
Může být z Macaláku veřejný park? Odpověď 
není jednoznačná. Jedná se o ekologicky 
významnou část krajiny, která je ovšem 
místními hojně využívána. 

Rozhovor se třemi otužilci, kteří uskutečnili 
netradiční výstup na Sněžku, do půli těla a 
mrazu navzdory. Jaká byla cesta na vrchol a 
následný pocit ze zdolání nejvyšší hory Čech?

Město Kralupy nad Vltavou a jeho okolí 
disponuje řadou cyklotras i cyklostezek, jež 
ale mají značné nedostatky. Dočkáme se jejich 
vylepšení?

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů
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Začíná výstavba parkovacího domu
■  Tento velkokapacitní objekt, jehož realizační cena činí 102 838 034 Kč (90 % uznatelných 
nákladů představuje dotační částka z Integrovaného regionálního operačního programu), vznikne na 
místě bývalých jatek, v blízkosti ulic Havlíčkova a Libušina. Projekt je primárně určen pro zákazníky 
Českých drah. Dokončen by měl být v prosinci letošního roku.

ZPRAVODAJ
KralupsKý

Cena 15 Kč www.kralupskyzpravodaj.cz

www.mestokralupy.cz

Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

O d výstavby parkovacího domu si před-
stavitelé města mnohé slibují. Kralu-

py se dlouhodobě potýkají s nedostatkem 
parkovacích míst, a to i navzdory tomu, že 
jich v nedávné době vzniklo poměrně dost 
(např. v Dobrovského ulici). „Už v minulých 
letech se nám podařilo vybudovat hned ně-
kolik odstavných parkovišť. Dlouhodobě se 
však potýkáme s nárůstem vozidel, kterými 
se do Kralup dostávají lidé z okolí. Právě ty-
to řidiče bychom chtěli přimět k využívání 
parkovacího domu,“ uvedl kralupský sta-
rosta Marek Czechmann. O tom, že stavba 
parkovacího domu patří k prioritním vý-
stavbám v tomto roce, svědčí také podpora 
opozice. „Jestliže nyní Město stěží zvládá 
problémy s nedostatkem parkovacích míst, 
těžko by tuto situaci v nejbližší budoucnosti 
zvládlo bez nutné výstavby nového parko-
vacího domu,“ souhlasně dodává opoziční 
zastupitel a člen komise výstavby a rozvoje 
města Ivan Ottis. „Navíc pracovních míst 
ve městě spíše ubývá, než přibývá, je tedy 
zřejmá potřeba parkování pro spoluobčany 

dojíždějících za prací do Prahy. A chceme-li, 
aby naše město lidsky rostlo, tak je Praha 
jako významný zaměstnavatel náš největší 

potenciál, a my musíme proto vytvořit po-
třebnou logistiku,“ doplňuje na vysvětlení.

Pokračování na str. 4

Pohled na lokalitu u nádraží, kde 
bude stát parkovací dům.
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DUBEN

u Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
prostřednictvím výzvy 13/ 2020 „Sportovní infra-
struktura – Investice nad 10 mil. Kč“ z Národní spor-
tovní agentury.
u Rada města schválila administrátora dotace 
na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu“, a to 
společnost B&P Research s. r. o., Brno, za cenu  
78 650 Kč včetně DPH.
u Rada města schválila uzavření dodatku smlou-
vy ze dne 4. 12. 2020 na vzniklé vícepráce spojené 
s vypracováním kompletně nového statického po-
souzení konstrukcí a zakládání, včetně samostatné 
části projektové dokumentace pro provedení stavby 
,„Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – více-
práce, statika“, a to za celkovou cenu 106 000 Kč 
bez DPH, resp. 128 260 Kč vč. DPH. 
u Rada města schválila vypracovaný dokument 
Bezpečnostní analýza za rok 2020 – podklad pro 
projekty a akce Programu prevence kriminality  
města Kralupy nad Vltavou na rok 2021.
u Rada města schválila Závěrečnou zprávu Progra-
mu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou 
za rok 2020.
u Rada města vzala na vědomí informaci o termínu 
zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních škol 
pro školní rok 2021/ 2022 ve dnech 6. 4. 2021 
a 7. 4. 2021. Organizace a průběh zápisu budou 
určeny a včas upřesněny podle vývoje pandemické 
situace a dle vládních opatření.
u Rada města schválila, že nebude obcím, jež uza-
vřely s městem Kralupy nad Vltavou dohodu o škol-
ském spádovém obvodu, účtovat neinvestiční výdaje 

školských zařízení (školních družin, školních klubů 
a školních jídelen) sloužících základním školám zří-
zeným městem Kralupy nad Vltavou za 1. pololetí 
školního roku 2020/ 2021, a to z důvodu mimořád-
ných opatření ve školství v souvislosti s koronavirem.
u Rada města vzala na vědomí informaci ředitele 
muzea o finanční náročnosti vybudování moderní 
expozice v bývalém pivovaru. Dále uložila ředite-
li městského muzea předložit RM návrh konceptu 
a expozic ve variantách využití přidělených prostor 
muzeu v budově „pivovarské sladovny“.
u  Rada města jmenovala Mgr. Hanu Bínovou  
ředitelkou příspěvkové organizace města „Městský 
bytový podnik Kralupy nad Vltavou“, s účinností od 
1. 4. 2021.
u Rada města schválila zřízení nového pracovní-
ho místa na odboru dopravy MěÚ pro výkon agen-
dy „převody vozidel, technické průkazy“, z důvodu 
zvýšení personální kapacity pro vyřizování přísluš-
ných žádostí a následné zkrácení „čekacích lhůt“ 
pro žadatele.
u Rada města schválila počet zaměstnanců města 
zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2021 
(počet 132 zaměstnanců – 121 pracovních tabulko-
vých míst, 11 zaměstnanců na MD a RD).
u Rada města schválila uzavření smlouvy o spo-
lupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO, Praha 6, 
na realizaci programu REVOLUTION TRAIN pro žá-
ky, studenty a veřejnost, a to za cenu 118 000 Kč.
u Rada města uložila odboru ŽP zajistit osázení 
plochy po původní kašně na Seifertově náměstí let-
ničkovými květinovými směsi, jako dočasné řešení.

příjem inzerce do 18. 3. 2021
do 12:00; zasílání článků a pozvánek

do 18. 3. 2021 do 12:00.
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PONDĚLÍ 15. BŘEZNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou

�

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

veřejné jednání
zastupitelstva města

Milí čtenáři,
únor utekl jak pára nad hrncem, stejně tak jak 
rychle přišlo a zase odešlo pravé a dlouho nepa-
matované zimní počasí. Ale že to byla paráda . 
Také jste si všimli, že těch asi čtrnáct dní trávili 
lidé venku snad ještě více času? Přiro-
zeně, a přišlo to v pravou chvíli, zrovna 
když nám vláda zakázala užívat si del-
šího pobytu na horách, tak jsme mohli 
jít konečně i ve městě bobovat, bruslit či 
běžkovat, radovat se z maličkostí, vrátit 
se tělem i duchem do dětských let a ne-
řešit nic jiného než přítomnost a bezsta-
rostnost. Asi bylo naše zoufalství nato-
lik silné, že se nakonec hora rozhodla přijít k Mo-
hamedovi. I ten největší morous musel pod sněho-
vou nadílkou blahem roztát. I ten největší strach, 
panika či hysterie, které se u nás zabydlely už 
před rokem, na malou chvíli z nečekaného zim-
ního počasí leknutím zkoprněly. I ten covid jako by 
alespoň v našich myslích na chvíli zmrzl. Bylo to 
boží a budeme si toto, leč krátké, období pamato-
vat jako nutnou vzpruhu ve vyhrocené, nešťastné 
a bezmocné době. Přesně řečeno, takto na něj bu-
dou vzpomínat ti, kterým se covid doposud vyhl.
Vzpomínat ve velkém budeme, tak nějak nepláno-
vaně, i v březnovém čísle. Bohužel. Naše město 

opustily významné a lidmi oblíbené osobnosti – 
Jindřiška Holeková, Jindřich Gombos a Vlasta Bri-
xová. Protože je mnozí z vás osobně znali, obdi- 
vovali i milovali, protože vstoupili do života 

mnoha Kralupanů, ovlivnili je i inspi-
rovali, věnujeme jim slovy jejich blíz-
kých krásnou a uctivou památku.
Jelikož se stalo již takovým mým zvy-
kem končit o něco veseleji, neoberu 
vás o trochu pozitivismu ani tento-
krát. Začíná jaro a s ním tradičně při-
chází několik pravidelných kralupsko-
-zpravodajských témat. Městem opět 

rezonuje nejrůznější stavební technika, po zim-
ním spánku odpočatá a probuzená činnost míst-
ních institucí, organizací či spolků a až hmata-
telná chuť vtiskávat nápadům a ideám svoji tvář. 
Třebaže nás covid brzdí, omezuje a unavuje, jedno 
se mu musí nechat. Dokázal nás nakopnout k vý-
konům, které bychom před jeho nástupem ne-
zrealizovali. Stále nás hecuje, a je-li v každém 
z nás špetka bojovnosti, dokážeme i nemožné.
Už cítím vůni jara, a tak ve psaní končím,  
abych se pořádně nadechla a načerpala  
dostatek energie na vše, co nás ještě čeká...
S přáním hodně sil KARMELA

slovo úvodem�
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Aktuální úřední hodiny MěÚ 
Kralupy nad Vltavou pro veřejnost
Aktuální informace na www.mestokralupy.cz.
V návaznosti na vydaná protiepidemiologická opatření o omezení provozu a úředních hodin 
pro veřejnost na obecních úřadech jsou na MěÚ Kralupy nad Vltavou takto omezeny úřední 
hodiny s tím, že do budovy budou vpuštěni a řádně vyřízeni jen občané, kteří se na daný 
termín a čas objednali prostřednictvím internetového rezervačního systému – toto se tý-
ká zejména občanů objednaných na agendy „řidičské průkazy“, „registr vozidel“, „občanské 
průkazy“, „cestovní průkazy“ a „živnostenský registr“. K návštěvě pracoviště „infocentrum“, 
ověřování podpisů a listin a pořizování výpisů, není potřeba předchozí rezervace.
Aktuální úřední hodiny MěÚ pro veřejnost
V OMEZENÉM REŽIMU:
PONDĚLÍ: .......... 8:00–12:00 ............. 13:00–17:00
STŘEDA: ........... 8:00–12:00 ............. 13:00–17:00
ČTVRTEK: .......... 8:00–11:00 ............. 12:00–15:00
Dále sdělujeme, že v zájmu bezpečného vyřízení věci je podle vydaných protiepidemiologic-
kých opatření potřeba upřednostňovat (v rámci možností vyřešení požadované záležitosti) 
s MěÚ telefonickou, e-mailovou a datovou formu komunikace – pracovníci MěÚ jsou nadá-
le na všech agendách, v průběhu celého pracovního týdne, k dispozici na těchto kontak-
tech: www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty.

REZERVACE MOŽNÉ I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU

Súčinností od 1. 3. 2021 dochází k úpravě sobotních otevíracích hodin pro 
veřejnost pošty Kralupy nad Vltavou 1, se sídlem na adrese Nerudova 

880/9, tato pobočka bude od uvedeného data poskytovat služby v rozsahu:

pondělí a středa  10:00–12:00 a 13:00–18:00 hod.,

úterý, čtvrtek a pátek 8:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.,

sobota  9:00–11:00 hod.

Rozsah hodin pro veřejnost pošty Kralupy nad Vltavou 3, se sídlem nám. 
J. Seiferta 698, Lobeček, se nemění a je zajištěn:

pondělí a středa  10:00–12:00 a 13:00–18:00 hod.,

úterý, čtvrtek a pátek  8:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

Informace o 9 partnerských Balíkovnách na území města Kralupy nad Vltavou, 
do kterých lze zaslat vybrané balíkové zásilky adresátům k vyzvednutí, jsou 
dostupné na www.ceskaposta.cz, popř. na bezplatné tel. lince 800 104 410.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022 DO KRALUPSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
KDY: úterý 6. 4. 2021 a středa 7. 4. 2021. Organizace a průběh zápisu budou ur-
čeny a včas upřesněny podle vývoje pandemické situace a dle vládních opatření.
Sledujte prosím průběžně webové stránky školy, na kterou se budete zapisovat, 
nebo webové stránky města.
ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT NA TĚCHTO ŠKOLÁCH:
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182
KDO: Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.

DO JAKÉ ŠKOLY SPADÁME PODLE 
ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:
spádové obvody kralupských základních škol naleznete 
na webových stránkách města v sekci „Školství“  
v souboru s názvem „ZŠ-spádové obvody_OZV_č.01–2019“
(https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/).

JAKÉ DOKLADY JSOU K ZÁPISU POTŘEBA: 
občanský průkaz,
rodný list dítěte.

Od 8. 3. 2021 dochází k dočasnému zrušení vybraných spojů na regionálních linkách 457, 458 a 617.
Současně některé autobusové spoje z linek 458 a 617 přejíždějí na linku 457. Primárním důvodem dočasného omezení zmíněných li-
nek je výrazný deficit ve výběru tržeb z jízdného ve veřejné dopravě na celém území Středočeského kraje.

DOPAD PRO CESTUJÍCÍ BUDE MINIMÁLNÍ, PROTOŽE NA VŠECH LINKÁCH SE JEDNÁ PŘEDEVŠÍM O POSILOVÉ SPOJE.  
CESTUJÍCÍ MOHOU VYUŽÍT PŘEDCHÁZEJÍCÍ, NÁSLEDUJÍCÍ ČI SOUBĚŽNÉ SPOJE. Jízdní řády s platností od 8. 3. 2021 budou zve-
řejněny na www.mestokralupy.cz, rovněž na autobusových zastávkách.
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Dokončení ze str. 1

„Zaparkuj a jeď“
Projekt je financován z Integrovaného regio- 
nálního operačního programu, a tak musí 
splňovat určitá kritéria. „Jedním z nich je 
i tzv. princip P+R („park and ride“, česky 
„zaparkuj a jeď“), čímž je tedy řečeno, že 
parkování by mělo sloužit zejména pro zá-
kazníky Českých drah, kteří budou jezdit 
vlakem do Prahy. Parkovací dům tedy ne-
bude sloužit ke čtyřiadvacetihodinovému 
parkingu. Naopak návštěvníci centra města 
mohou ke krátkodobému parkování toto 
místo využívat,“ vysvětluje principy fun-
gování parkovacího domu místostarosta 
Libor Lesák.

Zda budou moci řidiči využívat parkovací 
dům i pro dlouhodobé parkování, se časem 
ukáže na samotném provozu parkovacího 
domu. „Pro krátkodobé parkování k ná-
vštěvě banky, obchodů, lékařů je v centru 
města dle mého názoru parkovacích míst 
dostatek (parkování např. v ulici Vaníčko-
va, Žižkova, Palackého náměstí aj.). Další 
parkovací místa taktéž vzniknou v ulici Hu-
sova v rámci 4. etapy výstavby centra měs-
ta,“ komentuje současnou dopravní situaci 
v centru města starosta M. Czechmann.

Finančně dostupné parkování
Tento projekt by měl zároveň postupně eli-
minovat nárůst automobilů v přilehlých uli-
cích centra. Jednou z nich je kupříkladu uli-
ce Havlíčkova, jež bývá obsazována vozidly 
takřka nepřetržitě. Nicméně právě z této uli-
ce povede k parkovacímu domu jeden z klí-
čových nájezdů. Na vjezdu do parkovacího 
domu budou fungovat elektronické závory na 

vstupní kartu. Cena za parkování bude mu-
set být velmi nízká, což je také podmínkou 
 dotace.

Dostatek parkovacích 
míst pro cestující ČD
Parkovací dům se zelenou střechou bude 
mít tři patra a nabídne 353 míst pro 
automobily a 120 míst pro jízdní ko-
la. K dispozici budou také nabíjecí stani-
ce pro elektromobily. Součástí projektu je 
rovněž výsadba zeleně, realizace mobiliáře 
a veřejného osvětlení. Parkovací dům bude 
umístěn v docházkové vzdálenosti k bu-
dově vlakového nádraží (ulice Nádražní), 
proto se počítá i s vybudováním chodní-
ku. „Je jen trochu škoda, že se nepodařila 
účelová směna pozemků se společností 
Citronelle a. s., a přiblížení parkovacího 
domu blíže k nádraží,“ dodává zastupitel 
I. Ottis.

V horizontu několika měsíců bude zá-
roveň svým způsobem vyřešena i otázka 
kapacitně nedostatečného parkoviště na-
cházejícího se naproti nádražní budově. 
Zde v průběhu měsíce května začne vý-
stavba autobusového terminálu. Parkova-
cí dům pak bude strategicky navázán i na 
toto místo.

Výstavba potrvá do konce
letošního roku
Výstavbu parkovacího domu provede olo-
moucká firma Gemo a. s. Smlouva je po-
depsána a práce již byly zahájeny. Termín 
ukončení stavby je 11/ 2021. Se zahájením 
provozu se počítá počátkem roku 2022.

ALEŠ LEVÝ,  TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Začíná výstavba 
parkovacího domu

BUĎME (VÍC) ŽIVÍ!

O nehdá jsem chtě nechtě dozoroval synka 
při distanční výuce. Můj odborný pedago-

gický dohled připadl na hodinu prvouky. Probí-
rala se živá a neživá příroda a vlastnosti živých 
organismů. Učivo pro třetí ročník základní školy 
mi mnohé připomnělo. Jednoduché věci, na 
které v běžném životě docela často zapomí-
náme. Jednoduché, ale strašně důležité věci. 
Živé organismy, tedy my, jsme závislí na jiných 
organismech i neživé přírodě. A mezi základní 
projevy živé hmoty patří, kromě pohybu, o kte-
rém dnes výjimečně řeč nebude, také reakce 
na změny v životním prostředí a přizpůsobování 
se jim. Mnoho z takových dovedností nám civi-
lizace ukrajuje. A ačkoli jsme i díky specializaci 
nebo lockdownu stále více závislí jeden na dru-
hém, reakce na změny nám už jdou hůře.

