od úplného začátku a spolupracoval 
s projektanty a dodavateli, cenu v Kutné 
Hoře převzal. 

Čím si myslíte, že porotu oceněné 
stavby zaujaly?
Porota ocenila propojení dvou projektů 
dopravní infrastruktury, propojení bez-
pečného pěšího propojení z parkovacího 
domu přes autobusový terminál na vla-
kové nádraží. U autobusového terminálu 
byl oceněn nápad provedení odkazující

na historii centra Kralup před náletem 
na konci 2. světové války a před stavbou 
regulace vlakové tratě. 

Při pohledu zpět – postupovali byste 
v nějakých bodech stavby jinak?  
Vzhledem k technickým možnostem a 
vlastnickým vztahům pozemků v daném 
území by jiný postup nebyl možný.

Jak bude pokračovat zmíněná 
kultivace území v okolí 
parkovacího domu? 
Další navazující investicí bude 4. a 5. eta-
pa rekonstrukce centra města (Husova 
a Jungmannova ul.), která je plánována 
pro rok 2023 a 2024. Poté dojde k rekon-
strukci Nádražní ulice (2024-2025). Úze-
mí bývalého lihovaru patří soukromému 
investorovi, kde dojde v následujících cca 
osmi letech k postupné výstavbě byto-

vých domů. V současné době investor po-
dal žádost o územní povolení k výstav-
bě. Výstavba prvních dvou domů by měla 
proběhnout v letech 2024-2025.

Zvláštní cenu za revitalizaci veřejného 
prostoru získalo město Slaný za obnovu 
bývalého parku Benar na Kumpánovu za-
hradu. Její dnešní podoba navázala na pů-
vodní projekt prvorepublikového zahradní-
ho architekta Josefa Kumpána. Podle slov 
místostarosty Vojtěcha Pohla by mělo být 
v příštích letech v podobném dobovém du-
chu proměněno Seifertovo náměstí v Lo-
bečku. 

Titul Stavba roku Středočeského kraje 
2022 získala úprava ohlaví plavební komo-
ry Hořín. Ano, také jsem si význam slova 
“ohlaví” dohledávala. Není to z Kralup da-
leko a stojí za to zajet se do Slaného nebo 
do Hořína, třeba i na kole, podívat.

  HANA BOZDĚCHOVÁ

■ V rámci soutěže Stavba roku 
Středočeského kraje 2022 bylo 
na konci měsíce září rozdáno 
více než dvacet cen. Ty připad-
ly různým městům v okolí Prahy. 
Soutěž každý rok organizuje 
Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství a letos proběhla 
pod záštitou hejtmanky Středo-
českého kraje Petry Peckové. 
Slavnostní vyhlášení proběhlo 
v Kutné Hoře v reprezentativních 
prostorech Galerie Středočeské-
ho Kraje (GASK). FO
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Zástupci města převzali cenu  
na slavnostním galavečeru v Kutné Hoře.
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Pane Bařinko, jak jste další lokalitu 
vytipovali – proč kovošrot, jaká máte 
očekávání?
Lokalita je dána pokračováním výzkumu 
v rámci plánovaného obchvatu Kralup a je-
ho napojení na D7 a D8 až k letišti. Do ně-
kolika let by se mělo ještě rozhodnout, kudy 
povede pokračování obchvatu ve směru na 
Tursko a Přílepy.

Jak dlouho bude průzkum probíhat?
Výzkum zde probíhá od půlky srpna, do 
kdy - to zatím nedokážu říci, nyní probí-
há skrývka, bádáme v prostoru plánované 
nadúrovňové křižovatky.

Jak víte, kde máte kopat, abyste si 
budoucí nález nepoškodili?
To vůbec nevíme, máme jen indicie z po-
vrchových sběrů, kdy se objevují keramic-
ké, kamenné, či kovové artefakty – ty se 
dostanou na povrch orbou. Můžeme také 
predikovat situace dle okolní krajiny (pří-
tomnost vodních zdrojů, svahovitost teré-
nu, nadmořská výška atd.) Následně začne 
skrývka. Identifikujeme nálezy až z pod-
loží. Historické nadzemní stavby a mělčí 
objekty pozdější zemědělská činnost zlik-
vidovala. Proto jsme schopni zachytit ob-
jekty až z úrovně podloží, pokud zůstane 
nenarušeno, jsou totiž případy, kdy hluboká 
orba zničí i intaktní geologické sedimenty.

Míváte „své“ lokality zabezpečené 
proti zvědavcům?
To dost dobře nejde, lokality jsou rozlehlé. 
Kdybychom měli zajistit hlídače, výzkum 
by se ještě prodražil. Hledači „pokladů“ ne-
boli „detektoráři“ nám ničí situace, pro nás 
jsou to zloději, dělají zakázanou činnost, 
i když přístroj si dnes může koupit kdokoliv. 
České zákony jsou k tomuto laxní, nejlepší 
je chytit zloděje za ruku, když artefakt na-
lezne, ale to je dost nereálné. Chodí i v no-
ci. Laténská osada na Moravě byla vlivem 
těchto aktivit úplně bez kovů, ne proto, že 
by tam žádné kovy původně neměli, ale 
proto, že lokalita byla tímto způsobem vy-
kradena. Lze tedy předpokládat, že kovů 
tam bylo hodně. Ovšem existuje zde stá-
le početnější skupina „detektorářů“, která 
s archeology spolupracuje a metalodetekci 
provádí v jejich přítomnosti.

Co se již v okolí kovošrotu našlo? 
Z jaké doby a kultury?
Našli jsme kruhovitý mohylový hrob, který 
byl zřejmě ohraničený palisádou či plotem. 
Mohyly datujeme do pozdního eneolitu 
(pozdní doby kamenné, kultura zvonco-
vitých pohárů předcházela kulturu úně-
tickou).

Kovové předměty zatím žádné nemáme, 
máme však nádoby z hrobů, které pochází 
ze starší doby bronzové - kultury únětické.

Dále jsme objevili řadu tzv. kulových ja-
mek po nadzemní konstrukci, naši před-
kové zatloukli kůly tak hluboko, že se nám 
zachovala jejich přítomnost v podloží. Ještě 
v době únětické kultury stavěli tzv. dlouhé/
velké domy. Předpokládáme, že v nich ži-
ly rozvětvené rodiny (domy mohly mít cca 
10x20 m), objekty byly zřejmě dělené, žila 
tam větší skupina lidí. Máme zachycených 
spoustu řad, identifikovali jsme minimálně 
15 velkých domů. Tato obydlí se stavěla již 
v mladší době kamenné (neolitu).

Jak cenný je to nález?
Chápu, že laici očekávají zlato, šperky, stří-
bro, to tu zatím nemáme, ale i tak jde o hod-
ně zajímavou lokalitu. Původní predikce 
byla, že jde o záplavovou oblast, že tu pra-
věké osídlení nebude, ale následně jsme 
zjistili, že poblíž sloupu (viz foto) je terén-
ní vlna, u které vylitá řeka obvykle končila 
(pokud to nebyla 1000letá voda), nad její 
hranou začíná osídlení. Naši předkové byli 
chytřejší než my, nestavěli si domy v zápla-
vových zónách.

Osídlení, které jsme zde zatím našli, je 
z období pozdního eneolitu (kultury ná-
levkovitých pohárů), z období starší doby 
bronzové (kultury únětické) a z mladší do-
by bronzové (kultury knovízské). Z kultury 
knovízské pochází níže položené nálezy.

Kde se člověk může dočíst podrobněji 
o probíhajících průzkumech/případně 
jejich výsledcích?
V nálezových zprávách, ty bude možné zís-
kat i v elektronické formě na Archeologic-
kém ústavu AV ČR v Praze, ale až po do-
končení průzkumu.

Kde skončí nálezy?
Po zpracování a zaevidování putují nálezy 
do depozitáře příslušného státního zaříze-
ní, v tomto případě do roztockého muzea.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu 
unikátních artefaktů ;).

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Hledače pokladů 
vnímáme jako 
zloděje...
■ Na poli u Dolan se opět rozhostil klid. Z pole zmizely kopce hlíny, 
stavební buňky i pracovní síly. Kde se archeologové nachází nyní? 
Jen o pár kilometrů dále. Pravěký výzkum se přesunul za areál 
kralupského kovošrotu, postupuje po linii plánované D7 a D8. 
Co zajímavého ornice po dlouhá léta skrývala? Na to odpovídá 
Jan Bařinka, vedoucí technik archeologického výzkumu v rámci 
plánovaného obchvatu Kralup.

MGR. JAN BAŘINKA
 historik;
 technik Archaia Praha z. ú.; 
 vedoucí archeologického 
průzkumu u Chvatěrub.
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B ěhem doby, kdy se z nově jmenovaného průmyslového města 
stalo moderní centrum Dolního Povltaví, a zároveň ideální 

místo pro život, uplynula již značná řádka let. Během nich Kralupy 
nad Vltavou a jejich občané museli čelit řadě hrozeb, a stejně tak 
zažili i řadu významných momentů. Právě s nimi, jakož i s nejdůle-
žitějšími oblastmi života ve městě, vás seznámí následující souhrn. 

Kralupy nad Vltavou byly na konci 19. století prosperující obcí. 
Mohly se pochlubit vlastní školou, množstvím kulturních i zájmo-
vých spolků či dobrovolným hasičským sborem, jenž po velvar-
ském patřil k jedněm z nejstarších u nás. K tomu, aby se mohly stát 
městem, potřebovaly vlastní hřbitov a především pak farní kostel..

Obec na stavbu chrámu uspořádala sbírku, avšak nejvíce pomohl 
finanční dar Mons. Eduarda Tersche. Pražský probošt navíc na-
vrhl zjednodušení plánů stavby, čímž se snížily náklady, a tak 14. 
května 1894 mohlo dojít k posvěcení základního kamene. Práce 
šly rychle kupředu, takže již za rok chrám Nanebevzetí P. Marie 
a sv. Václava přijal první věřící. Hřbitov, poslední podmínka pro 
povýšení, byl dokončen roku 1897. 

Železnice a její význam v dějinách
Pokud jde o rozvoj Kralup a jejich proměnu z vesnice na město, 
vděčí za něj zejména železnici. První trať byla postavena již roku 
1851, záhy následovaly další a Kralupy se tak ještě za monarchie 
staly důležitým železničním uzlem, což vedlo ke vzniku řady pod-
niků a přílivu obyvatel.

Zatímco 1. pol. 20. století se nesla na kralupském nádraží spíše 
ve znamení stagnace, kdy navíc došlo k velkým škodám způsobe-
ným náletem, v poválečné době se modernizace stanice dostala 
na pořad dne. Nejprve byla provedena rekonstrukce pražského 
zhlaví a postaven nový chvatěrubský most. V 70. letech se dále 
začalo s postupnou elektrifikací trati z Prahy do Ústí nad Labem. 

Nejvýznamnější změnou ovšem byla výstavba nového kralup-
ského nádraží. Nejprve došlo k demolici stávající stanice, která 
sloužila svému účelu celých 117 let. Následně byla zahájena stav-
ba nového nádraží, které bylo uvedeno do provozu 26. září 1986. 
Svému účelu slouží dodnes.

Průmysl a obchod v historii města 
Podobně jako v případě železnice vděčily Kralupy za svůj rozvoj také 
průmyslu. První podnik – loděnice V. Lanny – byl založen již v roce 
1856 a brzy následovaly další. V době po velké válce se pak moh-
lo mladé město pochlubit moderními továrnami strojírenskými, 
chemickými i dřevozpracujícími. Stejně tak se ale dařilo i řemeslu, 
zemědělství nebo obchodu. Industriální rozkvět nakonec přerušila 
až druhá světová válka a především nálet na město v březnu 1945.

V éře třetí republiky a dále po roce 1948 byly postupně znárod-
něny továrny i živnostenské provozovny. Některé z průmyslových 
podniků, jako například pivovar, byly později zrušeny, jiné, kon-
krétně Vitana, prosperovaly až do počátku 21. století. Nejdůleži-
tější událostí v poválečné době byla ovšem výstavba chemického 
podniku Kaučuk, který byl později doplněn o rafinerii ropy. Právě 
tento mamutí průmyslový komplex poté významným způsobem 
ovlivňoval život města a jeho obyvatel. 

Josef Vaníček a vývoj Kralup  
ve dvacátých a třicátých letech
Když byl J. Vaníček zvolen v roce 1919 starostou Kralup, „zdě-
dil“ po svých předchůdcích město bez řádné infrastruktury, jež 
nemělo dokonce ani vlastní radnici, a úřadovat se proto muselo 
v podnájmu. Bývalý prokurista Dělnické spotřební jednoty Své-
pomoc se ovšem rychle dal do práce a během dvaceti let vybu-
doval z velké „vesnice“ prosperující město, jež se pyšnilo vlastní 

■ Zrušení roboty v roce 1848 a vznik občanské společnosti vedoucí k rozmachu podnikatelské vrstvy, 
stavba železnice a s ní související rozvoj průmyslu, to vše vedlo k významné proměně Kralup, jež se 
z malé vesnice rychle rozrostly v industriální centrum. Roku 1881 se staly městysem, záhy jim byl udělen 
znak a po návštěvě panovníka nastal dne 22. listopadu 1902 ten nejvýznamnější moment:

Povýšení Kralup nad Vltavou 
na město, 120. výročí

Staré kralupské nádraží 
(pohlednice).
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radnicí, elektrickým osvětlením, moderním gymnáziem a pře-
devším monumentálním silničním mostem. Je o to smutnější, 
že Vaníčkovo starostování ukončili Němci na počátku okupace, 
avšak přáli si ho zejména členové bývalé národně sociální stra-
ny, kteří o zbavení Josefa Vaníčka funkce starosty usilovali již 
v době druhé republiky.

