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str. 6-7 
Ve službě jde i o život, rozhovor s Vladimírem 
Struneckým, strážníkem MP.

Ohlédnutí za Dny Kralup očima Robina Janoše, 
ředitele KaSS.

Rozhovor se Zdeňkem Vlasákem, dlouholetým 
trenérem tenisu ve městě nad Vltavou.

Jak jsme začínali...

Počátky Městské policie 
v Kralupech nad Vltavou 

sahají až do roku 1991, kdy za-
čalo město s výběrovým říze-
ním vhodných uchazečů na post 
strážníka. Městská policie však 
mohla být zřízena teprve tehdy, 
kdy byl schválen zákon ČNR č. 
367/1990 Sb., o obcích. Tento 
zákon umožnil (v rámci samo-
statné působnosti) zabezpečo-
vání místních záležitostí veřej-
ného pořádku zřízením městské 
policie. V návaznosti na tuto 
zákonnou úpravu byl v prosin-
ci 1991 Českou národní radou 
přijat zákon č. 553/1991 Sb.,  
o obecní policii, s účinností od 
1. 1. 1992.

  Pokračování na str. 5-8

Kralupská městská policie 
slaví 30. výročí vzniku
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tiráž

uzávěrky vydání

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

Milé čtenářky a čtenáři, 
LÉTO je tady, pro mnohé nejlepší 
část roku! Už jen vyslovení toho 
slova mě naplňuje blahem. Čas zá-
žitků, dobrodružství, poznávání, ak-
tivit všeho druhu… To vše máme na 
dosah! 

Možná ještě přemýšlíte, kam vy-
razit, možná máte již vše objed-
nané a jen se těšíte na den D. Ať je 
to jakkoliv, užijte si volné dny plnými 
doušky, dobijte baterky na maximum 
a ještě nějaké do rezervy, na podzim 
a v zimě to budeme potřebovat…

Doufám, že k vaší letní pohodě přispěje i prázd-
ninové vydání KZ, které právě držíte v rukou. A co 
ukrývá? 

Brány škol se neprodyšně uzavřely, vysvědčení 
byla rozdána, učitelé se věnují zasloužené duševní 
obrodě, ale řemeslníci nelení, útroby některých škol 
prochází rekonstrukcí, aby se v září mohly otevřít 
svým žákům v novém hávu, více na str. 3.

Kralupská městská policie slaví 30leté výročí, ja-

kými prošla za tu dobu změnami, 
co vše strážníci v rámci profese za-
žívají, o tom si přečtěte v barvitém 
rozhovoru se služebně nejstarším 
strážníkem, možná budete překva-
peni, jací srdcaři policisté jsou. 

Kralupská televize je zajišťována 
novým poskytovatelem, jakou má 
vizi, co má za sebou, o tom více na 
str. 10. 

Přečtěte si také o zajímavos-
tech, které se váží k postavě 

Švejka, z úst Václava Gabriela, člena Spolku přátel 
Josefa Švejka v Kralupech, jak by asi dobrý voják ko-
mentoval současné dění ve světě? 

Tenisový rozhovor z pera studenta Dvořákova 
gymnázia vás (nejen) skrze dobovou fotografii pře-
nese do nostalgické nálady. 

S fotoreportáží ze Dnů Kralup si připomeneme 
nejlepší okamžiky oslav města. 

Létu zdar, dobrodružstvím vstříc ;).
ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem�

u RM schválila zadávací dokumentaci a smlouvu o 
dílo k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na služby s názvem „Rekonstruk-
ce pavilonu MV 3 ZŠ Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou – projektová dokumentace“.
u RM schválila navýšení ceny komerční inzerce 
v Kralupském Zpravodaji o 15 %, a úpravu ceny 
další inzerce, dle předloženého návrhu Redakční 
rady KZ ze dne 9. 11. 2021, a to s platností od 
1. 9. 2022.
u RM schválila MěBP úhradu finanční ztráty za 
havárii na sekundárním potrubí v celkové výši 
2 044 875 Kč bez DPH z účtu 324800 – Přijaté 
zálohy na opravy sekundárních rozvodů, a po sta-
novení konečné ceny za teplo pro rok 2022 spo-
lečností Tamero Invest s. r. o. navýšení dopočítané 
ztráty uhradit z účtu 324800.
u RM uložila MěBP předložit RM zprávu o aktuál-
ním technickém stavu sekundérů.
u RM vzala na vědomí záměr rozšířit MKDS o ka-
merový bod umístěný na panelovém domě č. p. 
674 v ulici Štefánikova a o kamerový bod umís-
těný na osvětlovací věži Správy železnic v lokalitě 
Pod Hájem.
u RM schválila Základní škole Kralupy nad Vlta-
vou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěv-
kové organizaci, navýšení kapacity základní školy 
ze stávající kapacity 760 na 790 žáků a navýšení 
kapacity školní jídelny ze stávající kapacity 690 na 
720 strávníků v souvislosti se vzděláváním ukra-

jinských žáků, dle ustanovení § 7 odst. 1 záko-
na č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) od 1. 9. 2022 
a podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol 
a školských zařízení.
u RM schválila vyhlášení nadlimitní veřejné za-
kázky zadávané v otevřeném řízení na dodávky 
s názvem „Nákup nové cisternové automobilové 
stříkačky pro SDH Kralupy nad Vltavou“ v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj-
ších předpisů.
u RM schválila zrušení zadávacího řízení „Re-
konstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ 
J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“ v soula-
du s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů, neboť po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení 
žádný účastník zadávacího řízení. Všichni účastníci 
zadávacího řízení byli z účasti v zadávacím řízení 
vyloučeni.
u RM schválila novou trasu sekundárního rozvodu 
CZT (centrální rozvod tepla) na sídlišti U Cukrovaru.
u RM schválila vyhlášení veřejné zakázky zadáva-
né ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby
s názvem „Rekonstrukce pavilonu MV 3 ZŠ Vác-
lava Havla v Kralupech nad Vltavou – projektová 
dokumentace“ v souladu s ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.

PONDĚLÍ 12. 9. v 17:00
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.

výročí 1. 7. 1847 narození Prokopa Jindřicha Masnera

pieta 1. 7. 2022, pátek, 10:00 hřbitov

výročí 22. 8. 1957 úmrtí Josefa Holuba

pieta 22. 8. 2022, pondělí, 11:00 hřbitov
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■ Stalo se již jakousi tradicí, že 
v době letních prázdnin realizuje 
město potřebné úpravy v místních 
mateřských či základních školách, 
jejichž je zřizovatelem. Nejinak tomu 
bude i letos. 

Investiční akce započaly již v druhé po-
lovině června. Obě školy tedy ukončily 

školní rok k 17. 6. 2022 - byla jim udělena 
výjimka od MŠMT.

V ZŠ Generála Klapálka probíhá kom-
pletní rekonstrukce elektrorozvodů včetně 
datových sítí a osvětlení, proběhne i rekon-
strukce kuchyně a vznikne nová učebna. 
Úpravy se dotknou zejména pavilonu, jenž 
slouží primárně pro výuku druhého stup-
ně. 

Dodavatel akce je společnost ELTO-
DO, a. s., Praha 4. Předpokládaný termín 
dokončení rekonstrukce je plánován na 
25. 8. 2022. Cena realizace je vyčíslena na 
20,78 mil Kč (včetně DPH).

Další významnou investicí letošního léta 
budou rekonstrukční práce na ZŠ Třebíz-
ského, jež se primárně také týkají nových 
rozvodů elektroinstalace v celé budově vč. 
tělocvičny (silnoproud, slaboproud, konco-
vé prvky – vypínače, zásuvky, nové osvětle-

ní) a dále generální rekonstrukce kuchyně. 
Protože se v tomto případě jedná o zcela 
zásadní inovaci gastroprovozu, není mož-
né tuto akci zrealizovat jen během letních 
měsíců. Z tohoto důvodu se část akce pro-
táhne až do listopadu. Škola bude mít po 
dobu rekonstrukce své jídelny 
zajištěné náhradní místo pro 
stravování. 

„Staveniště na ZŠ Třebíz-
ského jsme zhotoviteli stav-
by předali v polovině června. 
Práce by měly být uskutečně-
ny během prázdnin, ovšem 
s výjimkou kuchyně, tělocvič-
ny a některých vedlejších pro-

stor.  Důležité je, aby děti mohly nastoupit 
do školy na začátku září. Snad tedy žádné 
větší problémy nenastanou,“ dodal k in-
vestiční akci Jindřich Karvánek z odboru 
realizace investic a správy majetku.

Dodavatelem této akce je Metrostav a. s., 
Praha 8, předpokládaná cena zhotovení je 
90,72 mil. Kč s DPH. 

Původním záměrem bylo, aby se přes léto 
zrekonstruovala i elektroinstalace a kuchy-
ně Mateřské školy Dr. E. Beneše na nábř. 
J. Holuba, rekonstrukce však nyní nepro-
běhne. „Výběrové řízení se sice konalo, ale 
dodavatel sdělil, že vybavení kuchyně je 
schopen dodat až v listopadu. Náhradní 
prostory pro školku nemáme, takže rekon-
strukci musíme přesunout na další rok,“ 
dodal k plánované obnově mateřské školy 
starosta Marek Czechmann. 

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA;

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ

Zhlédněte video na téma 
rekonstrukce školských 
zařízení, které zahrnuje 
dlouhodobější horizont. 

P ři běžném zápisu do 1. tříd pro školní 
rok 2022/2023 bylo přijato 242 dětí, 

dalším 41 dětem byl povolen odklad povin-
né školní docházky. Otevřeno tedy bude 10 
prvních tříd.

Při běžném zápisu do mateřských škol 
pro školní rok 2022/2023 bylo přijato 188 
dětí, z toho celkem 25 dětí k povinné před-

školní docházce. Byly tedy přijaty všechny 
děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou tří let 
a starší. Všechny mateřské školy mají v tuto 
chvíli pro školní rok 2022/2023 zcela na-
plněnou kapacitu.

Při tzv. zvláštním zápisu dle zákona „Lex 
Ukrajina“ do základních škol bylo přijato 12 
dětí do 1. tříd a celkem 56 dětí do 2. až 9. tříd.

Při tzv. zvláštním zápisu dle zákona „Lex 
Ukrajina“ do mateřských škol, ke kterému 
se dostavilo 27 dětí, nebylo přijato žádné 
vzhledem k naplněné kapacitě mateřských 
škol. Nyní se hledá řešení, jak tuto situaci 
vyřešit.

LENKA TUREČKOVÁ, 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

ÚŘEDNÍ HODINY (POZOR, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ)

ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

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

12:00–15:00

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

08:00–11:15 
12:00–15:00

 08:00–14:00

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

Pokladna 08:00–12:00   
12:45–17:00

08:00–11:00   
08:00–11:15 
12:00–15:00

08:00–11:00  

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

PROVOZ PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ MĚÚ

ÚŘEDNÍ DNY pondělí-pátek pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek

Vjezd/výjezd vjezd od 7:45
vjezd do 17:30,  
výjezd do 18:00

vjezd do 14:30,  
výjezd do 15:00

vjezd do 13:30
výjezd do 14:00

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

Město využije prázdnin pro úpravy škol

Jak dopadly zápisy do ZŠ a MŠ pro rok 2022/2023?
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...pokračování ze str. 1.
1992 - V souvislosti s výše uvedenými zá-
kony byla Městským zastupitelstvem v Kra-
lupech nad Vltavou, usnesením veřejného 
zasedání ze dne 20. 2. 1992, zřízena měst-
ská policie s působností na území města 
Kralupy nad Vltavou. Byla jednou z prvních 
v České republice.

Městské zastupitelstvo pověřilo řízením 
městské policie tehdejšího zástupce staros-
ty pana Stanislava Slabyhoudka a plněním 
některých úkolů při řízení městské policie 
pana Vlastimila Kloudu. V počátku založe-
ní sloužilo na městské policii 12 strážníků, 
z toho tři ženy. První služebnou městské 
policie byla budova nynějšího muzea v ulici 
Vrchlického č. p. 590.

V souvislosti se založením městské po-
licie byly zakoupeny první vysílací stani-
ce, zbraně a služební vozidlo Škoda Favo-
rit. Každý strážník byl označen odznakem 
městské policie, identifikačním číslem, 
znakem města (na záloktí levého rukávu) 
a byl mu vydán služební průkaz pracovníka 
městské policie. Stejnokroj tvořily: tmavě 
modré kalhoty s modrým lampasem, světle 
modrá košile, tmavě modrá kravata, černá 
bunda, tmavé boty, brigadýrka (v létě base-
ballová čepice).

 
1993 - Městská policie v tomto roce prošla 
změnami, v polovině roku odešel z postu ří-
zení MP p. Slabyhoudek a na jeho místo byl 
uveden p. Petr Holeček. Na sklonku roku 
1993 byl pověřen plněním některých úko-
lů při řízení městské policie strážník Petr 
Mudra, který měl velkou zásluhu na rozvoji 
městské policie. 

1994 - V roce 1994 pod záštitou městské-
ho zastupitelstva dostala městská policie 
novou služebnu na Palackého náměstí č. 
p. 6, kde se do celkové přestavby angažoval 
již další strážník pověřený vedením měst-
ské policie, František Staněk. Rozvíjela se 
i přestupková agenda, bylo vyřešeno zhru-
ba 680 přestupků a vybráno cca 70 000 Kč. 

1995 - Městská policie se přestěhovala na 
novou služebnu na Palackého náměstí č. 
p. 6 a pod vedením nového velitele pana 
Františka Staňka uvedla do života a zcela 
určitě ku prospěchu všech obyvatel Kralup 
evidenci jízdních kol, kdy zhruba ke 400 
evidovaných kol byl vydán průkaz. Na slu-
žebnu byla instalována první počítačová 
síť, která velmi usnadnila vyhledávání in-
formací související s protiprávním jedná-
ním občanů, její program byl tvořen více 
než rok s programátorem Ing. Alexandrem 

Milichovským přímo na míru. V tomto ro-
ce byla městská policie vybavena vozidly 
Škoda Forman a Škoda Felicia. 

Novou posilou bylo přijmutí čtyř civil-
ních pracovnic. Přestupkovou agendou pro-
šlo více jak 2 000 přestupků a bylo vybráno 
přes 200 000 Kč. 

1996 - V srpnu odešel z našich řad velitel 
MP pan František Staněk a do konce roku 
se hledal vhodný nástupce. 

1997 - V tomto roce převzal vedení městské 
policie pan Josef Leden (do 30. 10. 2000) 
a jejím řízením byl pověřen člen zastupi-
telstva města MVDr. Josef Křikava. V této 
době městské zastupitelstvo a Komise pre-
vence kriminality odstartovaly éru monito-
rování města Kralupy nad Vltavou kame-
rovým systémem. Kamerové jednotky byly 
vybudovány ve dvou etapách a na základě 
dvou dotací.

V tomto roce se také rozšířil vozový park 
městské policie o tři motocykly značky Puch 
Sheriff. Byl otevřen městský útulek pro tou-
lavá zvířata a řádně vyškolení strážníci za-
čali provádět odchyty, především psů. Pro 
usnadnění odchytu a následného převozu 
zvířat byly městem Kralupy nad Vltavou za-
koupeny tyto předměty: přívěsný vozík, pře-
vozní klec, odchytová tyč a rukavice.

1998 - Byla dokončena I. etapa MKDS 
a zprovozněny první kamery, které byly 
instalovány do ulice Nádražní, k OD Máj 
na Palackého náměstí, sídliště Cukrovar 
(č. p. 1063), do ulice Dr. E. Beneše, na sídl. 
Hůrka, ul. Štefánikova. 

Na sklonku roku vystřídal ve funkci ří-
zení MP MVDr. Josefa Křikavu nově jme-
novaný člen zastupitelstva p. Stanislav 
Slabyhoudek, který patřil mezi zakladate-
le městské policie. 

1999 - Tento rok již bylo zaměstnáno 14 
strážníků (10 mužů, čtyři ženy). V průbě-
hu roku bylo uloženo 1 110 pokut, vybráno 
cca 165 000 Kč a bylo nasazeno 272 TP-
ZOV (tzv. botiček). Městská policie začala 
používat také výzvy za účelem podání vy-
světlení k objasnění přestupku. Začalo se 
úzce spolupracovat s Policií ČR, stavěly se 
společné hlídky. Začala také úzká spolu-
práce s ASČR. 

2000 - Rozhodnutím města Kralupy na-
stoupily na městskou policii čtyři civilní 
zaměstnankyně (operátorky) pro MKDS, 
aby zabezpečily sledování kamer celých 24 
hodin. Pracovní poměr ukončil další veli-

tel p. Josef Leden, kterého do konce roku 
nahradil pověřený strážník Petr Sirotek. 

2001 - V tomto roce nastoupil do vedení 
městské policie pan Rudolf Novotný. Pro 
vnitřní potřebu se mu podařilo město roz-
dělit do sedmi okrsků s tím, že každá část 
města měla (a má doposud) svého strážníka 
s územní odpovědností. 