Vezměte si třeba měsíc únor. Začne mrz-
nout, napadá sníh. Kdo by to čekal, či dokonce 
předvídal, že? Naše vymoženosti, jako je třeba 
doprava, se hroutí a kolabují, přibývá další zá-
těž na naše bedra. A tady bych společně s kla-
sikem zvolal: „Musí to bét, Maryšo?!“ Umění 
přizpůsobovat se úzce souvisí se svobodou. 
Jsme-li například zvyklí na nízké teploty a jsme 
schopni snášet i teploty vysoké, naše komfortní 
zóna bude zřejmě mnohem širší než u někoho, 
kdo tráví zimy za kamny a léta před větrákem 
klimatizace. A jak se nám jako množině příliš 
nedaří reagovat na změny, jednotlivé prvky 
podmnožin už jsou mnohem aktivnější.

S radostnou jiskrou v oku pozoruji, jak se 
nám tu na Kralupsku kupříkladu množí otužilci. 
Na fotkách samé veselé obličeje, úsměvy a gej-
zíry dobré nálady. Paráda, říkám si. Začínáme 
zase brát odpovědnost za sebe a svoje zdraví 
do vlastních rukou. Můžeme udělat sami za se-
be něco pro přetížené zdravotnictví tím, že sami 
se sebou něco uděláme. A jako bonus navíc 
rozšíříme svou komfortní zónu, začínáme se ra-
dovat z toho, co by nám před pár lety třeba ješ-
tě dělalo vrásky. Napadl sníh a mrzne? Hurá!

Do měsíce března nám všem přeji, ať se nám 
daří (více) žít a přizpůsobovat se!

TRENÉR KUJAN

Pohled od křižovatky ulic Libušina a Havlíčkova – místo 
stavby budoucího parkovacího domu
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REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ – SOCIÁLNĚ 
PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ NA DOBU URČITOU
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Požadavky:

 vzdělání VŠ v minimálně bakalářském studijním 
programu v oborech sociální práce nebo příbuzných 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo ve studijním 
oboru Právní specializace, v oboru veřejná správa 
(v tomto oboru musí uchazeč splnit podmínku úspěšně složené státní 
závěrečné zkoušky z předmětu „právo“),

 znalost sociálněprávní agendy,

 příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona 
č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),

 zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné správě v oblasti 
sociální výhodou,

 aktivní a samostatný přístup k práci,

 schopnost jednání s lidmi v konfliktních situacích,

 uživatelská znalost práce na PC,

 řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou.

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

Pokud nebude moci být pracovní pozice obsazena uchazečem splňujícím 
zákonem stanovené vzdělání pro příslušnou platovou třídu, může zaměst-
navatel obsadit toto pracovní místo uchazečem, který bude pro uvedenou 
pracovní pozici splňovat o stupeň nižší vzdělání, tzn. vyšší odborné vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 3. 2021.

REFERENT ODBORU KANCELÁŘE TAJEMNÍKA  
MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
(agenda řešení přestupků  
na dobu určitou po dobu MD a RD)

Nástup: od 1. 4. 2021, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády 
ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a zákona 
č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) – možnost 

mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.

Lhůta pro podání přihlášek: do 1. 3. 2021.

REFERENT ODBORU REALIZACE INVESTIC 
A SPRÁVY MAJETKU MĚÚ KRALUPY N. VLT.
Nástup: dle dohody

Požadavky:

 vzdělání ÚSŠ technického směru zakončené 
maturitní zkouškou (pozice je vhodná i pro absolventy),

 aktivní a samostatný přístup k práci,

 uživatelská znalost práce na PC,

 řidičské oprávnění skupiny „B“.

Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 
Sb., v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). 
Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 3. 2021.

REFERENT ODBORU DOPRAVY  
MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení vlády 
ČR č. 341/2017 Sb., a zákona 262/2006 Sb. 
(zákoník práce).

Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 3. 2021.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
Kralupy nad Vltavou
Nástup: dle dohody

Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu určitou na 1 rok (s možností 
prodloužení na dobu neurčitou) se zkušební dobou 3 měsíce.

Platové podmínky: do doby získání „osvědčení“ (zpravidla první 2 měsíce) 
pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě. Po zařazení 
do přímého výkonu služby je strážník zařazen do 8. platové třídy. Bližší údaje 
o platových podmínkách budou uchazečům sděleny ředitelem Městské 
policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislavem Vovsem na tel. 315 726 197, 
nebo na e-mailu ladislav.voves@mestokralupy.cz.

Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.

Lhůta pro podání přihlášek: do 12. 4. 2021 do 12:00 hod.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.

rozpis svozu mobilního odpadu�

Po: Lobeček – tenisové kurty ..........14:00–14:50
Lobeček – nábř. J. Holuba ............... 15:00–15:50

Út: Lobeček – ulice Máchova ..........14:00–14:50
Poděbradova ul. .............................. 15:00–15:50
Sídl. U Cukrovaru (hala) ................... 15:20–16:00
pouze 27. 4., 27. 7., 19. 10.
Hostibejk ........................................ 15:20–16:00
kromě 27. 4., 27. 7., 19. 10.
Lobeč – Purkyňovo nám. ..................16:05–16:40

St: U Gymnázia ..............................14:00–14:50
Mánesova ul. .................................. 15:00–15:50

Čt: Lidové nám. ..............................14:00–14:50
Mlýnská ul. ..................................... 15:00–15:50

Pá: Minice – požární zbrojnice .........14:00–14:50
Zeměchy ......................................... 15:00–15:50

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
1. 3. – 5. 3. ........... bioodpad
(pouze za příznivého počasí)

15. 3. – 19. 3. ....... rozměrný odpad z domácností
- pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje
- železo + ostatní kovy

ODPAD SE SVÁŽÍ DLE ROZPISU  
2x V MĚSÍCI MOBILNÍM SVOZEM

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

Dostávejte pravidelnou 
dávku KZ také 

v elektronické podobě.

Platba předem na půl 
roku nebo rok dopředu. 

Neplatíte nic navíc.
Více informací na e-mailu 

zpravodaj@mestokralupy.cz.

do každé domácnosti
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■ Povídali jsme si s lidmi, kteří se 
před sněhem nemají kam skrýt. 
O jejich denních rituálech, o pomoci, 
které se jim dostává, a také o tom, 
jak se k nim někteří obrací zády.

J e pár minut po osmé ranní, když při-
cházíme. Nízkoprahové denní centrum 

Paprsek otevírá obvykle v zimních měsících 
v osm hodin, avšak během uplynulé noci 
bylo otevřené výjimečně také, proto se zde 
již se třemi pány u ranní kávy potkáváme. 
V nocích studených, jako byla ta dnešní, 
tedy při teplotách pod −5 ℃ funguje v cen-
tru krizový noční provoz, služba „Teplá žid-
le”. Lidé starší osmnácti let bez střechy nad 
hlavou se sem na noc mohou uchýlit, dát si 
čaj a polévku a využít hygienické zázemí.

Dáváme se do řeči s ostatními. „Po roz-
vodu jsem přenechal bývalé manželce byt, 
aby syn měl kde bydlet. Přišel jsem o prá-
ci, dostal jsem se do exekuce a zůstal jsem 
na ulici. Trvá to už půl roku,” vypráví za-
čátek svého příběhu jeden z přítomných 
pánů. Když se ptáme, co má během dne 
ještě v plánu, dozvídáme se, že se dnes  
setká s paní právničkou, která mu posky-
tuje pomoc v řešení exekuce. Běžně ale prý 
tráví čas hlavně pomocí starším lidem, nyní 
také odklízením sněhu, čímž se mu občas 
zadaří vydělat nějaké peníze.

Během našeho rozhovoru přicházejí dal-
ší návštěvníci a je zjevné, že se mezi sebou 
dobře znají, setkávají se v Nízkoprahovém 
centru pravidelně. „Nesetkáváme se jenom 
tady, občas chodíme také k tomu našemu 
totemu. Scházíme se tam, vyměňujeme si 
věci, vyprávíme si o svých zážitcích, dáme 
si cigárko. Chodí tam i někteří, kteří služby 
Charity Kralupy nevyužívají, třeba ti, kteří 
také bývali bezdomovci. Přijdou si popoví-
dat, sdělit nám své zážitky a zjistit, jak jsme 
na tom my,” potvrzuje nám jeden z nich.

Že můžou být lidé bez domova pro jiné 
kralupské občany bolavým místem, nám 
potvrzuje paní, která poté, co nás zahlédne 
před Nízkoprahovým domem s kamerou, 
přijde za námi a sděluje nám své dojmy. 
„Bydlím hned naproti. O víkendu tu byl je-
den pán, ležel tu na zemi, byl opilý. Nevím, 
co s ním v takové situaci můžu dělat, když 
na charitě nikdo není.” Že k takovým situa- 
cím čas od času dochází, potvrzuje i muž, 
s nímž hovoříme. „Ano, jsou někteří, kteří 
sem přijdou opilí, ale ti potom třeba na Tep-
lou židli nemůžou. Jsou i tací, kteří berou 
drogy, každý máme něco. My ostatní, když 
najdeme někde válet jehly, tak je bezpečně 
vyhazujeme. Snažíme se udržovat pořá-
dek.” Zároveň ale dodává, že ho mrzí sku-

tečnost, že na podobné případy nedoplácí 
pouze dotyčný, ale odskáčou si to všichni. 
Sám prý takovou situaci zažil. „Objednal 
jsem si kávu a paní povídá: ‚Vezměte si to 
kafe a vypadněte ven!’ přitom tam seděli 
další lidé. Já tu možnost zůstat tam naroz-
díl od nich nedostal.”

Doptáváme se, jaké služby klienti v Níz-
koprahovém centru využívají. Každý všed- 
ní den, kromě úterý, se sem mohou přijít 
ohřát, dostanou potravinový balíček a horký 
nápoj, můžou se umýt, vyprat si, případně 
požádat o další oblečení. Zaměstnankyně 
Nízkoprahového centra jim také mohou po-
moci se zařízením nových dokladů nebo po-
radit ohledně financí a dalšího zabezpečení. 
Jak se dozvídáme, podobné služby v omeze-
né míře nabízí také Městský úřad Kralupy 
nad Vltavou. Ne všichni si ale prý nechají 
pomoct a Charita Kralupy ani Odbor sociál-

ních věcí MěÚ rozhodně nejsou v kontaktu 
se všemi kralupskými bezdomovci, mnozí si 
odmítají o pomoc z různých důvodů zažádat.

Na otázku, kolik lidí v poslední době služ-
by Nízkoprahového denního centra vyu-
žívá, nám odpovídá jeho vedoucí Alena 
Poláčková: „Lidí do denního centra a na 
Teplou židli chodí o něco méně, než tomu 
bylo v minulých letech. Je to z důvodu toho, 
že v době pandemie se uvolnila místa v uby-
tovacích zařízeních, díky čemuž se nám da-
ří více lidí umisťovat do těchto zařízení.”

Loučíme se, přejeme si všichni navzájem 
hezký den a já bych pro tyto lidi chtěla jedi-
nou věc, aby už konečně přišlo jaro.

VERONIKA ELZNICOVÁ,

REDAKTORKA KZ

„Vezměte si to kafe a vypadněte ven!”

Nízkoprahové denní 
centrum Paprsek
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Reportáž o lidech bez domova 
najdete na www.kralupytv.cz.
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Primární prevence v dnešní době
■ Program prevence kriminality byl 
v roce 2020 značně poznamenán 
pandemií. Větší část veřejných 
akcí byla kvůli mimořádným 
opatřením zrušena. Přesto se nám 
v srpnu a září podařilo několik akcí 
s menšími omezeními realizovat.

N a konci srpna se uskutečnilo Loučení 
s prázdninami – preventivní akce 

zaměřená na aktivní využití volného ča-
su financovaná z rozpočtu města Kralu-
py nad Vltavou. Velký dík za realizaci akce 
patří komisi školské a prevenci krimina-
lity a všem zúčastněným sportovním od-
dílům a organizacím věnujícím se dětem 
a mládeži.

Druhou velkou akcí, která byla též fi-
nancována z rozpočtu města, byl projekt 
REVOLUTION TRAIN – protidro-
gový vlak, jenž byl na kralupském ná-
draží přistaven v polovině září. Po dva 
dny od 8:00 do 19:00 hod. se mohli žá-
ci základních škol a studenti středních 
škol, ale i široká veřejnost, aktivně zú-
častnit 90minutového programu ve spe-
ciálně upravené vlakové soupravě. Jedná 
se o unikátní program primární proti-
drogové prevence. Multimediální vla-
ková souprava REVOLUTION TRAIN je 
unikátním nástrojem, který přináší no-
vou formu všeobecného preventivního 
programu skrze interaktivní a zážitkové 
vzdělávání. Cílem vlakového programu je 
prostřednictvím zapojení všech lidských 
smyslů efektivně zapůsobit na návštěvní-
ka vlaku, na jeho pohled na legální i ne-
legální drogy, závislosti a inspirovat jej 
k pozitivním životním volbám. Celkem 
vlak navštívilo 535 návštěvníků (428 
žáků a studentů základních a středních 

škol) a 107 individuálních návštěvníků 
z řad veřejnosti.

Dále byl v roce 2020 z dotace MV ČR za 
spoluúčasti města rozšířen městský ka-
merový dohledový systém o dalších 
šest kamer (bližší informace naleznete na 
webu města pod záložkou městské policie).

Pokračoval tříletý projekt Asistent pre-
vence kriminality a v osmi termínech 
proběhlo další forenzní značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek. Bylo ozna-
čeno 172 předmětů (jízdní kola, koloběžky, 
kompenzační pomůcky). Od spuštění pro-
jektu v roce 2017 do konce roku 2020 bylo 
označeno celkem 642 předmětů. Oba tyto 
projekty realizuje Městská policie Kralupy 
nad Vltavou.

Co nás čeká v roce 2021?
I pro letošní rok se pracovní skupina pre-
vence kriminality snaží připravit co nej-

pestřejší program. Musíme však dopředu 
počítat s tím, že část prevence budeme mu-
set přesunout do virtuálního světa. Proto 
se pro letošní rok více zaměříme na výro-
bu preventivních videí, on-line přednášek 
a v plánu máme i video záznam z divadel-
ního představení. Ve spolupráci s nadač-
ním fondem NOVÉ ČESKO opět plánujeme 
přistavení protidrogového vlaku, tentokrát 
pouze na jeden den. Hlavním důvodem je 
to, že žáci z největší základní školy v Kralu-
pech (ZŠ Generála Klapálka) se v loňském 
roce do vlaku kvůli karanténě nepodívali. 
Vlak bude samozřejmě otevřen v odpoled-
ních hodinách i pro veřejnost.

Velkou akcí je vždy v rámci Dnů Kralup 
BEZPEČNÝ DEN – preventivní akce s ce-
lým integrovaným záchranným systémem. 
I když neztrácíme optimismus, nepočítáme 
s tím, že by se v červnu dala uspořádat tak 
velká akce pro školy. BEZPEČNÝ DEN 2021 
je tedy jedna z akcí, kterou představíme 
v letošním roce úplně jinak. Připravujeme 
interaktivní výstavu, jež bude instalována 
na kralupském náměstí a společně s IZS na-
točíme několik videí s ukázkami práce IZS.

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Kralupy nad Vltavou připravujeme celo-
městskou hru s detektivní zápletkou, 
při níž se účastníci naučí či zdokonalí v tom, 
jak se zachovat při různých mimořádných 
událostech ve městě (např. povodně, havárie 
v Kaučuku, dopravní nehoda, požár atp.).

Na jednotlivé akce budeme upozorňovat 
na www.mestokralupy.cz, dále pak na 
www.bezpecnekralupy.cz, v médiích 
a prostřednictvím plakátů na výlepových 
plochách. STANISLAVA VALTEROVÁ, 

KOORDINÁTORKA PREVENCE KRIMINALITY 

MĚÚ KRALUPY N. VLT.
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Hlavní cyklistickou tepnou je stezka 
vedoucí napříč městem, která začíná 

u chemičky SYNTHOS Kralupy a. s., vede 
přes řeku a končí zhruba u ZŠ Gen. Klapál-
ka. Dále město kříží mezinárodní cyklotra-
sa EV7 Vltavská, po níž je možné dojet proti 
proudu řeky do Prahy nebo po proudu na 
Mělník a následně podél Labe do Němec-
ka. Kralupy jsou spojeny s okolními obcemi 
také cyklotrasou 0082, která vede po silni-
cích II. a III. třídy směrem na Roztoky nebo 
nově vzniklou (ještě zcela nedokončenou) 
stezkou do Zákolan. 