Masarykův most 
Po připojení Lobečku ke Kralupům museli občané využívat služeb 
převozníků. Jedním z nich byl i František Procházka, o němž by-
lo známo, že pronáší hrubé výroky o funkcionářích obce, odmítá 
uznat snížené převozní sazby a chová se nevhodně ke školákům. 
Za této situace, kdy navíc rozdělení města omezovalo dopravu, 
se stalo spojení obou břehů prioritou. Stavební práce probíhaly 
rychle. Začaly roku 1926 a již 21. října 1928 byl moderní silniční 
most slavnostně předán veřejnosti. 

Kulturní vyžití v průběhu 
dějin města
„Oslava dne svobody pořádaná všemi po-
krokovými korporacemi se nadmíru vy-
dařila. V ten den konán ve městě průvod, 
kterého se zúčastnily školy, městská rada, 
legionáři, hasiči, Sokol a všechny strany 
v Kralupech. Průvod prošel městem pra-
pory zdobeným na náměstí, kde konán 
za předsednictví starosty J. Vaníčka tá-
bor lidu, jehož se zúčastnilo i úřednictvo 
okresní správy politické v čele s hejtma-
nem Herrscherem. Poté následoval koncert 
na náměstí .“ ...výročí 28. října (roku 1923) očima kroniky města.

Založení krajinského muzea
S nápadem založit muzeum přišel jako první učitel F. Heran. Jako 
inspirace mu posloužila slavná národopisná výstava. K samotné-
mu založení však nakonec došlo až roku 1926 pod vedením P. F. 
Masnera. Zajímavostí je, že původně měla tato paměťová instituce 
nést v názvu jméno prezidenta Masaryka. To by však znamena-
lo velké úřadování, a proto byl přijat název „Krajinské muzeum 
v Kralupech nad Vltavou“. Možné tady bylo zhlédnout například 
archeologické nálezy, plakáty podniků, mince či předměty, které 
přivezli legionáři z Ruska. Od roku 1934 muzeum vydávalo vlas-
tivědný časopis „Podřipský kraj“, jejž odebíral dokonce premiér 
Jan Malypetr. Po válce však instituce upadala a krátce po zrušení 
kralupského okresu zanikla. K obnově muzea následně došlo až 
v 90. letech 20. století. 

Osudy obyvatel během světových válek
Kralupané se stali účastníky bojových konfliktů hned dvakrát. 
Nejprve se zúčastnili velké války, a to jak v barvách monarchie, 
tak i jako příslušníci francouzských, italských a především pak 
ruských legií. Právě během bojů na Rusi se vyznamenal zejména 
Jan Jezvina, který za statečnost obdržel několik vojenských řádů, 
a také šavli plukovníka Švece. Domů do Lobečku se vrátil již v hod-
nosti majora, ovšem jeho další vojenskou kariéru ukončila jeho 
brzká smrt. Ze zákopů si přivezl tuberkulózu a na ní také skonal. 

Mezi léty 1939–1945 se do boje proti okupantům zapojil odboj 
železničářský, komunistický či sociálně demokratický a známá 
byla zejména skupina kpt. Josefa Čermáka, jenž byl později na-
cisty umučen. O hrdinských činnech odbojářů svědčí část dopisu 
francouzského heftlinka: „Pozdravuj tu velkou stanici za Prahou, 
na kterou vězňové často vzpomínají, neboť tamější občané nás 
zachránili před smrtí hladem.“ 

Nálet na Kralupy – 22. březen 1945 
„Další a další otřesy v naší místnosti. Rozpoutává se peklo. Děti 
v krytu pláčí. Nová hrozná detonace, dusíme se. Hmatám po lo-
patě, s námahou hledám otvor k naší záchraně. Manželka mající 
na ruce patnáctiměsíčního syna bolestně naříká: ,Jaroušek mi 
umírá.̒  Pracuji k záchraně jako stroj, snad víc. Podaří se odstra-
nit pobořenou zeď ze schodů? Musí! Vylezu na dvorek. Beru do 
rukou nehybné tělíčko syna. Snad konec – mrtev? Kam teď? Pře-
cházím do krytu ke Karhanům. Tam učitel zavádí umělé dýchaní. 
Po mnoha pohybech vyvalí se z pusinky písek a bláto. Chlapec se 
dá do křiku.“  ... z bolestné vzpomínky O. Šimka.

 
Letní koupaliště a sport
Sport hrál v životě Kralupanů důležitou roli od samotného počátku. 
Mezi válkami se město mohlo pochlubit řadou sportovních organi-
zací jako byl Sokol, nebo fotbalové kluby SK Kralupy, Slavoj a Čechie. 

Ze sportů byl oblíbený tenis, box nebo plavání. Velké změny 
nastaly po válce, kdy byla v souvislosti s do-
končením Kaučuku založena stejnojmenná 
tělovýchovná jednota, jež sdružovala až 22 
oddílů. Zároveň probíhala výstavba spor-
tovních zařízení, jako bylo letní koupaliště 
v Lobečku roku 1964, jenž nedávno prošlo 
modernizací a později i plavecký bazén, jež 
se nyní pyšní také wellness centrem.

Výstavba panelových sídlišť
Založení Kaučuku a později také rafinerie 
pro zpracování ropy s sebou přineslo příliv 

nových obyvatel. Z toho důvodu probíhala 
mohutná bytová výstavba na obou březích Vltavy. Nejprve byly 
postaveny panelové domy v Lobečku, po nich následovalo sídliště 
V Zátiší a nakonec také Hůrka. 

Povodně v roce 2002 
„Jméno Vltava je odvozeno od starogermánského Wilth Ahwa, to 
je divoká řeka. Dávno však již není divoká, spoustaly ji četné jezy.“ 
Tak přesně hovořil dokument o historii Kralup natočený na přelomu 
tisíciletí. O několik let později, v srpnu roku 2002, však řeka Vltava 
svůj původní název obyvatelům našeho města opět připomenula. 

Během tisícileté povodně, kdy hladina stoupla o celých 7,5 metrů, 
bylo zatopeno centrum města. Lobeček se na několik dnů stal ostro-
vem, a to poté, co byl obklopen stoupající vodou ze všech stran. Kvů-
li velké vodě muselo své domovy opustit na 6 700 občanů, z nichž 
značná část odjela k příbuzným a zbytek byl evakuován do Velvar 
a Odoleny Vody. Při velké vodě byly zničeny nejen příbytky Kra-
lupanů, ale také poškozena řada městských zařízení, od základní 
umělecké školy a ZŠ Komenského, přes knihovnu, až po plavecký 
bazén, sportovní halu a koupaliště. Zároveň si v témže roce Kralupy 
připomínaly výročí sto let od svého povýšení na město, a většina 
akcí i oslav proto musela být až na několiv výjimek zrušena. 

  
Kralupy nad Vltavou v moderní éře
Kralupy nad Vltavou prošly v průběhu let nevídaným rozvojem. 
Nejprve se proměnily z větší vesnice v obec s dostatečnou občan-
skou vybaveností, následně se dokázaly vzpamatovat z ran vá-
lečných a o půl století později také ze škod způsobených velkou 
vodou, aby se nakonec díky úsilí občanů i radnice staly moderním 
městem, centrem vědy, techniky i sportu, a zároveň oázou klidu 
a pohody v samém srdci České republiky. 

Kralupy nad Vltavou oslaví 22. 11. 2022 120. výročí povýšení na 
město. Přejme jim proto do budoucna jen to nejlepší. 

JAN BARTOŠ

Listina povýšení Kralup na město, rok 1902.
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Pane profesore, dostanete se ještě po 
předání žezla (Komorního orchestru 
Dvořákova kraje) do Kralup?
Určitě ano, ze začátku budu vnukovi pomá-
hat sestavovat programy. Když by byl zane-
prázdněný, tak jej zastoupím i na zkoušce.

Jak často má orchestr v Kralupech 
zkoušky, kde se schází?
Zkoušky probíhají každý týden, od 90. 
let zkoušíme v penzionu pro seniory. Jen 
v covidové době to bylo jinak, v rámci ka-
rantény jsme do penzionu pro seniory ne-
chodili, pan ředitel Harazin nás nechal 
zkoušet v místní ZUŠce, za což jsem byl 
velmi rád.

Podle čeho jste sestavoval programy 
koncertů (mění se publikum v čase)?
Vždy jsme se snažili hrát i soudobé autory, 
což je v rámci našeho orchestru dost ná-
ročné na nastudování (většina členů ne-
ní profesionálními hráči), skladba se tedy 
určitě mění. Úroveň orchestru se zvedá, ze 
začátku se jednotliví členové neznali, po-
stupně spolu rostou.

Vyvíjí se i naše publikum, tak trochu 
jsme si ho „vychovali“, roste spolu s námi 
též. Vždy jsme se těšili hojné návštěvnosti 
našich koncertů. 

Vím o vás, že také komponujete, co 
skládáte, kde hledáte múzu?
Komponuji jenom z donucení :). Málokdo 
to ví, nechlubím se tím.

Mám chalupu v okolí hradu Housky, 
tam je vyřezávaný pohyblivý „peklém“, 
opak betlému, vystavený v rámci taměj-
šího pekla. Jednou za mnou přišel kaste-
lán s prosbou, zda bych k pekelným výje-

Ovace jsme měli 
větší než profesionální 
orchestr...
■ Výčet úspěchů pana Václava Mazáčka by vydal na obsáhlý 
sborník. Lásku k hudbě získal po svém dědečkovi a předává ji 
dál, jeho syn (koncertní mistr KODK) je členem orcherstru České 
filharmonie, jeho dcera je zástupkyně ředitele ZUŠ Kralupy, vnuk 
převzal před nedávnem vedení KODK, který pan Mazáček založil, 
46 let jej vedl a dirigoval. Za reprezentaci Kralup byl v rámci oslav 
120. výročí města oceněn čestným občanstvím z rukou bývalého 
starosty Marka Czechmanna. 

VÁCLAV MAZÁČEK
 hudební pedagog Pražské 
konzervatoře od roku 1967 (55 let);
 zakladatel Komorního orchestru 
Dvořákova kraje (1976), 46 let vedení 
a dirigování;
 odborný asistent na HAMU od roku 
2011;
 dlouholetý člen České filharmonie, 
emeritní sólotympánista;
 rok 2007 - Cena ministerstva 
kultury za celoživotní přínos k rozvoji 
neprofesionální komorní  
a symfonické hudby;
 září 2022 - čestný občan Kralup n. Vlt.;
 oddirigováno přes 700 koncertů, 
repertoár přes 300 skladeb.

vům neudělal hudbu. Nejsem skladatel, ale 
v rámci dirigování jsem prošel povinnou 
skladbou, něco jsem se naučil, ale nikdy 
jsem v tom neviděl svoji ctižádost. Složil 
jsem tedy něco ke strašidelným výjevům, 
s orchestrem jsme muziku nahráli (dcera 
Veronika vystřídala asi čtyři druhy fléten), 
doplnili jsme ji vzdechy dušiček… Takové 
příležitosti mi život přihrává :).

Další zkušenost mám z doby, kdy jsme 
jezdili koncertovat do Katalánska, tam 
se těší velké oblibě místní kolový tanec 
„sardana“, když jsme tam byli poprvé, tak 
jej naši přátelé tančili při reprodukova-
né hudbě, jeho rytmy mě zaujaly, zku-
sil jsem jej po návratu domů upravit pro 
náš orchestr, když jsme jeli do Francie 
podruhé, zahráli jsme tuto sardanu jako 
druhý přídavek při koncertě, měla vel-
ký úspěch, tehdejší starosta z toho byl 
úplně odvázaný, tak si naši skladbu hned 
nechal natočit, náš starosta (Pavel Rynt) 
byl také potěšen, tak jsme jeli za rok na 
přátelskou hudební návštěvu zase… Pře-
mýšlel jsem, čím naše setkání obohatit, 
složil jsem vlastní sardanu na počest na-
šich spřátelených měst – byla to Píseň 
přátelství měst Kralup a Banyuls sur Mer, 
měla obrovský ohlas, museli jsme opět 
přidávat :).

Co máte raději - hru na hudební 
nástroj nebo dirigování?
Hře už moc nedám, většinou diriguji…

Při dirigování musíte podat fyzický 
výkon, udržujete se nějak v kondici?
Ano, snažím se, při dirigování je třeba dvě 
hodiny stát, což je náročné. Síly mi postup-
ně docházejí…

Jak je to s gesty, musí se je dirigent 
učit nebo vyplynou sama s prožitkem 
z hudby?
Dirigent se učí určitým zásadám, ale záleží 
na konkrétním jednotlivci, co ze skladby 
nakonec udělá. Člověk může slyšet skladbu 
od x orchestrů, pokaždé bude jiná.

Co vám hudba dala?
Měl jsem to štěstí, že moje zaměstnání by-
lo i mým koníčkem. S muzikou jsem prožil 
krásný život. S Českou filharmonií jsem vi-
děl kus světa. Také s KODK jsme se podívali 
po Evropě.

Jaký je váš nejhezčí/
nezapomenutelný hudební zážitek 
(s KODK či obecně)?
Vzpomínám si, jak jsme hráli v Drážďa-
nech po povodních v rámci benefice, ova-
ce jsme měli větší než profesionální or-
chestr…
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Hrajeme i na tajuplném hradu Houska, 
místě se specifickou atmosférou, tam se za 
námi sjíždí lidé ze širokého okolí…

Také nikdy nezapomenu na pozvání na 
konferenci Ministerstva pro místní rozvoj, 
tam jsme odehráli půlhodinový kulturní 
program, když jsme vystoupení končili Ja-
náčkem, půl sálu již stálo, tak jsme přidá-
vali, hráli skladatele Piazzollu, následně 
stál celý sál.

Která skladba věhlasných skladatelů 
vás nejvíce oslovila a proč?
Miluji hudbu Antonína Dvořáka, odehrál 
jsem jeho veškerou symfonickou hudbu, 
dokonce i operní.

A nejvíce? Stabat mater, na této skladbě 
je zřejmé, jak z autora tryská žal nad ztrá-
tou syna. Hudba je velmi autentická, není 
to žádná konstrukce, šla přímo z autorova 
srdce…

Co považujete za největší úspěch své 
kariéry?
Hrál jsem 36 let v reprezentačním tělese 
Československé republiky – České filhar-
monii, učím na konzervatoři, 10 let dělám 
odborného asistenta na akademii, takže si 
nemůžu stěžovat…

Teď k vaší pedagogické praxi…
Jak se mění studenti v čase, 
pozorujete nějaké změny?