Během roku zjistili strážníci ve svých 
okrscích závady týkající se zejména niče-
ní městské zeleně, černé skládky, nedosta-
tečné dopravní značení a zábory veřejného 
prostranství. Vyřešilo se 2 856 přestupků 
a bylo vybráno přes 276 000 Kč. Sepsalo 
se 405 úředních záznamů a z toho bylo 25 
předáno na PČR pro podezření ze spáchání 
trestného činu.

Městskou policii v Kralupech nad Vlta-
vou řídil starosta města Mgr. Pavel Rynt. 
Práci na MP v té době zajišťovalo 18 plně 
kvalifikovaných strážníků a čtyři pomoc-
né civilní operátorky kamerového systé-
mu. MP byla řízena velitelem, který měl 
jednoho zástupce, str. Michala Císlera, 
který mimo jiné vyhodnocoval kamerový 
systém. Některé úkoly spojené s admini-
strativou zajišťovala jedna žena strážnice 
(operátorka). 

Dosavadní vozový park MP vylepšilo no-
vé vozidlo Škoda Fabia.

Kamerový systém byl v provozu 24 ho-
din. Sloužil převážně k prevenci a ke sledo-
vání dopravní situace v daných lokalitách.

Městská policie Kralupy nad Vltavou se 
stala součástí IZS v okrese Mělník. Spojení 
mezi operačními středisky IZS zajišťova-
la vybudovaná rádiová síť. Středisko IZS 
obsluhovali pracovníci HZS Mělník. Kon-
troly spočívaly v pravidelných zkouškách 
sirén, a to vždy v pondělí v určenou hodi-
nu. Vzhledem k nepřetržité službě byla MP 
schopna v případě mimořádných událostí 
informovat i občany okolních měst a obcí 
Veltrusy, Chvatěruby a Nelahozeves.

2002 - V tomto roce uplynulo již 10 let čin-
nosti městské policie v novodobé historii. 
Kralupy nad Vltavou se tak řadily mezi cca 
300 obcí v ČR, jejichž zastupitelstva se roz-
hodla poskytnout občanům určitou nad-
standardní službu.

Již druhým rokem řídil MP starosta měs-
ta Mgr. Pavel Rynt a strážníkem, který řídil 
činnost strážníků MP, byl Rudolf Novotný. 
Zástupcem velitele byl stále strážník Mi-
chal Císler, který kromě jiného měl funkci 
zbrojíře, vyhodnocoval kamerový systém, 
byl pověřen správou rádiové sítě a v ne-
přítomnosti velitele jej zastupoval. Trva-

Městská policie Kralupy nad Vltavou slaví 30 let



5www.mestokralupy.cz  MĚP ČERVENEC/SRPEN 2022      KZ

lá spolupráce s odborem vnitřních věcí na 
MěÚ Kralupy nad Vltavou ušetřila městu 
za doručování zásilek v katastru města ko-
lem 6 000 Kč. I v tomto roce byla spoluprá-
ce s Policií ČR samozřejmostí. Podařilo se 
zadržet 18 podezřelých osob ze spáchání 
trestné činnosti přímo na místě činu (6x 
vloupání do vozidel, 7x vloupání do objek-
tů, 5x násilný trestný čin). Bylo vyřešeno 
3 235 přestupků a vybráno 295 600 Kč. Se-
psalo se 333 úředních záznamů, z nichž 46 
bylo předáno na Policii ČR a 31 postoupeno 
na MěÚ Kralupy nad Vltavou a na Okresní 
úřad Mělník k dalšímu opatření.

V první polovině roku byla k 10. výro-
čí trvání městské policie vydána brožura 
o činnosti městské policie. K tomuto výročí 
vznikla i pamětní medaile a pamětní listi-
na, kterou si na památku odnesli všichni 
zaměstnanci MP. 

Nelze opomenout evakuaci služebny MP 
ze dne 13. 8. 2002 z důvodu povodní do vel-
mi nuzných prostor garáží HZS v ul. Pře-
myslova, odkud se poté řídila veškerá čin-
nost strážníků v době trvání povodní do 
21. 8. 2002, kdy se opět vrátili do budovy 
Palackého náměstí č. 6, ale do velmi pro-
vizorních podmínek v 1. patře.

2003 - V tomto roce prošla městská policie 
velkou změnou. Po povodních v srpnu 2002, 
kdy byla služebna zatopena do výše 180 cm 
a přestěhována do provizorních prostor do 1. 
patra nad původní služebnu, zastupitelstvo 
města rozhodlo, že se služebna přestěhuje 
mimo zátopové území, a to do objektu MBP. 
Začátkem roku se tak prováděly stavební 
úpravy budoucí služebny. Konec března se 
pak týkal stěhování služebny z Palackého 
náměstí č. 6 do Lobče, ulice Hálkova č. 991 
(kde MP sídlí doposud). V té době to bylo již 
třetí působiště. Pro dozorčí službu vznikla 
samostatná místnost, kde je umístěn MKDS 
a varovný informační systém pro vyhlašová-
ní krizových situací. Vznikly lepší prostory 
a zázemí pro činnost strážníků. 

V roce 2003 byl zákon o obecní policii 
novelizován a rozšířily se tak některé pra-
vomoci strážníků. Umožnil např. řešení 
dopravní situace v usměrňování provo-
zu, všech úprav zákazu stání a zastavení 
a předávání informací jiným orgánům. 
Bylo vyřešeno 4 005 přestupků a vybráno 
přes 363 000 Kč. Sepsalo se 579 úředních 
záznamů. Příslušným orgánům k dalšímu 
opatření bylo postoupeno 54 přestupků.

V listopadu se zrušila funkce strážník 
(operátor) z důvodu posílení úseků s vět-
ším zalidněním a větším „nápadem proti-
právního jednání“. 

Přestěhování na novou služebnu došlo 
k modernizaci MKDS na digitální záznam 
pro šest kamerových jednotek, všechny ka-

mery byly již barevné a otočné. Výše zmi-
ňovanou novelou došlo i k zákonné úpravě 
používání kamerového systému městskou 
policií. 

2006 - Od tohoto roku začala legislativa 
ČR umožňovat městským policiím kontro-
lovat dodržování nejvyšší povolené rychlos-
ti v obci. K plnění tohoto úkolu byl městem 
zakoupen ruční laserový měřič rychlosti 
ProLASER III/PL DOK I, jehož pořizovací 
hodnota byla 600 000 Kč. Zjištěné přestup-
ky následně strážníci postupovali na Odbor 
dopravy MěÚ Kralupy k dalšímu šetření. 
Od 1. července pak mohli tyto přestupky 
řešit sami strážníci na místě v blokovém 
řízení, a to do výše 1 000 Kč. 

2008-2016 - V září tohoto roku došlo ke 
změně ve vedení MP. Na pozici ředitele 
byla vybrána první žena, Eva Kostlivá (do 
31. 12. 2016). Během její činnosti vznikl na 
MP úsek prevence kriminality, který se za-
čal zabývat preventivně-výchovnou čin-
ností. Určený strážník tak začal prostřed-
nictvím různých preventivních programů 
předávat informace týkající se základů 
právního vědomí, bezpečného chování, 
bezpečného pohybu v silničním provozu 
a prevenci úrazů, nejen napříč celým vzdě-
lávacím systémem, ale také seniorům. Za-
čaly se provádět akce pro občany, jako např. 
Bezpečný den, Dětský den a Den s měst-
skou policií. Přistoupilo se k bezpečnost-
ně kontrolním akcím, které se zaměřují na 
kontrolu cyklistů, dětských hřišť, ve spo-
lupráci s Policií ČR a OSPOD MěÚ kont-
rolu zábavních podniků, kde se při těchto 
kontrolách strážníci zaměřovali na popíjení 
alkoholu a hraní na výherních automatech 
osobami mladšími 18 let.

V průběhu let se několikrát obměnil vo-
zový park. V prosinci 2009 bylo městem za-
koupeno vozidlo Citroen Berlingo, později 

pak bylo vyměněno za vozidlo Škoda Octa-
via. Od roku 2014 disponovala MP dvěma 
služebními vozidly, kdy se k Octavii přidalo 
vozidlo Škoda Yeti. 

V roce 2015 byla zakoupena také čtyři 
jízdní kola, která sloužila strážníkům pro 
vytvoření cyklohlídky. Ta se pak zaměřo-
vala na kontrolu cyklostezek a míst, kde 
by se služební vozidlo nedostalo. V listopa-
du 2016 byl pro měření nejvyšší povolené 
rychlosti městem zakoupen nový (moder-
nější) laserový rychloměr značky TRuCAM 
LTI. Jeho pořizovací cena byla necelých 
300 000 Kč. 

2017 - doposud
Další změnou byl nástup nového ředitele, 

stal se jím Ladislav Voves. Jeho zástupcem 
je od roku 2018 Roman Neugebauer, při-
čemž do konce roku 2018 vedl MP starosta 
města Petr Holeček, od roku 2019 starosta 
Marek Czechmann. 

Kamerový systém je již běžnou součás-
tí prevence kriminality. Prokazatelně na-
pomáhá ke zvyšování bezpečnosti občanů, 
k ochraně jejich majetku a zdraví. MKDS 
v Kralupech současně tvoří již 27 kamero-
vých bodů. V roce 2019 se podařilo získat 
dotaci z MV na projekt Asistent prevence kri-
minality, a tak MP rozšířila své řady o dva 
APK. V listopadu téhož roku došlo k pořízení 
nového služebního vozidla Škoda Karoq. Ten 
nahradil již nepojízdné vozidlo Škoda Yeti. 

Nadále se pokračuje v bezpečnostních 
kontrolách barů a heren. Úsek prevence 
stále pořádá besedy pro MŠ, ZŠ a seniory, 
účastní se akcí jiných organizací, veřejnosti 
nabízí preventivní aktivity a při všech mož-
ných příležitostech prezentuje práci MP. 

Od roku 2017 doposud (14. 6. 2022) by-
lo řešeno 21 578 přestupků, uloženo přes 
13 000 pokut a nasazeno 390 TPZOV (tzv. 
botiček).
BOHUMILA KASALOVÁ A NIKOLA HORÁKOVÁ, MP KRALUPY
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Pane Vladimíre, jak dlouho jste 
u kralupské městské policie?
Téměř od začátku, od května 1992, nedávno 
jsem tedy oslavil své 30leté výročí. Předtím 
jsem působil u státní policie, cca 8,5 roku. 
Od roku 86 v Kralupech…

Jakými změnami prošla za tu dobu výstroj/
výzbroj, uniforma? 
Na začátku jsme neměli zbraně ani vysí-
lačky, jen jeden telefon, obušek a unifor-
mu, vypadali jsme spíše jako zaměstnanci 
bezpečnostní agentury. Vývoj samozřejmě 
proběhl, nyní máme k dispozici různé do-
nucovací prostředky, kdo má zbrojní prů-
kaz, má krátkou střelnou zbraň ráže 9 mm, 
kterou na začátku směny strážník nafasuje, 
na jejím konci uloží zpět do trezoru. Pro 
odstranění odporu se používají donucovací 
prostředky jako např. slzný plyn, obušek, 
pouta atd.

Jaké byly služby dříve a dnes. 
Předpokládám, že dříve to bylo klidnější?
Určitě, když jsem přecházel od státní poli-
cie k městské, dostal jsem se (dočasně) do 
policejního nebe :). Služba byla ve srovnání 
s předchozí praxí velmi poklidná. Zane-
dlouho si lidé na naše služby zvykli, v nouzi 
nás kontaktovali čím dál častěji. Kralupská 
státní policie nemá na starosti jen Kralupy, 
ale i okolní vesnice. Pokud má výjezd a řeší 
něco vážného, např. vloupání do domu, tak 
se dostáváme „ke slovu“ my. Když neřeší-
me nic dalšího, jsme na místě u oznamo-
vatele do 2-3 minut, což je často zásadní. 
Obzvlášť u týraných osob, kdy jim v prvo-
počátku pomůžeme, aby jim násilníci pře-
stali ubližovat. 

Jak vypadá noční život Kralup?
Řešíme rušné diskotéky a restaurace, to je 
v pátek a v sobotu náš nejpalčivější pro-
blém, vyjíždíme ke rvačkám, rušení noč-
ního klidu (hloučkům bavícím se před 
restaurací). Často zasahujeme v domác-
nostech na sídlištích, po panelech se šíří 
hluk velmi snadno. Řešíme také krádeže 
způsobené drogově závislými osobami. Ti 
ve své nejvyšší „spotřebitelské formě“ uží-
vají i několik gramů denně, takže si mů-
žete domyslet, za kolik musí nakrást a za 

kolik poté prodat, aby se na potřebnou 
částku dostali…

Místní žijí v domnění, že se tu nic špatného 
neděje, je to reálný pohled na věc?
Po nočních Kralupech se pohybuji od červ-
na roku 86, běžný občan se s věcmi, které 
vidím já, nesetká. Děje se toho tu hodně, 
ale buďte rádi, že to nevidíte a že je městská 
a státní policie přímo ve městě.

Stačíte pokrýt incidenty, které každý den 
přináší?
Když řeším krádež v supermarketu, někdy 
je to proces i na 45 min., než se vše zjistí, 
sepíše, prolustruje pachatel… Město je pak 
na tuto dobu „nekryté“. Zdánlivě to vypadá, 
že nás je na oddělení hodně, ale je třeba si 
uvědomit, že tři jsou po noční, tři jsou před 
noční, tři jsou v práci, někdo má volno, pre-
ventisté chodí jen pondělí až pátek od rána 
do odpoledne…

Co ženy u městské policie? Jak zvládají 
službu?
Ženy se hlásí, emancipace probíhá, ale jsou 
situace, kdy je třeba hrubá mužská síla či 
vizuální převaha vůči agresorovi (kvůli au-
toritě). To od ženy, často drobné a štíhlé ma-
minky malých dětí, čekat nelze, služba může 
být i o nasazení vlastního života, s tím je 
třeba počítat… Když se agresivnímu toxiko-
manovi postaví statný muž, vzbudí respekt 
a problémová osoba si konflikt mnohdy roz-
myslí. Navíc mi muži máme tendenci ženu 
chránit, takže pak bráníme kolegyni a ne-
máme prostor na zásah vůči více agresorům. 
Za mě tedy ženy u policie ano, ale spíše na 
bezpečnější práci jako jsou pokuty za špat-
né parkování, administrativa atd., na výkon 
služby 156 patří pořádní chlapi, čímž nechci 
ženy nikterak odrazovat. 

Jsou lidé událostmi posledních let 
agresivnější?
Určitě ano, pomohla tomu i covidová doba, 
kdy se média snažila získat senzace, vytr-
hávala věci z kontextu, z videí používala jen 
části, kde došlo k vyhrocení situace. V očích 
veřejnosti to policii shazuje… Strážník je 
také jen člověk, když se jej někdo půl ho-
diny snaží vytočit, dehonestovat ho, musí 

agresor počítat s tím, že může být spoután 
a odveden… Přeci jen v době VB (to jsem 
již sloužil) měla policie u občanů větší re-
spekt, dnes chybí. 

Jak konkrétně ovlivnila doba chování 
lidí? Čím si vysvětlujete absenci respektu 
u občanů?
Prvopočátek konce vidím ve zrušení trest-
ného činu „verbálního útoku na veřejného 
činitele“, což bylo zrušeno ještě za V. Hav-
la. Před zrušením to bylo tak, že když nás 
někdo sprostě urážel na veřejnosti, mohl 
za to dostat i vězení, dnes se tomu všich-
ni smějí, maximálně je možné věc projed-
nat jako přestupek na MěÚ, protože určité 
množství těchto nadávek musíte v rámci 
profese „snést“. Neříkám, že bych za to lidi 
hned zavíral, nicméně si myslím, že za tuto 
věc by citelný postih měl být.

Obrat v chování lidí je o 180 stupňů… 
Nic neuznávají, nerespektují. Neříkám, že 
všichni… Ale jedná se o ty, po kterých to 
vyžadujeme. Slušní jsou hlavně starší lidé. 
Čtrnáctiletí si z nás moc nedělají, nemají 
respekt, rodiče jim nedali hranice, vycho-
vávali je v duchu „volné výchovy“… To už 
se pak těžko dohání, nemůžeme dělat vy-
chovatele. I zrušení vojny přineslo změnu 
chování populace, mladší generace už ne-
umí respektovat autoritu…

Co jsou klady vaší profese?
Jistota práce, pokud člověk neudělá nějaký 
průšvih :). 

A zápory?
Riziko újmy na zdraví, ale s tím musíme 
počítat, pobíráme i příplatek za riziko. Když 
jsem nastupoval k PČR (tehdy ještě k VB), 
skládal jsem přísahu. Když si uvědomíte, 
co při ní slibujete, dáváte všanc společnosti 
svůj život a zdraví. 