Problematikou cyklotras a stezek na 
Kralupsku se zabývá mj. studie Generel 
cyklistické dopravy v obvodu ORP Kralu-
py nad Vltavou. Zahrnuje možnosti vzni-
ku nových cyklostezek do okolních obcí, 
úpravu dopravního značení (přejezdy pro 
cyklisty, prvky pro lepší napojení na cyklo- 
stezku, pruhy pro cyklisty, obousměrný 
provoz cyklistů v jednosměrkách aj.) ne-
bo řešení parkování kol. Opatření budou 
řešena postupně v řádu let. „Myslím si, že 
je spíše nutné realizovat jednotlivé záměry 
v součinnosti s dalšími projekty tak, aby 
se využila synergie více projektů, umož-
nilo se čerpání dotací a ušetřil se čas i pe-
níze. Např. při rekonstrukci ulice udělat 
cyklistický pruh, správně označit přechody 
a ještě u toho čerpat dotaci na rekonstrukci 
chodníků a zeleně,“ říká kralupský zastu-
pitel Luboš Truhlář. Podle starosty Marka 
Czechmanna není ale vždy možné pruh pro 
cyklisty umístit. „Například máme projekt 
rekonstrukce Čechovy ulice. Bývalý staros-
ta pan Holeček tam prosazoval pruh pro 
cyklisty, ale ten pruh se tam prostě nevejde. 
Musí být splněny podmínky šířky chodníku 
a parkovací místa nemůžeme zrušit, protože 
už teď bývají přeplněna.“

Přechody jsou trnem 
v kole každého cyklisty
Páteřní cyklostezka křižuje více než de-
set komunikací, ale přes všechny vedou 
pouze přechody pro chodce. To znamená, 
že cyklista musí zastavit, sesednout z ko-
la a přes silnici ho převést. „Nejenom, že 
tento „správný“ způsob křižování silnice 
je naprosto nelogický pro cyklisty, kteří je-

dou po cyklostezce,“ uvádí svůj názor na 
věc Truhlář, „ale i z pohledu řidičů není 
optimální čekat před přechodem na cyk-

listu, jenž musí slézt z kola a přejít pěšky 
silnici.“ Řešením jsou přejezdy pro cyklisty, 
které mohou vzniknout vedle stávajících 
přechodů pro chodce nebo s nimi mohou 
být sdruženy. Při přejíždění po přejezdu, 
na rozdíl od přecházení po přechodu, musí 
dát cyklista přednost vozidlům jedoucím 
po komunikaci, kterou křižuje.

Do práce i na nákup 
raději na kole než autem
Průměrná rychlost na kole bývá kolem 
20–30 km/h, což není oproti autu vů-
bec špatné, když se vezmou v potaz kolo-
ny v dopravní špičce. Dvojnásobný mistr 
světa i Evropy v MTBO (orientační závody 
horských kol) Vojtěch Stránský dojížděl do 
práce z Kralup až do hlavního města. „Do 
Prahy jsem jezdil v letech 2014–2017 pravi-
delně cca 2x týdně po celý rok. Nebezpečné 
mi přišly na levém břehu po směru toku 
Vltavy akorát úseky Řež–Úholičky a Roz-
toky–Suchdol. Spoustu aktivních cyklistů 
to odradí od dojíždění do Prahy.“

Právě nekvalitní cesty nebo chybějící 

místa pro zaparkování kol můžou být dů-
vodem, proč lidé jezdí do práce raději au-
tem. „V posledních letech se snažíme tuto 

situaci řešit, a tak cyklostojany přibyly na-
příklad v centru města, u pošty v Nerudo-
vě ulici a jsou plánovány při rekonstrukci 
ulic Husova i Jungmannova. Velice brzy 
se Kralupané dočkají parkovacího domu 
u nádraží, který kromě 300 míst pro auto- 
mobily nabídne i cykloboxy pro kola,“ 
uklidňuje příznivce cyklodopravy Luboš 
Truhlář. Parkovací dům by měl být hotov 
do konce letošního roku. Otázkou je, zda 
lepší podmínky na cyklotrasách a stezkách 
přesvědčí více lidí k jízdě na kole a odlehčí 
tak husté automobilové dopravě. „Možná, 
že jsem v tomto směru pesimista, ale nevě-
řím tomu. Pamatuji si, když jezdilo směrem 
na Kaučuk daleko více cyklistů, ale dneska 
už jich tolik do práce na kole nejezdí. Že by 
začalo dojíždět více lidí na nádraží, proto-
že jezdí vlakem například do Prahy, si také 
nemyslím,“ soudí pan starosta Czechmann.

Vojtěch Stránský naopak na tyto aspekty 
nebere zvláštní ohledy. „Rozbitý povrch cy-
klostezek pro mě není důležitý. Cesty znám, 
buď vezmu bajk nebo cyklokrosové kolo. Při-
způsobím se. Stojany nepostrádám, značení 

Dočkají se Kralupy nad Vltavou 
zlepšení cyklodopravy?
■  Město Kralupy nad Vltavou a jeho okolí disponuje řadou cyklotras i cyklostezek, které zajišťují 
nejen rekreační vyžití, ale slouží také pro každodenní běžné užívání. Dopravní síť pro cyklisty má 
však značné nedostatky, na které upozorňuje zastupitel a aktivní sportovec Luboš Truhlář.
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také ne. Mimochodem, velmi hezky je na cyk-
listy se stojany připravený kralupský Lidl.“

Propojení Kralup s okolními obcemi
„Dalším problémem, rovněž zmíněným ve 
studii, je chybějící propojení jednotlivých 
cyklotras v ORP a propojení samotných 
obcí mezi sebou,“ konstatuje Truhlář, „náš  
region je optimální pro cyklodopravu, a tak 
by bylo dobré tomu vytvořit optimální pod-
mínky, aby lidé měli větší možnosti využití 
kol k dopravě do zaměstnání ale i k rekre-
aci a sportu.“ „Z hlediska bezpečnosti mi 
přijde nejhorší silnice na Velvary. Zde ani 

není možnost, jak se hlavní silnici vyhnout. 
Nahoře na polích jsou sice cesty, ale na jaře 
bahnité, v létě dost zarostlé,“ kritizuje stav 
Stránský. Právě cesta do Velvar je jedním 
z adeptů na vznik nové cyklostezky. „Nabízí 
se několik možností vedení trasy, kde zatím 
nejoptimálněji se jeví trasa přes Lutovník, 
nad Lešany a dále kolem Velvarského háje. 
Rádi bychom vytvořili cyklostezku podobné-
ho charakteru, který má stezka do Zákolan. 
Nicméně velkým problémem je v těchto mís-
tech pojezd zemědělců velkými a těžkými 
stroji, které by cyklostezku brzo zničily. Ana-
lyzujeme i další možnosti vedení trasy nebo 

jiného povrchu, aby cyklostezka vydržela 
stávající zatížení,“ vysvětluje problematiku  
Luboš Truhlář.

Po nově vzniklé cyklostezce bude mož-
né dojet do Zákolan, odkud lze pokračo-
vat například na Okoř. Stezka by měla být  
dokončena ještě v letošním roce.

Další cyklostezka by mohla v budoucnu 
vzniknout například z Kralup do Veltrus 
nebo podél řeky směrem na Dolany.

TOMÁŠ ČAPEK, REDAKTOR KZ
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Rozšířená verze na  
www.kralupskyzpravodaj.cz.
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P ozemky jsou součástí funkčního lokál-
ního biocentra s názvem „Stráň nad 

tratí u Minic“, který je spojen s dalšími 
biocentry nadregionálního biokoridoru  
„Šebín“.

„Parková úprava veřejných parků není 
v souladu s cílem Územního systému ekolo-
gické stability (ÚSES) udržovat či zvyšovat 
biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny, 
území náležící ÚSES mají mít dle Zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje cha-
rakter přírodě blízkého ekosystému,“ odů-
vodňuje zamítavou odpověď kraje Helena 
Frintová, tisková mluvčí Krajského úřadu 
Středočeského Kraje.

Ekologicky významná část krajiny
Územní systém ekonomické stability 
(ÚSES), do něhož předmětné pozemky 
spadají, změnu územního plánu nedovo-
luje. Adéla Humlová, projektantka zele-
ně, jež v Kralupech sama žije, představu-
je, že „ÚSES, který je definován v zákoně 
o ochraně přírody a krajiny, vznikal v prů-
běhu 80. let minulého století na základě 
varování odborníků před blížící se ekolo-
gickou katastrofou související se zánikem 
velkého množství druhů rostlin a živočichů 
v důsledku technologického pokroku.“ Svůj 
nesouhlas k přeměně lokality na veřejný 

park vyjádřila také opoziční zastupitel-
ka Jana Homolová. „Jedná se o biokori-
dor pro zbytek zvířat, která se už nemají 
kam uchýlit před expansí naší civilizace. 
Krajský úřad z tohoto důvodu rušení bio-
koridoru nedoporučil a nerada bych se 
podílela na tom, abych z města vyhnala  
posledního zajíce.“

Celá lokalita Macalák je tvořena zářezem 
do krajiny ve směru k Minicím. Předseda 
místní pobočky Českého svazu ochránců 
přírody a člen komise pro životní prostředí 
František Málek uvádí, že značná část vysa-
zené zeleně byla provedena v období kolem 
roku 1985, a to náhradou za část zničené 

zeleně při velké akci přestavby železničního 
uzlu Kralupy n. Vlt. „I když realizaci výsad-
by prováděli mladí občané našeho města, 
zeleň v místě výsadeb je i dnes převážně 
nadále zdravá,“ komentuje stav předmětné 
lokality pan Málek. Dále vysvětluje důvo-
dy svého odmítavého postoje k navrhova-
né parkové úpravě. „Případnou výstavbu 
v místě s cílem rekreace jako jsou lavičky, 
stříšky, stožáry s osvětlením apod. nemo-
hu doporučit, neboť by se zcela jistě moh-
ly stát terčem vandalismu, škody by pak 
mohlo utrpět i samotné prostředí. Navíc 
v místě samém je dnes zcela funkční zeleň, 
nevidím tedy důvod měnit stav něčeho, co 
nám stále slouží. Pro uvědomění si, dnes 
vysazený strom začne být zcela užitečný 
až v roce 2046. A takový mladý strom po-
třebuje spoustu vody, aby se vůbec ujmul.“

Místostarosta Vojtěch Pohl, jenž je garan-
tem v oblasti ekologie a životního prostředí, 
zaujal ke změně územního plánu v uvedené 
lokalitě nejednoznačné stanovisko. „Nehla-
soval jsem pro změnu územního plánu v této 
lokalitě ze dvou důvodů. Jednak z formál-
ního hlediska jsme k danému záměru do-
stali negativní stanovisko krajského úřadu. 
Z praktického pohledu se pak domnívám, že 
se ve městě nachází již mnoho ploch s inten-
zivní údržbou zeleně. Naopak si myslím, že 
město potřebuje zachovat určité čisté pří-
rodní lokality.“ Místostarosta se ale zároveň 
nestaví zcela negativně k možnému progre-
su. „V současné době však daná lokalita není 
zcela funkční pro obyvatele. Osobně bych 
šel cestou jednání s vlastníkem o opravách 
cestní sítě, doplnění vhodného mobiliáře 
a odpočinkových míst, ale ponechal bych 
zeleň přírodního charakteru,“ dodává.

Ponechání biocentra 
vs. každodenní potřeby lidí
Ačkoli je lokalita z centra města špatně pří-
stupná, nabízí mnoho rekreačních i spor-
tovních využití (běh i běh na lyžích, cyk-
listika, aj). „Pro obyvatele bytových domů, 
kteří městský park potřebují nejvíce, je 

Může být z Macaláku veřejný park?
■  Kralupané a zvláště pak Miničtí a Mikovičtí obyvatelé dobře znají zdejší přírodní plochu 
nazývanou Macalák. Zastupitelé se v prosinci 2020 na veřejném zasedání patnácti hlasy 
shodli na tom, že by lokalita, známá také jako okruh pod Macalákem, měla projít revitalizací 
a být přebudována na veřejný park. Představitelé města tedy navrhli změnu územního plánu 
zkráceným postupem, aby pozemky p. č. 43/2 a 43/4 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 
přešly z kategorie zeleň sídelní – přírodního charakteru do kategorie zeleň sídelní – veřejné 
parky. Na žádost Města Kralupy nad Vltavou odboru výstavby a územního plánování ovšem 
odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje odpověděl 
negativním stanoviskem.

„Biocentra a biokoridory si 
lze zjednodušeně představit 
jako „města“ a „cesty“ 
pro společenstva rostlin 
a živočichů.“

ADÉLA HUMLOVÁ 

„Okruh“ pod Macalákem
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pro krátkodobou rekreaci příliš daleko. 
Přesto se domnívám, že si tato lokalita  
zaslouží revitalizaci. Měla by být provedena 
s ohledem na ochranu přírody a krajiny, ale 
s rozumem, co se týče nákladů spojených 
s následnou údržbou parku. Významnými 
biocentry v našem městě, které slouží ta-
ké k rekreaci, jsou například les Lutovník 
(v ÚP vedený jako plocha přírodní), ale také 
park na Hostibejku (v ÚP část vedená jako 
park). Právě park na Hostibejku je důkazem 
toho, že i část biocentra může sloužit jako 
park,“ objasňuje možnosti využití Maca-
láku projektantka zeleně Adéla Humlová, 
jež zároveň zdůrazňuje, že Územní systém 
ekologické stability je veřejný zájem a dle ní 
je potřeba respektovat rozhodnutí přísluš-
ného orgánu ochrany přírody, pokud pře-
vedení předmětné plochy na park nepovolí. 
Podle starosty města Marka Czechmanna 
je současná podoba lokality však neutěše-
ná a již několik let volá o takovou přeměnu, 
která by mohla sloužit pro rekreaci a záro-
veň nenarušovala charakter biocentra. Tuto 
skutečnost potvrzuje také místní obyvatel 
z Minic, Jiří Poláček, žijící zde  60 let. „Pro 
starší pamětníky, obyvatele Minic a Miko-
vic je tato lokalita mezi Akátkami a Maca-
lákem spojena s volnočasovými aktivitami 
z mládí (lyžování, sáňkování, fotbal, dět-
ské války...). Souhlasím s výše uvedeným 

návrhem pana starosty k revitalizaci této 
lokality k rekreaci se zachováním přírod-
ního charakteru. Náhledem do dostupné 
katastrální pozemkové mapy je zmiňovaný 
prostor zcela nepřístupný, před podchodem 
(viaduktem) pod kladenskou tratí je soukro-
mý pozemek a rovněž přístupová asfaltová 
cesta z Minic je soukromým pozemkem. Dle 
mého názoru by bylo třeba před případný-
mi investicemi do této lokality znát i záměr 
vlastníků sousedních pozemků.“

Řešením je kompromis
Nabízí se tedy otázka, zdali existuje mož-
nost, jak cílené změny dosáhnout? Odpověď 

přináší krajská tisková mluvčí H. Frintová: 
„Současný stav umožňuje výstavbu pěších 
a cyklistických cest, které podporují rekre-
ační využití. Pokud by zpracovatel změny 
územního plánu našel řešení, jež by zahr-
novalo požadované využití a zároveň by za-
jistilo funkčnost a předepsané parametry 
nadregionálního biokoridoru, může upra-
vit návrh změny ÚP pro opakované veřejné 
projednání.“
 KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA
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František Málek: „Název lokality údajně vznikl takto. V sousedství kolejí 
dráhy stál drážní domek, kde bydlel zaměstnanec dráhy pan Macal. Uvádí 
se, že měl nejméně šest dětí, a to chlapců. Pouze se domnívám, že je 
to bývalý lom, kterým se zasypávaly kdysi zamokřené části budoucího 
města s cílem výstavby obytných domů. Nelze vyloučit, že byl při výstavbě 
trasy dráhy ve směru na Kladno použit kámen z lomu.“ 
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ÝVlastníkem pozemků je Státní pozemkový 

úřad, údržbu ale provádějí TSM Kralupy 
nad Vltavou zajišťující např. seč trávy 

nebo odklízení spadlých stromů.

Reportáž o této lokalitě  
najdete na www.kralupytv.cz.
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L etošní zima byla pro Kralupy svým způ-
sobem výjimečná, a to určitě nejen pro 

občany našeho města, ale i pro technické 
služby. Především děti si určitě po dlou-
hých letech užívaly na naše poměry boha-
tou sněhovou nadílku, která navíc vydržela 
nebývale dlouho. Naopak technické služby 
měly od počátku až do konce napilno.

Při nástupu arktického proudění dopro-
vázeného vydatným sněžením se na zmír-
ňování následků zimního počasí podílela 
veškerá dostupná technika a veškeré mož-
né personální kapacity. Za 14 dní bylo spo-
třebováno tolik soli a písku, jako není v ji-
ných letech spotřebováno za celou zimu. 
Čety zimní pohotovosti vyjížděly každý 
den, přičemž běžná hodina zahájení zásahu 
byla třetí hodina ranní. I přes takto časné 
zásahy se každý den jezdilo i do pozdního 
odpoledne, někdy i do noci. Bohužel občas 
nás v rychlosti zásahu oslabila i nějaká ta 

porucha zimní techniky, které nelze nikdy 
na 100 % předejít. Zimní údržba se provádí 
na cca 80 km vozovek a 80 km chodníků, 
mimo jiné je nutné vyčistit i stanoviště kójí 
pro separovaný odpad a směsný komunál-
ní odpad, včetně přístupu na veřejné ko-
munikace. Nejdéle trvá ošetřit chodníky, 
průměrná rychlost vozidel je někde kolem 

2–3 km/h, tak to chvíli trvá, než se vše pro-
jede. Pokud pak dojde k opětovnému spadu 
sněhu, začíná se vždy od začátku od těch 
nejfrekventovanějších míst po ty nejméně 
frekventované. Některá místa není možné 
strojně ošetřit, např. z důvodů špatně par-
kujících vozidel či nedostatečných průjezd-
ných šířek, tam pak nastupuje lidská síla, 
která je neporovnatelně pomalejší.

Nutno podotknout, že cílem zimní údrž-
by je zmírňování následků zimního počasí. 
S ohledem na dostupné strojní a personální 
kapacity bylo dosaženo maxima, jež bylo 
možné. Domnívám se, že tato práce byla 
ve městě určitě vidět. Zároveň bych rád po-
děkoval spoluobčanům za spolupráci při 
údržbě chodníků.

Po skončení zimní pohotovosti je již na-
plánováno pravidelné blokové čištění, které 
bude zahájeno v měsíci dubnu.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM

Strojně i personálně jsme jeli na maximum

PLÁN ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA KRALUP NAD VLTAVOU 2021
■ Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ukládá provést údržbu komunikací po zimním období 
na silnicích III. třídy a na místních komunikacích nejpozději do 31. 5. Na základě tohoto zákona byl zpracován 
harmonogram údržby komunikací, která bude prováděna v níže uvedených termínech.