Raději bych to nekomentoval :). Neříkám, 
že jsou všichni stejní. Uvedu příklad, na 
první pohled je vidět, že jsem starý člověk, 
vyjdu ze třídy a potkám studenty, myslí-
te, že někdo „klapne zobákem“? Za mého 
mládí, když šel pan profesor, tak jsme při 
zdravení málem „mlátili hlavou o schody“ 
:). Disciplína žáků se vytrácí… Před revo-
lucí bylo ve škole božské ticho, jen tu a tam 
se ozvala hra na piano či zpěv. Po revoluci 
sem přišly z Ameriky akční filmy plné násilí 
a řevu. Co myslíte, že si z toho děti vzaly? 
Samozřejmě jen to „nejlepší“. Nyní je to tak, 
že školou burácí halas a občas zaslechnete 
kantorku, jak říká: „Prosím vás, ztište se 
trochu a pište si, co vám říkám.“

Učitelé hromadných předmětů hodně 
fluktuují… Na každoroční konferenci se ne-
stačím divit, kolik vidím jiných tváří, střídá 
se to šíleným způsobem.

Situace posledních tří let ke zhoršení po-
měrů ve školství ještě pomohla… Ve všech 
školách probíhala dálková výuka obdobně, 
studenti se připojovali rozespalí v pyžamu, 
někdy si ani nezapnuli kameru, jindy se ne-
připojili vůbec…

Člověk by řekl, že si možnosti studia na 
konzervatoři budou studenti více považo-
vat, nedostane se tam každý, stojí to úsilí…
Když vidím, že někdo z výuky uhýbá a něko-
likrát po sobě na hodině neumí, říkám mu: 
„Hele, já jsem tady od toho, abych ti předával 
zkušenosti, ale nejsem tady od toho, abych 
tu byl s klackem jako dráb, buď se uč, nebo 
jdi pryč, držíš tu místo někomu, kdo by si ho 
vážil.“ Mnohdy je to tím, že se jeden vytahuje 
před druhým, kdo je větší frajer…

Jaké jsou vaše další plány?
Já muzikantsky říkám: „Už dělám 
decrescendo.“ (pozn.: decrescendo = po-
stupné slábnutí/odcházení). Odešel jsem 
z filharmonie, loučím se se svým dítětem – 
Komorním orchestrem Dvořákova kraje, 
na konzervatoři pracuji už jen na poloviční 
úvazek, na akademii mám pár hodin.

Nechcete čtenáře na závěr našeho 
povídání pozvat na další koncert?
Podzimní koncerty jsou již za námi, jarní 
sezóna bude celá v režii vnuka, nechte se 
překvapit programem a přijďte si orchestr 
poslechnout naživo.

Děkuji za rozhovor.
ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, z. s.
50. ročník Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
Přijměte prosím naše srdečné pozvání na závěrečný koncert jubilejní 

50. sezóny KPH:

Čtvrtek 1. 12. 2022

Koncert Bratří Klánských
Lukáš Klánský – klavír a Daniel Klánský – basbaryton

Změna programu vyhrazena.
Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves za dodržení 
všech aktuálních epidemiologických opatření. Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem 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 potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní.
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 hod. ze zastávky autobusu MHD U Jízku, 
v 19:00 hod. ze zastávky u KD Vltava v Lobečku a v 19:05 od penzionu.
Těšíme se na setkání s vámi,

Ing. Petra Očenášková, předsedkyně KPH
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ABONENTNÍ DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ Z ROKU 2021
Vážení divadelní příznivci,
dovolte, abychom vás s politováním infor-
movali, že níže uvedená představení již ne-
mohou najít svůj náhradní termín a musí 
být tedy zcela zrušena. Jedná se jmenovitě 
o inscenace: Be my baby, Silnice, Housle, 
Naprostí cizinci a vystoupení Haliny Pa-
wlowské. Vstupenky zakoupené online byly 
již vystornovány. Lístky, které jste fyzicky 
pořídili na pokladně KaSS, je možné vrátit 
v odpoledních hodinách (ST-NE) tamtéž. 

S vírou v příznivější divadelní sezóny
TÝM KASS.

Sobota 12. listopadu
Svatomartinskej Brutus, 20:00
Brutus je česká rocková a taneční skupina, 
která pro svůj styl razí termín pravý bigbít. 
Skupina je považována za legendu českého 
tancovačkového bigbítu (Wikipedie). S tím-

to popisem nelze 
než souhlasit.

Přijďte si za-
tančit a zazpívat 
Půjdeme spolu 
do nebe a spous-
tu dalších fláků 
téhle skvělé ka-
pely.

Vstupné: 300 Kč předprodej, 
350 Kč na místě.

Sál a občerstvení KD Vltava budou ote-
vřené od 20 hodin. Koncert kapely Brutus 
začne ve 21 hodin.

Vyhlášení vítězů soutěže 
Máme rádi básničky 
Vítězi soutěže MÁME RÁDI BÁSNIČKY 
aneb Soutěž pro všechny bystré hlavičky se 
stávají žáci 4. B. ze Základní školy Komen-
ského v Kralupech nad Vltavou.  

Gratulujeme!

Křeslo pro hosta - 19. 12., 17:00
Název tohoto v minulosti oblíbeného po-
řadu jsme si velice rádi vypůjčili. V novém 
programu KD Vltava se budete moci setkat 
se spoustou zajímavých osob, ať už se jedná 
o herce, zpěváky nebo další profese.

Moderátorem pořadu je Bc. Jakub 
Horváth, DiS.

Pozvání na první besedu přijali herci 
Libuše Švormová a Jaroslav Satoranský. 
Vánoční atmosféru celému pořadu dodá 
vystoupení kralupského Senior minichoru.

Vstupné: 120 Kč, 90 Kč senior, student.

Tipy na vánoční dárky
Přemýšlíte o vánočním dárku pro své blíz-
ké? Kupte jim dárkový poukaz nebo vstu-
penku na konkrétní pořad. Výbornou 
volbou jistě bude koncert Vojty Nedvěda  
(23. 2.) nebo společný projekt kytaristy Lu-
bomíra Brabce a harfenistky Kateřiny En-
glichové (27. 4.).

Milí Kralupané, 
přiblížila se opět doba adventní, čas vánočních 
příprav, setkávání rodin, příbuzných a zná-
mých, čas bilancování uplynulého roku. Roku, 
který přinesl dobré i zlé, jak už tomu bývá. 

Stále jsme se, jako společnost, museli 
potýkat s úskalími v oblastech veřejného 
zdraví či nedalekého válečného konfliktu 
a z nich plynoucích konsekvencí. Nálada 
je celkově nevalná, lidé se méně usmívají. 

My v kulturním a společenském středis-
ku jsme sice letos s povděkem zaznamenali 
rok poněkud veselejší než ten předchozí, 
plný omezení, nicméně jizva od jara roku 
20 se stále zdaleka nezacelila a bude ještě 
trvat, než se davy návštěvníků opět povalí 
dovnitř dveřmi naší budovy. 

Ale jelikož se kulturní program nemusí 
odehrávat vždy jen a pouze v sálech tomu 
určených, a je milé se sejít s přáteli třeba 

na venkovních koncertech či při rozsvěcení 
stromečku, připravili jsme pro vás násle-
dující adventní nabídku (str. 18). 

Věříme, že si program na náměstí uži-
jete, na chvíli dáte zapomenout svým kaž-
dodenním starostem a ponoříte se do pra-
vé vánoční atmosféry po boku těch, které 
máte nejraději. 

Šťastné a veselé.
ZA KASS ROBIN JANOŠ, ŘEDITEL

Advent v Kralupech nad Vltavou

27. listopadu 
v 17:00 hod.

David
Koller

Hvězdou vánočního nebe první adventní 
neděle bude David Koller s kapelou.  
Svou osobitou hudbou a velkým charis-
ma jistě rozsvítí celé Palackého náměstí. 
Nenechte si ujít tento skvělý hudební zá-
žitek.

Kino a KD VLTAVA LISTOPAD
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827 ■ Pokladna otevřena PO-PÁ 15:30–20:00

www.kasskralupy.cz
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PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří oslaví V LIS-
TOPADU významná životní jubilea, hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor soc. věcí, 
školství a kultury MěÚ Kralupy n. Vlt. se souhlasem jubilantů.

80 let

Ludmila Krabcová

Ing. František Seiner

Mgr. Jarmila Vyoralová

Václav Novotný

Ladislav Augustín

Alena Bártlová

Karel Kdýr

Marie Holubová

Věra Bergerová

85 let Antonín Prokop

91 let Ing. Miroslav Kubíček

92 let Ing. Adolf Bartl

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

14. 9. Ladislav Durdoň 72

15. 9. Jitka Hanzlíková 88

19. 9. Jaroslav Čermák 75

20. 9. Jindřiška Pospíšilová 84

20. 9. Miloslava Ledvinová 93

21. 9. Helena Štorková 84

21. 9. Eva Němcová 93

21. 9. Václava Hromádková 64

23. 9. Jaroslav Tesařík 76

28. 9. Vladimír Mikeš 93

30. 9. Václav Ženíšek 78

1. 10. Věra Javůrková 89

1. 10. Růžena Farkašová 73

1. 10. Bohumila Čejková 76

6. 10. Miroslava Pupíková 59

7. 10. doc. PhDr. Josef Urban, CSc. 84

8. 10. Dagmar Klicmanová 68

9. 10. Lubomír Janků 72

11. 10. Květa Šťastná 75

13. 10. Miroslav Lisa 79

14. 10. Josef Vyšinský 76

Dne 28. 11. by se dožil 80 let 
pan MILAN KASALA, dlouholetý 
zaměstnanec Kaučuku. Kdo jste 
ho znal, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku. Vzpomíná manželka 
Maruš a děti s rodinami. 

Dne 5. 11. uplynou dva roky 
od chvíle, kdy dotlouklo srdce 
našemu drahému manželovi, 
tatínkovi a tchánovi OLDŘICHU 
KOŠŤÁLOVI. Vzpomeňte s námi, 
děkujeme, rodina.

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

Dne 14. 11. uplyne 10 let od 
úmrtí paní LUDMILY NOVÉ. 
S láskou vzpomíná syn 
s manželkou a vnoučata Petra  
a Gabriela s rodinami. 

46. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2022
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

vás zve na prohlídku výstavy v Obecním domě.
Kdy? V sobotu 12. listopadu 2022

Rádi bychom své členy pozvali na výstavu do 
Obecního domu. Budou si moci vybrat z těchto 
dvou výstav „iMucha“ nebo „Blanka Matragi“.

Výstava „iMucha“ nabízí zcela nový a techno-
logiím 21. století odpovídající pohled na celosvě-
tově nejkomplexnější sbírku českého secesního 
mistra, jejíž základy položila bývalá tenisová 
jednička Ivan Lendl. Expozice čítá bezmála 240 
nejpoutavějších artefaktů.

Výstava modelů módní návrhářky Blanky 
Matragi představuje obměněnou expozici ma-
pující její více jak pětatřicetiletou kariéru módní 

návrhářky a designérky. Rovněž zde najdete její 
nejnovější kolekci Elements 2017, kde se inspi-
rovala přírodními živly.

Odjezd z  kralupského nádraží bude již tra-
dičně v 8:42 hod. na Masarykovo nádraží. Dále 
půjdeme pěšky k Obecnímu domu, kde se po za-
koupení vstupenek v 10 hodin rozdělíme do sku-
pin dle výběru výstavy. Prosíme mimokralup-
ské, aby byli před Obecním domem v 9:45 hod.

Tato vycházka je realizována s finanční pod-
porou MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Jana Spurná.

Rodáci zvou členy i příznivce na výstavu „Vá-
noční ozdoby“ na zámek v Roztokách ve čtvr-
tek 1. prosince.
Odjezd je z Kralup v 9:42 hod. Setkáme se na ná-
draží v Kralupech v 9:30 hod.
Těšíme se na hojnou účast, předvánoční poho-
du všem přejí členky výboru.

 NABÍZÍM odvoz staršího nábytku na sklád-
ku. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Rozumná 
cena. Tel.: 773 484 056.

 NABÍZÍM  zpracování účetnictví, DPH a 
mezd. Dojíždím. Cena dohodou dle počtu 
dokladů. Ing. Karel Mojžišík, tel.: 774 050 171.

 DARUJI smrk omorika (Pančičův), 7,5-8 m 
vysoký, za odvoz (z Vojkovic). Vhodný jako 
vánoční. Tel.: 721 441 958.

opustili nás

vzpomínky
jubilanti soukromá inzerce

rodáci

�

�
� �

�

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Město Kralupy nad Vltavou ve 
spolupráci s DDM Kralupy, Charitou 
Kralupy a KaSS Kralupy připravuje již 
tradiční společný projekt, jehož cílem je 
zpříjemnit vánoční svátky seniorům, a to 
s výrazným přispěním veřejnosti. Cílovou 
skupinou jsou v tomto případě osoby 
pobývající v domech s pečovatelskou 
službou a nemocničním oddělení LDN 
v Kralupech nad Vltavou. Akce bude 
spuštěna o první ADVENTNÍ NEDĚLI. 
Pro bližší informace sledujte: 
www.mestokralupy.cz, 
www.kralupskyzpravodaj.cz, či vydání 
KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE 12/2022.
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Pane řediteli, co nabízí Technopark 
studentům, vědcům, podnikům?
Se studenty spolupracujeme na bázi za-
městnaneckého poměru, máme tu několik 
diplomantů i Ph.D. studentů, kteří pracu-
jí na projektech, ať už komerčních, nebo 
grantových. Máme tedy možnost si vybí-
rat ty nejlepší. Nejsme součástí vzdělávací 
infrastruktury VŠCHT Praha, jsme byz-
nysová část. Musíme se proto sami uživit, 
kdybychom sem brali studenty pouze na 
výuku, zabírali by nám kapacitu, kterou 
potřebujeme využít obchodně. 