Je vaše práce vaším posláním?
Po těch letech služby určitě ano. Jako dítě 
si pamatuji policistu pana Vetengla, často 
mi vypouštěl duše u kola, jelikož kolo ne-
bylo celkově v dobrém stavu, a k tomu do-
dával: „Ukaž mi výrobní číslo ventilku :).“ 
Což znamenalo vyndat ventilek, vypustit 
duši, odevzdat jej. A pokračoval: „Až je tá-

ROZHOVOR s… Vladimírem Struneckým, služebně nejstarším strážníkem kralupské městské policie

Denně dávám společnosti všanc svůj život a zdraví...
■ Svou policejní dráhu začal na Kladně. Psal se rok 1985, vládl těžký komunismus. Jako 21letý strážmistr 
hlídkoval ve dvě ráno po Švermově, bez parťáka a bez auta, což byla vzhledem k tamějším poměrům zkouška 
ohněm. Ruku ze zbraně by stáhl jen blázen... Tak probíhala celá noční štace, to byl ovšem jen začátek jeho 
služby lidem. Jak vypadá práce srdcaře, který ctí policejní přísahu, budí přirozený respekt a nechybí mu potřebný 
nadhled? To pro vás odhalí následující řádky...
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ta bude chtít, ať si přijde na stanici.“ To se 
nikdy nestalo, doma jsem to neřekl, někde 
našel nové ventilky a jezdil jsem dál. Po-
tom jsem jako policista uvedený model ta-
ké praktikoval, když jsem viděl někoho jet 
na nějakém šíleném „stroji“ po chodníku… 
Ale to byla jiná doba, dnes bych byl možná 
i obviněn z přestupku (krádeže)… 

Máte pro čtenáře nějakou „perličku“ ze 
služby?
Zažil jsem „devadesátky“, kdy bývalý pre-
zident Havel pustil odsouzené z vězení, dal 
jim plošně amnestii. Propuštění kriminál-
níci neuměli žít venku, seděli 20 let, ve vě-
zení měli vše zajištěné, jídlo, ubytování, 
režim, „bachaře“ nad sebou. Co udělali po 
propuštění? Šli do první hospody, vloupa-
li se do ní, vypili půl litru kořalky, snědli 
půlku „štangle“ salámu, zůstali ležet upro-
střed lokálu a čekali, až pro ně přijedeme…

Tou dobou jsem dělal na kriminálce tech-
nika. Tam je třeba kvalitní ohledání místa 
činu, dobré fotky, otisky. Ráno jsem vyjel 
do terénu v půl osmé a zpět na služebnu se 
vrátil po 20. večerní…

Dovezl jsem stovky a stovky fotek, vše 
na kinofilmech, to se fasovala metráž, s ní 
se šlo do fotokomory se špulkou po starém 
filmu naměřit cca 2 metry, což bylo na 36 
snímků, namotat na špulku a zavíčkovat, 
v totální tmě, aby se neosvítil… klidně jsem 
jich za den 10 nafotil, tj. 360 fotek… Po pří-
jezdu jsem v totální tmě vyvolával filmy, 
sušil jsem fotky v krabicové sušárně, fotku 
po fotce dával do zvětšováku, pak vývojka, 
přerušovač, ustalovač, vymáchat, po čtvrt 
hodině následovala bubnová sušička s ne-
konečným plátnem, z toho padaly suché fot-
ky, které bylo nutné dát na něco studeného, 
aby se narovnaly… Fotky byly po celé pod-
laze :). Potom vyčlenit fotky k případům. 
Fotky zvlášť, stopy zvlášť, udělat popisy 
fotek, razítka, čísla jednací, moře papírů 
svázat trikolórou. Co stopa – to odeslání 
na kriminalistický ústav k vyhodnocení. 
To papírování bylo neskutečné… Teď už na 
to jsou alespoň tiskopisy, dříve hezky vše 
manuálně na stroji přes kopírák. Do čtyř 
do rána jsem měl co dělat… Aby se stíhaly 
trestné činnosti zpracovávat, chodili poli-
cisté i v sobotu a v neděli dopoledne psát 
(mimo službu), aby se případy daly vůbec 
dořešit a policista měl na sepisování klid. 

Nikdy nezapomenu na jednu ze svých 
24hodinových služeb z této doby. Nastu-
poval jsem ráno v sedm, nonstop jsem 
zpracovával trestné činnosti. Další ráno 
v půl čtvrté jsem vyslýchal okradeného za-
městnance Kaučuku, otevřel jsem kufříko-
vý stroj, sepisuji jeho výpověď, sedíme na-
proti sobě, a jak jsem byl totálně vyčerpaný 
a ospalý, tak jsem při psaní usnul, pootevřel 

jsem oči a vidím, že ležím na klávesnici, 
prsty na tlačítkách… bylo mi trapně, on tr-
pělivě čekal, zeptal jsem se ho na další věc, 
píšu a zase spím… Tuhle dobu už nechci 
zažít… Dva roky trvalo, než se převážná 
většina kriminálníků vrátila zpět za mříže. 

Jaký je váš nejhorší zážitek za celé vaše 
působení u policie?
Vybavuji si případ, to mi bylo 25 let, kdy 
jsme řešili noční vloupání do obchodu, na 
místě byli celostátně hledaní recidivisté. 
Jednoho jsem chytil venku, čekal jsem na 
něho s pistolí v ruce, když vylezl ze křoví, 
skočil jsem po něm, svítil jsem na něj halo-
genovou baterkou z tehdejšího SRN. S ori-
ginálními německými bateriemi svítila fa-
mózně, musel jsem je však později vyměnit 
za naše obyčejné, dodnes vidím před oči-
ma, jak na pachatele svítím baterkou, kte-
rá postupně viditelně pohasíná, držel jsem 
ho v té tmě na zemi, pouta jsem s sebou 
neměl… Najednou se ze strany od budovy 
ozval výstřel, netušil jsem, kdo vystřelil, 
zda pachatelé nebo policisté, následovala 
šílená rána, to výlohou obchodu proskočil 
další pachatel, dopadl na obě nohy a v mži-
ku byl pryč jak v americkém filmu. Když 
jsme měli dva v poutech, dorazila z Prahy 
zásahová jednotka v neprůstřelných ves-
tách a s brokovnicí, ta objevila čtvrtého, 
který byl schovaný pod pokladnou v obcho-
dě, ten na rázný zásah těžkooděnců určitě 
do smrti nezapomene :).

Jak jste se cítil bezprostředně po tomto 
zásahu?
Až zpětně vám dojde, co se mohlo stát, kdy-
bych nezareagoval tak pohotově. Máte do-
ma malé dítě, ženu… Když jsme s kolegy pa-
chatele ze křoví zvedli a spoutali, našli jsme 
mu u pasu v nohavici zastrčenou dlouhou 
mačetu, naostřenou a vykovanou kovářem 
tak, že by i holila. Kdyby měl čas, mohl mi 
jí klidně setnout hlavu. 

Teď si představte, že bych místo statného 
kolegy měl s sebou fyzicky křehkou kolegy-
ni… Když jedu s kolegou, co má 193 čísel, 
od 14 let cvičí, od 17 let dělá 20 let vyha-
zovače na diskotéce, a vejde do hospody, 
sál oněmí :), dokonce i v dnešní zhrublé 
době :). Všichni podvědomě tuší, že kdyby 
se někdo choval nepatřičně, vytáhne si ho 
z davu a umravní ho daleko snadněji, než 
drobná žena. Nechci ženy odrazovat, po-
kud mají do této práce chuť, ale je třeba to 
vidět reálně, že na malém městě je nutné 
dělat úplně vše, musí počítat s tím, že ag-
rese může být otočena i vůči ní… Spektrum 
práce je široké, od kamerového dohledu po 
výjezd na místo činu, kde bývá městská 
policie mnohdy první… Strážník městské 
policie sice není pod přísahou jako ten stát-
ní, může od určitého zákroku couvnout, 
pokud ví, že by ho nezvládl dotáhnout do 
zdárného konce, to zákon umožňuje… Já 
přísahu dal, beru to jinak, jdu skoro do vše-
ho, jsem stará škola. 

A ještě jeden příběh :). O skupině šesti 
opilých mužů, do kterých se pustil jiný opilý 
občan s kapesním nožíkem v ruce. Přiběhli 
jsme s kolegou na vlakové nástupiště, vidím 
jednoho muže na zemi, do kterého kope 
hlouček jiných. Švihem jsem vytáhl obu-
šek, běžel jsem přes koleje, obušek jsem 
si dal před sebe a vlítnul jsem mezi ně jak 
bowlingová koule, tou dobou jsem měl 100 
kg. Byli jsme tehdy dva proti šesti… Zatím-
co jsem odvracel útok zpředu, visel na mě 
zezadu jiný jak vánoční ozdoba… Jsou dny, 
kdy to opravdu není legrace. Naštěstí pří-
běh dopadl dobře pro všechny zúčastněné.

Máte nějaký vzkaz pro občany?
Jestli budou občané ve svém počínání 

takto pokračovat, je to cesta do pekel. V re-
publice je velký nedostatek policistů i stráž-
níků, chování lidí a sdělovacích prostředků 
odrazuje zájemce o toto povolání. 

Ať si lidé považují toho, co mají, za chvíli 
to nemusí tak být. Ať si více váží policie, že 
nedáváme jen pokuty, ale i pomáháme, přes-
tože to většina zrovna nevidí, nechlubíme 
se… Chápu, že dostat pokutu je nepříjem-
né, ale jsme právní stát, musíme dodržovat 
zákony, jinak by zavládla anarchie… Policie 
musí kontrolovat a hříšníky trestat, je to tak 
na celé zeměkouli, společnost ještě není tak 
vyspělá, aby se mohla policie zrušit. Pokud 
si lidé budou závidět, chovat se k sobě násil-
nicky, bude se krást, tak bude policie pořád 
potřeba. Pokud by strážníků ubylo, může 
se to projevit na nárůstu trestné činnosti… 

Komu zavoláte, když budete v obřím prů-
švihu? Kamarádovi? Ten se na vás vykaš-
le, na velké průšvihy jsme tu my ;), nebo 
státní policie. 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA
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S trážníci městských policií soutěžili 
v šesti disciplínách, a to mířené střelbě 

na 25 m - deset ran policejní terč a v parku-
rové střelbě. Střílelo se také z pozice vsedě, 
která simulovala střelbu z vozidla. 

Ostatní hosté soutěžili ve dvou disciplí-
nách, a to v mířené střelbě na 10 m terč 
z pozice vestoje, vkleče a vsedě. 

Na bezpečnost soutěžících a dodržování 
předepsaných pravidel dohlíželi zástupci 
z Lenz Academy, kteří měli na starosti i sa-
motné disciplíny. 

V kategorii městských policií zvítězili 
strážníci z MP Kladno, na druhém místě 
se umístili strážníci MP Kralupy nad Vl-
tavou a na třetím místě strážníci MP Odo-
lena Voda.

V jednotlivcích městských policiích zvítě-
zil strážník MP Odolena Voda Vladimír Gec-
ko, druhé místo obsadil Tomáš Rychter z MP 
Kladno a na třetím místě se umístil Vladi-
mír  Strunecký z MP Kralupy nad Vltavou. 

V kategorii družstev hostů zvítězilo druž-
stvo s názvem Tamero, na druhém místě 
se umístili zástupci Odboru ekonomického 
MěÚ Kralupy nad Vltavou a třetí místo ob-
sadili zástupci TSM Kralupy nad Vltavou. 
V soutěži hostů jednotlivců (muži) získal prv-
ní místo Jiří Hameta, druhé Daniel Hameta 
a na třetím místě se umístil Martin Pecivál. 

V jednotlivcích hostů (ženy) se na prvním 
místě umístila Jana Králová, na druhém Lu-
cie Vašková a na třetím místě Eva Leksová. 
Věcné ceny a poháry vítězům soutěže měst-
ských policií předával ředitel Městské policie 
Kralupy nad Vltavou Mgr. Ladislav Voves. 

NIKOLA HORÁKOVÁ,

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY MP KRALUPY

u 14. 5. v 18:01 přijata žádost OO PČR o součinnost 
v ul. Smetanova u OD Penny, kde mělo dojít k pokousání 
dítěte psem. Oznámení bylo učiněné na l. 112 a 
oznamovatelka byla od té doby nedostupná, proto 
neměla hlídka více informací. Hlídka se na místě spojila 
s oznamovatelkou, která uvedla, že došlo k pokousání 
jejího syna. Ten měl krvavou ránu nad kolenem. Na 
místě se již pes ani jeho majitel nenacházel. DS byla 
na místo přivolána RZS. Podle zjištěných informací šel 
chlapec vyhodit odpadky do koše, u kterého byl pes bez 
košíku uvázaný a v tu chvílí jej pes kousl. Následně se 
šel posadit k budově DDM a kontaktoval svou matku. 
Dle další výpovědi chlapce si incidentu nikdo nevšiml a 
majitelka po východu z prodejny psa odvázala a z místa 
odešla, aniž by věděla, k čemu došlo. RZS si chlapce 
převzala a za doprovodu rodičů převezla do nemocnice. 
Celá věc byla předána OO PČR k dalšímu šetření. 

u 16. 5. v 10:46 na sl. telefon oznámili APK, že na 
sídl. U Cukrovaru v blízkosti Rákosníčkova hřiště se 
nachází v trávě dva roje včel. DS telefonicky vyrozuměla 
zaměstnance firmy zabývající se likvidací včel. Ten zpětně 
informoval DS, že v místě ponechal odchytové hnízdo, 
do kterého by se včely mohly vyrojit. Hlídka MP prostor 
zabezpečila proti vstupu páskou. Zaměstnanec firmy 
místo pravidelně kontroloval. Dne 25. 5. v dopoledních 
hodinách informoval DS, že včely vlétly do přenosového 
úlu a z místa je tak odvezl. 

u 16. 5. ve 14:20 přijata žádost OO PČR o výjezd na 
sídl. Hůrka, kde mělo dojít k DN mezi vozidlem a cyklistou. 
Po příjezdu hlídky na místo byl již cyklista ošetřen RZS, 
která jej následně převezla do nemocnice. Jednalo se o 
staršího muže. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
byla u obou zúčastněných negativní. Hlídka MP jízdní kolo 

převzala k úschově a celou věc na místě předala hlídce 
DN Mělník. Následující den (17. 5. v 8:20) se na služebnu 
MP dostavil muž, který DS uvedl, že v ulici pod služebnou 
našel ležet muže, kterého zvedl, posadil do svého vozidla 
a přivezl ke služebně MP. Jeden ze strážníků pak muži, 
jenž se nemohl udržet na nohou, pomohl z vozidla a 
doprovodil na služebnu, kde jej ponechal do příjezdu 
RZS, kterou DS přivolala. Muž neměl viditelné známky 
zranění. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
v dechu byla negativní. Strážníkům uvedl, že si jde na 
služebnu vyzvednout své jízdní kolo. Jednalo se o muže, 
který byl předešlý den účastníkem DN (viz událost výše). 
RZS po příjezdu na místo provedla u muže vyšetření a 
zjistila, že měl zdravotní komplikaci. Následně jej odvezla 
do nemocnice. Strážníci se s mužem domluvili, že až 
se vrátí domů z nemocnice, tak hlídka MP kolo doveze 
do místa jeho bydliště. Muž se však neozval a 30. 5. 
v poledne se dostavil opět do Lobče, a to do budovy 
MBP, kde hledal své kolo. Zaměstnanci MBP byl přivolán 
strážník MP, který muže již z předešlých událostí znal. 
Jelikož se muž opět nemohl udržet na nohou, byla mu 
přivolána RZS, která muže vyšetřila, ten následně 
podepsal revers. Hlídka však muže samotného domů 
pustit nechtěla, a tak jej do místa bydliště i s jeho jízdním 
kolem převezla. 

u 24. 5. v 15:00 na l. 156 přijato oznámení, že v ul. 
Riegrova nějaký muž chytá ryby v potoce. Na místě 
zjištěn muž cizí národnosti. Ten se přiznal, že v místě 
chytil tři ryby, které následně usmrtil s úmyslem si je 
odnést. Zákolanský potok je chráněný revír, na kterém 
platí zákaz rybolovu. Muž navíc nevlastnil ani rybářský 
lístek. Z důvodu podezření ze spáchání přestupků 
neoprávněného chytání ryb a nepředložení potřebného 
dokladu, byla celá věc předána na odbor životního 

prostředí MěÚ. Muži tak hrozí pokuta až do výše 8 000 
Kč. Hlídkou byla pořízena fotodokumentace a ryby byly 
následně odvezeny a uloženy k dokončení potravinového 
řetězce.

u 27. 5. v 13:00 přijata žádost OO PČR o součinnost 
při pátrání po vozidle, jehož řidič v ul. Nádražní svou 
jízdou ohrožoval plynulost a bezpečnost provozu. DS MP 
bylo následně vozidlo odpovídající popisu zaznamenáno 
prostřednictvím MKDS v ul. J. Palacha, kdy také bylo 
zřejmé, že řidič ohrožuje bezpečnost provozu. Vozidlo 
bylo hlídkou MP za použití VRZ v téže ulici zastaveno 
a řidič byl podroben dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholu v dechu, s výsledkem negativním. Následně 
byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která u muže 
provedla zkoušku na přítomnost OPL, také s výsledkem 
negativním. DS byla přivolána RZS, která po provedeném 
vyšetření zjistila, že muž měl zdravotní komplikace. Muž 
byl pak RZS převezen do nemocnice. Vozidlo tak bylo 
přítomným policistou přeparkováno a uzamčeno. 