6. 4. 2021
ul. Kuzmínova, Karsova, Vltavská, Lidická, Erbenova, 
V Luhu

7. 4. 2021
Ve Starém Lobečku, Ke Koupališti, Josefa Hory, 
Chelčického, Vrchlického

13. 4. 2021
U Studánky, Pod Skalkou, V Rokli, V Hliništi, Lidové 
nám., sídliště Hůrka

14. 4. 2021
V Zátiší – sídliště

16. 4. 2021
V Zátiší – parkoviště I, J. Palacha, Dvořákovo nám., 
Rubešova

20. 4. 2021
Masarykova, sídl. U Cukrovaru – II.část – od Fortuny 
po penzion

21. 4. 2021
Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, ul. Ježkova, Čechova – 
po Tomkovu, V Zátiší – parkoviště II, V Zátiší

23. 4. 2021
ul. Hakenova, Družstevní, nám. Mládežníků, Cesta 
brigádníků, J. Wolkera, K. Čapka

27. 4. 2021
Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarinova

28. 4. 2021
Nerudova, Štefánikova, sídl. U Cukrovaru IV. část - 
parkoviště od č. p. 1067–1070

30. 4. 2021
ul. B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, nám. J. 
Seiferta, Krakovská

4. 5. 2021
ul. Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Máchova 1/2, 
Alšova 1/2, Šmeralova, škola Třebízského, Předmostí

5. 5. 2021
ul. Ladova, I. Olbrachta, U Parku, U Vodárny, 
Klicperova, sídliště Minice

7. 5. 2021
ul. Majerové, sídl. U Cukrovaru III. část – parkoviště č. p. 
1088–1071, sídl. U Cukrovaru + parkoviště, ul. Lutovítova

Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby respektovali přechodné dopravní značení a přispěli tak k bezproblémové údržbě komunikací. Nerespektování dopravního 
značení bude řešeno ve spolupráci s městskou policií odtažením vozidla. Plán může být operativně měněn, obyvatelé Kralup budou případně včas informováni dopravním 
značením. Ostatní ulice byly udržovány průběžně a budou i nadále udržovány dle rozpisu.

■ Město Kralupy nad Vltavou nabízí 
i v letošním roce možnost sběru 
bioodpadů do speciálních bionádob. 

V současné době této služby využívá té-
měř 850 domácností, které své vytří-

děné bioodpady ukládají do biopopelnice, 
kterou mají odkoupenu nebo v pronájmu od 
svozové společnosti. Každoročně se tímto 
způsobem vytřídí přes 300 tun biologicky 
rozložitelného odpadu, který je následně 
uložen na kompostárnu. I v letošním roce 

bude město tuto službu pro své občany za-
jišťovat. Svoz bude probíhat vždy ve středu 
1x za 14 dnů. Datum prvního svozu připadá 
v  tomto roce na středu 7. dubna 2021 a 
poslední svoz proběhne mimořádně 
ještě ve středu 1. prosince 2021.

11. 5. 2021
Sladkovského, sídl. U Cukrovaru – I. část (Tyršova 
a podél č. p. 1063–1066), parkoviště Chelčického, 
parkoviště za jízkem

12. 5. 2021
ul. Máchova 1/2, Makarenkova, Kyjevská, Varšavská, 
Tylova, Tř. Legií, Alšova 1/2

14. 5. 2021
ul. Třebízského, Drážní domy, Revoluční, Štefánikova – 
parkoviště

18. 5. 2021
ul. Havlíčkova, Rybova, Na Hrádku, Palackého, 
Palackého nám., Husova, Jungmannova, V Zátiší – 
parkoviště III

19. 5. 2021
ul. Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Horymírova, 
V Zahradách, U Sociálního domu, Na Poláčku

21. 5. 2021
parkoviště Hůrka II, Čechova – od Tomkovy, Zeměchy

Sběr bioodpadů přímo z domácností  
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u 6. 1. v 1:30 byly prostřednictvím MKDS v ul. 
Nádražní zaznamenány dvě osoby, které pod 
zastřešenou zastávkou MHD seděly bez roušek 
a zjevně konzumovaly alkohol. Hlídce pak tyto 
osoby přiznaly, že popíjely červené víno. Z důvodu 
porušení mimořádného opatření MZ ČR (ochranné 
prostředky dýchacích cest) a krizového opatření 
vlády ČR (pití alkoholických nápojů na veřejně 
přístupných místech a zákaz volného pohybu) byla 
celá věc spolu se záznamem z MKDS a minikamery 
předána na MěÚ k dalšímu šetření. Osoby byly 
poučeny a místo následně opustily. Oběma tak 
hrozí za spáchání výše uvedených přestupků 
pokuta ve výši 20 000 Kč.

u 9. 1. ve 22:10 byl hlídkou MP při kontrolní 
činnosti v ul. J. Palacha zaznamenán muž, jenž se 
pohyboval v době zákazu vycházení venku. Na dotaz 
hlídky, zda si je vědom, že porušuje nařízení, začal 
muž hlídku vulgárně urážet. Z důvodu podezření ze 
spáchání přestupku porušení nařízení, následného 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby a znevážení 
postavení úřední osoby byla celá věc postoupena 
na MěÚ k dalšímu šetření, kde muži hrozí pokuta 
do výše 10 000 Kč.

u 12. 1. ve 21:30 hlídka při kontrolní činnosti 
na sídl. V Zátiší zpozorovala skupinu šesti 
osob, které se pohybovaly venku v době zákazu 
vycházení. Všechny tyto osoby se k porušení 
krizového opatření Vlády ČR přiznaly. Následně 

byla každému jednotlivci vyslovena pokuta, kterou 
všichni na místě zaplatili.

u 19. 1. ve 23:50 byl v ul. Nádražní na zastávce 
MHD spatřen prostřednictvím MKDS muž, jenž se 
pohyboval venku v době zákazu vycházení. Hlídce 
MP muž sdělil, že po hádce s přítelkyní spolykal 
nějaké léky a poté odjel vlakem do Kralup podívat 
se na místní kostel. Dále uvedl, že je také drogově 
závislý. Na místo byla přivolána RZS, která muže 
převezla do nemocnice.

u 31. 1. v 16:00 odchytila hlídka MP v ul. K. Čapka 
volně pobíhajícího psa a odvezla jej do útulku Lesan. 
Majitelka psa kontaktovala téhož dne ve večerních 
hodinách DS a sdělila, že psa měl hlídat její bývalý 
manžel, který jej už po druhé takto vyhodil na ulici. 
Hlídka se spojila s uvedeným mužem v místě jeho 
bydliště, ten však odmítal s hlídkou komunikovat. 
Jelikož vzniklo podezření na porušení zákona na 
ochranu zvířat proti týrání tím, že majitel neučinil 
opatření proti úniku psa, byla celá věc postoupena 
na MěÚ k dalšímu šetření. Majitelům psa tak hrozí 
pokuta až do výše 100 000 Kč.

u 5. 2. ve 23:20 byla přijata žádost OO PČR 
o součinnost v ul. Šafaříkova, kde docházelo 
k partnerské rozepři a rušení nočního klidu. Hlídka 
MP se po příjezdu na místo spojila s hlídkou OO PČR, 
jež sdělila, že muž je v podnapilém stavu a po hádce 
s partnerkou vyhrožoval sebevraždou skokem 
pod vlak. Žena z okna neustále za přítomnosti 

hlídek křičela na svého partnera, svého jednání 
nezanechala ani po výzvě. Na místo se dostavila 
RZS, která muže převezla do nemocnice. Žena pak 
začala hlídky vulgárně urážet. Z důvodu přestupků 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby, znevážení 
postavení úřední osoby a rušení nočního klidu byla 
celá věc postoupena na MěÚ k dalšímu šetření, kde 
ženě hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč.

u 10. 2. v 15:00 bylo na l. 156 přijato oznámení, 
že v ul. Jiráskova se pohybují dvě ženy a žebrají po 
lidech peníze. Hlídkou byla pak na místě zastižena 
pouze mladistvá odpovídající popisu. Ta hlídce 
přiznala, že po lidech chtěla peníze. Jelikož se 
nejednalo o první případ této slečny a její rodiny, 
byla celá věc postoupena na MěÚ k dalšímu 
šetření. Žebrání ve městě zakazuje OZV č. 1/ 2020, 
kdy za její porušení může MP udělit pokutu do výše  
10 000 Kč, správní orgán pak do výše 100 000 Kč.

MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
MHD – Městská hromadná doprava
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví ČR
MP – Městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
MĚÚ – Městský úřad
RZS – Rychlá záchranná služba
OZV – Obecně závazná vyhláška

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 �

M ěstská policie se po dobu nouzové-
ho stavu vyhlášeného na jaře a na 

podzim 2020 doposud zaměřovala na do-
držování krizových opatření vyhlášených 
Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví 
ČR. Nedodržování opatření bylo zjišťováno 
hlídkami při kontrolní činnosti a přijímáno 
jako oznámení občanů, kdy se převážná část 
těchto oznámení nezakládala na pravdě, 
nebo se po příjezdu hlídky na místě nikdo 
nenacházel. K odhalení porušení opatření 
pomohl ve velké míře také MKDS. Jednalo 

se o porušení zákazu volného pohybu osob 
a shromažďování, zákazu pohybu a poby-
tu všech osob na všech místech mimo by-
dliště a později v zastavěných částech ob-
ce bez ochranných prostředků dýchacích 
cest, zákaz konzumace alkoholu na veřej-
ném prostranství. Na jaře loňského roku 
většinu případů porušení řešila MP pouče-
ním o povinnostech vyplývajících z mimo-
řádných opatření a následnou domluvou. 
Pouze pak v sedmi případech pokutou na 
místě či postoupením správnímu orgánu. 

Od října loňského roku doposud bylo těchto 
případů již mnohem více. Ke kontrole při-
spívali také APK, kdy na porušování výše 
uvedeného upozorňovali občany ve více než 
70 případech. Ve 138 případech lidé nere-
spektovali nařízení vlády ani po opakova-
ném upozornění ze strany strážníků, pře-
stupky byly pak řešeny pokutou na místě či 
postoupením správnímu orgánu, kde výše 
pokuty může dosáhnout částky 10 000 Kč.

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

Činnost městské policie v době nouzového stavu

Občanům, kteří se do sběru bioodpa-
du zapojili již v předchozích letech, budou 
sběrné nádoby vyváženy automaticky. Ne-
ní nutno se do systému svozu bioodpadu  
každoročně nahlašovat.

Noví zájemci se mohou přihlásit na 
MěÚ Kralupy n. Vlt., odboru životního 
prostředí, kde dostanou veškeré infor-
mace o této službě. Kontaktní osobou 
je paní Helena Traxlová (tel. 315 739 
944, 2. patro – číslo dveří 216). 

Cena za roční pronájem biopopel-
nice o objemu 240 litrů je 293 Kč za 
rok a u 140 litrové nádoby je cena sta-
novena na 184 Kč za rok včetně DPH. 

Zájemci si také mohou speciální bionádobu 
odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele 
služby, jímž je společnost FCC Regios, a.s.

Cena při odkupu biopopelnice do 
osobního vlastnictví:
140 litrů - 1 113 Kč včetně DPH 
240 litrů - 1 513 Kč včetně DPH

Náklady na svoz a uložení bioodpadu na 
kompostárnu bude stejně jako v předchá-
zejících letech hradit město Kralupy n. Vlt.

A jaké biologicky rozložitelné odpady rostlinného  
původu je možno do bionádob ukládat?
 listí, tráva, plevel, seno
 zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny,  
    stará zemina z květináčů apod.

 spadlé ovoce
 zbytky zeleniny a ovoce (včetně citrusových plodů)
 kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané, 
    pořezané), piliny, hobliny, kůra
 čaj, káva
 skořápky ořechů 
 exkrementy drobných domácích zvířat
 neznečištěný kuchyňský odpad rostlinného původu  

Co v žádném případě do bionádoby nepatří?
 maso, kosti
 oleje a tuky
 tekuté a mastné potraviny
 obaly od potravin
 uhynulá zvířata
 anorganický kočkolit

HELENA TRAXLOVÁ,  
MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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KORONAVIRUS
nejen v KRALUPECH

Marek Czechmann, starosta Kralup nad 
Vltavou (20. 2. 2021): „Máme velký zájem na 

tom, aby u nás vzniklo očkovací centrum. Předběžně 
jsme na tomto domluveni s kralupskou nemocnicí 
RHG spol. s r.o. Rovněž jsme domluveni s několika 
místními lékaři, kteří by očkování mohli provádět. 
Nyní je třeba ještě nastavit funkční objednávkový 
systém. Bohužel ale zatím neznáme termín zahájení 
očkování, neboť celý Středočeský kraj se potýká s 
nedostatkem vakcín. Až toto bude vyřešeno, budeme 
se snažit celý proces maximálně urychlit a občany 
informovat.“  

SEZNAM OČKOVACÍCH MÍST VE STŘEDOČESKÉM KRAJI  
(Pozn. ke dni 20. 2. 2021: OČM Mnichovo Hradiště, 
Nové Strašecí, Kralupy n/Vlt. a Brandýs n/L. a VOČM 
Dobřichovice jsou ještě v přípravě.)

 16 3 2 1 8 13 141 378 146 346 194

 1 0 0 0 0 0 0 11 7 13 13

Vývoj koronaviru od 1. 4. 2020 do 20. 2. 2021

Ke dni 20. 2. 2021 (nejbližší datum k uzávěrce KZ/03) bylo v ORP Kralupy nad Vltavou  
(zahrnuje 18 obcí) 495 nakažených a 17 hospitalizovaných.

Sledujte také www.mestokralupy.cz, 
www.kralupskyzpravodaj.cz.
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V sobotu 27. 3. bude na zám-
ku v Nelahozevsi zahájena 

nová zámecká sezóna. 
Zimní spánek a otevření je-

dinečných zámeckých komnat 
a sálů skončí v 10:00 ráno, kdy 
bude zámek symbolicky odem- 
čen kastelánem v dobovém re-
nesančním kostýmu. Pokud to 
epidemiologická situace dovolí, 
začne už o hodinu dříve na zám-
ku celodenní festival pro celou 
rodinu, jehož hlavním téma-
tem je vítání jara. Připraveny 
jsou tvořivé dílničky pro děti 
i rodiče, hry a soutěže, vystou-
pení kejklíře a prodejní stánky 
s tradičními českými řemeslný-
mi výrobky. Malí návštěvníci se 
mohou těšit také na rozšířené 
dětské hřiště. „Před vstupem do 
zámku jsme udělali další úpra-

vy a rozšířili hřiště tak, aby si 
ho více užili i větší děti. Chce-
me, aby se zámek a okolí stal 
místem, kam se budou lidé rá-
di vracet a trávit tu volné chví-
le,“ říká Radek Toms, ředitel  
a kastelán zámku Nelahozeves.

Pro dospělé návštěvníky bu-
de připraven prohlídkový okruh 
komnatami zámku s názvem Po-
hled do šlechtického interiéru se 
stálou výstavou mnoha jedineč-
ných uměleckých děl, který bu-
de zahrnutý v ceně festivalového 
vstupného. Během následujících 
měsíců po zahájení sezóny bu-
de následovat další populární 
rodinný festival – Hrnčířské 
slavnosti a také otevření nové-
ho prohlídkového okruhu dosud 
uzavřených částí zámku.

JAN PAVELKA

ZÁMECKÁ SKLEPENÍ VYDALA „POKLAD“
Jak to již s historickými objekty bývá, i zámek Nelahozeves má svá tajemství. Na jeden 
takový „poklad“ se narazilo při přípravě prostor pro nový prohlídkový okruh. V jedné 
z mnoha sklepních místností byly dlouhá léta uskladněny velmi zajímavé materiály. 
Konkrétně se jednalo o architektonické studie Památníku Lidice z roku 1977, jejichž 
existence byla již zapomenuta. Nejspíše šlo o pozůstatek z časů, kdy měla zámek ve 
správě Středočeská galerie. Z pověření současného majitele zámku pana Williama 
Lobkowicze byly dokumenty předány zástupcům Památníku Lidice, podle nichž se 
jedná o velmi významný objev a jež plánují znovuobjevené dokumenty vystavit.

Zámek Nelahozeves se 
těší na nové návštěvníky

2
X 

FO
TO

: V
ER

O
N

IK
A 

G
R

AU
LÍ

K
O

VÁ



16 KZ  KZ  BŘEZEN 2021 VZPOMÍNKY www.kralupskyzpravodaj.cz

V ystudovala střední zdravotní školu, ale 
brány vysoké školy jí zůstaly z politic-

kých důvodů zavřeny. Jezdila závodně na 
kole a lyžovala. Ve svých 25 letech se vda-
la za Mudr. Josefa Holeku, který v Kralu-
pech nad Vltavou působil jako závodní lé-
kař. Prožili spolu krásných 20 let. Bohužel, 
když bylo paní Holekové 45 let, manžel jí 
zemřel. Už se nikdy nevdala. „Myslím, že 
tatínek byl jejím velkým učitelem a inspi-
rací v oblasti zdravotnictví. Ráda jsem jako 
malá holčička poslouchala jejich debaty, 
i když se má cesta tímto směrem neubírala,“ 
vzpomíná dcera Zuzana Štarková.

Paní Holeková léta pracovala jako ob-
vodní zdravotní sestra. Po roce 1989 se na 
16 let stala zastupitelkou města a 8 let se-
děla v radě města. 12 let oddávala man-
želské páry a vítala nové občánky. Dlouhá 
léta působila jako předsedkyně zdravotní  
a sociální komise. 

Neúnavně se věnovala dobrovolnické 
práci v Českém červeném kříži, za což ob-
držela nejednu pamětní medaili. Na svém 
kontě měla stovky 
přednášek o první 
pomoci, i pro děti 
z kralupských škol. 
Pomáhala také se-
niorům. Vedla pro ně např. rehabilitační 
plavání. Své praktické znalosti uplatnila 
i při výstavbě dvou domů pro seniory. By-

la neúnavnou organizátorkou akcí zdra-
votnického charakteru, strůjcem různých 
kulturních akcí pro seniory a chodila přát 
jubilantům. Za dlouholetou činnost v ob-
lasti zdravotnictví a sociálních věcí, za ak-
tivní přístup v péči o staré občany jí bylo 
v roce 1997 uděleno čestné občanství. 