Vědcům nabízíme aplikační potenciál, 
naším cílem nejsou publikace, ani základ-
ní výzkum, nýbrž práce na problémech, 
které podniky reálně potřebují vyřešit 
a jsou ochotné za to zaplatit. Při svojí práci 
však narážíme na limit, který se jmenuje 
zákon o vysokých školách, dělat byznys 
podle tohoto zákona, je tvrdý oříšek. Vy-
sokoškolský zákon je určen především pro 
akademické pracovníky a garantuje určité 
akademické svobody. My se to v Techno-
parku snažíme eliminovat, nejsme akade-
mičtí pracovníci, ale výzkumní pracovníci, 
kteří plní očekávání objednatelů, a pro-
to máme omezený prostor pro nezávislý 
výzkum. Ten je doménou akademických 
pracovníků. To je jeden z důvodů, proč 
mnohdy nefunguje spolupráce mezi pod-
niky a vysokými školami. 

Na našem pracovišti tedy nebádáme, 
pokud při realizaci zakázky narazíme na 
hlubší problém, tak kontaktujeme přísluš-
né pracoviště VŠCHT v Praze, aby se jím 
zaobíralo, my se následně zabýváme pře-
nosem jeho výsledku do praxe. 

Firmám nabízíme cokoli, čím jim mů-
žeme pomoci. Když přijde podnik s problé-
mem, snažíme se jej vyřešit, pokud to není 

Větší otevřenosti 
lidem brání 
smlouvy  
o utajení... 
■ Technopark, moderní budova v blízkosti centra, 
co ukrývá ve svém nitru? Jaké služby poskytuje svým 
klientům? Pokud si kladete tyto otázky, když jej míjíte, je 
určen následující rozhovor s Milanem Petrákem, ředitelem 
kralupského Technoparku, právě vám... 

Ing. MILAN PETRÁK
 1986 - absolvent ČVUT Praha – FJFI, 
fyzika pevných látek;
 1993–2014 – ředitel Výzkumného 
ústavu anorganické chemie, a. s.  
v Ústí nad Labem.
Dále v období 1993-2014:
 člen Rady ředitelů skupiny 
UNIPETROL;
 člen Vědecké rady Unipetrolu;
 realizace projektu centralizace  
a restrukturalizace výzkumu v rámci 
skupiny UNIPETROL;
 člen představenstva VÚOS, a. s. 
(Výzkumný ústav organických syntéz, 
Pardubice);
 člen DR ÚFCH JH AV ČR, v. v. i. 
(Ústav fyzikální chemie Jaroslava 
Heyrovského, Akademie věd);
 místopředseda Rady pro výzkum, 
vývoj, inovace Ústeckého kraje;
 vedoucí realizačního týmu projektu 
UniCRE  UNIPETROL – výzkumně 
vzdělávací centrum, realizované  
v rámci OP VAvPI s rozpočtem  
780 mil. Kč (dotace 592 mil. Kč).
Dosud:
 člen předsednictva AVO (Asociace 
výzkumných organizací);
 člen řídícího výboru technologické 
platformy SusChem;
 od dubna 2015 – ředitel 
Technoparku.

v našich silách, pomůžeme jim najít řešení 
ve spolupráci s jiným pracovištěm… 

Co je hlavní náplní činnosti 
Technoparku?
Zabýváme se především materiálovým vý-
zkumem a korozním inženýrstvím. Pro ob-
last korozního inženýrství máme početnou 
skupinu špičkových pracovníků, zabýváme 
se všemi možnými druhy koroze, degra-
dací různých materiálů – kovových/neko-
vových/polymerních a dalších, máme na 
to různá testovací a analytická zařízení, 
provádíme zkoušky dle příslušných norem, 
v oblasti korozní expertizy jsme velmi re-
nomované pracoviště.

Šlágrem sezóny byly bazény, často se na 
nás obrací různé stavební firmy, že posta-
vily bazén, daly tam nerezové prvky a ony 
korodují… Chtějí od nás vědět, proč se to 
děje a co s tím mají udělat. 

Dále se zabýváme vodíkovou korozí, což 
je dnes populární téma, protože vodík je 
s velkou pravděpodobností nástupce baterií 
(vodíková energie), ale kam ten vodík ná-
sledně uložíme? Jak ho budeme bezpečně 
transportovat? Je to široká oblast, která 
dává pro aplikovaný výzkum velkou pří-
ležitost.

Co se týká materiálového výzkumu, tam 
se hodně zabýváme aplikací alumosilikátů, 
což jsou sloučeniny křemíku, hliníku a alka-
lických kovů s velmi zajímavými vlastnost-
mi – tzv. geopolymery, které mají velmi vy-
sokou tepelnou odolnost, vydrží až 1200 °C, 
dají se aplikovat jako nátěr, tmel, lepidlo. 
V poslední době jsme vyvinuli materiály 
pro nehořlavé přepážky do ultralightů (dří-
ve se dělaly např. z překližky, na kterou se 
dal alobal :)). Je to tenký laminát napuště-
ný nehořlavou pryskyřicí, nehoří, vydrží, 

má tepelnou stálost a potřebnou pevnost. 
Dá se využít jak do tmelů, tak i jako lepi-
dlo do vysokých teplot. Současně je to va-
rianta náhrady betonu jako konstrukčního 
materiálu, navíc bezemisní. Nicméně jeho 
cena je aktuálně cca 10x vyšší. Otázka do 
budoucna je, co s betonem vůbec bude a co 
s jeho cenou provedou emisní povolenky…

Také spolupracujeme s několika podniky 
z oblasti využití různých odpadních odpraš-
ků na bázi křemíku a snažíme se je uplatnit 
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v nových materiálech… Z největších projek-
tů, které byly aplikovány v poslední době, 
mohu uvést technologii výroby lisovací for-
my pro sanitární keramiku. Když se vyrá-
bí např. umyvadlo, tak kaolinická hmota/
hlína obsahuje hodně vody. Po vylisování 
výrobku se musí vymáčknout, aby se tvar 
výrobku nerozpadl, mohl se sušit, vypálit 
atp. Buď se vezme sádrová forma, která se 
na výlisek namáčkne a ta vodu vysaje, ne-
bo se použije forma z porézního polymeru. 
Přes formu z porézní hmoty pak přebyteč-
ná voda vyteče. Pro nás bylo výzvou, že se 
pro výrobu sanitární keramiky používají 
rozličné typy hmot, které mají různou veli-
kost částic, naším úkolem bylo vyvinutí po-
stupu pro každou hmotu na světě – udělat 
formu tak, aby se póry nezalepovaly, tedy 
vyvinout postup výroby polymerní hmoty 
s definovanou velikostí pórů…. Naše řešení 
používá např. Dřevojas Svitavy. Na tuto ak-
tivitu jsme pak navázali dalším projektem 
- recyklací forem, které jsou drahé. Projekt 
nyní úspěšně končí, výstupem je technolo-
gie chráněná několika užitnými vzory. 

Směrem k základnímu výzkumu se za-
býváme fotokatalytickými procesy, je to 
moderní záležitost. Hodně se od toho oče-
kává, ale je otázka, zda to bude to pravé 
ořechové, jestli to lidstvu pomůže. Naděje 
v této oblasti směřují k procesům čištění 
vnitřních bytových prostor od organických 
látek, které těkají z nábytku, koberců, mal-
by. Ve spolupráci s výrobcem jsme vyvíjeli 
fotokatalyticky aktivní tapety, testujeme 
čističky vzduchu. Máme k tomu vlastní ex-
perimentální zařízení i analytiku. Je to ale 
spíše okrajová záležitost (až 3. či 4. místo 
našeho zájmu.)

Na co jste v rámci aktivit Technoparku 
pyšný? 
Především na to, že se ve velmi krátké do-
bě podařilo vybudovat soudržný kolektiv 
opravdových odborníků, kteří se vzájemně 
respektují a efektivně spolupracují. Kvalit-
ní a motivovaní pracovníci jsou základem 
všech našich úspěchů. Jsem hrdý na to, že 
děláme dobře svoje řemeslo. 

Velmi populární byl např. výsledek, který 
jsme dělali pro italskou horolezeckou asoci-
aci. Šlo o vývoj metodiky testování skob na 
pevných lezeckých trasách u moře. Dávají 
se tam hořčíkové nebo titanové skoby a oka, 
působením vlhké solanky u moře však ty-
to materiály křehnou a praskají. Naším 
úkolem bylo vyvinout metodiku predikce 
odolnosti materiálu, jak dlouho tam skoba 
vydrží a bude plnit svoji funkci bezpečně. 
Dostali jsme za to sice jen pár EUR, hodně 
jsme se na tom však naučili a má to obrov-
ský význam pro bezpečnost. 

V roce 2020 jsme v areálu cementárny 

Lafarge Cement, a. s. v Čížkovicích (neda-
leko Lovosic) pronajali část bývalé vápenky 
a zřídili detašované pracoviště. 

Na tomto detašovaném pracovišti jsme 
postavili model cementářské pece, na 
němž testujeme patentovanou technologii 
VŠCHT pro získávání lithia z cínovecké ru-
dy. Technologie spočívá v tom, že lithium se 
přepracuje v peci s cementářským slínkem. 
Alkalické prvky vytěkají, zbytek zůstává 
v cementářském slínku. Jde tedy o bezod-
padovou technologii. Další výhodou je čás-
tečná náhrada vysokopecní strusky, která 
je dnes velmi nedostatková. I proto je naše 
technologie velmi zajímavá. Je nutno zmí-
nit, že jednání s velkými firmami (jako je 
např. Lafarge) jsou velmi tvrdá a náročná. 
Chtěly by levně koupit licenci, ale nechtějí 
vynakládat peníze a čas na výzkum. 

VŠCHT Praha tam zainvestovala 50 mi-
lionů Kč. V historii ČR neexistuje vysoká 
škola, která by investovala tolik prostřed-
ků, aby prokázala (ve čtvrtprovozním mě-
řítku) funkčnost patentované technologie 
a nabídla to potencionálnímu investorovi, 
aby to zrealizoval. Dosud provedené po-
kusy a jejich výsledky jsou velmi nadějné. 
Aktuálně sháníme finance pro další akti-
vity, abychom projekt dotáhli do úspěšné 
komercializace. Základní vklad (experi-
mentální pec) tam je, nyní ji potřebujeme 
doplnit potřebnou infrastrukturou – zaří-
zením pro úpravu materiálu, laboratořemi, 
analytikou, kancelářemi, dílnami, šatnami. 
Přece jenom je to stará budova vápenky 
z roku 1920, která byla určena k demolici… 

Ústecký kraj je zapojen do aktivit Fon-

du pro spravedlivou transformaci, jedná 
se o desítky miliard korun, které jsou při-
pravené na rekonstrukci/revitalizaci kraje, 
obnova je plánována na mnoho let. V reakci 
na to jsme připravili projekt infrastruktury 
pro výzkum recyklačních technologií. Rádi 
bychom tam vytvořili výzkumné pracoviště 
pod názvem CirkTech.

Jakými odborníky Technopark 
disponuje?
Máme velmi zdatnou skupinu korozního 
inženýrství s praktickými výstupy. Děláme 
kvalitní výzkum, neděláme však vědu s cí-
lem sledovat detailní principy. Např. u vo-
díkové koroze se tomu blížíme, ale my se 
snažíme poznatky hlavně aplikovat, vyřešit 
problém, se kterým zákazník přijde. Silná 
je rovněž skupina pro aplikaci alumosili-
kátů, nebo skupiny zabývající se polymery. 
Dále máme řadu špičkových výzkumných 
pracovníků v oblasti heterogenní katalýzy, 
která se zabývá např. nejrůznějšími proce-
sy získávání biopaliv z biomasy. Rychlou 
etablovanost Technoparku umožnili vý-
zkumníci, které jsme „posbírali“ po jejich 
propuštění z jiné místní firmy, která zru-
šila svoje výzkumné aktivity, jinak by byl 
s obsazováním personálu velký problém. 
Takto kvalifikovaní lidé na pracovním trhu 
obvykle volní nejsou. Dobrý výzkumník se 
ale neobejde bez kvalitní podpory laboran-
tů, techniků a dobrého technicko-adminis-
trativního zázemí. I v tomto případě máme 
štěstí a naši laboranti, technici i administ-
rativa patří k tomu nejlepšímu, co je možné 
na trhu získat.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 M

IL
AN

A 
PE

TR
ÁK

A

Experimentální 
vysokoteplotní pec 

na detašovaném 
pracovišti v areálu 

Lafarge Cement a. s. 
(Čížkovice).
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Jak jsou vybavené vaše laboratoře?
Nejsem zastáncem špičkových přístrojů na 
trhu. Takový přístroj je obvykle provozně 
velmi drahý, je k tomu třeba člověk „hra-
čička“ a na to tu není čas. Upřednostňuje-
me spolehlivá robustní osvědčená zařízení 
s rozumnými provozními náklady, která 
poskytují potřebné výsledky s dostatečnou 
vypovídací schopností. Nejvíce využíváme 
testovací komory, v nich testujeme chová-
ní materiálu za různých podmínek, ať je to 
v solné mlze, či za nízkých teplot do –60 °C. 
Komory umí pracovat i cyklicky, chvíli 
hřejí, chvíli chladí, poté mrazí. Dále dis-
ponujeme komorami s UV zářením pro si-
mulaci degradace plastů slunečním záře-
ním. Také máme řadu běžných přístrojů, 
např. zařízení pro prvkovou analýzu (ICP 
spektrometr), zařízení pro fázovou analýzu 
(difrakční rentgen), Ramanovu spektro-
metrii (pro určení látek), IR spektroskopii 
pro strukturní charakterizaci organických 
sloučenin a další. Využíváme i elektronový 
mikroskop za 3 mil. Kč, rentgenový tomo-
graf za 17 mil. Kč, který je řízen počítačem 
za více jak půl milionu korun. Je to prů-
myslové zařízení pro analýzu opravdu roz-

měrných materiálů (třeba kusu kolejnice), 
ono jej prosvítí a udělá vnitřní strukturu – 
všechny prasklinky, dutinky, jejich rozlože-
ní. Možná by se našel druhý takový přístroj 
v Brně, ale to je za ČR asi vše. 