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OHS – Oddělní hlídkové služby Policie ČR
DS MP – Dozorčí služba městské policie
RZS – Rychlá záchranná služba
APK – Asistent prevence kriminality
DN – Dopravní nehody Policie ČR
MěÚ – Městský úřad
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
OPL – Omamné a psychotropní látky
VRZ – Výstražné zvukové a rozhlasové zařízení

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY  

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

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

Střelecká soutěž O pohár starosty města
■ Městská policie Kralupy nad Vltavou uspořádala dne 10. června 2022 na střelnici ve Vražkově střeleckou soutěž 
„O pohár starosty města“, a to za podpory společností Bidfood, Maxdrinks, Montako a pana Jaroslava Knotka – 
obchodní dům Říp. Soutěže se účastnili strážníci městských policií Kralupy nad Vltavou, Kladno a Odolena Voda. 
Další skupinu soutěžících tvořili představitelé Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, zástupci firem, které do soutěže 
věnovali věcné dary, a další hosté. Soutěžilo se v několika disciplínách. 
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T epelná energie je na teplárně TAMERO 
INVEST s. r. o. vlastněné společností 

SYNTHOS Kralupy a. s. vyráběna na par-
ních kotlích, ve kterých je spalován zemní 
plyn. Parní kotle produkují páru v množství, 
které aktuálně odběratelé požadují. Tato pá-
ra následně prochází parní odběrovou turbí-
nou, kde dochází k její redukci na parametry 
požadované jednotlivými odběrateli a sou-
časně k výrobě elektřiny. Tento proces se na-
zývá kombinovaná výroba elektřiny a tepla. 
Díky kombinované výrobě je dosaženo vyšší 
účinnosti v porovnání s procesem, kdy se 
elektřina a teplo vyrobí odděleně. Tj. elekt-
řina se vyrobí na elektrárně, která nedodává 
teplo a teplo se vyrobí ve výtopně (kotelně), 
která nevyrábí elektřinu.

Často se setkáváme s otázkou, proč 
je dodávané teplo pro vytápění tak 
drahé, když se jedná o „odpadní tep-
lo“ z výroby elektřiny. Zjednodušeně 
řečeno: hlavním úkolem teplárny je 
vyrábět teplo ve formě technologické 
páry a horké vody pro vytápění, a to 
pouze v množství, které odběratelé 
aktuálně požadují. Tj. teplárna si ne-
určuje svoji výrobu tepla ani elektři-

ny, ta je dána aktuálními požadavky 
odběratelů tepla.  Teplárna tedy ne-
prodává žádné „odpadní teplo“, pouze 
teplo, které bylo vyrobeno na požada-
vek zákazníků a bylo vyrobeno spalo-
váním zemního plynu.

 PETR ŠTOREK, 

VÝKONNÝ ŘEDITEL, ENERGETIKA TAMERO INVEST S. R. O.

V rámci realizace díla „Oprava protipovodňové hráze 
v areálu ÚJV Řež, a. s.“ bude dočasně uzavřena stezka 
podél Vltavy u areálu ÚJV Řež v délce do cca 500 m (viz 
situace níže) v termínu 1. 7.–30. 11. 2022. Průchod 
přes pěší stezku skrz staveniště nebude možný. 

Jak se vyrábí teplo pro vytápění  
a přípravu teplé vody na teplárně? 

■ Město Kralupy nad Vltavou oznamuje záměr města pronajmout nebytové 
prostory v objektu MěÚ Kralupy nad Vltavou obálkovou metodou. 

Způsob výroby tepla pro vytápění a přípravu 
teplé vody na teplárně TAMERO INVEST s. r. o.

MĚSTO ŘEKLO ŠMEJDŮM NE!
Rada města schválila nové nařízení, s platností 
od 1. 7. 2022, kterým se zakazuje na území měs-
ta tzv. „pochůzkový prodej (na veřejném prostran-
ství) a podomní prodej“ - nabízení a prodej dodá-
vek elektrické energie, plynu a tepla.
Tento zákaz už v našem městě platil od roku 2013, 
avšak změnila se legislativa. Rada města tedy 
rychle zareagovala a vydáním nového nařízení tento 
zákaz fakticky prodloužila. 

UZAVÍRKA STEZKY U AREÁLU 
ÚJV ŘEŽ

Specifikace  nebytových prostor:
V prvním nadzemním podlaží budovy se samostatným 
vchodem.

Bufet  33,62 m2

Bufet - zázemí 4,2 m2

Sociální zázemí 3,54 m2

Terasa o rozměru 8x15 m 120,0 m2

Účel pronájmu: zřízení provozovny občerstvení pro za-
městnance a návštěvníky MěÚ.
 
Podmínky nájmu:
› nájem na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
dobou, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2022;
› nájemce provede veškeré úpravy nebytových prostor 
včetně vybavení zařizovacími předměty potřebnými 
k provozu občerstvení na vlastní náklady tak, aby pro-
voz byl zahájen nejpozději od 1. 9. 2022;
› minimální otvírací doba občerstvení bude:

pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.;

čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod.;

úterý a pátek od 8:00 do 12:00 hod.

› nájemce bude zajišťovat  zákonné revize vlastního vy-
bavení na své náklady;
› nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu předmětu 
pronájmu na své náklady;
› nájemce bude hradit pronajímateli spotřebu energií 
(el. energie, vodné, stočné) nad rámec nájmu (měsíční 

zálohy ve výši 4 000 Kč, 1x ročně vyúčtování bez nároku 
na odpočet DPH).
Více na www.mestokralupy.cz/aktuality/3303

Nabídka pronájmu prostor bufetu
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KRALUPY TV (KRALUPSKÉ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ) MÁ OD KVĚTNA 2022  
NOVÉHO ZPRACOVATELE REPORTÁŽÍ, JE JÍM PRAHA TV.

P o čtvrtstoletí KTV (Kralupského televiz-
ního vysílání) přechází tato činnost od 

místních patriotů k externímu dodavateli. 
Na půdě redakční rady, jejíž hlavní náplní je 
dbát na vyváženost obsahu tištěného měsíč-
níku, se diskutovalo i o tomto kroku. Nyní 
z pozice zastupitele města shrnuji otázky, 
na které by měli znát odpověď nejen všichni 
zástupci městské samosprávy ale i kralup-
ská veřejnost, pro kterou je toto zpravodaj-
ství určeno. 

1) Jak bude médium řízeno (nastolování 
mediální agendy, objektivita, vyváženost)?

2) Bude externí dodavatel schopný navázat, 
v rámci pokrytí celé šíře ve městě provozo-
vaných aktivit, na více než pětadvacetiletou 
práci domácích patriotů? S jakou koncepcí 
a vizí zpravodajství a publicistiky se počítá? 

3) Bude externí dodavatel schopen zajistit 
mediální pokrytí mimořádných, nepláno-
vaných událostí? 

4) Je vítěz výběrového řízení pro město 
důvěryhodným partnerem (působení na 
mediální scéně, vlastnická struktura)? 

Stejně důležité je i vyhodnocení dvouleté-

ho fungování dnes již bývalého provozova-
tele Kralupského televizního vysílání Jana 
Hrušovského. Městské mediální platfor-
my jsou financovány z městského rozpočtu 
a mají primárně sloužit ke kvalitnímu in-
formování občanů města. Nesmějí být tak-
zvanou „hlásnou troubou“ politiků u moci 
ani nástrojem nevkusné PR komunikace. 
Právě v tomto ohledu měla Redakční rada 
KZ k jeho květnovému vydání připomínky. 
Oblast médií je citlivá a exponovaná, i pro-
to je nutné, aby diskuse nad těmito tématy 
byly umožněny a podporovány. 

JINDŘICH KOHM, ZASTUPITEL MĚSTA

P raha TV s. r. o. vyhrála v květnu výbě-
rové řízení na výrobu reportáží kra-

lupského TV zpravodajství. Jsme rádi, že 
díky našim zkušenostem s výrobou regio-
nálních a lokálních videoreportáží může-
me přinášet obyvatelům Kralup nad Vl-
tavou kvalitní a nezávislé zpravodajství. 
Praha TV s. r. o. provozuje licencovanou 
regionální televizi Praha TV. Za dobu své 
existence jsme vyrobili více než 70 000 
reportáží výhradně s regionální tématikou 
a patříme k největším výrobcům videoob-
sahu v České republice. Praha TV má po-

měrně velkou redakci, která umožňuje jak 
flexibilitu, tak i plánování, řízení a kont-
rolu všech reportáží. Práce editora, pro-
dukčního a šéfredaktora obsahuje i pláno-
vání témat, koordinaci televizních štábů. 
Objektivita a vyváženost je dána etickým 
kodexem redakce. Vyváženost a objektivi-
tu našich reportáží mimo jiné monitoruje 
i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
jako dohledový státní orgán. Naše práce 
je také v navazování kontaktů s místními 
(aktivními) lidmi, jako jsou např. spolky, 
kulturní instituce a sportovní kluby, ne-

ziskové organizace, zastupitelé a radní. 
Máme v plánu spolupracovat i s místními 
kameramany a dát tak příležitost talen-
tovaným Kralupanům zapojit se do práce 
ve větší redakci. Samozřejmě že přivítáme 
jakékoliv podněty pro reportáže od obča-
nů, spolků, sportovních klubů i městských 
organizací. 

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

PŘEMYSL SVORA, 

ŘEDITEL PRAHA TV S. R. O.

V ybraný dodavatel (chcete-li vítěz vý-
běrového řízení  - společnost PRA-

HA TV s. r. o.) splnil základní způsobilost 
v souladu s ust. § 74 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. 
jedná se o dodavatele, který nebyl od-
souzen pro trestný čin podle právního 
řádu, nemá v ČR v evidenci daní zachy-
cen splatný daňový nedoplatek, dále ne-
má nedoplatek na pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, nemá nedoplatek na 
pojistném na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a není v likvidaci.

PRAHA TV působí na mediální scéně ví-
ce než pět let. Společnost však vznikla již 
v roce 1999. Společnost zaměstnává více 
jak 50 profesionálů, kteří natočili více jak 
70 tis. reportáží. PRAHA TV má více než 
1 tis. klientů a  přes 0,5 mil. diváků týdně. 

Vlastnickou strukturu lze jednoduše 
dohledat v Evidenci skutečných majitelů, 
která je volně dostupná na webové adrese: 
portal.justice.cz.

Na základě těchto informací mohu kon-
statovat, že vybraný dodavatel je pro město 
důvěryhodným partnerem.

LENKA PUSTINOVÁ, 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

KZ je otevřený všem názorům, ať už 
z řad občanů, zastupitelů (s politickou 

příslušností či bez) či jiných zástupců měs-
ta, dává prostor pro názory celého spektra, 
nikdo není diskriminován, je však na kon-
krétních zastupitelích, jak s možností pu-
blikace naloží, zda se zapojí do ankety, zda 
poskytnou své vyjádření, když jsou tázáni, 
zda spolupracují na tématech či nikoliv… 

Kralupský Zpravodaj reflektuje aktuální 

události ve městě, citováni jsou lidé, kteří 
stojí za realizovanou aktivitou, tj. mají na 
ní zásluhy, mají o ní dostatečné povědo-
mí. Není možné, aby byla vyváženost mé-
dia uměle dorovnávána články pro články 
s citacemi pro citace, aby měl každý stejný 
prostor, když se aktuálně o nic nezasloužil/
na ničem neparticipuje, případně pokud 
o publicitu nestojí.

Někteří lidé jsou ze své podstaty komuni-

kativní, nemají problém dát stanovisko ke 
své agendě, je však třeba respektovat i roz-
hodnutí jiných, kteří se neradi prezentují, 
neposkytnou vyjádření ani na několikátou 
prosbu v řadě. 

Ctím lidskou individualitu a právo člo-
věka na svobodné rozhodnutí…

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA KZ

TV PRAHA? Otázky, na které je třeba odpovědět...

››› REAKCE PRAHA TV S. R. O.

››› VYJÁDŘENÍ ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA ODBORU REALIZACE INVESTIC  
       A SPRÁVY MAJETKU MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRALUPY N. VLT.

››› REAKCE ŠÉFREDAKTORKY
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DOTAZ OBČANA

KOMENTÁŘ

KOMENTÁŘ

KOMENTÁŘ

Marka Czechmanna, starosty města

Milana Váchy, 
krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu

Vojtěcha Pohla, místostarosty města

D obrý den. V okolí bývalé chemičky je 
poslední dobou extrémní zápach. Dle 

větru to jde občas i do Kralup. Je to silně 
štiplavý a pálivý zápach jako spálená guma. 

Prosím, kdo toto může řešit? Stačí vzít auto 
a obkroužit celý areál a nemůžete zápach 
minout. Bývá cítit i na dálnici a dnes to jde 
směr Odolena Voda. Vzhledem k tomu, že 

je to cítit až v Aero Vodochody, tak to není 
zanedbatelná koncentrace. 

Děkuji,
JIŘÍ M.

P rvní stížnosti se objevily na začátku 
května. Obyvatelé Kralup jsou na pří-

tomnost průmyslových podniků ve městě 
sice zvyklí, ale stížnosti přicházejí jak na 
četnost, tak intenzitu zápachu, a dokon-
ce i z lokalit, které nejsou obvykle zápa-
chem zasaženy (Hůrka, Minice, okolní 
obce jako Zlončice, Odolena Voda, Dří-
nov, Zlosyň, Veltrusy…). Současnou situa-
ci rozhodně ani odbor životního prostředí 
(OŽP) nepovažuje za standardní a již od 
května aktivně komunikuje s Českou in-
spekcí životního prostředí, eviduje a pře-

dává podněty a poskytuje součinnost, aby 
byl zdroj šíření znečišťující látky co nej-
dříve nalezen. 

Obec s rozšířenou působností  - Kralupy 
n. Vlt. - má ze zákona o ochraně ovzduší č. 
201/2012 Sb. bohužel kompetence pouze 
v oblasti nevyjmenovaných zdrojů znečiš-
ťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu. 
Ke kontrole v průmyslových podnicích, 
které spadají do režimu vyjmenovaných 
zdrojů a integrovaného povolení, opráv-
nění ke kontrolám ani jiné kompetence 
nemá. Situaci proto řešíme jak s ČIŽP, tak 

byli osloveni představitelé největších prů-
myslových podniků. Na městském úřadu 
proběhla schůzka vedení města s vede-
ním největších průmyslových podniků 
v rámci areálu chemických výrob, aby se 
na vážnost situace upozornilo a společně 
se projednaly následující kroky. 

Situace je bohužel komplikovaná a zdroj, 
tzn. ani původce, zatím nebyl nalezen, na 
řešení situace usilovně pracujeme. 

MARKÉTA HOMOLKOVÁ, 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

„Město vyvolalo jednání s potenciálně nej-
většími znečišťovateli ovzduší, s firmami 
Synthos a Unipetrol. Obě společnosti si 
stojí za tím, že od nich by zápach být ne-
měl, svůj provoz bedlivě monitorují. 

O problému jsme informovali i Českou 
inspekci životního prostředí. Zatím se však 

původce pachu nepodařilo identifikovat, 
natož případnou vinu prokázat. 

Pach je nárazový, pokud se nejedná  
o chemickou látku, která je měřitelná, těž-
ko se hledá příčina... Zatím tedy nelze říci, 
zda jsou látky v ovzduší škodlivé či nikoliv. 
Problémem se i nadále zabýváme. Snaží-

me se o zjednání nápravy, aby nebyli ob-
čané dále omezováni/ohrožováni...“

"Zápach v poslední době samozřejmě vní-
máme a snažíme se k situaci postavit če-
lem. Zatím se jedná o nepravidelný jev, 

který je těžko prokazatelný nárazovým 
měřením, proto se momentálně snažíme 
zajistit kontinuální měření chemických 

látek v ovzduší, aby se nám podařilo zjis-
tit jejich původ."

Opakovaný zápach v Kralupech nad Vltavou

Obšírnější 
vyjádření je 
možné zhlédnout 
po načtení  
QR kódu.

V e druhé polovině května se žáci che-
mici, „ajťáci“ i jejich rodiče dozvěděli 

z úst ředitelky SOŠ a SOU Neratovice, že 
výuka 2.–4. ročníku těchto oborů bude od 
září po celý příští školní rok pokračovat 
v Kralupech ve stávajících prostorech. Co 
se to děje? 

No, stalo se to, co všichni kromě paní ře-
ditelky z Neratovic a zřizovatele předpoklá-
dali, na což jsme již koncem listopadu, kdy 
padlo unáhlené, nepřipravené a nekompe-
tentní rozhodnutí o ukončení výuky v naší 
škole a o sloučení se SŠ Neratovice, upo-
zorňovali, totiž že nelze v tak krátké době 
vše připravit. 

V Neratovicích se do podzimu nepoda-
ří (ani s velkými náklady) vybudovat no-
vé laboratoře a odborné IT učebny. Takže 
chemici i IT obor pokračují ve studiu na 
známých místech! A noví žáci 1. ročníku 
budou z Neratovic dojíždět k nám na odbor-
né předměty zřejmě školním autobusem!

SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt. se mění na od-

loučené pracoviště SOŠ a SOU Neratovice. 
Ale jen pro některé žáky. Elektromechanici 
a strojní mechanici přecházejí pod nerato-
vické učiliště a následně mají přestoupit do 
ISŠT na Mělník. 