Jindřiška Holeková odešla náhle 
19. 1. 2021. Po úspěšné operaci zlomeného 
krčku se nakazila nemocí covid−19 přímo 
v nemocnici ve Slaném a její tělo bohužel 
tento poslední nápor nevydrželo.

PAVEL RYNT, 
starosta města Kralupy nad Vltavou  
1990–2006

Jindřiška byla zastupitelkou několik vo-
lebních období. Ráda od občanů sbírala 
nejrůznější podněty. Obdivoval jsem její 
snahu vždy vše zařídit a jakýkoli problém 
okamžitě vyřešit. Snažila se předávat se-
niorům veškeré zprávy z radnice, ačkoli 
jsem měl někdy pocit, že už tím někdy lidi 

trochu unavuje. To už ale patřilo k její peč-
livé povaze. Jako jedna z mála zastupitelů 
často a ráda navštěvovala výstavy pořáda-
né v městském muzeu či v KaSSu. Lidsky 
jsme si také sedli díky společnému zájmu 
v hudbě, navštívili jsme nejeden koncert. 
Jindřiška byla věřící, a když jsem měl ně-
kolikrát možnost zařídit jí setkání s kar-
dinálem Miloslavem Vlkem, byla opravdu 
potěšená, že nejvyšší muž církve s ní vede 
rozhovor. Úsměv na tváři mi vždy vylou-
dí vzpomínka na to, jak ráda bývala vidět 
a slyšet. Já jsem ji často předešel, a ať už 
jsme byli kdekoli a kdykoli, nezapomněl 
jsem podotknout „a ještě pár slov vám chce 
říci paní Holeková,“ aniž by se sama o slo-
vo přihlásila . Ona z toho měla radost. 
Moc ráda také lidem přednášela nejrůzněj-

ší citáty a předávala moudra. Byla rovněž 
velkou sběratelkou nejrůznějších novino-
vých a magazínových článků, a tak mne 
často zahrnovala výstřižky o kultuře, po-
litice, hudbě… Stejně tak si našla zábavu ve  
sbírání ubrousků a cukříků.

VĚRA PAVLŮ, 
přítelkyně

Paní Jindřišku Holekovou jsem poznala 
na jaře roku 1974. Drobná, rtuťovitá, stále 
usměvavá sestřička, která každého pacien- 
ta znala jménem, pro každého našla las-
kavé slovo i radu k uzdravení. Taková byla 
v ordinaci obvodního lékaře na poliklinice 
v Lobečku. 

Přes svoje pracovní vytížení ještě aktivně 
pracovala v Českém červeném kříži, po-
máhala při odběrech krve dobrovolných 
dárců. Tam mě také přesvědčila, abych se 
i já zapojila do této organizace. Neúnavně 
každoročně nabízela žluté kytičky měsíčku 
lékařského na podporu Českého dne pro-

ti rakovině (preven-
ce a léčba rakoviny), 
zajišťovala přednáš-
ky „první pomoci“ 
pro školy, a tak bych 

mohla pokračovat. Byla to úžasná žena, 
která vykonala mnoho dobra, byla pozi-
tivní do svých posledních dní, nadšená pro 
dobré věci. Velice si považuji toho, že mi na-
bídla tykání a mohla jsem se počítat mezi 
její přítelkyně. Nezapomenu na naše spo-
lečné obědy, posezení na zahradě, oslavu 
85. narozenin.

I když měla náročnou práci, nevynechá-
vala ani kulturu. Byla stálou posluchačkou 
koncertů vážné hudby, divadelních před-
stavení, výstav v kulturním domě Vltava, 
v muzeu v našem městě, ale i v Praze. Neby-
la jen aktivní ve veřejném životě, ale milo-
vala svoji rodinu. Pyšná byla na dceru. Její 
velikou radostí bylo, když se jí pro své dvě 
vnučky podařilo nastřádat z důchodu pár 
korunek. Taková byla Iška, jako by nestár-

 Otec Mag. Pharm. Jiří Káš, matka Doubravka Masnerová-Kášová.

 Pradědeček Prokop Jindřich Masner – obchodník a továrník, později trojnásobný starosta města.

 Dědeček Prokop Filip Masner – majitel cihelen v Lešanech i Kralupech nad Vltavou, zakladatel 
kralupského peněžního ústavu, člen městské rady, okresního výboru, člen představenstva 
Občanské záložny, předseda Národní demokracie, podporoval muzejní činnost a zpracoval podrobně 
historii kralupského okresu. (Oba jsou čestnými občany města Kralupy nad Vltavou.)

 Oba rodiče bohužel Jindřišce odešli velmi brzy. Tatínek jí zemřel, když jí byly pouhé tři roky a její 
maminka za války utrpěla těžký úraz a zemřela v jejích 12 letech. O Jindřišku se staral dědeček, 
později Jindřiška o dědečka.

JINDŘIŠKA HOLEKOVÁ
✳ 5. 7. 1935  ✝ 19. 1. 2021

ZUZANA ŠTARKOVÁ: 
„Snad malá zajímavost, velkým koníčkem bylo sbírání papírových ubrousků 

z celého světa a také sáčkových cukrů. Myslím, že mám čím sladit do konce života.“{ }
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V 90. letech 
jako radní

Při přednáškách  
o první pomoci

Ztráta, kterou nelze nahradit
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la. Stále štíhlá, upravená, s milým úsmě-
vem, se svým okouzlujícím drdůlkem, všu-
de jí bylo plno. Jen těžko uvěřit, že už není  
mezi námi.

MUDr. VLADIMÍR HORÁK, 
praktický lékař pro dospělé

Na Jindřišku Holekovou budu vzpomínat 
jako na výbornou, velmi pracovitou a vel-
mi skromnou zdravotní sestru, jež spoji-
la svou profesi s nezištnou trvalou služ-
bou občanům města Kralupy nad Vltavou. 
Osobně jsem ji poznal 1. 7. 1996, kdy jsem 
nastoupil jako praktický lékař pro dospělé 
na zdravotní středisko v poliklinice v Kra-
lupech nad Vltavou – Lobečku. Paní Hole-
ková zde již pracovala od vzniku poliklini-
ky v roce 1967, zpočátku s MUDr. Markem 
a později od roku 1968 dlouhodobě s již ze-
mřelým MUDr. Borovičkou. Po jeho náh-
lé smrti v prosinci roku 1993 se od roku 
1994–1996 střídala v ordinaci externě řada 
praktických lékařů a v době tohoto chaosu  
v ordinaci řídila prakticky tuto ordinaci 
paní Holeková, využívající své rozsáhlé 
praktické zkušenosti zdravotní sestry, ob-
rovskou píli a pracovitost. Od roku 1996 
působila jako zaměstnanec v mé soukromé 
praxi praktického lékaře. Vydržela v této 
náročné práci v plném pracovním nasazení 
až do roku 2002 při plném starobním dů-
chodu a byla velmi oblíbená mezi našimi 
pacienty, zejména starší generace. Mnohým 
z nich opravdu výrazně pomohla a svými 
letitými zkušenostmi mnohým skutečně 
i zachránila život. 

Byla velmi trpělivá, odborně zdatná se so-
ciálním cítěním pro celou řadu chronických 
pacientů. Její práce se jí stala koníčkem 
a skutečným posláním. Pracovala nezišt-
ně, velmi obětavě, se zápalem pro věci ob-
čanů Kralupska a byla činná léta i v zastu- 
pitelstvu města Kralup za KDU-ČSL. I po 
odchodu do starobního důchodu se aktivně 
zajímala o osudy svých pacientů a byla dále 
aktivní i v důchodovém věku na Městském 
úřadě v Kralupech nad Vltavou v odboru 
sociálních věcí, kde měla na starosti agendu 
práce se starými občany města a obětavě je 
při jakémkoli výročí jejich narozenin ob-
jížděla ve jménu města, říkala tomu práce 
s jubilanty.

LUCIE MERHOUTOVÁ, 
přítelkyně

Išinka, Iška, tak ji mnoho lidí v jejím ži-
votě oslovovalo, byl člověk, kterého mohu 
bez jakékoli nadsázky nazvat „Matkou Te-
rezou“. Její pracovní i soukromý život byl 
naplněn mnoho let pomocí ostatním. Ne-
jen tou profesní pomocí, ale rozdávala také 

porozumění, mnoho slov plných povzbu-
zení a uměla naslouchat. Věřila v hodnoty 
přátelství, lásky, radosti ze života a přála 
si, aby tyto vztahy byly opravdové a bylo 
jich co nejvíce v našich životech. Věřím, 
že mnoho spoluobčanů našeho města sou-
hlasí s tím, co zde ve své krátké vzpomínce 
vyjadřuji. Sama za sebe jsem ráda, že jsem 
mohla v pozdějších letech jejího života (kdy 
již síly ubývají) Išince vrátit alespoň část 
toho, co ona dávala. S úctou a láskou budu 
vždy vzpomínat.

BARBORA KOVÁŘOVÁ, 
ředitelka Charity Kralupy nad Vltavou

Paní Holeková stála u zrodu kralupské cha-
rity. Byla zakladatelkou, ale zároveň i me-
cenáškou. Vždy myslela na druhé a na to, 
jak jim usnadnit a zpříjemnit život. Pama-
tuji si, jak nám jeden rok těsně před odjez-
dem na tábor vypadl zdravotník. V zoufal-
ství jsem se na ni obrátila, zda by s námi 
jakožto zdravotní sestra nejela. Myslela 

jsem, že mě odmítne. Měla jistě už pár let 
po sedmdesátce, kdo by se v takovém věku 
chtěl dobrovolně vydat s hordou hlučných 
a nezbedných dětí na čtrnáct dnů do spar-
tánsky vybaveného zázemí tábora! Jenže 
ona řekla ano a jela s námi. Nejen že nás 
zachránila před zrušením tábora, ale zá-
roveň byla bezvadná zdravotnice, děti ji 
milovaly. Taková prostě byla. Neodmítla 
nikoho v nouzi.

JAN RACEK, 
ředitel městského muzea

Jindřišku Holekovou jsem znal více než 50 
let. Nejprve jako příkladnou zdravotní ses- 
tru v obvodě, kam jsem patřil. Po vzniku 
zdejšího muzea jsem v ní poznal velkého 
příznivce této instituce. Nebylo to způsobe-
no pouhým osobním zájmem o naše aktivi-
ty, ale snad i její příslušností k Masnerově 
rodině, jež v dřívějších dobách patřila k vel-
kým muzejním mecenášům. Její dědeček 
Prokop Filip Masner dlouhá léta muzeum 
podporoval a krom toho i bádal o místní 
historii. Jeho vnučka šla v jeho šlépějích 
a rozšířila muzejní sbírky o předměty ještě 
dotýkané jejím významným předkem. Její 
sociální cítění podpořené vírou jí v jistém 
období zajistilo místo v komunální politi-
ce, kde kromě sociální a zdravotní oblasti 
podporovala i činnosti kulturní. Doved-
la se vcítit a pochopit potřeby místních  
kulturních institucí.

Nezapomeneme.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST:

Na letním táboře jako 
zdravotnice

Jindřiška Holeková  
v kralupském městském muzeu
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ULOŽENÍ URNY s ostatky paní  
Jindřišky Holekové do rodinného hro-
bu za přítomnosti pana faráře Masa-
říka proběhne na kralupském hřbi-
tově 13. března 2021 v 10:30 hod.



18 KZ KZ BŘEZEN 2021 VZPOMÍNKY www.kralupskyzpravodaj.cz

■ Pokud jste šli začátkem února 
Riegrovou ulicí v Kralupech, asi jste 
si všimli květin a zapálených svíček 
před budovou Základní umělecké 
školy.

B ohužel se smutné události nevyhýba-
jí ani naší škole. Navždy nás opustil 

oblíbený kolega a kamarád pan Jindřich 
Gombos. V ZUŠ vyučoval hře na klarinet 
a zobcovou flétnu od roku 1984.

Za tu dobu se mu podařilo vychovat a pro 
hudbu nadchnout spoustu mladých lidí. Je-
ho pedagogická činnost a pěkný vztah s žá-
ky i jejich rodiči často přerostl v celoživotní 
přátelství.

Se svými studenty se zúčastňoval růz-
ných koncertů a soutěží, kde společně ob-
sazovali přední místa. Jistě jste ho viděli 
i na různých kulturních akcí města, výsta-
vách, vinobraní.

Spolupracoval řadu let se ZŠ Komenské-
ho, kde spolu s dětmi hrával na oslavách 
školy i vystoupeních.

Jindřich měl smysl pro humor, proto 
jste ho mohli vidět třeba na Zvířátkovém 
koncertě, který pořádala naše ZUŠ, kam 
přišel v ohromných bačkorách se zvířát-
kama. Když vystupoval s dětmi před Vá-
nocemi u DDM, hrával v červené čepičce  
s bambulí apod.

Jindřich byl oblíbený jak u žáků, tak 
u kolegů, a za ty roky, co jsem ho znala, 
nevím o nikom, kdo by ho neměl rád.

Ač byl nevidomý, byl naprosto ve všem 
soběstačný, technicky velmi zdatný, doká-
zal pomáhat, i povzbudit. Myslím, že hud-
ba a mladí lidé byli Jindrův život. Své žáky 
měl velmi rád. Sám je doprovázel na flétnu, 
klávesy, cembalo, klavír nebo na varhany 
při koncertech v kostele.

Vždy jsme obdivovali, co všechno si do-
káže zapamatovat, zahrát a upravit. Osobně jsem ráda, že jsem Jindru pozna-

la nejen jako kolegu, ale i milého kamará-
da. Vím, že byl moudrý, měl velké srdce, 
dokázal být velkorysý. Letos v březnu by 
oslavil 60 let.

Bohužel pár hodin před Jindřichovým 
skonem zesnula v téže nemocnici i naše 
dlouholetá školnice Maruška Majerová, 
která byla zaměstnaná v ZUŠ od r. 1996. 
Kdo někdy navštívil naši školu, musí mi dát 
za pravdu, že byla celá budova vždy uklize-
ná a voňavá, všude řád a pořádek. Pokud 
ZUŠ pořádala nějaké větší akce, koncer-
ty, soutěže apod., vždy se ochotně nabídla 

s pomocí a energicky se zapojila nad rámec 
svých pracovních povinností. I s ní jsme si 
za dlouhé roky všichni vybudovali přátel-
ský vztah. Maruška by v červnu oslavila 
rovněž 60 let.

Když procházím v těchto dnech ztich-
lou školou, vždy očekávám, že Jindřicha 
i Marušku potkám na chodbě a prohodí-
me pár slov tak jako obvykle. Jen těžko se 
srovnávám s faktem, že je u nás ve škole 
už nikdy neuvidíme. Oba nám všem budou 
velmi chybět.

VERONIKA SEDLÁČKOVÁ,

ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU

Velmi smutné události  
v Základní umělecké škole
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■ Bylo-li na světě zásluhou člověka 
trochu víc lásky a dobroty, trochu 
víc světla a pravdy, měl jeho život 
smysl a zůstává navždy zapsán 
v našich srdcích. To beze zbytku platí 
i o Vlastě Brixové, jejíž smrt nemile 
překvapila a naplnila smutkem 
a lítostí její rodinu, přátele i kolegy.

PAVEL RYNT, 
starosta města Kralupy nad Vltavou  
1990–2006

Dva dny po úmrtí paní J. Holekové se dovídám, že  
zemřela další bývalá členka Zastupitelstva města Kra-
lup nad Vltavou a také bývalá zdravotní sestra paní 
Vlasta Brixová. 

S Vlastou jsme byli dlouholetí přátelé, v 80. letech 
zpívala ve smíšeném pěveckém sboru, který jsem tehdy 
dirigoval. Po roce 1989 jsme se oba ocitli v zastupitel-
stvu města. Já sice na opačném konci politického spek-
tra, ale kvůli politice jsme se nikdy nehádali. Vzpomí-
nám na ni jako na aktivní, pracovitou a obětavou členku 
ZM. Pracovala v sociální a zdravotní komisi, pomáha-
la při všech zdravotnických akcích města a Českého 
červeného kříže. Měli jsme společnou zálibu v hudbě 
a zpěvu. Vlasta byla členkou pěveckého Dvořákova ko-
morního sboru od jeho založení. Později zároveň zpívala 
a organizačně zajišťovala činnost kralupského Senior 
mini choru, jehož jsem sbormistrem. Senior mini chor 

má za sebou 11 let aktivní činnosti, převážně v různých 
sociálních zařízeních ve městě a v okolí.

Vlasto, za obětavost a kamarádství ti všichni moc  
děkujeme, budeš s námi v našich vzpomínkách.

VÁCLAV GABRIEL, 
člen komise zdravotní, sociální a bytové

Ještě nedávno s námi plná síly a elánu zasedala v komi-
si. Není tomu ani dlouho, kdy jsme si společně zasteskli 
nad zrušenými koncerty hudebních sborů, jejichž byla 
členkou.

EVA IVANOVÁ, 
vedoucí odboru sociálních věcí,  
školství a kultury

Paní Brixová vždy myslela na druhé a pečovala o ně. 
Celý život pracovala ve zdravotnictví jako zdravotní ses-

tra, z čehož pramenila její obrovská životní síla. Vždy se  
zapojovala do akcí, kterými mohla druhým pomoci.

SANDRA ŠTROPOVÁ, 
Dvořákův komorní sbor

Velmi neradi, pomalu a bolestivě jsme se my všich-
ni členové Dvořákova komorního sboru loučili s paní  
Vlastou Brixovou.

Naše Vlastička byla jedním ze zakládajících členů 
Dvořákova komorního sboru. Po celou dobu působení 
našeho sboru, tedy více než 20 let, byla velmi aktivní  
a obětavá při jakékoli pomoci a práci pro sbor. Její  
optimismus, dobrosrdečnost, pracovitost, upřímnost  
a poctivost byly vždy její obrovskou předností, v našem 
sboru byla velmi oblíbená.