Když je třeba něco náročnějšího, osloví-
me pražskou centrálu v Dejvicích, kde mají 
k dispozici opravdu špičkové přístroje. Tam 
provedou příslušné analýzy a interpretaci 
výsledků námi zaslaných vzorků. 

Přispíváte nějak k popularizaci vědy?
Tuto oblast komplikuje mlčenlivost, kterou 
jsme vázáni. Největší partneři/odběratelé 
chtějí mít vše pod utajením. Z tohoto důvo-
du je pro nás náročně skloubit veřejnou ak-
ci s nepublikovatelnými záležitostmi, které 
by však byly nejatraktivnější. 

Jaké máte plány do budoucna?
Jak jsem dříve zmínil, chceme se více an-

gažovat v rámci Severočeského kraje, dr-
žíme se myšlenky, že bychom tam vybu-
dovali pracoviště, které se bude zabývat 
cirkulárními/recyklačními technologiemi. 
V cementárně jsou pro to optimální pod-
mínky, v severních Čechách je možnost do-
tačních projektů výrazně jednodušší než 
zde ve středních Čechách. Navíc tady žádný 
poloprovoz nepostavíme, podali jsme tedy 
projekt v rámci Výzvy Národní centra kom-
petence pro záchyt CO2. Pokud by výzva 
vyšla, přesouváme se částečně do fabriky, 
v laboratoři to nelze dělat :). 

Nyní však potřebujeme zkonsolidovat ce-
ny provozních energií, náklady nám stouply 
čtyřikrát… Když přežijeme zimu, na jaře 
bychom mohli udělat den otevřených dve-
ří, i přes svázané ruce mlčenlivostí, máme 
totiž podepsané smlouvy o utajení, které 
nám ukládají, že bychom ani neměli říkat, 
že takové smlouvy existují :). 

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšné 
pokračování rozjetých projektů.

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

TECHNOPARK KRALUPY
= výzkumné pracoviště VŠCHT 
Praha se zaměřením na materiálový 
výzkum a související obory.
 disponuje kvalitním laboratorním 
vybavením umožňujícím přijmout 
náročné výzvy z oblasti výzkumu  
a vývoje.
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25KNIHOVNA/POLICIE 

MěstsKá KNIHOVNA

MěstsKá POLICIE

LISTOPAD

Z LINKY 156

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

Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou ■ ředitel MP: ladislav.voves@mestokralupy.cz

www.knihovnakralupy.cz

www.bezpecnekralupy.cz

Pondělí 21. listopadu v 17:30 

Český ráj – známý a neznámý
Multimediální projekce a přednáška Pavly Bičíkové

P rostřednictvím velkoplošných fotografií společně navštívíme 
známá i méně známá místa Českého ráje. Vydáme se do skal-

ních měst, na českorajské sopky, na hrady, zámky a tajemné zříce-
niny. Uslyšíte příběhy o lidech, kteří zde stále žijí a jsou věhlasnými 
šperkaři, skláři a brusiči drahých kamenů. Zažijeme překvapivá 
dobrodružství a odhalíme některá tajemství tohoto čarokrásného 
kraje. A určitě získáte řadu námětů, kam se vydat na výlet.
Rezervace na tel. čísle: 315 727 852.

u 15. 9. v 10:47 při kontrolní činnosti bylo hlídkou MP 
zjištěno stanové městečko u řeky, pod nábřežím J. Rysa. 
V místě se nacházelo šest dospělých osob a jedno dvouleté 
dítě. Osoby uvedly, že jsou t. č. bez přístřeší a čekají na 
umístění do ubytovny ve městě Slaný. Dítě nejevilo známky 
zanedbání, ani známky zranění. Všichni byli poučeni 
o možnosti obrátit se na OSPOD MěÚ Kralupy a na farní 
Charitu Kralupy, která by jim dočasně pomohla. O celé věci 
byla vyrozuměna pracovnice OSPOD MěÚ Kralupy. Jelikož 
se osoby dopustily porušení OZV tím, že stanovaly v místě, 
kde je to zakázáno, byla jim vyslovena pokuta příkazem. 
Místo si následně uklidily a opustily. 

u 17. 9. v 15:25 DS zaznamenala prostřednictvím MKDS v ul. 
Nádražní muže, který porušoval OZV města tím, že konzumoval 
v dané ulici pivo. Poté se muž odebral do ul. Žižkova, kde byl 
zastižen hlídkou MP. Muž byl poučen o přestupku, kterého 
se dopustil, a byla mu vyslovena pokuta příkazem, se kterou 
souhlasil. Při řešení přestupkového jednání se do situace 
začal vměšovat další muž, který byl zjevně v podnapilém 
stavu. Ten byl hlídkou MP vyzván, aby nevstupoval do řízení 
o přestupku a aby z místa odešel. Při odchodu poté kopl do 
dveří služebního vozidla MP a na silnici odhodil láhev s pitím, 
jejíž obsah se na silnici rozlil a obal v místě ponechal. Hlídkou 
byl muž vyzván k prokázání totožnosti a následně poučen, že se 
dopustil přestupků. Po ztotožnění si místo uklidil a začal hlídku 
vulgárně urážet. Z důvodu pokusu poškození cizí věci, znečištění 
veřejného prostranství a urážky úřední osoby, byla celá věc 
spolu se záznamem postoupena na MěÚ k dalšímu šetření. 
Muži tak hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 Kč. 

u 19. 9. ve 14:30 přijato oznámení, že na sídl. U Cukrovaru 
stojí vozidlo RZS na chodníku. DS byl zhlédnut MKDS 
a bylo zjištěno, že RZS má spuštěný VRZ. Oznamovatel byl 
poučen, že v uvedeném případě je situace v pořádku a RZS 
se nedopouští dopravního přestupku. To se oznamovateli 
nelíbilo. Prostřednictvím MKDS pak bylo zaznamenáno, 
jak neznámý muž brání odjezdu RZS tím, že před ní neustále 
postával. Hlídka na místě muže ztotožnila a zjistila, že se 
jedná o oznamovatele. Jelikož zde bylo podezření, že se muž 
dopustil obecného ohrožení tím, že bránil odjezdu RZS se 
zapnutým VRZ, byla celá věc spolu se záznamem MKDS 
postoupena OO PČR k dalšímu šetření.

u 1. 10. v 11:00 na l. 156 přijato oznámení, že v jedné 
z volebních místností se nachází muž, který narušuje veřejný 
pořádek. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelkou, která 
byla členkou volební komise. Ta uvedla, že muž, který se 
t. č. v místnosti stále nacházel, odvolil a poté narušoval 
veřejný pořádek. Muž měl slovně urážet tajemníka MěÚ 
v jeho nepřítomnosti. Dále se měl uvedený muž pokusit 
odnést pytel, ve kterém byly uložené vyhozené volební lístky. 
Hlídkou byl muž poučen, že je podezřelý z přestupku urážky 
úřední osoby. Z důvodu, že narušoval veřejný pořádek, byl 
strážníky vyzván, aby místnost opustil a již se nevracel, což 
učinil. Celá věc byla postoupena na MěÚ k dalšímu řešení. 
Jednalo se o stejného muže, který dne 19. 9. bránil odjezdu 
RZS na sídl. U Cukrovaru.

u 20. 9. v 22:05 přijata žádost OO PČR o výjezd do ul. 
Šafaříkova, kde se v jednom z bytů nachází muž, který 

se chová násilnicky ke své matce a ničí vybavení jejího 
bytu. Jelikož se podle informací jednalo o muže, který byl 
v nedávné době propuštěn z léčení v psychiatrické léčebně, 
byla také na místo přivolána RZS. Provedená orientační 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla 
pozitivní s výsledkem přes jednu promile. RZS si muže 
převzala do péče. Z důvodu agresivního jednání muže byla 
hlídka zdravotníky požádána o doprovod při převozu do 
lékařského zařízení. Muži byla z důvodu jeho agresivního 
chování a zajištění bezpečnosti muže i posádky RZS 
nasazena pouta. 

u 26. 9. ve 23:06 při kontrolní činnosti v ul. Podřipská 
si hlídka MP všimla muže, který při vedení svého jízdního 
kola upadl obličejem na obrubník chodníku a způsobil si 
tak krvácivé zranění na nose a pod očima. Muži byla hlídkou 
strážníků poskytnuta první pomoc a přivolána RZS, která 
muže následně převezla do nemocnice. Orientační dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu byla pozitivní přes jednu 
promile. Jízdní kolo bylo převezeno na služebnu MP, kde si 
své kolo muž po propuštění z nemocnice vyzvedl. 

u 26. 9. v 00:05 na sl. telefon přijata žádost OO PČR 
o součinnost při hledání muže, který oznámil, že chce 
spáchat sebevraždu. Poslední známá poloha byla v lokalitě 
Hostibejk. Hlídce MP byla předána totožnost a popis muže. 
Ten byl následně hlídkou MP zaznamenán v čase 00:20 hod. 
v ul. Henningsdorfská. Muž nejevil viditelné známky zranění. 
Informace byla ihned předána OO PČR, která se dostavila na 
místo a celou věc si převzala k dalšímu šetření. (V
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26 MUZEUM

 Do 5. listopadu je otevřena krátkodobá výstava 
s názvem: 30 LET ČINNOSTI MUZEA s doprovod-
nými programy.
POSLEDNÍ DEN VÝSTAVY, v sobotu 5. listopadu, 
vás zveme na odpolední program (13:00–17:00),  
TAJEMSTVÍ MUZEJNÍKOVO II, pro rodiny s dětmi a ve-
řejnost; vstupné dospělí 30 Kč, děti do 6 let zdarma.

 Čtvrtek 10. 11. , 18:00 – koncert mladých hu-
debníků - konzervatoristů „Conservatory quartet“ – 
filmová hudba, vstupné 50 Kč.

 Úterý 15. 11. , 17:30 - koncert žáků ZUŠ. 

 Úterý 22. 11. , 17:00 - slavnostní vernisáž k vý-
stavě: 120 let od povýšení Kralup na MĚSTO;
Hudební vystoupení: Kateřina Živná – klavír; 
Renata Němečková se žáky ZŠ Gen. Klapálka 
Úvodní slovo: Jan Racek.

Doprovodné programy: 
24. 11. , 2. 12. a dále v prosinci - projekce dobových 
fotografií v čase: 9:00–12:00, 13:00–16:00; vstup 
zdarma, délka projekce max. 30 minut.

 Sobota 3. 12., 15:00 - komentovaná prohlídka 
výstavy s ředitelem muzea Janem Rackem, vstup-
né 50 Kč.

 Čtvrtek, 1. 12. , 18:00 - koncert písničkáře 
Toníka Yettiho Jelínka, vstupné 50 Kč.

Pozvání pro školní skupiny na speciální prohlíd-
ku zmiňovanou výstavou a dílničky s NÁDECHEM  
VÁNOC (30. 11.–20. 12.);
více web muzea (e-maily poslané do škol).

Čteme z knihy návštěvníků:
Městské muzeum 30 let činnosti – výstava 
15. 9.–5. 11. 2022 

Vernisáž 15. 9. - úžasné vystoupení ZUŠ!!! A jsem 
ráda, že existuje Městské muzeum KRALUPY, na-
šla jsem tu mnoho spřízněných duší :)! Renáta Ně-
mečková

Moc se mi to líbilo, Johanka a Kuba

Připravujeme na prosinec:
Pokračování výstavy ke 120 letům povýšení Kra-
lup na MĚSTO s projekcí fotografií a doprovodnými 
programy až do počátku ledna 2023.

 JAN RACEK,

ŘEDITEL MUZEA

P ro našince je při její četbě nezvyklých 
hned několik věcí. Kromě oslovení 

králů se všeobecně tykalo, takže pokyny 
jsou psány ve 2. osobě jednotného čísla. 
Maso se většinou vařilo, pekla se spíše 
sladká moučná jídla. Smažení se téměř 
neužívalo, protože otevřená ohniště, na 
kterých se většinou vařilo, nemohla po-
skytnout dlouhodobě vysokou teplotu 
plamene. Omáčky se zásadně zahušťovaly 
strouhaným suchým, nebo na sucho ope-
čeným, chlebem, případně strouhankou. 
K masu se často přidávalo ovoce /jablka, 
hrušky, vinné hrozny, rozinky/, ovšem ani 
koření nebylo neobvyklé /muškát, skořice, 
šafrán/. Solení bylo samozřejmostí, proto 
se v receptech ani nepřipomíná. Rovněž 
tak nejsou uváděny váhové poměry suro-
vin, zkušený kuchař musel umět odhad-
nout jejich množství podle počtu stráv-

níků. Stejně tak čas přípravy je stanoven 
lakonickým „až dobré bude“.

Hned první pokrm tohoto rukopisu je za-
jímavý, jmenuje se klobásy, ovšem je z vajec 
a není plněn do střívek. Připraví se mícha-
ná vejce, „až budou dobře“, tak se poseka-
jí na vále, přidá se do nich bílá mouka /
hladká/, rozinky, petržel, šalvěj a koření /
nejspíš pepř, muškát/, ze směsi se vyválejí 
válečky, jako klobásy, a pečou se v sádle.

Druhý recept dokládá, že postup „á la“ 
je letitý. V tomto případě jde o hovězí á la 
jelen. Hovězí plátky /druh neupřesněn/ se 
na dvě hodiny ponoří do červeného vína /
dobrý začátek/ a nechají se odležet. Pak se 
má přidat sůl, pepř, hřebíček a šafrán a va-
řit do měkka /není uvedeno v čem vařit, tak 
předpokládám, že ve vinné lázni/, nakonec 
se jídlo má ozdobit dušenými jablky.