Dává to všechno smysl? Samozřejmě, že 
nikoli. Co stálo v pozadí tohoto diletant-
ského rozhodnutí?

A navíc: většina našich učitelů si již se-
hnala nového zaměstnavatele a nastupují 
do jiných škol či firem. Zajistí neratovické 
vedení školy nové odborníky do výuky v tak 
krátkém čase? 

Žádné smysluplné řešení této kauzy, 
kterou nevím proč, zahájil Odbor školství 
Středočeského kraje vedený Mgr. Váchou, 
a kterou nazval „optimalizací“ a „zkvalit-
ňováním výuky“, neexistuje. Teď se už jen 
zvažuje nejmenší zlo, na něž doplatí přede-
vším žáci a jejich vzdělávání.

To je bez diskuse.
J. MAZOURKOVÁ, 

UČITELKA SOŠ A SOU KRALUPY N. VLT.

Škola končí? Nekončí?
R ozumím tomu, že květnové rozhodnutí o pro-

dloužení výuky v Kralupech mohlo vyvolat otázky. 
Odmítám ale slova o nekompetentním rozhodová-
ní. Podle původního plánu měla skutečně výuka od 
školního roku 2022/23 probíhat už jen v neratovické 
škole. Přípravy ale narušily komplikace spojené s vy-
budováním odborných učeben v Neratovicích. Har-
monogram počítal se standardní nabídkou na trhu 
stavebních prací. Situace se ale změnila. Opakova-
ně se stává, že do výběrového řízení nepodá cenovou 
nabídku ani jedna firma. K tomu je potřeba vypořá-
dat požadavky stavebního úřadu a hasičů, aby nové 
odborné učebny splňovaly vše, co je potřeba pro výu-
ku. Tím vším se termín dokončení posouvá. Nicméně 
ke sloučení obou škol dojde v původně stanoveném 
termínu od 1. 9. 2022. SOŠ a SOU Kralupy nad Vl-
tavou se stane odloučeným pracovištěm SOŠ a SOU 
Neratovice. 

Samozřejmě jsme mohli přikročit k tomu, že jakmile 
se učebny v průběhu roku vybudují, vše se přesune do 
Neratovic. S ohledem na žáky jsme ale vyhověli návrhu 
paní ředitelky z nástupnické školy a rozhodli se nena-
rušovat školní rok stěhováním. Kompletní výuka v Nera-
tovicích začne v září roku 2023. Je to z našeho pohledu 
rozumný kompromis. 
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Infocentrum MěÚ 
Kralupy nad Vltavou 
nabízí k prodeji novou 
turistickou vizitku – 
Hostibejk (verze 2).

Cena: 12 Kč

Infocentrum MěÚ 
Kralupy nad Vltavou 
nabízí k prodeji stolní 
kalendář Místopis 
Mělnicka na rok 2023. 

Cena: 50 Kč

Infocentrum MěÚ 
nabízí k prodeji nové 
dřevěné magnetky  
s motivem města.

Cena: 30 Kč

C elá akce byla rozdělena na dvě části. 
Do výsadby stromů v parčíku u zim-

ního stadionu se s vervou zapojili žáci 6. 
ročníku místní školy a zaměstnanci spo-
lečnosti Linde Gas a. s. Po přivítání by-
la žákům vysvětlena důležitost stromů 
v krajině a jejich velké množství funkcí 
pro flóru a faunu. Pak se šlo sázet. Žáci 
s nadšením pozorovali, jak pan Málek se 
svými spolupracovníky dávají stromy do 
připravené půdy. Obrovský zájem dětí vy-
vstal s možností podílet se na přihazování 
hlíny ke stromům a zalévání, což si chtěl 
vyzkoušet každý žák.

Druhá část programu pokračovala na 
paloučku u řeky, kde pro žáky připravilo 
ekocentrum celou řadu vzdělávacích ak-
tivit s ekologickou tématikou. Šesťáci si 
vyzkoušeli kvíz o stromech, při kterém si 
zopakovali, jaký význam pro nás mají stro-
my. Dozvěděli se také několik zajímavostí, 
například jak stará je nejstarší houba na 
světě. Poznávali zvířecí stopy a houby ros-
toucí v našich lesích.

Na dalším stanovišti se děti věnovaly pta-
čí říši, zkusily si např. tipnout, jaký tvar 
má hnízdo straky obecné nebo kolika let 
se může dožít kos černý.

Závěr zábavně-naučného programu byl 
věnován společné soutěži, kdy třídy sou-
těžily ve štafetovém závodě o to, kdo dříve 
zaleje strom. Zvítězila třída 6. B, ale doufej-
me, že hezké zážitky z celé akce si odnášeli 
všichni žáci a jejich pedagogové.

Každý, kdo se této akce zúčastnil, si od-
nesl nejen zážitky, ale na památku i tričko 
a hrneček s logem výsadby a originální dře-
věný kalendář.

Vedoucí ekocentra na závěr zhodnotila 
celou akci: „Dopolední akce byla nádher-
ná, ač nám na začátku moc nepřálo počasí, 
věřím, že si všichni užili příjemnou atmo-
sféru nejen při sázení stromů, ale při do-
provodném programu, který jsme pro děti 
nachystali. Naše ekocentrum plánuje letos 
ještě jeden projekt na výsadbu, ale jelikož 
se teprve připravuje, nechte se překvapit.“

Ekocentrum Kralupy děkuje všem, kteří 
jakkoli projevili zájem či pomohli při rea-
lizaci toho projektu.

MARTINA ČERNÁ,

EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY N. VLTAVOU

Město Kralupy nad Vltavou 
je zase o něco zelenější
■ Dne 25. 4. 2022 se za jemného mrholení a dobré nálady uskutečnila dlouho plánovaná akce ekocentra ,,Výsadba 
stromů 2022“. Tentokrát se jednalo o výsadbu tří dubů letních v Lobečku. Do výsadby se zapojili šesťáci ze Základní 
školy V. Havla v doprovodu svých učitelů. Celá akce byla financována společností Linde Gas a. s. a koordinována 
Ekocentrem Kralupy, nápomocen při výsadbě byl tradičně i pan Málek z místní pobočky ČSOP.
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Plná znění výběrových řízení najdete na: www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:
NA EXTERNÍHO SPOLUPRACOVNÍKA 
VEDENÍ SAMOSPRÁVY MĚSTA – 
„MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA“

(na dohodu o provedení práce nebo smlouvu o dílo)

Nástup: dle dohody

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

Nástup: dle dohody

NA STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE  
KRALUPY NAD VLTAVOU

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Nástup: dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné 
osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, nebo od 
10. 10. 2022 v případě, že uchazeč platné osvědčení MV 
ČR pro výkon povolání strážníka nevlastní.
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Ano, i pro rok 2022 si pro vás nachystala naše taneční skupina Mla-
dých seniorů letní tančírny pod otevřeným nebem na podestě u měst-
ského úřadu. Rádi vás uvidíme přihlížet zdáli i zblízka a ještě raději 
budeme, když odhodíte stud stranou a přidáte se ke kroužení, točení, 
víření a jiným tanečním pohybům při živé či reprodukované hudbě.

Stejně jako v minulých letech se tančírny konají, pokud nepadají 
zrovna "trakaře" či kroupy a stejně jako v minulých letech je vstup na 
ně volný.

Za podporu tímto děkujeme městu Kralupy nad Vltavou.
MARKÉTA PYTELOVÁ

Kralupský Zpravodaj na facebooku
Kralupský Zpravodaj má nový oficiální facebookový 
profil, najdete jej na adrese: https://www.facebook.
com/KralupskyZpravodajOficialni, stačí jeden klik  
a zůstanete s námi i nadále ve spojení. Původní profil 
již není aktualizován, děkujeme za přízeň.

Nový YouTube kanál MěÚ 
Kralupy nad Vltavou
Již druhý měsíc funguje také no-
vý YouTube kanál MěÚ Kralupy 
nad VltavouTV. Najdete jej pod 
odkazem: https://www.youtube.
com/channel/UCcjMVdRmL1bi-
x9DPuuA4VOg. Pokud si dáte odběr, aby vám žádné video neuteklo, budeme rádi. 
Děkujeme! 

Navýšení ceny inzerce
Od 1. 9. 2022 dojde k navýšení ceny komerčníinzerce v Kralupském Zpravodaji  
o 15 %, a úpravě ceny další inzerce (vzpomínky/blahopřání/poděkování – bez foto-
grafie 80 Kč/s fotografií 100 Kč, řádková inzerce – 200 Kč). Kompletní ceník najde-
te na www.kralupskyzpravodaj.cz v sekci „Inzerce a předplatné“.

Možnost elektronického předplatného KZ
V případě zájmu o elektronické předplatné Kralupského Zpravodaje kontaktujte re-
dakci na e-mailu: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Rok se s rokem sešel zase,
pojďte tančit na terase

u městského úřadu.
Nezůstávej pozadu,

s MLSem to lze roztočit,
večerem se protančit.

KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou, z. s.
50. ročník Hudebních slavností Antonína Dvořáka 

v jeho rodném kraji
Přijměte prosím naše srdečné pozvání na podzimní 

koncerty jubilejní 50. sezóny KPH:

Změna programu vyhrazena.

Koncerty se konají od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves za dodržení všech 
aktuálních epidemiologických opatření. Jednotné vstupné 150 Kč.

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

Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní.

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

Těšíme se na setkání s vámi,

PETRA OČENÁŠKOVÁ, 
PŘEDSEDKYNĚ KPH

Čtvrtek 15. 9. 2022
Koncert v rámci 31. mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha.

Středa 26. 10. 2022
Koncert Smetanova tria
Jitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle, Jan Páleníček – violoncello
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Drazí Kralupané,
dovolte mi malé ohlédnutí za právě pro-
běhlými slavnostmi, které jste jistě ve 
městě buď navštívili, nebo zaregistrovali. 
Nebylo toho málo a zde je výčet těch nej-
podstatnějších událostí.

Dny Kralup 2022 probíhaly od 1. do 
5. června v různých částech města a celko-
vě se na úkor důkladných příprav a umění 
interpretů v kombinaci se skvělým poča-
sím vydařily nad poměry! 

Když to zhodnotíme chronologicky, tak 

středa nabídla tradiční start v podobě vý-
běhu na Hostibejk. 

Ve čtvrtek se v rámci Bezpečného dne se-
známili školáci s prací zaměstnanců IZS. 
V DPS se koncertovalo nejen pro seniory, 
v muzeu byla nachystaná noc s překva-
pením.

V pátek dopoledne si děti vyzkouše-
ly, jaké to je být survivorem. Přes den se 
orientačně běhalo po městě. V podvečer 
se tancovalo a pohupovalo na Palackého 
náměstí v rámci hudebního happeningu; 

koho už bolely nohy, sedl si u kostela k fil-
mu do letního kina. Koho nohy nebolely, 
pokračoval v disco tancování až do pozd-
ních hodin v loděnici Kotva. Kdo odcházel 
až nad ránem, byl vlastně také takový pá-
teční survivor. 

V sobotu se ráno ve městě mohutně spor-
tovalo a kdo se předchozí večer šetřil a umí 
za to vzít, vyhrával trofeje ve fotbale, volej-
bale, basketu či v rychlých člunech. Dopro-
vodný program před hudebním festivalem 
přivítal nejen ty nejmenší zájemce a zvě-

Ohlédnutí za Dny Kralup
 

(2007 – 2022)

Výletní okružní plavby.
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TH!S  
s Vojtou 
Kotkem.

Letní kino  
na náměstí.

Jaroslav Uhlíř  
s kralupskými dětmi.

Legendární Petr Janda  
a Olympic.

Dětská lidová muzika 
Notičky.
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davce. Kolem 16. hodiny se již krásným 
přírodním prostranstvím u řeky linuly 
první tóny nejen českých hudebních stálic. 
Festival odstartoval a rozezpíval každou 
svou nestárnoucí písničkou pan Jaroslav 
Uhlíř. Příjemnou kulisou bylo vystoupení 
westernových Country Beat. Po nich už 
žezlo večera pevně přebral nestárnoucí Pe-
tr Janda a jeho Olympic. Troufnu si tvrdit, 
že takovou atmosféru jsme v Kralupech 
léta nezažili a vystoupení Olympic bylo ja-
kousi symbolickou satisfakcí našim obča-
nům za roky čekání nejen na tuto kapelu. 

V ohromné show zdárně pokračovala 
formace Vanua 2 s frontmanem ze stejno-
jmenného pacifického ostrova. Div, že Kra-
lupy nehořely po vystoupení maďarských 
borců, kteří více než důstojně reprezentují 
své idoly Rammstein. Pekelné zvuky a pla-
meny létaly vzduchem a atmosféra to byla 
vskutku ohnivá. Půlnoční laser show už 
vypadala o poznání bezpečněji a připo-
mněla 120. narozeniny Kralup. Do hluboké 
noci ještě poté hrály kralupské metalové 
legendy Dissection. 

V neděli se vstávalo opět do slunného dne 
a lidé si mohli nechat zkontrolovat svůj 
zdravotní stav v KD Vltava, navštívit volej-
balový Turnaj nadějí nebo Charitu Kralupy 
v Sokolské. Komu už bylo před polednem 
vedro, hupnul u Chvatěrub do Vltavy a o ki-
lometr dál už přijímal gratulace plavcům 
od pana starosty. Jedinečný rodinný pro-
gram pak nabídl palouček u vltavské tůně, 
na němž přes víkend vyrostla středověká 

stanová osada Falconia s kompletní dobo-
vou výbavou včetně zvířectva. 

Jak vidíte (nebo jste sami měli možnost 
vidět), aktivit se za těch pět dní uskutečni-
lo nepřeberně a nejde je ani všechny dost 
dobře stihnout a vyzkoušet. Chvála a díky 
těm z vás, kteří se o to alespoň pokusili, 
přišli a společně s Kralupany si své tra-
diční slavnosti opět naplno užili. Byla vás 
většina a vypadali jste moc dobře!

Na přípravách a zajištění Dnů Kralup 
se jako každoročně podílela dlouhá řada 
lidí, kterým se sluší za perfektně zvládnuté 
slavnosti poděkovat.

Dovolte, abych za letošní DK vyzdvihl 
práci a úsilí zejména těchto organizací 
a osob:

Organizačně je zaštítil KaSS v úzké spo-
lupráci s MěÚ a dále příspěvkovými orga-
nizacemi města jako TSM, ZUŠ, DDM, ZŠ 
Komenského, DPS či muzeum.

Podílející se organizace čítají zejména klu-
by a oddíly jako: KČT Kralupy, Sokol Kra-
lupy, BK Junior, FK Čechie, Loděnice Kotva, 
Kralupský prak, Gladiator Training, Tiger - 
Jiu Jitsu, HK Kralupy, Play Real, TS Naděje, 
Farní charita Kralupy, Devět životů, Besip, 
Liga proti rakovině a mnohé další.

Děkujeme všem stánkům, dílničkám 
a prodejcům za skvělou kulisu akcí.

Děkujeme nízkoprahovému centru 
a TSM za zajištění úklidu na a po akcích.

Děkujeme sponzorům Dnů Kralup za 
finanční podporu: Synthos, Bidfood, Re-
isswolf, Auto Kralupy, KnVnet, Kochman-

trans, K-Oil, Heckl a samozřejmě městu 
Kralupy za celkovou dotaci těmto kultur-
ním akcím, které tak pro vás mohou být 
konány bez nároku na vstupné.

Díky mediálním partnerům: Kralupský 
Zpravodaj, Radio Relax a Kralupy TV.

Chválíme, tleskáme a děkujeme všem 
interpretům vystupujícím na DK (v tom-
to chronologickém pořadí): Senior Mini-
chór, Hvězdičky ZŠ Komenského, Dětská 
dechovka ZUŠ, Dětská lidová muzika No-
tičky, Blue Cimbal, TH!S, Jaroslav Uhlíř, 
Country Beat, Olympic, Vanua 2, Ramm-
stein Tribute, Dissection.

Programy vás z pódií provázeli a do 
posledních sil moderovali: Filip Janouch 
a Petr Pauljučok.

Krásně pro nás fotili a na sociální sítě 
přispívali: Jiří Kulka a Aleš Levý.

Dron obsluhoval a videa sdílel: Jan Do-
ležálek.

O grafiku se starali: Jan Doležálek a Pa-
vel Kessa Keller.

Speciální poděkování: Lenka Císlero-
vá, Tereza Pulcová, Marcela Horčičková, 
Stáňa Valterová, Aleš Levý, Andrea Jůno-
vá, David Kořínek, Jan Kobera, Lucie No-
votná, Tereza Kučerová, Libuše Literová, 
Vladimír Brtník, Blanka Hájková, Tomáš 
Bronec, Michal Saur, Jiří Hájek, Miroslav 
Pecinovský, vedení města Kralupy nad Vl-
tavou a tým pracovníků KaSS.

Opravdu díky vám všem!
ROBIN JANOŠ,

ŘEDITEL KASS

Souhrnné video ze Dnů Kralup 
můžete zhlédnout po načtení QR 
kódu.

Lovecký tábor.

Bezpečný den. Basketbalový 
OPEN STREET.