S nesmírnou lítostí jsme se s naší Vlastičkou rozlou-
čili, všem nám chybí a vždy bude velmi chybět, ale v na-
šich srdcích a vzpomínkách bude s námi stále na všech 
našich koncertech, zkouškách i soustředěních.

STANISLAV HEJDUK, 
zastupitel

Když si otevřu na svém telefonu seznam a písmeno V, 
skočí mi tam jméno Vlasta. Kdykoli jsem si potřeboval 
něco upřesnit, co se týkalo sociální oblasti nebo zdra-
votnictví, mohl jsem toto číslo vytočit a vždy se mi do-
stalo odpovědi na mé otázky. Vedle Vlasty jsem seděl v 
ZM od roku 1994. 

Vlasto děkujeme, že jsme mohli s tebou tady být. 
Čest tvoji památce.

Zemřela Vlasta Brixová, bývalá 
zastupitelka a zdravotnice

I vy můžete pomoci vyplnit mezery v his-
torii Kralup nad Vltavou. Bohužel se ne-

dochovaly žádné záznamy z výčtu lokalit, 
které naleznete níže. Hledáme dobové fo-
tografie, videa i příběhy lidí, jež by obo-
hatily archiv města a díky nimž bychom 
mohli zaplnit prázdné stránky v minulosti 
Kralup nad Vltavou.

Materiály můžete posílat na zpravodaj 
@mestokralupy.cz, případně je po-
nechte na MěÚ v kanceláři tiskového 
mluvčího.

 „život“ na náměstí
 mikovická železniční zastávka
 „původní“ zástavba lokality „Na Hrádku“ a „na 
husím plácku“
 zbořená pila p. Hrubého č. p. 578 v lokalitě „Na 
Hrádku“
 odstraněný zahradní altán v areálu Sokoliště
 staré „benzínky“ na území města
 staré pumpy na vodu u silnic

 stavba hotelu Praha na náměstí
 již neexistující kralupské hospody, restaurace a hotely
 zbouraná část Nerudovy ul. v místě dnešního sídliš-
tě Hůrka II. (podél potoka, směr gymnázium)
 „Červená hůrka“ – vyvýšenina na území dnešního 
sídliště Hůrka, před rozbořením bývala v blízkosti 
dnešní budovy „Bowling“, za dřívější Podřípskou ulicí
 odstřel továrního komína kralupského cukrovaru – 
dnes lokalita sídl. U Cukrovaru
 stavba Hotelu Sport na sídl. U Cukrovaru

 stavba KaSS
 odstraněný cihlový altánek na „dopraváku“ 
v Mikovicích
 odstraněný nadchod u železničního přejezdu 
u Barev a pohledy z něho
 socha medvíděte u cesty na Lutovník (do konce 
80. let) – naproti nedávného sídla Policie ČR
 staré již zbourané železniční nádraží a jeho vnitřní 
prostory – pokladny na lístky, tamní restaurace
 tehdejší dočasná budova ČD v provozu

Podílejte se na tvorbě kroniky města

17. září 1905 – Tábor lidu – zakázaná demonstrace za přímé 
a všeobecné volební právo (tzn. i volební právo pro ženy).

FO
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✳ 19. 1. 1946   
✝ 21. 1. 2021
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel. 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Kancelář kulturního domu Vltava je otevřena 
každý všední den od 8:00 do 12:00 hod.
Pokladna je do odvolání uzavřena.

BŘEZEN 2021

M ěsto Kralupy n. Vlt. vyhlašuje na památ-
ku básníka Jaroslava Seiferta autorskou 

literární soutěž v rámci 26. ročníku festivalu 
poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům 
ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou 
kategoriích, a to 14 až 18 let (dovrše-
ných do 30. 6. soutěžního roku) a nad 

18 let bez omezení. Do soutěže lze při-
hlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou 
je zaslat maximálně 200 původních, do-
sud nepublikovaných, česky psaných ver-
šů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech 
exemplářích. Jedna z básní musí mít formu 
sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce 
nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat 
tři neoznačené exempláře a neporušenou 
zalepenou obálku, v níž bude čtvrtý exem-
plář se jménem, příjmením, věkem a bydli-
štěm. V elektronických verzích budou údaje 
vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených 
básních, které budou ve formátu doc nebo 
pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 20. 6. 2021.
Vítězné práce vybrané porotou budou 

odměněny. Vyhlášení výsledků proběh-
ne v rámci festivalu poezie a přednesu  
Seifertovy Kralupy 2021.

Práce zasílejte na adresu Kultur-
ní a společenské středisko v Kralu-
pech, ,‚Seifertovy Kralupy“, k rukám 
J. Košťálové, nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy n. Vlt. Elektronicky na 
seifertovykralupy@mestokralupy.cz.

V případě dotazů kontaktujte Jitku 
Košťálovou na tel. 734 695 011.

V ážení čtenáři, městská knihovna po-
skytuje až do odvolání výdej předem  

objednaných knih přes „výdejní okénko“. 
Nyní si můžete knihy objednávat také pro-
střednictvím on-line katalogu přes odkaz 
ZÍSKAT. Tuto službu lze využít pouze při 
rezervování volných titulů a je zdarma. Na 
základě zaslaných seznamů vybrané litera-
tury či odložení z poličky vám knihy připra-
víme. Knihy si můžete zamluvit také telefo-
nicky. O připravených titulech k vyzvednutí 
vás budeme informovat. Přijímáme objed-
návky nejen na knihy, ale i na časopisy, 
audioknihy, Kouzelné čtení a deskové hry. 
V současné době upřednostňujeme vráce-
ní knih do biblio-boxu, který je umístěn 

ve vstupní chodbě knihovny. Knihy zapůj-
čené prostřednictvím meziknihovní vý-
půjční služby a jiné dokumenty z důvodu 
možného poškození do boxu nevhazujte. 
Prosíme vás o vrácení veškerých zapůjče-
ných dokumentů před uzavřením knihovny, 
systém nebude výpůjčky dále prodlužovat. 

Předregistrace NOVÝCH čtenářů
Zájemci o půjčování knih se nyní mo-
hou předběžně zaregistrovat.

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail 
dospělého oddělení. Jde-li o přihlášení dět-
ského čtenáře do 15 let zákonným zástup-
cem, přihlášku zašlete na e-mail dětského 
oddělení. Při první návštěvě vás prosíme 

o předložení občanského průkazu, u regi- 
strace dětí o předložení občanského průkazu 
zákonného zástupce.

Čtenářský průkaz vám předáme ihned po 
doplnění podpisu na přihlášce a uhrazení 
registračního poplatku. Formuláře přihlá-
šek najdete na našich webových strán-
kách v záložce Předregistrace (http://
knihovnakralupy.cz/predregistrace).

Lovci perel
Další ročník Lovců perel byl vzhledem 
k omezenému provozu knihovny zrušen. 
O jeho opětovném zahájení vás budeme in-
formovat. Během uzavření knihovny pra-
covnice vybraly a označily nově doporu-
čené tituly. V současné době je pro malé 
čtenáře připraveno téměř dva tisíce knih 
zařazených do této soutěže.
Kontaktní údaje: e-mail dospele@knihov-
nakralupy.cz, tel. 315 727 782, detske@
knihovnakralupy.cz., tel. 315 727 852.

SEIFERTOVY KRALUPY 2021

Nová služba ZÍSKAT – odložení z poličky

Městská KNIHOVNA BŘEZEN 2021
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel. 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

Provozní doba pro veřejnost
 Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Studovna
Pondělí 8:00–11:30, 12:30–17:30 8:00–11:30, 12:30–17:00 Uzavřena do odvolání 
Středa 8:00–11:30, 12:30–17.30 8:00–11:30, 12:30–17:00 
Čtvrtek 8:00–11:30, 12:30–17:30 8:00–11:30, 12:30–17:00 
Pátek 8:00–11:30, 12:30–15:00 8:00–11:30, 12:30–15:00



21www.mestokralupy.cz   MUZEUM/ SOUTĚŽ BŘEZEN 2021    KZ

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

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

1/ Při březnovém náletu na Kralupy 22. března 1945 byl/ nebyl osobně přítomen básník Jaroslav Seifert?

2/ Z boku novogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava na kralupském náměstí je umístěna pamětní deska 
Obětem náletu 22. 3. 1945. Napište Seifertovy verše, jež se zde nacházejí:

3/ V básnické sbírce BÝTI BÁSNÍKEM složil J. Seifert v části BOMBARDOVÁNÍ KRALUP několik básní věnovaných tomuto tématu. 
Ptáme se vás, kolik básní to je:
 a/ 5 básní, b/ 7 básní, c/ 9 básní.

4/ Kdo z členů rodiny chodil na procházky na místa oblíbená literáty (např. J. Vrchlickým, V. Hálkem aj.)? Kdo vodil mladého  
budoucího básníka do místní knihovny a seznamoval ho s knihami z našeho literárního bohatství?
a/ Babička Marie Borutová,
b/ maminka Marie Borutová-Seifertová,
c/ dědeček Antonín Boruta.

5/ Básník Jaroslav Seifert
a/ měl mladší sestru Blaženu,
b/ byl jedináček,
c/ měl staršího bratra Antonína.

6/ Z kterého města pocházela manželka básníka Marie Ulrychová později Seifertová?
 a/ Z Prahy, b/ z Kralup n. Vlt., c/ z Jičína.

7/ Svatební obřad rodičů básníka se konal roku 1895
a/ v kralupském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava,
b/ v malém kostelíku sv. Jakuba Staršího v Minicích,
c/ v Praze v kostele sv. Rocha u Olšanských hřbitovů.

Na město padaly vločky sazí
a do ulic vstoupil dým
podobný podzimní mlze,
ale ozbrojený po zuby.

Dodnes mi tam však rozkvetou
i na ostnatém drátě
šípkové růže.
Stačí jen chvilku postát
a tiše povzdechnout.  

Kralupy nejsou krásné město… ze sbírky Býti básníkem

 Letošní rok je pro nás rokem bás-
níka Jaroslava Seiferta. Dvě básníkova 
životní výročí bude muzeum připomínat 
téměř celý tento rok.
 V tomto příspěvku také najdete 7 sou-
těžních otázek k osobnosti Jaroslava 
Seiferta. Přejeme vám hodně příjemných 
chvil při nalézání správných odpovědí.
 Nesnadno se mi píše, že muzeum v Kralu-
pech je od 18. 12. 2020 opětovně a stále 
pro návštěvníky uzavřeno. Do odvolání.

Ani v tyto dny si netroufám odhadnout 
délku trvání tohoto opatření.
 Od 21. ledna 2021 je zpřístupněna krátkodo-
bá výstava „VÝSTAVA PRO POTĚŠENÍ… 

aneb co jste ještě v muzeu neviděli“.
Bohužel, výstavu kromě nás zatím nikdo 

neměl možnost vidět.
Proto bude výstava prodloužena nejmé-

ně do konce března, takže se snad dočká 
i skutečných návštěvníků. Až k tomu dojde, 
budou její části postupně obměňovány. Do 
té doby budou šoty z výstavy umísťovány na 
naše adresy na sociálních sítích.

Především upozorňuji na vystavení cír-
kevního bohoslužebného roucha (ornátu) 
z poloviny 19. století, které v minulém roce 
prošlo náročným restaurátorským zása-
hem. Předmět nám daroval zdejší děkan 
D. Řezanina.

 Zatím vás zveme na náš web (zj. slož-
ku on-line) i Facebook, kde pro vás stále 
připravujeme mnohé zajímavosti, videa, 
obrázky (www.muzeumkralupy.cz). 
Budou tam oznamovány i novinky  
o návštěvnickém provozu, snad i o opětov-
ném zpřístupnění naší instituce.
 18. března měla proběhnout vernisáž vý-
stavy obrazů „Veronika Tučková – Za opo-
nou“. Kvůli stále špatné pandemické si- 
tuaci a očekávaným omezením, i po našem 
opětovném otevření, jsme se rozhodli tuto 
výstavu přesunout do snad už normálního 
roku 2022.

JAN RACEK,  ŘEDITEL MUZEA

SOUTĚŽ JAROSLAV SEIFERT A JEHO VÝROČÍ – OTÁZKY NA MĚSÍC BŘEZEN
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jubilanti�

PŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v BŘEZNU 2021
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

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

 Mladá rodina HLEDÁ KE KOUPI starší domek v Kralupech 
nad Vltavou nebo blízkém okolí. Platíme hotově. Nejsme 
RK. Za nabídky předem děkuji. Tel. 724 284 995.

 KOUPÍM LP gramofonové desky a staré pohledy. Větší 
množství vítáno. Přijedu. Tel. 721 442 860.

soukromá inzerce�

80 let

Eva Hrončeková

Irena Karlová

Ludmila Macáková

Václav Karban

85 let

Adolf Valenta

Ing. Jiří Prokop

Marie Roškotová

Mgr. Marie Virtová

Věra Račanová

90 let Jarmila Kellnerová

91 let
Milena Vitčlová

Věra Schottenová

92 let Blažena Kratinová

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ 
do každé domácnosti

Dostávejte pravidelnou dávku KZ 
také v elektronické podobě.

Platba předem na půl roku nebo 
rok dopředu. Neplatíte nic navíc.

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

O rganizace DEMENTIA nabízí pečujícím 
občanům z Kralup a okolí možnost in-

dividuální osobní či vzdálené konzultace se 
sociálním pracovníkem a dalšími odborní-
ky. Jsme tu pro pečující, aby nebyli na toto 
náročné období sami. Poradíme se vším, co 
souvisí s péčí o blízkého člověka trpícího po-
ruchami paměti: od výběru pomůcek, přes 
řešení náročných situací, až po péči o vlastní 
duševní zdraví. Za normálních okolností na-
bízíme v Kralupech také setkávání pečujících, 
moderované odborníkem, nyní se setkáváme 
virtuálně přes videokonferenci. Všechny na-
še služby jsou zdarma. Kontaktovat nás 
můžete na tel. 602 461 297, e-mailu kra-
lupy@dementia.cz a www.dementia.cz.

I v tomto nelehkém koronavirovém obdo-
bí jsme se chopili nových příležitostí a roz-
vinuli jsme vzdálené způsoby podpory, jako 
je chat s odborníky, virtuální svépomocné 
skupiny a on-line konzultace. Nouzová si-
tuace nás donutila najít nové přístupy, kte-

ré se budou uplatňovat i nadále. Zároveň 
se setkáváme s úžasnými lidmi, kteří nám 
i přes vlastní těžkosti nezištně pomáhají 
v našem úsilí.

Naštěstí není nouze ani o chvíle, kdy 
psychické vypětí náročných dní rozptýlí 
úsměvný okamžik nebo zážitek. Za zmín-
ku stojí příběh jedné pečující, která se sta-
rá o otce s demencí. Pečující se obávala, že 
se nedokáže připojit k on-line konzultaci, 
protože počítače nepoužívá. Náš pracov-
ník IT podpory se s nimi spojil, a jelikož 
tatínek dříve pracoval v oboru výpočetních 
technologií, nalezl s naším IT specialistou 
rychle společnou řeč a nehledě na omezení, 
která mu demence přináší, dokázal navá-
zat spojení a konzultace se odehrála podle 
plánu. Máte-li zájem o zařazení do on-line 
skupiny, neváhejte se na nás obrátit na výše 
uvedených kontaktech.

GABRIELA PONERT, 

KOORDINÁTORKA

Dementia pomáhá

J sme skupinka kamarádů z Dvořákova 
gymnázia zapojených v programu Mezi-

národní cena vévody z Edinburghu (DofE), 
který má tři části – rozvoj talentu, sport 
a dobrovolnictví. Dobrovolnická aktivita 
tří z nás spočívá v pořádání benefiční ak-
ce, zbytek našeho týmu a pár učitelů nám 
pomáhá.

Budeme vybírat knihy, které už lidi ne-
chtějí mít doma, ale zároveň by se mohly 
líbit někomu jinému. Tyto knihy budeme 
prodávat na již zmíněné akci, jež bude 
doprovázet přijímací zkoušky na Dvo-
řákovo gymnázium v Kralupech nad Vl-
tavou. Pokud si ale někdo od nás bude 
chtít koupit knihu jindy, stačí se s námi 
dohodnout.

Všechny peníze, které vyděláme, půjdou 
na táborskou organizaci Kaňka o. p. s., jež 
poskytuje denní stacionář postiženým dě-
tem. Potřebují finanční pomoc, aby mohli 
rozšířit své prostory a věnovat se tak více 
dětem.

Jestliže máte zájem přispět nějakou hez-
kou knížkou, můžete ji odnést do městské 
knihovny v Kralupech nad Vltavou. Pokud 
jste z Dvořákova gymnázia, můžete nám 
knihy předat přímo ve škole nebo před ní. 

Domluvíme se přes e-mail.
Máte-li nějaké otázky, napište nám na 

sbirkaknih@dgkralupy.eu. Najdete nás i na 
Instagramu pod jménem @zpolice.dopo-
lice.