Už naši předci uměli vařit téměř stylem 

sous vide: hovězí pečeně po uhersku. Ma-
so z kýty se má, v celku, naklepat dřevě-
nou paličkou a přes noc nechat odpočinout 
ve studené vodě. Ráno se maso vyjme, na-
solí a dá se částečně upéct. Mezitím se na-
drobno naseká cibule, která se s červeným 
vínem, trochou hovězího vývaru, kmínem 
a jalovcem dá do hrnce, toto se lehce povaří, 
potom se opatrně přidá vinný ocet a oko-
řeněné maso /pepř, zázvor, hřebíček, muš-
kát/. Hrnec se přiklopí poklicí, která se má 
po kraji omazat těstem, aby „pára ven ne-
mohla“ a hrnec se má „vstavit na tiché uh-
lé a znenáhla vřít několik hodin, aby jíchy 
málo zůstalo“ a maso bylo měkké.

Je samozřejmé, že tato jídla, a všechna 
další, která uvedu, byla určena pro spo-
lečenské elity ať už šlechtických, měšťan-
ských nebo církevních kruhů.

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA

MěstsKé MUZEUM LISTOPAD
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

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

Stravování v proměnách času IV
■ Nastala vhodná doba, kdy se z 19. století přeneseme až do temného středověku, ovšem z hlediska 
historického zas až tak temný nebude, protože půjde o 15. století. Z této doby totiž pochází u nás 
zatím nejstarší známá česká rukopisná knížka kuchařských návodů, podle typu písma jde spíše o jeho 
druhou polovinu.

Upozorňujeme na sníženou  
teplotu v prostorách muzea.

Sledujte www.muzeumkralupy.cz 
(především složku online) a facebook, 
kde pro vás stále připravujeme mnohé 

zajímavosti, videa, obrázky.

Stavba mostu, 
rok 1927.

Náměstí,  
rok 1927.
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27DDM

Naši lidé 
 Jmenuji se Kristýna Viktorová a jsem pedagog 
volného času. Mám vystudovanou Obchodní akade-
mii v Kralupech, 
dále Vyšší od-
bornou školu do-
pravní a Vysokou 
školu obchodní. 
Při práci jsem si 
dodělávala dál-
kově Střední pe-
dagogickou ško-
lu v Berouně. Ve 
volném čase se 
ráda věnuji kre-
ativní tvorbě, své 
dceři a knihám.  
V letošním škol-
ním roce vedu dva kroužky: Výtvarné hrátky a Ne-
tradiční předškoláček, dále klubíky Cvičeníčko 1, 
2 a 4. V kroužku Výtvarné hrátky se malé děti od 
4 do 6 let seznamují s různými výtvarnými techni-
kami a učí se správnému zacházení s výtvarnými 
potřebami. V kroužku Netradiční předškoláček si 
děti nenásilnou formou zdokonalují své dovednosti 
v různých oblastech - např. jemné a hrubé motori-

ky, předmatematických představ či oblasti jazykové 
a komunikativní. Cvičeníčka navštěvují děti ve věku 
1 až 3 roky. Zábavnou formou se učí známé říkanky 
a básničky, zdokonalují své pohybové dovednosti, 
hrají na hudební nástroje a utvářejí si sociální vztah 
s ostatními.

Připravujeme na prosinec:
5. 12.  Mikulášská pro nejmenší  

15. 12.  Vánoční podvečer 
 Zdobení vánočního stromku

24. 12.  Vánoční běh s René Kujanei

DDM Kralupy LISTOPAD
CENTRUM VOLNÉHO ČASU ■ Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01 ■ e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ tel.: 315 722 430

www.ddmkralupy.cz

Těmito řádky bychom chtěli vyjádřit vzpomínku na naši milovanou kolegyni, paní Mirku 
Pupíkovou. Pracovala v DDM jako pedagog volného času, vedla zájmové útvary - dramatický, 
taneční a cvičeníčko pro malé děti. Její úsměv dokázal vždy pohladit a navodit dobrou 
atmosféru, byla velmi obětavá a vstřícná k druhým lidem. Prostě úžasný a milý človíček. 
Budeme na ni vždy vzpomínat s láskou. KOLEKTIV DDM



28 ŠKOLY

Poděkování 
hlídce městské 
policie

MŠ EDVARDA BENEŠE

Ch těly bychom touto cestou poděkovat 
hlídce městské policie, kterou jsme 

během naší vycházky s dětmi potkaly v ulici 
Vltavská dne 13. 9. 2022 v dopoledních ho-
dinách. Kontakt s dětmi navázali strážníci 
dotazem přes okénko vozu, z jaké jsou škol-
ky. Děti se postupně osmělily, odpovídaly, 
jak se jmenuje školka, kam chodí a z jaké 
jsou třídy. Strážníci vystoupili z vozu a ze-
ptali se, zda by děti chtěly vidět, čím je vůz 
vybaven. Názorně pak dětem předvedli k 
čemu je defibrilátor, jak se sbírá nebezpečný 
odpad za pomocí peanu, co znamená číslo na 
uniformě, že nosí i zbraň a k čemu používají 
terčík. Děti byly velmi zvídavé a nadšené. 

Díky za neformální setkání s praktickou 
ukázkou. 

Děti a učitelky ze třídy Poupátek MŠ Dr. 
E. Beneše, detašovaného pracoviště U Šíp-
kové Růženky.

ZŠ 28. ŘÍJNA

Hurá! Konečně jsme se dočkali – je 
6. října a naše škola (kromě těch nej-

menších) vyráží na výlet do ZOO Praha. 
Počasí nám přeje, na cestu svítí sluníčko. 
A tak si ani hustým silničním provozem 
nenecháme zkazit náladu. Jsme plni očeká-
vání, co zažijeme. Vystoupíme z autobusu 
jen kousek od vstupní brány do ZOO. Každý 
dostává vlastní vstupenku, kterou si střeží 

jako poklad, aby se dostal za turnikety. Tam 
se rozdělíme do tří skupin. Každá skupi-
na má svůj program a vlastního průvodce.

První skupina navštíví VELKÉ SAVCE. 
Dozvídáme se spousty zajímavostí ze života 
klokanů, pand, orangutanů, hrochů, slonů, 
žiraf a goril. Ví třeba někdo z vás, jak je vel-
ký klokan hned po narození? Jako fazole. 
Nebo kolik času prospí žirafa za 24 hodin? 
20 minut. Na vlastní kůži jsme zažili, proč 
se říká, že je někdo zvědavý jako opice – 

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO
vás zve na

Tradiční adventní jarmark
Dne 1. 12. 2022

Srdečně zveme na obnovené prodejní trhy 
plné vánočních výrobků a dekorací.

Od 10:00 do 17:00 hodin v hale školy.
Přijďte s námi přivítat advent.

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Š kolní družina je místem, kde někte-
ří žáci začínají i končí svůj školní den. 

Místem, kde mají možnost oddechu, navá-
zání dalších přátelství, sportovního i vý-
tvarného vyžití a všestranného rozvoje své 
osobnosti. Družině patří celé patro nad jí-
delnou, kde jsou útulné a kvalitně vybavené 
třídy. Po většinu roku družina využívá hři-
ště a herní prvky v areálu školy. Je místem, 
kam chodí děti i paní vychovatelky rády.

Družina je letos, stejně jako každý rok, 
zcela naplněna, navštěvuje ji 205 dětí 
a školní klub 10 dětí. Kromě pravidelné 
činnosti nabízí i kroužky a další akce. Děti 
mohou vybírat z následujících kroužků: vý-
tvarný, šikovné ruce, míčové hry, hudební-
ček, sportovní hry, anglický jazyk pro 1. a 2. 
třídu a vařeníčko, o které byl letos opravdu 
mimořádný zájem (viz foto).

A co nás čeká v nejbližším období za ak-
ce? Dne 1. listopadu pořádáme pro druži-
nové děti zážitkový výlet do čokoládovny 
v Šestajovicích. V prosinci máme naplá-

nované filmové představení v KaSS Vltava 
a tradičně mikulášskou nadílku a vánoč-
ní besídku. V lednu se děti mohou těšit na 
karneval. Školní družina se úspěšně účast-
ní soutěží vyhlašovaných DDM, městskou 
knihovnou a kralupským Ekocentrem. Tím 
nejen reprezentujeme naši školu, ale dává-
me každému žákovi další možnost být oce-
něný, zažít uznání, cítit se dobře.

ROMANA HRBKOVÁ, 

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

Výlet do ZOO

malé mládě orangutana se na nás přišlo 
podívat opravdu zblízka.

Druhá skupina odvážných školáků vyrá-
ží na průzkum ŠELEM – ty se líně válí na 
sluníčku. Vidíme lachtany, pandy, vydry, 
medvědy, vlky a hyeny. Překvapuje nás, že 
i lachtan je šelma. Zastavujeme u výběhu 
vlků, ale žádnou Karkulku tu nevidíme, tak 
pokračujeme ve svém putování za hyenami.

Třetí skupina se vydává po stopách 
VZÁCNÝCH A JEDINEČNÝCH živočichů. 
Těmi jsou například gaviálové, lemuři, di-
kobrazové, tučňáci a spousty zajímavých 
ptáků. Se zájmem pozorujeme hravé a ne-
posedné tučňáky. Ve výběhu lemurů je až 
podivný klid, protože je přepadla viróza. 
Nemoci se zkrátka nevyhýbají ani zvířát-
kům…

Jsme příjemně unaveni a plni nevšedních 
zážitků se vracíme zpátky do školy.

Děkujeme za finanční podporu SRPŠ na 
tento výlet.

LENKA RŮŽKOVÁ

Na návštěvě ve školní družině
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Žáci a učitelé ZŠ Gen. Klapálka vás zvou na:

ADVENTNÍ SETKÁNÍ S RODIČI
ve čtvrtek 1. prosince 14:30-17:00 hodin ve vestibulu školy.

Program:

 VÁNOČNÍ TRHY  ZPĚV KOLED  OBČERSTVENÍ  BAZÁREK
Máte doma zimní výbavu a oblečení, které vaše děti již nevyužijí? 
Přijďte si ho prodat. Další informace na sr.predseda@seznam.cz.

Těšíme se na vás!
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ZŠ JODLOVA

V tomto školním roce se učitelé a žáci 
z naší školy zapojili do projektu s ná-

zvem „Systémová podpora škol s vyšší kon-
centrací žáků z odlišného sociálně-kultur-
ního prostředí“.

Tento projekt je realizován po dobu 
několika měsíců, a to od jara 2022 do 

června 2023, cílem je především vzbu-
dit zájem a pocit úspěchu u žáků, kteří 
se z různých důvodů necítí být zatím v ni-
čem úspěšní. 

Do tohoto projektu je na naší škole za-
pojeno celkem pět pedagogů a ke každému 
z pedagogů je vybrána skupinka několika 
žáků. Úkolem každé pracovní skupinky je 
vymyslet a zrealizovat kreativní činnost, 

např. taneční, hudební či dramatické vy-
stoupení nebo zpracovat výtvarné dílo. 
V rámci nácviku a příprav mohou žáci a pe-
dagogové využít pomoc a rady profesio-
nálního lektora. Naši žáci se na přípravy 
a nácvik velmi těší a nemohou se dočkat, 
až nám své výsledky předvedou například 
na školní vánoční besídce. 

BC. HANA MAZOCHOVÁ

ZŠ KOMENSKÉHO

P rvní dojmy na druhém stupni jsou pro 
mnohé zvláštní. Noví učitelé, nové 

předměty, noví spolužáci. Proto jsme pro 
naše šesťáky připravili třídenní adaptační 
kurz. Pořádán byl spolu s organizací Život 
bez závislosti, certifikovanou organizací 
pro podporu všeobecné prevence a osob-
nostního rozvoje na školách, která ho po-
mohla zprostředkovat.

Navštívily nás milé lektorky, které první 
dva dny různými metodami a hrami po-
máhaly žákům se vzájemně více poznat. 
Součástí byl i rozvoj důvěry mezi sebou.

Třetí den navazoval na adaptační kurz 
výlet do parku ve Veltrusech, kde po rozdě-

lení do skupinek žáci spolupracovali a řešili 
rozmanité úkoly. Také učitelé mohli lépe 
poznat své nové žáky a pomoct jim s pře-
stupem a seznámením se s novými podně-
ty, které je budou potkávat po celý druhý 
stupeň. Všichni si tento společný čas užili 
a těší se na další společné zážitky.

ONDŘEJ MIŇOVSKÝ

ZŠ V. HAVLA

V září se konalo Mistrovství světa ve ves-
lování v Račicích a my jsme byli u toho. 

Spolupráci s LABE arénou jsme navázali 
už v červnu 2019, kdy jsme tam vyrazili na 
první třídenní cyklokurz. Děti si vyzkou-
šely pro ně v té době ještě téměř neznámé 
paddleboardy, s Petrem „Čápem“ Procház-
kou, několikanásobným mistrem svě-
ta v rychlostní kanoistice, se naučily, jak 
ovládnout dračí loď a na kole se vydaly do 
Roudnice, Terezína, Litoměřic. 

Kromě pravidelných cyklovýletů si v LA-
BE aréně ve Štětí v rámci projektového dne 
vyzkoušely, jak se trénuje na veslovacích 
a biatlonových trenažérech a při té příleži-
tosti dostaly nabídku zúčastnit se zahajo-
vacího ceremoniálu MS a stát se patronem 

maďarské veslařské reprezentace. Některé 
byly nominovány za vlajkonoše, všechny si 
užily večerní dronovou show a závěrečný 
ohňostroj. Z Račic odjížděly s obrovským 
pohárem za 1.místo a nejrychlejší team 
v soutěži škol na veslovacích trenažérech. 

V říjnu plánujeme další sportovní den, ten-
tokrát u nás ve škole, a chceme se zapojit i do 
projektu Česko vesluje.  LUCIE ČIPEROVÁ 

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ pořádá ZŠ V. Havla, Revoluční, Kralupy n. Vlt., ve 2 kolech, tj. 4 různé testy – v polovině prosince a začátkem února. 