Ukázky bojových umění 
Tiger – Jiu Jitsu.

Volejbalový turnaj juniorek 
a žákyň „Memoriál Simony 
Machanové“.
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Provoz pokladny KaSS bude od 1. 7. do 31. 8. 
2022 každý týden pouze od pátku do neděle, 
tedy pouze ve dnech promítání. Od pondělí do čtvrtka bude pokladna KaSS uzavřena.
V případě konání akce je pokladna otevřena hodinu před začátkem. 

ČERVENEC-SRPEN

Středa 27. července  16:30, zahrada KD

Sváťovo dividlo

Vyprávění ovčí babičky
Sváťa s Alenkou si pro malé i velké připravili pohád-
ku Příběhy ovčí babičky. Pohádku uvedeme v zahra-
dě kulturního domu. V případě nepřízně počasí si ji 
užijeme v KD Vltava. 
 Vstupné: 70,-
Po pohádce bude následovat výtvarná dílnička 
Obleč si svoji loutku. Krásné dřevěné postavičce 
vytvoříme z látek a papírů oblečky podle vlastních 
představ. Cena dílničky: 150,-

Velký kočičí bazar 
Zveme všechny příznivce bazarů, blešáků a zvířat 
na Velký kočičí bazar, který se uskuteční v KD Vltava 
v těchto dnech:
11. 7. .................................................12:00–17:00
12.–15. 7.  ........................................... 9:00–17.00
18.–21. 7. ............................................ 9:00–17:00
22. 7. ...................................................9:00–14:00
Co bude k mání: oblečení pro děti a dospělé, boty, 
kabelky, bižuterie, hračky, dekorace, porcelán a jiné.
Svým nákupem podpoříte kočičí útulek Devět životů 
se sídlem v Hospozíně. Veškerý výtěžek jde na finan-
cování péče o opuštěné, týrané a nemocné kočky.
www.devet–zivotu.cz

Těšíme se na vás.

Do pátku 2. září

Taneční kurzy pro dospělé
Do pátku 2. září se můžete přihlásit do tanečních 
kurzů pro dospělé:
Více a super pokročilí 15:00-16:35, cena kurzu je  
3 700,- za pár.
Začátečníci a mírně pokročilí 16:40-17:45, cena 
kurzu je 3 500,- za pár.
Taneční lekce budou probíhat v těchto termínech: 
11. 9., 18. 9., 25. 9., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 
10., 13. 11., 20. 11.

4. září 18:00–19:45

Základní taneční kurzy  
pro mládež 
začínají v neděli 4. září, odpolední kurz 18:00–19:45, 
večerní kurz 20:15–22:00.
Máme ještě několik volných míst do odpoledního 
kurzu.
Do zahájení kurzů si doprovod může zakoupit v kan-
celáři KD Vltava „gardenku“ v hodnotě 400,- (zvý-
hodněný vstup na 10 lekcí).

Středa 7. 9. Divadelní společnost Háta – Zamilovaný sukničkář  

Od 8. 9. výstava Mimořádná událost

Pátek 16. 9. 

SEIFERTOVY KRALUPY 2022

Slavnostní vyhlášení vítězů dětské recitační soutěže

Monika Načeva a Zdivočelí koně

Sobota 17. 9. 

SEIFERTOVY KRALUPY 2022

Slavnostní vyhlášení výsledků autorské literární soutěže, pietní setkání. Básně re-
citují Vilma Cibulková a Vilém Veverka, který recitaci doprovodí i hudebně.

Koncertní vystoupení Jaroslava Svěceného a Ladislava Horáka

Čtvrtek 22. 9. Čaj o páté, 16:00

Sobota 1. 10. Oldies disco party 

Od 3. 10. Výstava kreseb Pavla Kantorka

Neděle 2. 10. 1. prodloužená základních tanečních kurzů

Středa 5. 10. Koncert Lenky Dusilové

Středa 19. 10. Zdeněk Izer – Na plný coole 

Sobota 22. 10. Magická noc trubadúrů

Pondělí 24. 10. VIP Art Company – Můžem i s mužem 

Pátek 4.11. Dámská jízda s módní přehlídkou

Neděle 6. 11. 2. prodloužená základních tanečních kurzů 

Sobota 12. 11. Svatomartinská zábava s Brutusem

Pátek 18. 11. Městský ples

Neděle 27. 11. 
1. adventní neděle, kulturní program na Palackého náměstí, rozsvícení vánočního 
stromu

Sobota 3.12. Bluegrass Advent

Neděle 4.12. 2. adventní neděle - pochod Krampusáků městem

Neděle 4.12. Věneček tanečních kurzů – odpolední kurz

Úterý 6.12. Country salon s Rangers Band

Čtvrtek 8.12. Vánoční koncert Markéty Wagnerové

Neděle 11.12. 
3. adventní neděle, koncert Štěpána Raka  a Jana Matěje Raka v kralupském kos-
tele

Neděle 11.12. Věneček tanečních kurzů – večerní kurz

Sobota 17.12. Adventní  koncert Václava Marka a jeho Blue Star, KD Vltava

V NOVÉ SEZÓNĚ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

Monika Načeva  
a Zdivočelí koně.

Koncertní 
vystoupení 
Jaroslava 
Svěceného 
a Ladislava 
Horáka.
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S pisovatel Václav Cílek se stal 
kmotrem alba kralupské 

rockové skupiny Bratrstvo Luny, 
kterou pokřtil ve vyprodaném 
žateckém divadle při dubnovém 
festivalu Gothic Theatre. Kapela 
i spisovatel si padli takzvaně do 
oka a známý geolog či populari-
zátor vědy zamíří do města nad 
Vltavou i v podzimním čase, aby 
svým charakteristickým intelek-
tuálně uchopitelným způsobem 
obohatil festivalový program. 
„Spolupráce s Václavem Cílkem, 
to je velký splněný sen. Naše po-
slední studiové album Bratrstvo 
Luny – Clamare je inspirováno i 
jeho dílem, song Pochod stromů 
má dokonce přímou inspirační 

stopu v jedné z jeho esejí. Jak 
se říká, to nejcennější, co vám 
může člověk věnovat, je čas. A já 
si tohoto propojení moc vážím. 
Převzetí patronátu nad festiva-
lem, připravovaná beseda pro 
Magickou noc trubadúrů i ob-
sáhlý materiál, který jsme dali 
spolu dohromady pro paté číslo 
festivalových novin Trubadúr 
při půldenním toulání v men-
hirové lokalitě pod Špičákem 
u Kounovských řad, jsou úžas-
nou pečetí toho, jak sympatické 
je panu Cílkovi  naše alternativ-
ní uchopení kultury,“ konstatu-
je pořadatel kralupského festi-
valu a kapelník Bratrstva Luny  
Jindřich Kohm. 

T radičním festivalovým programovým 
manifestem festivalu Magická noc 

trubadúrů  jsou tištěné noviny formátu 
A3 o šestnácti stranách. Jejich páté čís-
lo spatří světlo světa o srpnovém úplňku 
12. 8. 2022.

Kromě podrobného představení všech 
vystupujících souborů na Magické noci 
trubadúrů se čtenáři mohou těšit na roz-
sáhlý autorský materiál pořízený se spiso-
vatelem  Václavem Cílkem. Bude se jednat 
o velký rozhovor a reportáž z putování za 
„Princeznou“, nádherným menhirem vzty-
čeným nadšenci v lokalitě pod Špičákem. 

Ukázka z rozhovoru: Magická noc tru-
badúrů bude v Kralupech nad Vltavou, 
někdo si Kralupy spojuje s básníkem 
Seifertem, někdo s olympijským vítězem 
z Nagana Martinem Procházkou… 

jaké jsou vaše asociace k našemu měs-
tu?
Já mám nejradši ze všeho Dvořákovu 
stezku z Nelahozevsi do Kralup, se vše-
mi těmi skalními útvary a Hostibejkem. 
Mám to spojené skrze ty skály a přítom-
nost  řeky. A básníka Jaroslava Seifer-
ta jsem samozřejmě četl a jeho tvorbu 
mám moc rád. 

A jak byste „cílkovsky“ popsal naše 
město…
Tak to už se, vážení čtenáři, dočtete v no-
vinách TRUBADÚR. Informace o tom, jak 
je lze získat najdete na www.bratrstvo-
luny.com.

Spisovatel Václav Cílek pokřtil v dubnu v žateckém divadle album 
kralupské rockové kapely Bratrstvo Luny „Clamare“. Vzájemná 
spolupráce bude pokračovat i na podzimní Magické noci trubadúrů 5. 
Veškeré informace o programové skladbě festivalu včetně předprodeje 
vstupenek najdete na webu www.bratrstvoluny.com. 

Multižánrový festival Magická noc trubadúrů 
se odehraje pod patronací spisovatele Václava Cílka
■ Magická noc trubadúrů se vrací do Kralup nad Vltavou. Jedná se o festival s podtitulem MUSICA, THEATRUM, 
MAGIA. Dominantní programovou náplní této ojediněle pojaté Dark Indie kulturní produkce je hudba. Magická 
noc ale vždy přináší i řadu překvapení s přesahem do dalších kumštýřských oblastí, kterými jsou zejména tanec, 
divadlo a fotografie. 
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TRUBADÚR VYJDE O SRPNOVÉM ÚPLŇKU

„Tahleta věc, to je vlastně současná 
alternativa. Nekomerční, stranou, 
profesionálně udělaná pěkná věc, 
která vyrůstá z přesvědčení člověka 
nebo několika lidí, kteří se trošku 
vykašlou na ten svět kolem, jak spěje 
tím velkým mainstreamem. Pokřtíme 
toto album, ale nepokřtíme ho vodou 
ani šampaňským, ale kosmickými pa-
prsky, kterých sem teď proniká dale-
ko víc, protože je oslabený, maloučko 
oslabený magnetický štít Země. Tak-
že ze všech koutů galaxie na nás i na 
to cédéčko dopadají kosmické paprs-
ky, které moc neškodí – ozonová vrs-
tva jich část zachytila, zbytek zachy-
tila magnetosféra –, ale vtiskly se do 
světa, ve kterém žijeme. Když se křtí 
knížka nebo deska nebo cédéčko, tak 
se většinou přeje něco do života, do 
světa. A asi to, co já bych přál, není 
jenom této věci, ale nám všem, ať 
jsme schopni jít jinou, nějakou alter-
nativní cestou životem…“ 

RNDr. VÁCLAV CÍLEK, CSc.
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Kralupský talent se opět vydařil
■ V sobotu 21. 5. 2022 proběhl 
v kulturním domě Vltava 13. ročník 
Kralupského talentu. 

Ch ci poděkovat všem, kteří mi buď fi-
nančně, nebo sponzorskými dárky, 

pomohli - bez vás by to nešlo: MěÚ (grant), 
KASS, Starbucks, Kores, rodina Turbova, 
BMS a. s. a jiní, kteří nechtějí být jmenováni.

Jako poradci přijeli Míša Břízová - šan-
sonová zpěvačka a herečka, Míša Tomešová 
- herečka a zpěvačka a Petr Batěk - herec 
a zpěvák.

Všem zúčastněným se vystoupení povedlo. 
Zpívalo se v duetech nebo v triích, případně 
si zpěváci dělali navzájem vokály a každé čís-
lo mělo svoji choreografii. Přihlásilo se osm 
nových účastníků a ani nebylo poznat, že byli 
noví. Skvěle zapadli do party lidiček, která 
je spolu ráda a vzájemně se podporuje a pře-

N ejvětší očekávání vzbuzovalo novocir-
kusové představení Routine marocké-

ho akrobata Saida Mouhssineho. Nejlepší 
byly jeho kousky na Chinese Pole - asi pěti-
metrové tyči ukotvené do trávy čtyřmi lany. 
Po představení pak akrobat učil děti salta a 
přemety při následné „parkourové“ dílně. 

Divadelní duo Anička a letadýlko zapla-
vilo festivalový stan mořem své fantazie. 
Pohádka Frutti di mare oslnila výtvarnými 
rekvizitami, loutkami i kostýmy, osobitým 
zpěvem a živelným herectvím. 

Divadlo na hraně fyzického sebezničení 
představil soubor Brambůrky Most. Hráli 
o hubnutí, přejídání se a křehké duši člo-
věka na prahu dospělosti. Nejvíc smíchu 
vzbudilo představení zrozené z několika vět 
přímo před očima diváků. Čtveřice herců 
vystupujících pod honosným názvem České 

národní improvizační divadlo sehrála sta-
robylou kralupskou legendu, v níž hlavní 
roli měl oheň a buřt. 

Tři barokní příběhy s loutkami zahrál 
soubor Geisslers Hofcomoedianten, skvělé 
divadlo, které spojuje staré hry se součas-
ným jevištním uměním. 

I když produkce, kterou už dvaadvacet 
let zajišťuje kralupský Divadelní spolek 
Scéna, bývá o dost skromnější, než jakou 
mají  přehlídky jako pražské Shakespea-
rovské slavnosti, Letní Letná nebo Aréna 
Divadla bratří Formanů, prožitek je nako-
nec velmi podobný: radost z divadelních 
zážitků, do kterých se prolíná ruch okolí, 
stánky s občerstvením, setkávání a hodně 
povídání. Kde jinde se vám stane, že jdete 
do divadla bos? 

MAGDALENA ČECHLOVSKÁ

Festival Za vodou - do divadla bos
■ V bělostném šapitó nebo na trávě ve stínu stromů se návštěvníci 
červnového festivalu Za vodou znovu přesvědčili, jak dobře jde spojit letní 
den a večer u vody s divadlem. Jednodenní přehlídka uvedla na kralupské 
náplavce nedaleko mostu pět divadelních představení a tři koncerty. 

Z představení Jedem s medem 
divadla Geisslers Hofcomoedianten. 
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je si. A to jsou schopni přenést i na diváky.
Veliké díky patří všem mým spolupracov-

níkům, ke kterým patří Milan Lev,  Láďa 
Hodovský, Šárka Lejsková,  Pája Stránský, 
Jiří Křováček, Hana Horáčková, Eva Čer-
máková, Pavla Hlavsová, Adéla Hájková 
a Jitka Košťálová.

Letos K. talent navštívilo 170 diváků, kte-
ří odcházeli spokojeni. Přestože koncertík 
trval tři hodiny, ptali se: „To už je konec?“. 
To je nejlepší ohodnocení naší práce. Dě-
kujeme a jsme rádi, že jsme na vás přenesli 
pozitivní energii a že z ní pár dní budete žít.

A přestože já jsem nejrychlejší, tak nej-
menší a nejmladší  účastnice akce se po kon-
certě ptala, jestli je zítra zkouška na další 
ročník - tak takhle rychlá opravdu nejsem. 
Další ročník  chystám na jaro příštího roku. 
Doufám, že přijdete, vezmete s sebou přátele 
a opět se pobavíte. MARKÉTA WAGNEROVÁ

Uvítali jsme léto
V březnu jsme ve spolupráci s vedením 

domu s pečovatelskou službou začali 
realizovat podle hesla „V Kralupech spo-
lečně“ pravidelné i jednorázové akce. Se-
tkávali se senioři s dětmi, obyvatelé domů 
s pečovatelskou službou s ostatními seni-
ory. Zpívalo se, vyrábělo, společně jsme 
vyšli i  na procházku, proběhly velmi za-
jímavé besedy. Propagovali jsme myšlen-
ky komunikace mezi generacemi v našem 
regionu.

První etapu projektu jsme společně za-
končili 15. 6. v zahradě. Počasí nám přálo, 
děti i senioři si užili letní pohodu, kterou 
doprovázely písničky harmonikáře. Děti si 
zasoutěžily o sladké odměny a jejich přáte-
lé – babičky a dědečkové - jim při soutěžích 
vydatně fandili.

K letním radovánkám patří i posezení 
u ohně s opékáním špekáčků, i to se po-
vedlo.

Přivítali jsme pana starostu a poděli-
li jsme se s ním o naše první zkušenosti 
a shodli jsme se, že i po prázdninách bu-
deme s podporou města pokračovat v naší 
činnosti a přineseme další příležitosti pro 
podobná setkávání.

Přejeme všem krásné léto a již teď se těší-
me na to, že se od září budeme zase setkávat 
a že přivítáme ještě více zájemců o společně 
prožité chvíle.

DAGMAR KNÖPFELMACHEROVÁ
Společné foto účastníků a poradců.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme městu Kralupy nad Vltavou za 
uvolnění financí na vyčištění fasád domů 
s pečovatelskou službou. Náš žlutý dům je 
v trvalé oblibě hmyzí říše. Dnes už je čistý 
a ošetřený tak, aby se hmyz zabydlel jinde. 
Naši nájemci jsou nadšení. Balkóny pro-
koukly, a tak se všichni těší na jejich vyu-
žití, které tímto s nástupem sezóny začíná!

ROZLOUČENÍ
18. 5. 2022 nám náhle odešla ze života do-
mu s pečovatelskou službou paní Blanka 
Charouzková. Miloval ji náš pracovní ko-
lektiv a především obyvatelé našich domů. 
Měla nakažlivý smích, obrovskou svobodu 
v duši a nepustila si do života žádné vrto-
chy. Byla skromná a upřímná. Ráda člověku 
řekla pravdu, pro kterou se na ni druhý zlo-

bil. Měla trefu . Střídmá v jídle i ve slovech. 
A tak pracujeme dál, ale v duchu jsme s Bla-
ničkou. Věříme, že došla tam, kam měla 
namířeno. I v tom totiž měla jasno. 