Každá knížka se počítá!
STUDENTI DG A ÚČASTNÍCI DOFE

poděkování�
Ze srdce děkuji panu MICHALU ŠLÉGROVI za 
poskytnutí první pomoci mému zesnulému mu-
ži Františku Čermákovi. Pan Šlégr se v nouzové 
situaci zachoval velmi statečně, jsem mu ne-
smírně vděčná za jeho pomoc, ochotu a laska-
vost. Pan Šlégr je důkazem toho, že se i v této 
těžké době najdou lidé se srdcem na pravém 
místě.  DĚKUJI VÁM, BROTÁNKOVÁ

Darujte knížku a pomozte 
tak těm, kteří to potřebují
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�
21. 1. Vlasta Brixová 75 let

25. 1. Josef Kožmín 66 let

27. 1. Marie Majerová 59 let

28. 1. Jiří Zampr 78 let

28. 1. Ludmila Kašná 90 let

29. 1.  Ladislav Heider 89 let

29. 1. Václav Veselý 74 let

29. 1. Jarmila Střeláková 88 let

30. 1. Eva Stehlíková 80 let

31. 1. František Hokeš 89 let

31. 1. Jan Jiráček 75 let

31. 1. Zdenka Vejrostová 86 let

5. 2. Zdeněk Kupský 84 let

8. 2. Václava Umlaufová 71 let

11. 2. Josef Štrop 85 let

13. 2. František Vrska 70 let

14. 2. Václav Lamich 58 let

14. 2. Václav Novotný 85 let

15. 2. Anna Němečková 85 let

16. 2. Václav Laně 72 let

vzpomínky�
Ani čas smutek neodvane,
my stále s láskou vzpomínáme,
na taťku, kamaráda našeho,
pana ANTONÍNA STARÉHO.
3. 3. 1992 utichlo srdce, dech
a nelze vzít to nazpátek.

Za malou vzpomínku vaši dcery s rodinami děkují.

Dne 7. března 2021 uplyne 5 let, co 
nás navždy opustil pan  
VLADISLAV SRBA.  
S láskou v srdci vzpomínají děti.

12. března uplyne jeden rok od úmrtí JAROSLAVA 
KUDRÁKA. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
prosím s námi, manželka a děti s rodinami.

16. 3. uplyne 20 let, co nás opustil pan PETR ŠTĚPÁN, 
automechanik. Vzpomíná manželka s dětmi.

Dne 30. 3. 2021 uplyne rok od úmrtí 
mé milované babičky paní LIBUŠE 
BARTŮŠKOVÉ. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte prosím se mnou. 
Letos v květnu by se dožila 100 let. 
Moc mi chybíš babi.  
S láskou vzpomíná vnuk Libor.

Dne 28. 3. 2021 uplyne 20 let od 
úmrtí paní HELENY PAVLÍČKOVÉ. 
Vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 21. 3. uplyne 10 let od odchodu 
pana JAROSLAVA HOLEČKA do 
karetního nebe. Kdo jste ho znali, 
věnujte prosím tichou vzpomínku. 
Manželka Jiřina, syn Jaroslav, dcery 
Lenka a Jitka s rodinami

Již tomu bude dlouhých šest let, co nás 
dne 26. března náhle opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan JOSEF 
FALTUS. V našich srdcích zůstává 
pořád s námi. S láskou stále vzpomínají 
manželka Eva a synové s rodinami.  

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 27. 3. 2021 uplynou 2 smutné 
roky od úmrtí mého milovaného 
manžela, starostlivého tatínka 
a dědečka, pana KARLA ZÁLESKÉHO. 
S láskou v srdci vzpomínají manželka 
Hermína, dcera Hana s rodinou, syn 

Karel s rodinou, vnoučata a pravnoučata.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.

Sokol je stále aktivní

Zdravíme vás v nelehké době. Již těž-
ko se hledá povzbuzení a vytrvalost. 

Ale všichni víme, že se hledat má a mu-
sí. Ani Sokol nespí dlouhým pandemic-
kým spánkem, ale připravujeme pro vás 
zábavné procházky a trasy s matemati-
kou, rébusy i cvičením. Vše najdete na 
našem webu www.sokol.kralupy.cz. 
Pokud se rozvolní vládní nařízení, prá-
vě tam budou první informace o cvičení.  
Šibřinky a další následné akce byly zruše-
ny, ale naše nápady a práce budou přene-
seny na lepší časy a vše si vynahradíme, 
to slibujeme.

Také naše vedení nám pomáhá
Vážené sestry, vážení bratři, příznivci So-
kola, náš spolek se dlouhodobě snaží udě-
lat maximum pro to, aby Sokol mohl svou 
činnost obnovit a tímto způsobem mj. při-
spívat k posilování kondice a imunity ši-
roké veřejnosti… Jsem přesvědčena, že se 
všichni již těšíme na své cvičence a spor-
tovce – naše sestry a bratry z tělocvičných 
jednot, ale skutečně je třeba vyčkat. Také 
vím, že jste připraveni v okamžiku, kdy 
to bude možné, udělat vše pro to, aby by-

la činnost Sokola obnovena tak, jak jsme 
zvyklí.

I při opětovném zahájení činnosti v tě-
locvičných jednotách a župách bude nutné 
velmi přísně dbát na bezpečnostní a hygie-
nická opatření. Zásadou jsou a zůstávají 3R.

HANA MOUČKOVÁ, STAROSTKA ČOS

Zdravice pro naše aktivní seniorky
Moje milé sokolky seniorky, ráda bych vás 
touto cestou pozdravila a ujistila, že na vás 
myslím a věřím, že se s přicházejícím jarem 
brzy ve zdraví setkáme. Zatím si užívejte 
procházky v přírodě a buďte dobré mysli, 
bude líp! Květa

Blahopřání Věrce Schottenové 
k březnovým 91. narozeninám
Rok se s rokem sešel a my Ti chceme, Věrko, 
alespoň touto cestou popřát pevné zdraví, 
ať Tě stále doprovází smysl pro humor i um 
vyprávět zážitky z historie Sokola, ale i z teh-
dejšího nejen sportovního života bez ome-
zení. Věrko, myslíme na Tebe a těšíme se na 
skutečné setkání s Tebou i s našimi cvičen-
ci od těch nejmenších až po seniorský věk.

CVIČITELKY A CVIČITELÉ T. J. SOKOL KRALUPY N. VLT.

Dne 18. března 
2013 zemřel 
náš tatínek, pan 
FRANTIŠEK 
ŤÁPAL, dlouholetý 
zaměstnanec 

kralupské dráhy. A dne 9. dubna 2016 nás opustila naše 
maminka paní FRANTIŠKA ŤÁPALOVÁ.  
S láskou na ně vzpomínají děti s rodinami.
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ČESKÁ TELEVIZE DÉČKO 
NATÁČELA V KRALUPECH
V sobotu 30. ledna 2021 natáčela Česká tele-
vize Déčko reportáž o naší druhé venkovní hře 
Cesta do kralupské minulosti I. Pěkné zábě-
ry z centra našeho města můžete zhlédnout 
v archivu pořadu Zprávičky z 31. 1. 2021. 
Velmi nás těší, že o naše venkovní hry je vel-
ký zájem mezi dětmi a dospělými. Aktuálně 
připravujeme již třetí hru, o které vás bude-
me informovat prostřednictvím našeho webu 
a Facebooku. Současně jsme rádi, že se ve 
Zprávičkách objevily další reportáže z naše-
ho města (oslava 20 let DDM Kralupy, Seifer-
tovy Kralupy či venkovní hra Za tajemstvím  
kralupských vodníků).

KREATIVNÍ BALÍČKY PRO 
DOMÁCÍ TVOŘENÍ
Vzhledem k aktuálnímu uzavření DDM jsme 
pro děti a jejich rodiče připravili kreativní  
výtvarné balíčky pro domácí tvoření. Každý 
balíček obsahuje potřebné výtvarné pomůc-
ky, materiál a návod. Hotový výrobek nám pak 
mohou děti vyfotografovat a zaslat e-mailem. 
Nabídku balíčků budeme pravidelně každý 
týden rozšiřovat. Zakoupit si je můžete v kan-
celáři DDM Kralupy nad Vltavou (Smetanova 
168).

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

I v tomto dosud převážně distančním škol-
ním roce nepřestal pracovat školní par-

lament naší školy. Zástupci 5.–9. tříd se 
sešli v průběhu prvního pololetí na dvou 
on-line setkáních.

Hlavním tématem se stala zpětná vazba 
k probíhající distanční výuce. Žáci toto té-
ma měli nejprve možnost vnést do třídnic-
kých setkání svých tříd, a poté je prezento-
vali ostatním členům školního parlamentu. 
Zabývali jsme se tím, co žákům v distanční 
výuce vyhovuje, co je pro ně přínosné, zá-
bavné, a naopak co je náročné, s čím mají 
problém, co by si přáli změnit.

Nejčastěji se žáci shodli, že na distanč-
ní výuce oceňují možnost zorganizovat si 
svůj čas podle sebe. Na druhé straně se jim 
někdy to samé stává přítěží, když se v prů-
běžně přibývajících úkolech nestíhají zo-
rientovat, na některé termíny zapomenou. 

Zároveň je obtížné od učení „přepnout“ do 
volného času, dny se pak rozplynou do celo-
denního plnění školních úkolů. Starší spo-
lužáci předávali své zkušenosti a osvědčené 
strategie mladším ročníkům. Nejakutnější 
požadavky jsme hned začerstva tlumočili 
učitelům na čtvrtletní i pololetní pedago-
gické radě školy. Napříč ročníky zazníva-
lo přání alespoň občasného ne-výukové-
ho „on-line setkání“ se spolužáky a učiteli. 
Zjistili jsme, že někteří třídní učitelé vy-
hlašují přes Teams třídnické hodiny pra-
videlně, jiní nechávají občas alespoň část 
hodin na neformální popovídání, některým 
mimo výuku vlastního předmětu čas bohu-
žel nezbývá. Zástupci ŠP se také zamýšleli 
nad doporučeními pro ostatní žáky školy, 
co jim pomáhá se v distanční výuce zorien-
tovat, jak si nejlépe uspořádat režim školy 
a volného času.

Ve druhém setkání jsme se začali věno-
vat tématu celoškolní aktivity pro zpříjem-

nění distanční výuky. Zatímco v běžném 
školním roce organizuje školní parlament 
různé zábavné akce a tematické dny pro 
oživení školní výuky (loni třeba Valentýn-
skou poštu), zavření škol a vládní protiepi-
demická opatření letos bohužel aktivitám 
napříč školou nepřejí. I přes všechna daná 
omezení se užší pracovní skupinka ŠP pus-
tila do vymýšlení hry v kralupském teré-
nu, která by dostala děti ven a pomohla jim 
se odreagovat od sezení u počítače. Cílem 
je motivovat spolužáky, aby šli na čerstvý 
vzduch, ač každý sám (a s dodržením všech 
opatření), a zabavili se u společné aktivity. 
Že to není možné? Naštěstí tvůrčí nadše-
ní pracovní skupinky ŠP se jen tak něčeho 
nezalekne. Díky za aktivitu patří hlavně 
zástupcům 5. a 6. tříd. Můžeme se těšit, co 
z toho snad brzy vzejde…

Za školní parlament
LENKA COUFALOVÁ,

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

ON-LINE VÝUKA V DDM
Dům dětí a mládeže byl v průběhu února nadá-
le uzavřen, přesto jsme se snažili našim dětem 
nabídnout alternativní způsoby výuky. Nadále 
pokračujeme v zasílání výukových materiálů  
e-mailem a též k jejich ukládání na portál Mít-
kamjít (www.mitkamjit.cz) a do sekce Kreativní 
nápady pro období karantény na www.ddmkra-
lupy.cz. Současně u některých zájmových útva-

rů probíhá i on-line výuka prostřednictvím PC 
(kytara, tanec, výtvarné činnosti…).

CESTA DO KRALUPSKÉ 
MINULOSTI II.
Cesta do kralupské minulosti II. vás od 5. břez-
na do 5. dubna 2021 provede od vltavských 
břehů, přes městský hřbitov až do Mikovic  
a zpět k budově DDM Kralupy.

Školní parlament on-line
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SOŠ A SOU

Š kola získala dotaci téměř 13 milionů Kč 
z výzvy ITI – Infrastruktura SŠ v rám-

ci Integrovaných územních investic Pražské 
metropolitní oblasti (ITI PMO).

Předmětem projektu byla rozsáhlá rekon-
strukce učeben, dílen a laboratoří. Dříve by-
lo jejich vybavení již zastaralé a neodpoví-
dalo požadavkům na uplatnění absolventů 
na trhu práce. Škola nabízí vzdělání v tra-
dičních učebních oborech (strojní mechanik 
a elektromechanik pro zařízení a přístroje) 
i v náročnějších studijních oborech s matu-
ritou (mechanik elektrotechnik a chemik 
operátor se zaměřením na farmaceutickou 
výrobu). Škola dále zavedla dva nové tech-
nické obory středního vzdělání s maturit-
ní zkouškou (dříve vyučované na střed-
ních průmyslových školách) – informační  
technologie a analýza potravin.

Cílem projektu byla moderní technická 
střední škola, odpovídající standardům 
21. stolení, a s tím související zkvalitnění 
výuky v teoretickém vyučování i odbor-
ném výcviku u všech vyučovaných oborů.

Projekt zahrnul rekonstrukci laborato-
ří a dílen včetně nových podlah, vytápě-
ní, osvětlení, pracovních stolů, rozvodů, 
nářadí, přístrojů a zařízení, např. diges-
toře, chromatograf, digitální osciloskopy, 
programovatelné automaty, multimediální 
učebny, inovaci učeben IT s novým hard-
warem i softwarem, nové stroje (bruska, 
frézka, soustruh, výukový CNC soustruh). 
Byla také vybudována zcela nová digitál-
ní laboratoř elektrotechnických měření  
a chemická laboratoř.

Součástí modernizace se staly i nové šat-
ny, šatnové skříňky a boxy, školní nábytek 
a bezbariérový přístup do všech pater i uče-
ben, čipové vstupy do budov školy a učeben 
spojené s elektronickou evidencí docház-
ky žáků a zaměstnanců a s elektronickou  
evidencí stravování.

V současné době zbývá dokončit poslední 
část projektu – vybavení IT technikou, ja-
ko jsou switche, routery, servery, tiskárny, 
velkoformátový displej, PC sestavy, inter-
aktivní displeje do učeben, dataprojekto-
ry, notebooky, datové rozvody, rozšíření 
bezdrátové WiFi pro žáky apod. Výběrové 

řízení této veřejné poslední zakázky bylo 
v pondělí 15. února podepsáno s vybraným 
dodavatelem a čekáme na dodání vysoutě-
žených technologií.

Držme si palce, ať se žáci co nejdříve vrátí 
do školy a budou moci nové vybavení po-
užívat. Pokud nám to epidemická situace 
dovolí, pozveme na návštěvu i kralupskou 
veřejnost. JAROSLAVA MAZOURKOVÁ

T o mě podrž! Vyprávění příběhů se v rámci  
on-line workshopu pořádaného pražským cen-

trem pro současné umění DOX věnovali studenti 
sekundy a kvarty./ Úkolový detox: Druhý únorový 
týden na DG byl vyhlášen za odpočinkový, sanitár-
ní a bez úkolů./ Ty, ty, ty! Klidový režim porušila 
nejmenovaná paní učitelka matematiky, která ulo-
žila svým studentům, aby vyšli ven a vyfotili se ve 
sněhu./ Na vlastní uši: Autoportréty studentů DG 

symbolicky usedly ve Dvořákově síni pražského Ru-
dolfina na koncertě nazvaném A přece se učí!, jímž 
Česká studentská filharmonie poděkovala všem, 
kteří v době pandemie pečují o vzdělání./ … hlavně 
nesmí býti smutno, natož aby se brečelo: O zhruba 
50 % stoupl počet studentů DG, kteří od října vyhle-
dali pomoc školní psycholožky./ Lidé, čtěte a choď-
te ven: Literární doporučení, ale i tipy na spokojený 
život, přináší nový instagramový účet a blog knihov-
ny DG./ Tady to žije! Životní styl dnešních 16letých 
a jejich prarodičů a představy o ideálním životě 
porovnávají během e-twinningového projektu stu-
denti francouzštiny na DG s italskými, rakouskými 
a rumunskými vrstevníky./ Račte vstoupit: Přes 100 

rodičů a studentů se zúčastnilo virtuálního Dne ote-
vřených dveří, během něhož je vedení DG provedlo 
zákoutími školy a přijímacím řízením./ Pro dobrou 
věc: Sbírku knih z druhé ruky pořádají až do konce 
března žáci kvarty; výtěžek z prodeje knih poputu-
je na podporu stancionáře pro děti s postižením./ 
Vedení DG uvítalo doporučení Ministerstva školství 
a umožnilo studentům čtvrtých ročníků, aby se za-
měřili v druhém pololetí pouze na ty předměty, které 
jsou stěžejní pro jejich celoživotní rozvoj, maturitu 
a přijímací zkoušky na vysoké školy.

KLÁRA SIKOROVÁ
DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

Vážení příznivci naší školy,
doba sice nepřeje osobním setkáním, přesto 
jsme hledali cestu, jak vám poskytnout po-
drobnější informace o výuce na naší škole. 
Nelze realizovat klasický Den otevřených 
dveří, ale chystáme pro vás jeho on-line 
verzi. Součástí bude bohatá prezentace 
představující vybavení školy i možnost po-

ložit dotazy vedení školy. Vše se uskuteční 
dne 3. března 2021. Pro setkání využijeme 
Microsoft Teams. Odkaz najdete na našich 
webových stránkách v aktualitách. Stačí za-
dat jméno či přezdívku. Diskuse se uskuteč-
ní ve dvou termínech, od 17 a od 18 hodin. 
Vždy budete mít nejdříve možnost zhléd-
nout prezentaci o škole. Následně budete 

moci diskutovat se mnou či souběžně po-
kládat dotazy do chatu paní vedoucí školní 
družiny a paním zástupkyním, například 
o zápisu do 1. třídy a dalších tématech.

Až nám to situace dovolí, rádi vás pozve-
me na prohlídku naší nové naučné zahrady.

Těšíme se na setkání.
MICHAELA GLEICHOVÁ, ŘEDITELKA

Den otevřených dveří on-line

Rozsáhlá modernizace se chýlí ke konci
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Koho napadlo uspořádat výstup na Sněžku 
bez triček a jen v kraťasech?
M: Myslím, že výlet vymyslel Kuba. Byla 
to pro nás výzva, protože se otužujeme už 
rok a chtěli jsme to posunout zase o něco 
dál a poznat své tělo.
J: Na Instagramu jsme viděli jednoho kluka, 
který Sněžku vyšel právě bez trička, a tak 
jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit taky.