VYZKOUŠEJTE SI TESTOVÉ ÚLOHY, VYTVOŘENÉ NOVĚ LEKTORKAMI PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PODLE STÁTNÍHO ZADÁNÍ! GENERÁLKA NA PŘIJÍMAČKY!
Vaše testy z češtiny i matematiky opravíme a bezprostředně sdělíme vaši procentuální úspěšnost. 

Pro účastníky našich kurzů jsou přijímačky nanečisto zdarma, pro ostatní za poplatek 50 Kč/1 test.
Pro přesné termíny a časy sledujte další vydání Kralupského Zpravodaje a též www.zsvhkralupy.cz

Přihlášky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: mazourkova.jaroslava@sosasou.cz  do 30. 11. 2022.

Cílem je především vzbudit zájem a pocit úspěchu

Adaptační kurz aneb  
Vítejte na 2. stupni, Komeňáčci!

Račice 

Račice - vlajkonoši.

Račice 
- tým 

školy.
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V šemi smysly: 750 návštěvníků, přes 150 
studentů a pedagogů, 16 stanovišť pl-

ných her a vědy pro malé i velké, 160 vypi-
tých šálků kávy a 100 snědených preclíků, 
tak vypadala Noc vědců na gymnáziu. / 
Knihovna žije! Ve školní knihovně se začal 
scházet kroužek knihomolů. / Našim stu-
dentkám to pálí: Volejbalové dívčí družstvo 
DG se umístilo na čtvrtém místě v celore-
publikovém finále středních škol v Jablon-
ci nad Nisou. / Jak moc dobrý je dobrý? 
Na tradiční Minikonferenci o vzdělávání, 

která se letos zaměřila na hodnocení žáků, 
vystoupili zástupci státních a soukromých 
gymnázií, České školní inspekce a PedF 
UK. / Muzeum tak trochu jinou optikou: 
Za fyzikou a na workshopy o optice vyrazi-
la do Národního technického muzea kvar-
ta. / Básně o bílé košili a studijním pobytu 
s Erasmem v Madridu… Poezie o útrapách 
mládí v provedení mistrů v Slam poetry 
Anatola Svahilce a Garçona a workshopy 
neformálního vzdělávání okouzlily sku-
pinku našich studentů na festivalu Příští 

stanice svět pořádaném Dům zahraniční 
spolupráce v Praze. / Sebevědomá a rozpo-
ruplná: Škola vyrazila na komponovaný po-
řad o Číně. / Smažák to není: Školní jídel-
na zasvětila jeden den kompletně bezmasé 
gastronomii. / Já ti to spočítám: Vypukla 
školní klání v matematické Pythagoriádě 
a PišQworkách. / Srdečně vás zveme 
na Den otevřených dvěří a vánoční 
trhy ve středu 30. 11. 2022 od 14:30 
do 17:00.

KLÁRA SIKOROVÁ

Říjen 
na DG

Základní umělecká škola Kralupy 
nad Vltavou vás srdečně zve…

Dušičkový koncert
1. listopadu 2022, 18:00 hod. 
Sál ZUŠ v hotelu Sport
 

Klasicismus v hudbě
15. listopadu 2022, 17:30 hod.
Muzeum Kralupy 

Společný večer žáků hudebního  
a literárně-dramatického oboru
22. listopadu 2022, 18:00 hod.
Velký sál KaSS Vltava

Během závěru listopadu a v průběhu prosince se bude-
me připravovat na provedení České mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby, která po dvouleté neplánované přestávce 
proběhne ve čtvrtek 22. prosince 2022.

Bližší informace najdete na www.zuskralupy.cz.

Děkujeme a těšíme se na shledanou!

Luboš Harazin, ředitel školy

Z Noci vědců na 
Dvořákově gymnáziu.
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Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
Na referenta Odboru výstavby a územního 
plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou
(agenda památkové péče, na dobu určitou) 
PRODLOUŽENO

Nástup: dle dohody

Pracovní náplň:
zajišťování výkonu agendy státní správy na úseku památ-
kové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, zajišťování výkonu agendy válečných hrobů a piet-
ních míst dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 
a pietních místech.
Platové zařazení: platová třída: 10., dle nařízení vlády ČR 
č. 341/2017 Sb., v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb. 
(zákoník práce).    
Lhůta pro podání přihlášek do: 14. 11. 2022.

Plná znění výběrového řízení najdete na: www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“. 

Chtěli byste mít fotku na obálce Kralupské-
ho Zpravodaje? Tak neváhejte a zašlete 
svoje díla na adresu zpravodaj@mestokra-
lupy.cz. Orientace fotografie musí být na 
výšku. Objektem fotografie může být jaká-
koliv dominanta města. Děkujeme.

RÁDI FOTÍTE? 
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Stoj na jedné noze
Dnes už všichni víme, že pohyb je klíčo-
vým prostředkem pro zvýšení kvality živo-
ta. Pozitivní vliv cvičení na širokou škálu 
oblastí, od zdravého srdce po psychiku, lze 
jen těžko vyvrátit. Otázkou tedy není zda-
li, ale jak. Vědět, že bychom měli, bohužel 
nestačí. Přetavit přesvědčení v praxi není 
snadné a vždy je celá řada důvodů, proč to 
nechat na jindy.

Když už se člověk odhodlá a začne bu-
dovat nový návyk, hlavní prioritou by mě-
la být udržitelnost. I ten nejlepší trénink 
je k ničemu, pokud zůstane jen na papíře. 
Pravidelnost a konzistence jsou ty nejdů-
ležitější parametry, v jejichž dodržení vám 
dopomůže i vhodný výběr tréninkových ná-
strojů a metod.

Závislost na komplikovaném vybavení 
a konkrétních podmínkách jen vytváří dal-
ší překážku. Nic z toho přitom není nezbyt-
né pro naprosto plnohodnotný trénink.

Pokud chcete například zlepšit svůj cit 
pro rovnováhu a vybudovat si stabilnější 
oporu dolních končetin, nepotřebujete k to-
mu BOSU, ani jiné specializované vybavení. 
Poslouží vám obyčejný stoj na jedné noze.

Vychylování na jedné noze
K tomuto cvičení vám postačí trocha vol-
ného prostoru a libovolný předmět, který 
můžete vzít do jedné ruky. Předpokladem 
je schopnost udržet rovnováhu ve stoji na 
jedné noze.

JAN VOŘECHOVSKÝ

Přestávka 
na pohyb

PROVEDENÍ
Stoupněte si na jednu nohu 
tak, abyste v ní cítili pevnou 
oporu. Kotník není vpadlý, 
koleno je odemčené (mírně 
pokrčené) a směřuje do stej-
ného směru jako špička.
1. Položte s kontrolou před-
mět na zem. Neházejte – jen 
tam, kam dosáhnete.
2. Dotkněte se předmětu 
špičkou volné nohy.
3. Seberte předmět ze země 
druhou rukou, než kterou jste 
ho předtím položili.
4. Narovnejte se a opakujte 
od 1. bodu. Po 1-2 minutách 
vystřídejte nohy.

Všechny pohyby prová-
dějte s kontrolou a snahou 
udržet stojnou nohu ve sta-
bilní pozici. Pracujte pomalu 
a pozorně. Jestli vám dělá 
problém sehnout se nízko 
k zemi, vezměte si třeba la-
hev, nebo cokoliv vyššího. 
Obtížnost si nastavujete i tím, 
jak daleko od sebe předmět 
pokládáte.

Procvičujte pravidelně 
a brzy se budete moci těšit 
z lepší rovnováhy, stability 
a důvěry ve své dolní kon-
četiny. A to jak při sportu, 
tak v běžném životě.

Podzim v DPS ■ V říjnu se rozběhly aktivity 
projektu V Kralupech společně. 
Děti se po prázdninách sešly se 
svými seniorskými kamarádkami 
a kamarády. Jejich společné 
tvoření bylo ovlivněno podzimní 
tematikou.

H oubová výzdoba zpříjemnila prostředí 
některých bytů a také vstupní prostory 

obou domů DPS.
Skupinku seniorských němčinářů neo-

hrozil syndrom věčných začátků při studiu 
cizího jazyka. Pevné jádro vydrželo a vstou-
pilo do dalšího roku prokousávání se nový-
mi slovíčky a gramatickými pravidly. První 
příležitostí pro využití nabytých vědomostí 
bude adventní výlet do Drážďan.

Na výlet vlakem do Drážďan 1. pro-
since se zájemci mohou přihlásit na 
recepci zeleného domu DPS nebo na 
telefonním čísle 602 261 207.

D. KNÖPFELMACHEROVÁ, V KRALUPECH SPOLEČNĚ
Společná tvorba dětí a seniorů.
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Kontakt na trenéra v redakci KZ.
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N áš klub FK ČECHIE KRALUPY měl zastoupení v nejstarší 
kategorii U13, které se také říká mladší žáci, což letos obnáší 

kluky z ročníku 2010 a mladší. V každé kategorii, stejně jako v té 
naší U13, se účastnilo 8 týmů rozdělených do dvou skupin. Každý 
tým odehrál v turnaji 5 zápasů, a jak je u mladších žáků běžné, zá-
pasy se hrály na polovině normálního fotbalového hřiště, na němž 
tedy byly postaveny dvě hrací plochy, kde se hrály souběžně vždy 
dva zápasy najednou. Každý zápas trval 20 minut hrubého času. 
Kategorie U13 hrála na hřišti s umělou trávou, a i když od rána 
docela dost pršelo, na začátek turnaje (i po celý jeho zbytek) bylo 
počasí již milostivé a na nějakou dobu dokonce vysvitlo i sluníčko.

Turnaj kategorie U13 otevírali naši kluci hned zápasem proti VIK-
TORCE ŽIŽKOV, coby nejvěhlasnějším soupeřem do jména v naší 
kategorii. Kluci se slavného jména nezalekli a brzy jsme šli do vedení 
brankou Honzy Boháče. Soupeř bohužel ke konci zápasu (doslova 
po jediné povedené akci) srovnal na konečných 1:1, ale i tak pro nás 
byla remíza moc cenná. V druhém zápase proti FC TEMPO PRAHA 

Bohemia Soccer 
Cup Strahov
■ O sváteční středě 28. 9. 2022 jsme se odpole-
dne na pražském Strahově, coby tréninkovém 
centru AC Sparta Praha, zúčastnili fotbalového 
turnaje nazvaného Bohemia Soccer Cup Strahov 
2022. Turnaj byl zorganizován pro 6 dětských ka-
tegorií, a to U8, U9, U10, U11, U12 a U13. 

jsme naopak brzy prohrávali, ale po srdnatém výkonu kluci výsledek 
těsně před koncem dokázali otočit na 2:1 v náš prospěch, kdy obě 
branky vsítil Tomáš Zajíček. V posledním skupinovém zápase jsme 
porazili tým z Domažlicka SOKOL MRÁKOV celkem přesvědčivě 
2:0, i když soupeřovi hráči byli šikovní a bojovní. O góly se tento-
krát zasloužili Šimon Měchura a Honza Boháč.

Hodně nečekaně jsme se 7 body vyhráli naši skupinu a dle vý-
sledků druhé skupiny jsme v rozřazovacím zápase o celkové umís-
tění vyfasovali v pořadí druhý tým SOKOL STODŮLKY. Ani ten 
na naše kluky nestačil a po dvou gólech Honzů Šenkýře a Boháče 
jsme vyhráli 2:0, a tím se dostali do finále. Tam jsme změřili síly 
opět s týmem FC TEMPO PRAHA, který si v druhém rozřazo-
vacím zápase o finále poradil s mužstvem FOTBAL ZÁKOLANY 
2:1. Ve finálovém zápase měl pražský soupeř více ze hry, nicméně 
v polovině hrací doby jsme se brankou ostrostřelce Honzy Bo-
háče ujali vedení. Když zhruba po 3 minutách tentýž hráč vsítil 
druhou branku, zdálo se vše jasné. Bohužel tato druhá branka 
nám nakonec zřejmě správně nebyla uznána pro porušení pravi-
dla výkopu přes půl hřiště. To se nám stalo osudným, kdy soupeř 
těsně před koncem hrací doby srovnal pro nás nešťastným gólem 
na 1:1 a o vítězi turnaje kategorie U13 musely rozhodnout penal-
ty. V nich se štěstěna přiklonila na stranu pražského týmu, který 
proměnil všechny tři penalty, což se našim klukům bohužel ne-
podařilo. V očích většiny našich fotbalistů se objevil smutek a tu 
a tam i slzy. Ale to bylo jen krátkodobé, při závěrečném vyhláše-
ní, kdy kluci stáli na druhém stupínku vítězného pódia, všichni 
již slavili druhé místo, čímž udělali radost hlavně sami sobě, ale 
také všem fanouškům fotbalového klubu FK ČECHIE KRALUPY.

Kromě výše zmíněných mužstev se kategorie U13 účastnily ještě 
týmy SK ZBRASLAV a SK ROZTOKY.