S LÁSKOU KOLEKTIV DPS

A JE TO TADY! 

Přihlásili jsme se do projektu NADACE 
CHARTY 77/KONTA BARIÉRY a je nám ctí 

podělit se s vámi o skvělou zprávu, že jsme 
byli vybráni do projektu SENIOR TAXI. 
Obdržíme ZDARMA automobil v hodnotě 
milionu korun a darem získáme finance do 
začátku. Jsme velice vděční, že tuto služ-
bu můžeme kralupským seniorům zajistit. 
Čekáme na dodávku auta a na konci roku 
službu rozjedeme. Držte nám palce!

V květnu nás přišly potěšit děti  
ze ZPŠ Jodlova sázením květin:

Dne 23. 5. 2022 osázely děti ze ZPŠ Jodlova 
Kralupy truhlíky nejen krásnými květinami, 
ale i rajčátky, okurkami a jahodami. Děti 
nám slíbily, že nám budou kytičky chodit 
zalévat. Klienty to velmi potěšilo. Mají teď 
společný projekt, na jehož konci se dočka-
jí odměny v podobě výpěstků. Děkujeme.

PETRA URBANOVÁ, ŘEDITELKA DPS

Městská KNIHOVNA ČERVENEC-SRPEN
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

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY 
od 1. července do 31. srpna 2022

Během prázdninových měsíců bude ve 
studovně knihovny probíhat výprodej 
vyřazených knih. Zapůjčit si můžete také 
nově zakoupené deskové hry.

Oddělení 
pro dospělé

Oddělení 
pro děti Studovna

Pondělí
8:00 – 11:30 

12:30 – 18:00

Pondělí
8:00 – 11:30    

12:30 – 17:30

Pondělí
8:00 – 11:00    

12:30 – 18:00

Středa
8:00 – 11:30

Středa
8:00 – 11:30

Středa
8:00 – 11:00

Čtvrtek
8:00 – 11:30 

12:30 – 18:00

Čtvrtek
8:00 – 11:30

Čtvrtek
8:00 – 11:00    

12:30 – 18:00

Ve čtvrtek 
1. září 

mimořádně 
otevřeno také 

8:00-11:00

K oncem května v knihov-
ně proběhl seminář za-

měřený na vzdělávání se-
niorů v oblasti digitálních 
dovedností, který byl pořádán 
ve spolupráci s neziskovou or-
ganizací Moudrá Sovička, a to 
díky podpoře Nadace Vodafone.  
Čtyřhodinového semináře zamě-
řeného především na využívání 
chytrého telefonu se zúčastnilo 
devět seniorů 65+. Senioři se blí-
že seznámili s nastavením telefo-
nu, s ukládáním kontaktů, psa-
ním či namlouváním SMS zpráv, s funkcí 
fotoaparátu, videa, vyzkoušeli si internetový 
prohlížeč, screenshot obrazovky, WhatsApp, 
nechyběla informace o Wi-Fi, bezpečnosti 
vyhledávání na internetu atd. Značný zájem 
byl také o tři hodinová poradenství, která 

následovala po ukončení semináře. Dalších 
šest zájemců pod vedením zkušeného lekto-
ra Lukáše Staňka z Moudré Sovičky získa-
lo více dovedností nejen při práci se svým 
chytrým telefonem, ale také s notebookem 
či tabletem. Š. PÁNKOVÁ, VEDOUCÍ KNIHOVNY

Digitální odysea v knihovně

Novinky z DPS
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Městské MUZEUM ČERVENEC-SRPEN
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

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

Od 16. června  
do 13. srpna 2022
je pro návštěvníky otevřena krátkodobá vý-
stava „LADISLAV ROSÍK – FOTOGRAFIE“.

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ:
Fenomén Igráček 5. 5.–2. 6. 2022

5. 5. Děkujeme milé paní kurátorce za zají-
mavý komentář k výstavě. Nejvíce se nám 
líbily historické figurky TGM a Karla IV.
 Jelínkovi

10. 5. Krásná cesta zpět do dětství a říše 
fantazie. Děkujeme,
 3. A, ZŠ Gen. Klapálka

14. 5. VELMI PEKNÁ VÝSTAVA IGRÁČKŮ 
A KRÁSNÁ VZPOMIENKA NA DĚTSTVO. BOLA 
SOM NA VÝSTAVE S KAMARÁTOM VAŠKOM 
Z PRAHY, KTORÝ SA TU AJ POHRÁL.
 ĎAKUJEME, JANKA,
 VYSOKÉ TATRY - SLOVENSKO 

31. 5. Moc se našim vnoučatům i nám vý-
stava líbila. Děkujeme za informace pracov-
nici muzea. 
 Eva a Radek Adamovských, Kralupy n. Vlt.

1. 6. Moc se nám tu líbilo. Výstava je velice 
zajímavá a zábavná.
Přednášku jsme s dětmi doslova hltali. 
 ZŠ Jodlova, 6. A

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
Výstavu ke 30 letům Městského muzea 
v Kralupech nad Vltavou.

■ Zůstanu ještě u inspirativních 
receptů a návodů Marie Dobromily 
Rettigové. Začnu polévkou:

Polévka černá pro 12 osob
Vezmi 2 libry /cca 1 kg/ hovězího masa, po-
krájej ho na kousky, kus telecího a kus uze-
ného masa, 2 kapusty, 4 mrkve, 2 kořínky 
petržele, 2 celery, 1 keř kadeřníku – kade-
řavá kapusta /Braunkohl/, celou cibuli, kus 
nového másla a kousek slaniny, pak krčky a 
všeliké kousky od drůbeže, vše dobře roz-
sekáno. Dej to na velký rendlík a nech to 
dusit do tmava, však ať se to nepřipálí. Pak 
to dej do hrnce, nalij na to dobrou hovězí 
polívku a nech hodinu vařit, pak to proceď 
skrz husté sítko, upraž do tmava kus cuk-
ru a dej do toho, též kousek bílého cukru, 
aby nebyla trpká, pak ji vlej na vysmažené 
žemličky, dej trochu květu a nes ji na tabuli.

Ošpo
V evropských kuchyních se obdobná silná 
polévka jen tak nevyskytuje. Ve francouz-
ské se obdoby dají nalézt. V první řadě jde 
o různé bujabézy, kde se společně vaří až 
8 druhů mořských ryb  /čím více druhů, 

tím lépe/. Bližší nám Středoevropanům je 
ošpo /hochepot/ z regionu Flandre. Suro-
viny jsou: 90 dkg hovězího zadního, 30 dkg 
skopového plecka, 30 dkg telecího plecka, 
30 dkg vepřové hlavy s uchem, nebo nož-
ky, 15 dkg uzeného bůčku a asi 30 dkg klo-
básek, 30 dkg mrkve, 30 dkg vodnice, 4 
pórky, kapusta, cibule, sůl, pepř. Hovězí, 
skopové a telecí maso se nejprve opečou 
společně v kastrolu /7-8 minut/. Opečená 
masa se potom přendají do velkého hrnce 
s vepřovou hlavou a s veškerou zeleninou 
a kořením, vše se zalije asi 1,5 litru vody a 
vaří se zvolna asi 2 hodiny, v případě po-
třeby je nutno dolévat horkou vodu. Po 2 
hodinách se přidají klobásky a bůček a vaří 
se ještě asi hodinu. Po uvaření se všechno 
nakrájí na kousky a každá porce předsta-
vuje všechny druhy masa a zeleniny a je 
zalitá vzniklým vývarem.

Nakonec si neodpustím alespoň jedno 
z Magdaleniných doporučení jídelníčku 
k velké hostině.

Ponaučení, kterak jídla po sobě 
při větších tabulích jíti mají
Černá polévka /viz výše/; 2. Hovězí maso /

dvě omáčky, okurky, červ. řepa/; 3. Pečené 
koroptve; 4. Paštičky z máslového těsta; 5. 
Dvě mísy sladkého zelí s bažanty; 6. Dvě 
mísy špenátu s klobáskami; 7. Dva nákypy 
jíškové s rosolkou polité; 8. Dvě mísy zvěři-
ny, buď černé, nebo srnčí; 9. Dvě husičky; 
10. Dvě mísy kuřat; 11. Telecí kýta; 12. srn-
čí kýta; 13. Dva kapouni a k tomu alespoň 
dva saláty; 14. Dva zajíci; 15. Dva uzené 
hovězí jazyky; 16. Rosol kyselý se salátkem 
nebo kapoun v rosolu; 17. Rosol citronový; 
18. Mandlový dort, lotové koláče, oplatky, 
koláčky s kořením, koláčky žloutkové, ně-
mecké koláče; 19. Hrušky, jablka, ořechy, 
švestky; 20. Pivo, víno bílé i červené, pak 
malaga neb žampánské, pak kafe, rosolka, 
slivovice.

Pečené se najednou na tabuli postavit 
musí, taktéž pamlsky, kterých dva talíře 
vždy býti musí, aby tabuli kryly.

Rettigová k tomu píše, že pochopitelně 
jde o hostiny při mimořádných příležitos-
tech, buď v zámožných světských, nebo cír-
kevních kruzích. A že tedy nemusí nikdo 
být smutný z toho, když všechny potraviny 
nebude mít, může je zkrátka vypustit.

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA

Stravování v proměnách času 2

Jiří Stivín, host vernisáže 
Ladislav Rosík - 
FOTOGRAFIE.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ČERVENEC-SRPEN

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

SURVIVOR 
Dne 3. června se v rámci Dnů 
Kralup konaly na zahradě DPS a 
blízkém okolí hry a soutěže pro 
děti na téma Survivor. Děti si 
mohly vyzkoušet na jednotlivých 
stanovištích své pohybové do-
vednosti a logické myšlení. Děku-
jeme všem za účast, především 
ZŠ Komenského a Kralupy Wol-
ves za pomoc při organizaci.

TURNAJ STOLETÍ 
Již 20. ročník Turnaje století 
v malé kopané pod záštitou se-
nátora Petra Holečka proběhl 4. 
června na fotbalovém hřišti Če-
chie. Letos bylo přihlášeno šest 
družstev. Na třetím místě se 
umístily Kralupy Wolves, druhé 
místo obsadilo DDM Vybitý bater-
ky a první místo získal tým Město 
Kralupy. 

Výtvarné a keramické

› Výtvarné hrátky
› Výtvarně-keramický I.
› Výtvarně-keramický II.
› Výtvarně-keramický III.
› Kreslení pro teenagery
› Olejomalba
› Keramika začátečníci I.
› Keramika mírně pokročilí II.
› Keramika sochařství
› Fotograf – klasická fotografie, malování 
světlem
› Kreativní dílna

Taneční

› Krůček I.
› Krůček II.
› Krůček III.
› Krůček IV.
› Krok za krokem
› Moderní tanec
› Taneční hýbání I
› Taneční hýbání II.
› Street dance děti
› Street dance  junioři A
› Street dance  junioři B
› Street dance
› Hip-hop dance I. – začátečníci
› Hip-hop dance II.- pokročilí

Sportovní

› Aikido, sebeobrana
› Badminton I.
› Míčové hry
› Kick-box
› Florball
› Stolní tenis
› Jóga I.
› Jóga II.
› Gymnastika začátečníci
› Gymnastika mírně pokročilí
› Volejbal – přípravka mladší
› Volejbal – přípravka starší
› Volejbal – ml. žákyně
› Volejbal – st. žákyně

Ostatní

› Legohraní
› Lego – pokročilí
› Programování  A
› Programování B
› Šachy – začátečníci
› Šachy – pokročilí
› Vaření, pečení I.
› Vaření, pečení II.
› Vaříme s předškoláky

Seznam zájmových útvarů pro rok 2022/2023
Na zájmové útvary se můžete přihlašovat od 2. září 2022. Přihlašování na taneční 
zájmové útvary a kroužek kytary bude možné od října 2022, pro přesné informace 
sledujte webové a facebookové stránky. Od 19. září je obnovený provoz DDM. 
Děkujeme všem za přízeň, přejeme krásné prázdniny a v dalším školním roce se 
budeme těšit. 

Ohlédnutí za Dny Kralup

› Šití
› Historický šerm
› Předškoláček
› Robotika – umělá inteligence
› Angličtina I. – zábavné doučování
› Angličtina II. – zábavné doučování
› Čeština pro cizince
› Malý policista
› Technika kolem nás
› Digitální tvorba

Hudební

› S kytarou nejen k táboráku - začátečníci I.
› S kytarou nejen k táboráku – pokročilí
› Kytara I. – začátečníci
› Kytara II. – pokročilí
› Kytara III. – pokročilí
› Klavírní školička I.
› Klavírní školička II.
› Klavírní školička III.
› Klavírní školička IV.
› Klavírní školička V.

Kluby

› Barvička I.
› Cvičeníčko I.
› Cvičeníčko II.
› Cvičeníčko III.
› Relaxační cvičení

Turnaj 
století.
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rodáci�
Rodáci zvou členy i příznivce Kralup  
k návštěvě Senátu ČR.
Tato akce je pořádána pod záštitou pana 
senátora Petra Holečka.
Vycházka se uskuteční v úterý 26. červen-
ce. Odjezd vlakem v 8:42 hod.
z Kralup n. Vlt. V Praze tramvají č. 15 na 
Malostranské náměstí.
Přihlášky na tel. 728 939 510.
Těší se na vás členky výboru.

jubilanti�
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří oslaví 
V ČERVENCI A SRPNU významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

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

80 let  

Libuše Přerostová

Petr Christ

Marie Klivanová

Karel Brožovský

Oldřich Kropáček

Josef Novotný

Ivanka Šlemrová

Jaroslava Pudilová

85 let 

Jarmila Kudrnová (do-
datečné přání)

Miroslav Macháček

Jaroslava Koulová

Danuše Červená

Emílie Siegertová

Ludmila Bláhová

90 let
Jindřich Švambera

Věra Panochová

92 let
Miloslav Czechmann

Růžena Loužecká

Emilie Kepplová

91 let Libuše Hlaváčková

94 let
Danuše Petrová

Božena Netíková

95 let
Pavla Rezlerová

Emil Dvořák

96 let Eliška Králová

Dne 22. 8. 2022 oslaví 85. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička 
paní Ludmila Bláhová. Přejeme hodně 
zdravíčka a pohody. 
Dcera Pavlína s celou rodinou.

blahopřání

poděkovánípoděkování

�

��

Dne 20. července to bude šest 
let, co zemřel pan EMIL KAŠŠA. 
Za vzpomínku děkuji všem, kdo 
jste jej znali. S láskou vzpomíná 
družka a rodina.

Dne 2. července to bude šest let, 
co nás opustil milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček 
PAVEL KAREL. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi, děkujeme. 
S láskou vzpomíná manželka 

Irena, syn Petr s manželkou Renátou, vnoučata 
a pravnoučata.

16. 8. 2022 je tomu již pět let, 
co dotlouklo srdce naší milované 
paní JARMILY KOLÁŘOVÉ (roz. 
Kalinové). Zároveň by 8. 8. 2022 
oslavila 85. narozeniny. Stále 
vzpomínají manžel, syn a dcera 
s rodinou.

Dne 16. 6. 2022 uplynuly tři 
roky, co nás navždy opustil 
pan JOSEF LIŠKA. S láskou 
vzpomíná maminka, sourozenci 
a dcery se synem.

Dne 5. 7. uplyne deset let ode 
dne, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a 
dědeček – pan JIŘÍ PŘEROST. 
S láskou vzpomíná manželka, 
dcera a vnuci s rodinou.

Čas prý rány hojí, je to ovšem 
jenom zdání. Stále je v srdci 
bolest a tiché vzpomínání. 
Dne 30. srpna 2022 uplynou 
tři smutné roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš 

milovaný přítel, tatínek a dědeček pan REUF 
ŠEČERBEGOVIČ. S láskou stále vzpomínají 
Jarka, dcera Simona s rodinou a teta Růža. 
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi. 

Dne 13. 7. 2022 tomu je rok, 
co nás opustila naše milovaná 
maminka a babička, paní 
ZDEŇKA SRBOVÁ. S láskou 
vzpomínají děti.

Dne 2. 7. 2022 uplyne 15 
let od úmrtí mého syna 
JANA VOBOŘILA. S láskou 
vzpomíná matka Jana Vyšatová 
s manželem, rodina Tintěrova a 
rodina Vobořilova.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

18. 5. Blanka Charouzková 68

5. 6. Alžběta Kopáčová 80

7. 6. Václav Matoušek 89

8. 6. Eva Vojtěchovská 82

12. 6. Marie Hořáková 85

vzpomínky�

Ráda bych touto cestou poděkovala 
Městské policii Kralupy za ochotu  
a vstřícnost při pomoci s mým manželem, 
Jana Vyšatová.

NOMINUJTE NĚKOHO 
VÝJIMEČNÉHO!
U příležitosti oslav výročí 120 let povýšení 
Kralup na město, které se budou konat 10. 
září 2022, budou oceněni významní a výji-
meční občané našeho města.