Neodradilo Vás velice chladné počasí? 
−15 stupňů Celsia a silný vítr, to jsou 
hodně náročné podmínky…
O: To určitě jsou, ale tyto podmínky pano-
valy až na vrcholu hory, dole na parkovišti 
a po tři čtvrtiny cesty panovaly podmínky 
příznivé. Bylo jasno, teplota okolo −10 stup-
ňů a vítr jen místy. Kdybychom tušili na 
začátku, co nás čeká na konci, tak bychom 
se možná rozhodli jinak.
M: Hodně jsme váhali, jestli máme vůbec 
jet, protože předpověď na ten víkend ne-
byla vůbec dobrá. Nakonec jsme si řekli, 
že to zkusíme.
J: V tom adrenalinu vám ani nedochází, 
jak moc velká zima nahoře je.

Jaká tedy byla cesta?
J: Ze začátku skvělá, počasí docela přálo, 
všichni jsme byli dobře naladěni a nastavi-
li jsme si dobré tempo, což nás udržovalo 
v dobré teplotě. Čím víc se blížil vrchol, tím 
víc lidí jsme potkávali a bohužel jsme mu-
seli i místy čekat, než někdo prošel. 2‚5 km 
před vrcholem (300 výškových metrů) za-
čalo foukat a od té doby to už byl spíš boj.

Co byl pro Vás nejhorší moment cesty?
M: Určitě to, když vidíte, že už jste kousek 
od vrcholu a prostě jen stojíte ve frontě za 
ostatními lidmi a fouká do vás studený vítr, 
který má –15. Měli jsme cíl na dosah, ale 
vlastně hrozně daleko.
O: Pro mě osobně to taky bylo to, když jsme 
se blížili k vrcholu a museli jsme zastavit, pro-
tože se tvořila fronta. Ten pocit, že nemůžu 
ani zpět, ani dopředu a jen čekat, až se fronta 
přede mnou rozhýbe… Obléknout se nebylo 
možné, protože člověk byl už tak promrzlý 
a vítr byl silný tak, že jsem se snažil udržet na 
nohou, abych neupadl, natož si vyndávat věci 
z batohu a oblékat se. Pociťoval jsem takový 
pocit bezmoci, bylo to pro mě bezpochyby to 
nejhorší, co jsem za celou cestu prožil.

J: Poté, co jsme zdolali vrchol, jsme měli 
v plánu se obléknout, ale bohužel naše těla 
byla tak promrzlá, že bychom to bez cizí 
pomoci nedali. V tu chvíli mi začalo být na 
omdlení a začala mi být zima, jakou jsem 
nikdy nezažil.

Co byl naopak nejlepší moment cesty? 
Kromě toho, že jste Sněžku zdolali.
M: Řekl bych asi to, že zjistíte své limity, 
poznáte své tělo. Stojíte tváří v tvář zimě. 
Pro mě osobně to bylo hrozně obohacující. 
Poznal jsem, jak mi funguje hlava a jakým 
způsobem jsem nastavený v situacích, které 
normálně nezažívám.
J: Po cestě jich bylo víc. Někteří lidé se s ná-
mi chtěli fotit, někdo nás zase povzbuzoval, 
někdo se chtěl i přidat.
O: Asi naše zastávky na občerstvení se 
a když nás kolemjdoucí povzbuzovali  
a žádali o společné foto.

Měli jste někdy pocit, že už dál nemůžete? 
Z fyzických sil, kvůli chladu, psychicky?
O: Ta největší krize nastala právě pod vr-
cholem, kdy jsme museli postupovat velmi 
pomalu a místy dokonce zastavit. Byli jsme 
již silně promrzlí, s fyzickými silami prob- 
lém nenastal. Ale psychicky to v tu chvíli 
bylo velmi náročné. Hlavou se mi již honi-
ly myšlenky, že jsme blízko tomu, aby to 
skončilo opravdu špatně…
J: Já měl jeden úsek, kdy jsem si říkal, že 
už to dál nedám. Ale o chladu jsem toho 

docela dost přečetl a věděl jsem, že když se 
začnu soustředit na své tělo a na správné 
dýchání, že to zase bude dobré. Krizi jsem 
překonal a šel dál.
M: Já myslím, že fyzická síla byla v poho-
dě, na to jsem trénovaný byl, ale hodně si 
s námi pohrávala hlava. Nechci odpovídat 
tak, že to nikdo jiný nedokáže vyjít, ale my 
jsme opravdu chytli snad nejhorší počasí, 
jaké jsme mohli. Krize byla ke konci, kdy 
začínalo hodně foukat, ale snažil jsem se 
hlavně soustředit na dýchání a vlastně se 
postavit zimě tváří v tvář. Z ničeho nic jsem 
začal pociťovat teplo a dostal jsem se zpět 
do pohody a mohl jsem jít dál. Takový pocit 
jsem opravdu nikdy nezažil, bylo to něco 
neuvěřitelného.

Jaký to byl pocit, když jste Sněžku zdolali?
J: Euforie, že jsme to opravdu zvládli, 
zjištění, čeho jsou naše těla schopná, to je 
opravdu neskutečné! Hned po té chvilkové 
radosti, to už taková sranda nebyla.
M: Říkal jsem si, že jsme udělali něco, co by 
moc lidí nedokázalo, tím myslím v takovém 
extrémním počasí. A hlavně jsem myslel na 
kluky, aby byli zdraví a v pořádku.
O: V tu chvíli jsme řešili spíše, abychom se 
co nejrychleji vyfotili na památku a oblékli 
se. Byla opravdu nízká viditelnost, takže ně-
jaké focení s krásným výhledem nepřichá-
zelo v úvahu. Ten hezký pocit, a především 
úleva, přicházel až v lanovce směrem dolů, 
a pak večer u společného posezení.

Jak probíhala cesta zpátky, šli jste už 
oblečení?
J: Ano, zpátky jsme šli již oblečení a z me-
zizastávky jsme pokračovali dolů lanovkou. 
Tam jsme popíjeli vítězné šampaňské.

Jsou nějaká pravidla, která jste museli 
při výstupu v takových podmínkách 
dodržovat?
M: Na sto procent mít zkušenosti s otu-
žováním. Mít pořád nějaké tempo chůze 
a dělat kratší zastávky na pití, mít telefon, 
kdyby se něco stalo. Hlavně také mít nohy, 
ruce a hlavu v teple, s sebou mít teplé ob-
lečení v batohu a také oblečené kamarády.

KATEŘINA HOROVÁ, REDAKTORKA KZ

Netradiční výstup na Sněžku
■ Kamarádi z fotbalu, spojuje je také záliba v boxu a už rok se společně otužují. Milan Pudil (25), Jakub Vydra (28) 
a Ondřej Pilař (28) chtěli otužování posunout dál a 16. ledna se vydali na Sněžku. Výstup si ale ztížili tím, že šli bez 
trička a v kraťasech, teplé oblečení si nesli v batohu.

Kompletní text najdete
na www.kralupskyzpravodaj.cz.

ROZHOVOR s… Milanem Pudilem, Jakubem Vydrou a Ondřejem Pilařem, otužilcema

Zleva: J. Vydra, 
M. Pudil,  
O. Pilař
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R ené díky své silné vůli a trochou po-
věstného štěstí povstal jako bájný Fé-

nix. Žije v Kralupech se svou partnerkou 
a dvěma syny. Jeho motto zní: „Člověk by se 
měl v životě umět pro něco zapálit. Jsem si 
jistý, že v krematoriu už bude pozdě.“

René, jak tobě jako běžci komplikuje 
současná „covidová“ doba tvé aktivity, 
plány?
Asi úplně stejně jako všem ostatním, co se 
rádi hýbou. Na jednu stranu se protipande-
mická opatření týkají nás všech, na druhou 
stranu třeba právě běžci pořád mají neko-
nečné pole možností, pokud tedy budou do 
21. hodiny doma v posteli (smích). Musím 
říct, že jako SPOUSTA dalších i já jsem za-
znamenal pokles motivace. A tady je krás-
ně vidět, že i takové nezávodní typy jako 
jsem já, občas nějaký ten závod potřebují. 
Vidět něco před sebou – cíl, mrkev na kon-
ci provázku, která je těsně na dosah, světlo 
na konci tunelu… Co ale zrovna nenabízí 
situace, může si člověk vytvořit sám. Cíl 
nemusí být jen oficiální závod. A tak jsem 
po pár měsících rozpaků zase začal kout 
nějaké plány a už zase se mám na co těšit, 
virus nevirus.

Pojďme se ještě ohlédnout za rokem 
2020. Co se z tvých plánů podařilo a co už 
nepodařilo realizovat?
Rok 2020 hodnotím vcelku pozitivně, i když 
se samozřejmě spousta věcí nepovedla a pár 
věcí se podělala. Určitě nejvíc zčeřil hladi-
nu virus, takže z asi desítky naplánovaných 
závodů a menších soukromých projektů ne-
zůstal na kameni kámen. Stihnul jsem si 
zaběhnout jednoho kratšího Sparťana, dva 
půlmaratony, oběhat budovu nového za-
městnavatele v Praze–Libni na délku ma-
ratonu, přehřát se a dehydratovat při běhu 
z Libčic na Sněžku a poprvé v životě močit 
krev… Něco se povedlo, něco ne. (Pod)zimní 
běh Kralupy–Sněžka nevyšel, ale mám vel-
kou radost, že třeba Tradiční Vánoční Ležér-
ní běh na Štědrý den ráno se i přes zvýšená 
bezpečnostní opatření zrealizovat podařilo, 
dorazil i slušný počet orouškovaných běž-
ců v patřičných rozestupech, každý si zabě-
hl svých pár kilometrů pro radost (od 1 do 
51 km), na vozíčkáře jsme vybrali pěkných 
6 400 korun a běh završili lázní v řežském 
úseku Vltavy. Každá mince má dvě strany, 

snažím se i na ten rok 2020 hledět spíš pozi-
tivně, i když jsme se všichni potýkali s prob- 
lémy takových rozměrů, jaké jen málokdo 
z nás předtím zažil.

Jak vnímáš současný sportovní lockdown?
Pocházím z rodiny, kde je ještě pořád ně-
kolik aktivních lékařů. Takže mám už od 
dětství za sebou množství přednášek o růz-
ných bacilech a nemocech. Sám za sebe, 
aniž bych svůj názor chtěl někomu vnu-
covat, to vidím tak, že ta čínská brebera si 
tady lítá, jak chce, kde chce a kudy chce. 
Bylo by asi naivní si myslet, že to chvíli vy-
držíme a ono ji to otráví a potvora se sebe-
re a zmizí. Nejspíš nezmizí. Nejspíš nikdy. 
Co vyplývá z tohoto nedobrého příběhu? 
Že se s tím budeme muset naučit nějak žít. 
Porozhlédnout se, co můžeme sami za sebe 
udělat, abychom zůstali zdraví.

Kdyby po veškeré té pandemii zůstal 
ten krásný zvyk nechrchlat na sebe ve vla-
cích, autobusech, tramvajích a vůbec ni-
kde a mýt si pořádně ruce, bude to, mys-
lím, velká výhra. Co můžeme udělat dál? 
Zdravěji žít, hýbat se, zdravěji jíst, třeba se 
i otužovat, nestresovat se, být víc v pohodě. 
A právě k tomuhle mi nejvíc pomáhá pohyb, 
sport. Asi rozumím tomu, že je teď blbost, 
aby se na jednom stadionu sešlo 30 000 
lidí a vzájemně si funěli za krk. Na druhou 
stranu se najde i dost „opatření“, která ne-
dávají žádný smysl, kromě toho, že si určité 
skupiny nahrávají do vlastních kapes nebo 
likvidují svoji konkurenci.

Ale pojďme zase ke sportu a z toho po-
zitivního soudku. Nějakým způsobem se 

hýbat, pracovat na svojí fyzičce, může vlast-
ně každý, kdykoli a kdekoli. Když tedy do- 
opravdy chce. Pohyb nám nikdo nemůže 
vzít. Lockdown mě prvních pár měsíců 
pěkně pokosil, ztratil jsem motivaci a tak 
vůbec mi nic nedávalo smysl. Teď už jsem 
ho zase našel a v určitém ohledu se vlastně 
hýbu víc než dřív.

A na jaké plány, cíle, vize ti teda narostla 
chuť. Co bys rád v letošním roce realizoval, 
mistře bizarních nápadů – myšleno 
v dobrém?
Nějak mě zase po čase přepadlo přesvědče-
ní, že to, co dělám, běhám a od r. 2012 bě-
hám pro vozíčkáře, má nějaký smysl. Před 
Vánocemi jsem si jen tak pro sebe vymyslel 
„Adventní pohybář“, 24 dní v pohybu. Pár 
lidí se přidalo, jeden můj velký blázno-ka-
marád se dokonce vyhecoval ke každoden-
nímu pohybu po celý rok 2021. Aniž bych si 
připisoval nějaké přehnané zásluhy, potěší 
to, když člověk zjistí, že ty jeho bláznivé  
nápady pomáhají i někomu jinému.

Jinak plány na tento rok už jsou. Jedna 
větší běžecká akce má už vcelku jasné ob-
rysy, další se teprve v myšlenkách rodí. Asi 
je ještě trochu předčasné jít s nimi takhle 
ven, ale jedno snad prozradit můžu, jedna 
větší akce spojená s pohybem se bude týkat 
celých Kralup a vlastně všech Kralupáků. 
Už teď jsem zvědavý, kolik lidí to nadchne 
tak jako mě.

A kdy prozradíš podrobnosti?
Bližší info bude, alespoň v některých pří-
padech, následovat v řádu týdnů. Některé 
podniky ale ještě potřebují uzrát.

Jak se ti žije v Kralupech?
Po mnoha letech strávených v Praze nebo 
zčásti v zahraničí jsem se asi před deseti 
lety ocitl v Kralupech. Proč? Za vším hledej 
ženu! (smích) A musím říct, že mi město za 
tu dobu přirostlo k srdci. Jsem rád, když 
můžu ve městě potkávat neanonymní tváře 
a s některými se třeba i zastavit na pár slov. 
Zabydlely se tady už i některé moje běžecké 
aktivity, třeba již zmiňovaný vánoční běh, 
potažmo maraton. A myslím si, že máme 
i docela fajn okolí – Lutovník, Dvořáko-
vu stezku, Vltavu aj., které nám snad ještě 
dlouho vydrží.

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

FO
TO

: A
N

N
A 

G
U

TH
R

IE

Cíl nemusí být jen oficiální závod
■ René Kujan (1974) běhá, dokud může, pokud využiji k jeho lapidárnímu představení titul jeho úspěšné knihy. 
Hlavním životním zvratem se pro dnes slavného běžce stala autonehoda v roce 2007, po které byl diagnosticky 
pasován do role „invalidy“. 

ROZHOVOR s… René Kujanem, maratoncem, ultramaratoncem, překladatelem a žurnalistou
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KOKTEJL BAR
Rozvoz jídla:

objednat můžete on-line 
přes aplikaci mpizza

a nebo na

tel. 704 017 933.

VÝKUP A PRODEJ
NEMOVITOSTÍ

Ing. Jana Hlaváčová,
odhad ceny a první

konzultace ZDARMA.

Tel. 777 58 24 25,
jana@janahlavacova.cz.

Inzerci 
objednávejte

na
inzerce@mestokralupy.cz.

INZERTNÍ
ODDĚLENÍ

Kontakt:
Eva Bittnerová,

inzerce@mestokralupy.cz, 
Tel. 702 286 625.

N áš florbalový klub Kralupy 
Wolves navazuje na vele- 

úspěšnou outdoorovou hru „Vl-
čí stezka“ a přináší široké ve-
řejnosti novou venkovní hru – 
Lupíkovu stezku. Hra je určena 
pro děti od 3 do 7 let a je si- 
tuovaná na pravý břeh 
Vltavy na trase cca 3‚5 
kilometru. V průběhu 
hry budou děti na 10 
stanovištích plnit různé 
úkoly. Na konci hry 
získají nápovědu, kde 
se skrývá truhla s vl-
čím pokladem. V truh-
le bude mimo sladké od-

měny a diplomu čekat i několik 
dalších speciálních překvapení 
pro každého úspěšného hledače 
pokladu. Před začátkem hry je 
nutné se zdarma registrovat na 
info@kralupywolves.cz, odkud 
vám posléze pošleme instrukce 

k samotné hře. Registrujte 
se prosím s cca jednoden-
ním předstihem. Podrob-

nější informace najdete 
i na webových strán-
kách klubu www.kra-

lupywolves.cz v sekci 
Projekty/ Lupíkova 
stezka.

JIŘÍ CIMLER, MANAŽER KLUBU

Co Vás čeká: 
 vývoj a certifikace nových produktů,
 stanovení technologických postupů,
 technická podpora zákazníkům,
 kontrolní dohled nad výrobou.

Co očekáváme od Vás:
 VŠ chemického zaměření,
 uživatelská znalost práce na PC,
 osobní kreativitu, samostatnost, 
spolehlivost.

INŽENÝRA CHEMIEhledá na HPP  
na provozovnu v Ledčicích

Lupíkova stezka pro nejmenší

Co nabízíme:
 možnost kariérního postupu,
 podíl na zisku,
 5 týdnů dovolené,
 zaměstnanecké benefity (příspěvek na 
obědy, sleva na firemní produkty apod.).

Mzda: 40 000 Kč – 65 000 Kč/ měsíc

Nástup možný ihned. Pokud máte 
o pozici zájem, zašlete nám Váš 
strukturovaný životopis na e-mail  
info@bralep.cz.
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ÚČETNICTVÍ – Daňová evidence
Veškerá daňová přiznání
Nabízím kompletní účetní služby pro soukromé 
i firemní klienty. Zpracování daňové evidence pro 
OSVČ, účetnictví pro malé i střední firmy.

Ing. Libuše Piherová
Zlosyň 195
tel.: +420 604 945 780
www.ucetnictvi-zlosyn.cz
e-mail: libuse.piherova@post.cz