Mužstvo FK ČECHIE KRALUPY pod trenérským vedením Jirky 
Slacha a Bohouše Běhounka staršího v turnaji úspěšně reprezento-
vali tito hráči: Jakub Lácha, Šimon Měchura, Petr Hladík, Kryštof 
Januška, Libor Masný, Tomáš Zajíček, Maxim Sochor, Jan Boháč, 
František Šutta, Jan Šenkýř a Michal Kazda.  JIŘÍ SLACH, TRENÉR

Bohemia Soccer Cup Strahov.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 Č

EC
H

IE
 K

R
AL

U
PY



33SPORT

LEDNÍ HOKEJ
Krajská liga

HK Kralupy – Spartak Žebrák 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 18. Bradáček (Kaprál, Řehák), 26. Chládek (Ham-
pl, Kaprál), 45. Chládek (Hampl, David), 55. Husarik (Husarik, Verbík 
R.), 59. Marek (Hampl, David) – 7. Jurda, 13, Šmíd (Belda, Štembera)

HC Hvězda Praha – HK Kralupy 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 10. Veverka (Hlaváč), 44. Adam (Pelant), 49. 
Klement – 8. Verbík J. (Kaprál), 40. Kaprál (Hampl, Bradáček), 46. 
Chládek (Verbík J.), 57. Binko (Soukup, Řehák), 60. Bradáček (Binko)

HK Kralupy – HC Junior Mělník 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Soukup (Kaprál, Verbík J.), 10. Šmíd (Hampl), 
20. Bradáček (Verbík J.), 21. David (Marek, Kaprál), 47. Bradáček 
(Kaprál, Šmíd), 47. Hampl (Chládek) – 33. Škutina

HC Čáslav - HK Kralupy 
3:4 po prodloužení  
(2:2, 0:1, 1:0)

Branky: 5. Barbora (Janata), 14. Sladký (Navrátil), 59. Florian - 9. 
Šmíd (Chládek), 20. Šmíd (Hampl, Bradáček), 30. Soukup (Kaprál), 
64. Soukup (Šmíd) 

FOTBAL
I. A třída

SK Kladno B – FK Kralupy 6:1 (4:1)

Branky: 3. Šnobl Matěj, 8. Pospíšil Lukáš, 29. Šnobl Matěj (pen.), 
33. Blažek Michal, 50. Šnobl Matěj, 53. Pospíšil Lukáš – 25. Mařík 
Stanislav (pen.)

FK Kralupy 1901 – SK Rakovník 0:0 

FK Kralupy 1901 – Viktoria Vestec 1:2 (0:2)

Branky: 53. Junek Petr – 18. Matysík Radim, 29. Ježdík Jiří

FK Kralupy 1901 – Dyn. Nelahozeves 0:0 

MSK Klecany - FK Kralupy 1901 2:3 (1:0)

Branky: 32. Ševčík Matúš, 82. Dvořák Ondřej - 57. Junek Petr, 73. 
Krejza Luboš, 84. Weiner David

III. třída

TJ Liaz Vehlovice – FK Kralupy 1901 B 0:6 (0:4)

Branky: 15. Glogas Michael, 27. Hrabal Pavel, 29. Klier Denis, 44. 
Kinter Richard, 70. Svoboda Matyáš, 86. Zabilanský David

FK Kralupy 1901 B – TJ Sokol Dolany 0:2 (0:2)

Branky: 7. Švéda Adam, 20. Kopecký Jan

FK Kralupy 1901 B – FC Lobkovice 3:0 (2:0)

Branky: 6. Krejza Luboš (pen.), 30. Krejza Luboš (pen.), 51. Krejza 
Luboš

TJ St. Mlékojedy - FK Kralupy 1901 B 1:4 (0:1)

Branky: 53. Nezbeda Pavel - 34. Dolejší Oliver Šimon, 46. Kolmistr 
Martin, 70. Vránek Matouš, 85. Wachauf Rudolf

IV. třída

Sokol Ledčice – FK Čechie Kralupy 0:6 (0:1)

Branky: 24. Kovář František, 55. Kovář František, 70. Kovář Franti-
šek, 73. Moravec Lukáš, 74. Gaško Martin, 85. Pospíšil Mikuláš

TJ Tursko – FK Čechie Kralupy 0:2 (0:1)

Branky: Denis Dobiáš, Martin Gaško

FK Čechie Kralupy – Sokol Sazená 9:0 (5:0)

Branky: 2. Kovář František, 8. Dobiáš Denis, 27. Cakl Josef (vl.), 
30. Janoušek Filip, 35. Gaško Martin, 61. Dobiáš Denis, 68. Pospíšil 
Mikuláš, 78. Gaško Martin, 88. Novák Jiří

TJ Sok. Jeviněves – FK Čech. Kralupy 0:8 (0:2)

Branky: 12. Pospíšil Mikuláš, 27. Dobiáš Denis, 50. Vydra Jakub, 52. 
Kovář František, 54. Pospíšil Mikuláš, 65. Vydra Jakub, 70. Vydra 
Jakub, 83. Gaško Martin

BASKETBAL
U14 – dívky

BK Kralupy Junior  
– Spolek BK Lokomotiva KV

97:13  
(36:4, 44:6, 70:8, 97:13)

U15 - dívky

BK Kralupy Junior – BA Tygřice Louny
75:50 (14:12, 37:19, 
55:33, 75:50)

Ženy

BK Kralupy Junior – BK Příbram 92:46

BK Kralupy Junior – BK Benešov 61:59

Středočeská basketbalová liga mužů

BC Benešov B – BK Kralupy-Junior
62:66 (výsledky  
po jednotlivých čtvrtinách 
9:13, 23:25, 42:42)

3 nejlepší střelci Kralup: Orgoník 19b, Štroukal 14b, Karhan 10b

FLORBAL
Divize

Kralupy Wolves – TJ Sokol Královské 
Vinohrady B

10:6 (4:4, 3:3, 3:3)

Branky: 6. Petr Husťák, 8. Ondřej Diepolt, 12. Adam Kozel, 19. Marek 
Čejka, 24. Adam Kozel, 38. Jan Suk, 40. Marek Čejka, 43. Jakub 
Hájek, 45. Marek Čejka, 60. Marek Čejka – 28. Radovan Vnuk, 31. 
Radovan Vnuk, 35. Jan Švejda, 44. Vojtěch Doucha, 52. Jan Švejda, 
57. Jan Švejda; 

Florbal Chomutov B U23  
– Kralupy Wolves

5:8 (3:2, 1:1, 1:5)

Branky: 7. Adam Martin, 10. Marek Nekuda, 15. Marek Nekuda, 24. 
František Tadeáš Kubík, 44. Martin Morava – 3. Marek Čejka, 6. Jan 
Řehák, 31. Jan Řehák, 45. Jakub Hájek, 53. Jan Suk, 58. Jakub Hájek, 
58. Jan Řehák, 59. Jakub Hájek; rozhodčí: Lukáš Pekárek – David 
Scholz

Kralupy Wolves  
– 1.FBC DDM Děčín IV

11:7 (2:1, 6:2, 3:4)

Branky: 20. Jan Řehák, 20. Matyáš Metoděj Krahulec, 24. Jan Suk, 
24. Kristián Malík, 24. Petr Husťák, 27. Pavel Procházka, 30. Ondřej 
Diepolt, 31. Lukáš Carvan, 44. Jan Michálek, 54. Matyáš Metoděj 
Krahulec, 55. Pavel Procházka – 16. Vladislav Vrátil, 37. David Matza, 
39. Michal Záruba, 50. Adam Závěrka, 51. Marek Sochor, 52. Marek 
Sochor, 55. Šimon Pilek

Kralupy Wolves - Florbal TJ Kobylisy 5:11 (1:4, 1:3, 3:4)

Branky: 18. Pavel Procházka, 37. Jan Řehák, 48. Marek Čejka, 59. 
Jan Suk, 59. Jan Suk - 5. Jan Hrdlička, 14. Daniel Havlíček, 16. Ondřej 
Kočí, 19. Vít Komorný, 22. Ondřej Kočí, 39. Jakub Zíka, 40. Tomáš 
Klouda, 41. Tomáš Klouda, 43. Jakub Zíka, 46. Ondřej Krejčí, 51. 
Daniel Havlíček

VOLEJBAL
Juniorky – 1. liga (Kralupy nad Vltavou/Praha)

Kralupy – SKŠ ZŠ Mikulova Praha 3:0 (25:17, 25:23, 25:14)

Kralupy – SKŠ ZŠ Mikulova Praha 3:0 (28:26, 25:14, 25:21)

Kralupy – TJ Orion Praha 3:0 (25:19, 25:14, 28:26)

Kralupy – TJ Orion Praha
2:3 (27:25, 25:20, 25:11, 
23:25, 11:15)

Kadetky (Extraliga) 

Kralupy – Tatran Střešovice 3:0 (25:16, 25:14, 25:11)

Kralupy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3:0 (25:21, 25:22, 25:22)

Kralupy – Volejbal Plzeň 
2:3 (25:27, 7:25, 25:20, 
25:18, 12:15)

Ženy – II. liga

Kralupy – Příbram
2:3 (16:25, 20:25, 25:19, 
27:25, 15:17)

Kralupy – Příbram 3:0 (25:14, 25:17, 25:16)

ŠACHY
O pohár starosty města Kralupy nad Vltavou 2022 (1. 10. 2022)

Mladší žáci

1. Jindřich Trejbal Šachový klub Velvary

2. Linda Štěpánková TJ KRALUPY, z. s.

3. Jonáš Fadrný
ŠK JOLY Lysá nad Labem, 
z. s.

7. Petr Jakoubek TJ KRALUPY, z. s.

11. Natálie Langmaierová – TJ KRALUPY, z. s.

Starší žáci + junioři

1. Tomáš Bezděk
Klub šachistů Říčany 
1925

2. Viktor Meca Sokol Brandýs nad Labem

3. Michal Langmaier TJ KRALUPY, z. s.

6. Michal Pospíšil TJ KRALUPY, z. s.

7. Adam Šťastný TJ KRALUPY, z. s.

8. František Šťastný TJ KRALUPY, z. s.

10. Tomáš Mašek TJ KRALUPY, z. s.

13. Daniel Bezděk TJ KRALUPY, z. s.

kolo Krajský přebor SŠS

TJ Spartak Vlašim B – TJ KRALUPY A 2:6

kolo Regionální přebor SŠS sk. B

ŠK Velvary A – TJ KRALUPY C  3,5:4,5

II. liga - ženy

Kralupy – Děčín 3:1 
(25:13, 25:19, 22:25, 
25:19)

Kralupy – Děčín 3:1 
(25:21, 14:25, 25:23, 
25:23)

Sportovní zpravodajství (od 23. 9. do 16. 10. 2022)
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MÁTE NÁMĚT NA REPORTÁŽ? 
Nenechávejte si jej pro sebe!

Kontaktní osobou pro Kralupy TV je paní Monika Doležalová, 
e-mail: dolezalova@prahatv.eu. Děkujeme.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
pro dědická řízení, majetková vyrovnání, banky, 

soukromé klienty, odborné konzultace

Ing. arch. Hana Blahůšková
Makarenkova 496, 278 01 Kralupy nad Vlt.

Tel.: 605 921557, e-mail:hanka.bl@seznam.cz

Harmonizace prostoru
podle principu Feng Shui

Astrologické konzultace

Ing.arch.Hana Blahůšková
Makarenkova 496, 
278 01Kralupy nad Vltavou
Tel.: 605 921 557, 
e-mail:hanka.bl@seznam.cz

INZERCE

Jmenuji se Richard Rudol-
ph Krejsa, je mi 76 let a ži-

ji ve Franklinu, Tennessee, 
v USA. 

Začátkem prosince se 
s manželkou chystáme do 
Prahy. Touto cestou se sna-
žím najít kralupské příbuzné, 
které bych chtěl poznat a sdí-
let s nimi rodinnou historii.

Náš příběh:
Můj dědeček se jmenoval Alois 
Krejza a narodil se 8. ledna 1861 
v Minicích 15. Zemřel v roce 
1933 v USA a je tam i pohřben.

Jeho otec (můj pradědeček) 
Josef Krejza se narodil 5. srp-
na 1819 v Minicích 15 a byl že-
natý s Marií Šindlerovou, která 
se narodila 19. listopadu 1822 
v Minicích 11. Josef zemřel 
23. září 1873 a může být po-
hřben v Minicích.

Josefův otec (můj prapradě-

deček) Jan Krejza se narodil 
9. května 1791 v Hájích a zemřel 
4. srpna 1843 v Minicích 15. 
Byl ženatý s Annou Zahrádko-
vou, která se narodila 10. červ-
na 1793 v Minicích 8 a zemřela 
13. května 1852 v Minice 15.

Bylo mi řečeno, že domy, ve 
kterých žili, byly strženy a na-
hrazeny, čísla se změnila. Mi-
nice č. 15 je prý nyní č. 45. Pří-
buzní dříve pracovali na zámku 
Nelahozeves.

Když jsme byli v Kralupech 
v roce 2017, navštívili jsme 
hřbitov a podařilo se nám najít 
několik hrobů se jménem Krej-
za, ale nic bližšího nevíme.

Kdybyste o někom z našich 
předků věděli, dejte nám pro-
sím vědět, budeme vám velmi 
vděční.

Děkuji.
RICHARD KREJSA, 

E-MAIL: RKREJSA@BELLSOUTH.NET; 

TEL.: 615 870-2294; 615 791-9012

Znali jste Krejsovy?  
Pomůžete setkání po letech?
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MÁM ZÁJEM O OBRAZ (OBRAZY) 
MALÍŘE JOSEFA HOLUBA.

Cena obrazu podle velikosti, stavu malby, rámu, velikosti a dataci 
vzniku, neplatíte žádné zprostředkovatelské provize. Platba 

dle dohody a v hotovosti  na místě při převzetí obrazu, nabízím 
čestné a slušné jednání.

Vždy zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví či bazar.
Volejte v dobrém na 602 392 379. Jaroslav Rychtář.

VYKOUPÍM A MÁM ZÁJEM 
o sběratelské věci z 1. republiky, 1. a 2. světové války,

zejména předměty po vojácích, legionářích, četnících, policistech, 
pilotech, včetně  uniforem, jejich jakýchkoli částí, včetně 

vojenských obleků, sak, kalhot, čepic, přileb, opasů, přezek, šavlí, 
bodáků, mečíků a podobně, vyznamenání, vojenských odznaků, 

vzduchovek vojenských. 
Pište sms nebo volejte v dobrém na 602 392 379,  

vždy se ozvu zpět a dohodneme se.

Mateřská škola 
Dr. E. Beneše 

PŘIJME ASISTENTKU 
PEDAGOGA  

na poloviční úvazek. 
Informace na 

tel: 778 087 838.

PRODÁM 
TŘÍKOLOVÝ 
ELEKTRICKÝ VOZÍK
SELVO 31 000/EB 
zakoupený před 9 týdny. 
Původní cena 52 790 Kč, 
nyní za cenu 40 000 Kč.

Kontakt: 731 114 681.