I VY MŮŽETE NOMINOVAT.
Své návrhy osob, které by si toto ocenění 
za mimořádný přínos městu zasloužily, za-
sílejte nejpozději do 20. července 2022 na 
e-mail: kultura@mestokralupy.cz.

E-mail v předmětu označte: Ocenění občanů.

Je nutné uvést: jméno a příjmení osoby, 
stručný důvod, proč by právě tato osoba 
měla být oceněna, kontaktní údaje na na-
vrženou osobu (mobil + e-mail).

Mateřská škola Dr. E. 
Beneše děkuje paní 
Anně Švehlové za 34 
let poctivé práce, kte-
rou pro ni ve funkci 
vedoucí školní jídelny 
vykonávala. 

Když jsi nastoupila, 
v letopočtu svítily dvě 
osmičky, teď odchá-
zíš… a jsou tam dvě dvojčičky.
Pro nás ale navždy budeš absolutní jednička.
Při loučení ukápne i slzička, ale navždy jsi na-
še ANIČKA.
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Pane Gabrieli, jak často u Švejka na 
lavičce sedáváte?
Sedávám na ní vždy, když jdu okolo. A je-
likož jsem z centra, rozjímám na ní velice 
často. No ale obvykle tam kupodivu někdo 
sedí, takže si vlastně nemůžu přisednout 
tak často, jak bych chtěl :).

Jaká vůbec vedla cesta k realizaci sochy?
To šlo prakticky samo… Když jsme si na-
plánovali, že nějaký milník bude trvat půl 
roku, trvalo to měsíc. Jakmile má v něčem 
prsty Švejk, jde to samo :).

Takže lidé přispívali hodně a rádi?
Ano, pravděpodobně i proto, že jde o po-
stavu lidovou a národní. Naše myšlenka 
byla, aby si sochu zaplatili lidé sami, což 
bylo kvitováno velmi pozitivně.

Jak vzpomínáte na odhalení sochy?
Já jsem spíš zastáncem toho užít si tu „ces-
tu“ k cíli… Daleko víc vzpomínám na ni, než 
na samotné odhalení sochy.

Řekla bych, že mnoho lidí vidělo film, 
málokdo však četl knihu, jak to vidíte vy?
Nechtěl bych hledat ty, co knihu četli, moh-
la by to být velká práce :). Obzvláště v dneš-
ní době plné všech chytrých „škatulek“. 

V jaké fázi je projekt „Čteme Švejka“*?
Míříme do finále, leč cca 200 stran nám 
ještě chybí. Mohl bych jmenovat, kdo ještě 
svoji stránku nenačetl, ale nechci mířit tak 
vysoko, zas nemyslím úplně nejvýš, tam ne 
:). Kvůli covidu-19 se nám projekt trochu 
zbrzdil, nekonaly se akce, na kterých hos-
té knihu načítali. Všem, co znám, už jsem 
řekl. Nyní tedy bude restart projektu, už 
vím o jedné další čtenářce, která o tom ještě 
neví a právě mě zpovídá :). Letos bychom 
chtěli projekt dokončit. 

Jaké jsou další plány spolku?
Plánů máme mnoho, mnohem víc než na-
jednou uneseme, takže postupujeme po-
stupně po lopatách. V příštím roce si při-
pomeneme 100. výročí úmrtí Jaroslava 

Haška, takže mnohé plány směřují právě 
k tomuto datu.

Na návrh Míly Kiliána z Blatné jsme usta-
novili Světovou společnost Jaroslava Haš-
ka. Tato společnost ihned zahájila publi-
kační činnost.

V roce 1921 vyšly poprvé Osudy dobrého 
vojáka Švejka. Vyšly jako malý sešit, který 
se prodával po hospodách, Jaroslav Hašek 
to s Františkem Sauerem tiskli a distribuo-
vali sami, stálo to dvě koruny. Protože má-
me ve vlastnictví první originální vydání, 
naskenovali jsme jej a pokusili se nasimu-
lovat, jak to asi vypadalo, když to vyšlo, je 
to limitovaná edice, raritní vydání. V době 
vzniku (v roce 1921) vytiskli oba jmenovaní 
i doprovodný plakát, který jakoby předpo-
věděl, co se bude dále dít… (přestože bylo 
tou dobou vytištěno jen pár sešitů Švejka). 
Na plakátu stálo: „100 tisíc exemplářů, vy-
chází v Anglii, Francii, Americe…“ 

Jeden plán bych však zmínil konkrétně-
ji. Švejk rád putoval českou krajinou a prá-
vě s krajinou to všechno souvisí. Jedná se 
o Týdny pro krajinu Hnutí DUHA, do kte-
rých se plánujeme zapojit. Můžete se zapojit 
všichni. Finančně či přímo pomocí v terénu.

Více na https://tydnyprokrajinu.hnuti-
duha.cz/

Dopídili jste se v rámci zkoumání Haškova 
díla k něčemu novému?
Haškovým dílem se zabývalo již mnoho ba-
datelů. Zdálo by se, že už se všechno ví, ale 
naši švejkologové přesto neustále něco ob-
jevují. Nedávno na facebooku objevil Jarda 
Šerák nám dosud neznámou fotografii Ja-
roslava Haška se vzkazem na druhé stra-
ně, sken fotografie jsme si vyžádali a zjistili, 
komu píše, byli to pánové Hejda a Tuček, 
knihkupci a nakladatelé, Hašek u nich vydal 
v roce 1912 svou první samostatnou knížku 
Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky.

Zdeněk Mahler řekl: „V bibli je téměř 
všecko, ve Švejkovi je úplně všecko.“ Na 
Jardových stránkách www.svejkmuseum.
cz najdete úplně všecko o Švejkovi.

Další badatel, dokonce norský, Jomar 
Hønsi, nyní žijící na Hané v Olomouci, kde 

se šťastně oženil, pátrá doslova po každém 
detailu z románu. Např. výjev z táborského 
nádraží, jak si Švejk prohlíží propagandi-
stické obrazy hrdinství vojáků… Většina 
z nás žila v domnění, že je to vymyšlené, 
Jomar však našel přesně takový obrázek 
ve vojenském kalendáři na rok 1919 (stihli 
jej vydat ještě za války), tak si v něm prav-
děpodobně Hašek musel listovat a použil 
to ve svém díle.

Dalším objevem je třeba historie rozka-
zů, které byly vyvěšované po nádražích a ve 
Švejkovi se objevují… Mysleli jsme si, že 
byly smyšlené, ale nebylo tomu zcela tak, 
i když nebyly přesné.

Jak vidíte, pořád je co objevovat…

Jak by Švejk, podle vás, komentoval 
současnou geopolitickou situaci?
O Švejkovi často říkám, jak je aktuální 
svým humorem, satirou, buhužel nyní je 
bezprostředně aktuální svou protiváleč-
ností. Řekl bych, že pro Švejka by byl ruský 
prezident stejný případ jako císař František 
Josef I., že by velmi rychle rozlišil, kdo dělá 
něco špatného…

Mě ovlivnil příběh jednoho ukrajinského 
studenta, tady u nás přerušil studium a vydal 
se na Ukrajinu bojovat. Moje první reakce 
byla, ať nikam nechodí, ať tady dál studuje, 
ale to byla jen ta první reakce… Další reak-
cí však bylo hlubší zamyšlení a vzpomenutí 
na věty, kterými bychom se měli snažit řídit: 
„Pro vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedě-
lali nic.“ a  „Říci ďáblovi NE.“ Každý tak, jak 
na to stačí. Takže jestli na to stačíme tak, že 
pro ukrajinské ženy a děti vytvoříme azyl, 
aby na ně v jejich vlasti nespadla bomba, je 
to naše historická odpovědnost. Jak jsme to 
zvládli, posoudí dějiny a naši potomci. Věřím, 
že to lepší v nás zvítězí nad tím horším v nás.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Václavem Gabrielem, členem Spolku přátel Josefa Švejka v Kralupech

Pro vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedělali nic...
■ S Václavem Gabrielem, členem Spolku přátel Josefa Švejka v Kralupech, 
jsme si připomněli pětileté výročí od slavnostního odhalení sochy na 
Palackého náměstí. Jak probíhala sbírka na realizaci sochy? Jaké jsou 
aktuální projekty spolku? Co o Švejkovi možná nevíte? A jak by reagoval na 
současnou geopolitickou situaci? To vše komentují následující řádky...

*“Čteme Švejka“ je projekt, jehož cílem je v rámci propagace díla načíst celou knihu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války na audio (zvukový) záznam.
Celá kniha má 869 stran, přičemž každý, kdo se do projektu zapojí, bude mít za úkol přečíst jednu stránku. Celkem tedy celou knihu načte 869 lidí. Zúčastnit se může úplně 
každý. Kromě nahrávky napíše své jméno, příjmení a bydliště (město), Dále připíše pár vět, proč se mu Švejk líbí, co má na knížce rád, může připojit i nějakou veselou přího-
du, která se knížky samotné či sochy Josefa Švejka týká nebo netýká. Přihlášení do projektu „Čteme Švejka“ na: lekkralupy@seznam.cz
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

M áme za sebou další netradiční škol-
ní rok. Rok plný změn a nečekaných 

situací. Na některých dětech bylo ještě 
v září znát dlouhé odloučení od kamarádů 
z minulého školního roku. Jiní se vrhli po 
prázdninách s elánem do práce. A tak je to 
v pořádku, protože každý jsme jiný a kaž-
dý prožíváme různé situace jinak. A právě 
základní škola je prvním místem, kde si to 
začínáme uvědomovat. 

Na podzim škola ožila. Parlament zahájil 
svoji práci, sportovci se začali těšit na zá-
vody, školní zahrada se rozvíjela.

V březnu se do našeho města začaly 
dobrovolně nedobrovolně stěhovat děti 

z Ukrajiny. A jejich rodiče projevili zájem 
vzdělávat je v české škole. I my jsme tako-
vé žáky přijali. A jsem moc ráda, že je naši 
žáci přijali pěkně a začali pro ně i připra-
vovat různé aktivity pro usnadnění adap-
tace. Někdy bylo až legrační, jak chtěli ta-
ké „svého“ cizince, když paralelní třída už 
někoho má. 

Pro učitele to samozřejmě znamenalo 
další výzvu. Po absolvování dlouhé distanč-
ní výuky nastala nová situace v podobě vý-
uky žáků s odlišným mateřským jazykem. 
I s tím se ale učitelé popasovali. A za to bych 
jim ráda moc poděkovala. 

Škola by ale nemohla fungovat bez vás, 
rodičů. Spolupráce s vámi je pro nás klíčo-
vá. Ani vy jste to neměli jednoduché. Sna-

žíte se být vašim dětem oporou, pomáháte 
jim, zapojujete se do školního života. Jsme 
rádi za každý dobrý nápad.

Všichni se těšíme na léto, na dobu odpo-
činku a nabrání sil na dalších deset měsí-
ců. Co nám další školní rok přinese zatím 
nevíme, ale po těchto zkušenostech vím, že 
se s tím dokážeme vyrovnat.

Přeji všem klidné dny.
MICHAELA GLEICHOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Dne 7. 6. 2022 se třída 8. C ze ZŠ Václava 
Havla zúčastnila v rámci projektu „Čes-

ko vesluje“ sportovního dne ve Štětí. Místem 
konání byla Labe aréna, která je velmi mo-
derně zařízena a nabízí bohatý výběr aktivit.

Žáci se nejprve seznamovali s veslovací-
mi trenažéry, a poté si dokonce zkusili jízdu 
v týmech na čas. Další aktivitou, kterou si 
týmy mohly vyzkoušet, byl biatlon – běh 
na trenažéru, který simuluje běžkování 
a střelba laserovou pistolí. Tato aktivita se 
stala u žáků neojblíbenější.

Po odpočinku a malém občerstvení si 
žáci mohli vyzkoušet třetí a také poslední 
aktivitu sportovního dne, a tou byla hra 
Kin–ball, která byla pro většinu nová, ale 
velmi zábavná. Takto probíhal den v Labe 
aréně, který se velice vydařil a 8. C může 
účast této akce jen doporučit!

Následující týden se výběr žáků z 8. roč-
níků zúčastnil cyklovýletu, který byl zor-
ganizován paní učitelkou Laurovou a Čipe-
rovou. V pondělí 13. června žáci na kolech 
vyrazili do Labe arény v Račicích, kde byli 
také ubytováni. Tato trasa byla dlouhá 43 
km. Po příjezdu se ubytovali a vyrazili au-

tobusem prohlédnout si blízkou Roudnici 
nad Labem. Po návratu byly na programu 
dračí lodě, které se všem zalíbily. Další den 
ráno po snídani všichni vyrazili na dlouho 
trasu do Litoměřic, kde se naobědvali, pro-
hlédli si město a zpáteční cestou projížděli 
Terezínem. Do Račic se vrátili okolo šesté 
hodiny a po osmdesáti ujetých kilometrech 
na žáky čekala zasloužená večeře. Poslední 
den byl na programu návrat do Kralup, te-
dy opět 43 km. Žáci přijeli do Kralup okolo 
jedné hodiny unavení, ale velice spokojení.

MARKÉTA PRAŽIENKOVÁ A BEÁTA SILOVSKÁ,

ŽÁKYNĚ ŠKOLY

ČERVEN NA DVOŘÁKOVĚ GYMNÁZIU

Zlatá horečka v Železných horách: 
Těžbě zlata z počítačových kom-

ponentů, výrobě dalekohledů, pitvání 
žížal, ražbě zlatých mincí či sledování 
hvězdokup, mlhoviny a galaxie se věno-
vali na přírodovědném výjezdu studenti 
třetích ročníků. / Na Dobříši to zacinka-
lo: Pro dvě medaile si na přeboru škol 
v orientačním běhu Středočeského 
kraje v dobříšském zámeckém parku 
doběhla Hanka Pavlíčková a štafetové 
smíšené družstvo. / Pro bronzovou do 
stříbrné Kutné Hory: Odznak a diplom 
za splnění bronzové úrovně Mezinárod-
ní ceny vévody z Edinburghu (DofE) si 
převzalo na slavnostním ceremoniálu 
v Kutné Hoře jedenáct studentů gymná-
zia. / Na výzkum do Mrazáku: studenti 
humanitní větve bádali na poli histo-
rie, dějin umění či filologie v lednicko-
-valtickém areálu. / Tak povídej, jen 
povídej: Po dvouleté pauze se studenti 
nižšího gymnázia zapojili do nahrávání 
vzpomínek na dobu totality v rámci pro-
jektu Příběhy našich sousedů; kvintáni 

zachytili vzpomínky pamětníka bom-
bardování Kralup v roce 1945, Čecho-
australana a penzionovaného malíře 
Jana Johnnyho Novotného, kvartáni 
zpovídali volyňskou Češku a pomocnou 
sílu v mateřské školce, které komunisté 
překazili možnost dalšího studia a uči-
telské kariéry, Jiřinu Kroupovou. / Vyfoť 
se s pozadím, najdi milostný vzkaz… 

i tak nějak vypadaly úkoly ve fran-
couzštině, které si septimáni připravi-
li pro svoje spolužáky během výpravy 
po zajímavostech a rekordech Prahy. 
/ Odhoď aktovku aneb No backpack 
day: V pneumatice, kontejneru na bio-
odpad, kleci na křečka nebo dětském 
kočárku si studenti přinesli své učení 
na školní Den bez batohu vyhlášený 

Studentským parla-
mentem. / Gymnázi-
um ukončilo projekt 
Šablony pro střední 
školy v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, díky nimž 
mohlo financovat například práci škol-
ního pedagoga a kariérního poradce, 
spolupracovat s odborníky z praxe a za-
vádět nové metody ve výuce jako CLIL 
či tandemové a projektové vyučování. / 
29 statečných: Devětadvacet studentů 
třetích ročníků a septimy skládalo pří-
mo ve škole prestižní jazykové zkoušky 
z angličtiny Cambridge English na úrov-
ni B2 a C1; gymnázium získalo statut 
otevřeného zkouškového centra a po-
prvé v historii s nimi mohli absolvovat 
zkoušku i mladí lidé z ostatních škol. / 
Náhoda? Nebo šestý smysl? Zveme vás 
na tradiční Noc vědců, která se usku-
teční v prostorách gymnázia v pátek 
30. 9.  2022 od 17:00 do 21:00; letos 
je věnovaná všem smyslům.

KLÁRA SIKOROVÁ

Sportovní den a cyklokurz aneb sport nás baví

Konec školního roku v Klapálce
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ZŠ KOMENSKÉHO

N aše škola se pravidelně 
zapojuje do výtvarných 

soutěží – tentokrát byly vý-
tvory žáků zaslány do soutěže 
„Nenič si tělo“, kterou pořádal 
Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce ve spolupráci s Minister-
stvem práce a sociálních věcí. 
Cílem bylo seznámit nejmlad-
ší generaci s problematikou 
muskuloskeletálních onemoc-
nění, poučit ji o rizicích, kte-
rá představují pro zdraví dětí 
i dospělých. 

Do soutěže se zapojilo 70 
škol, vybíralo se z téměř 250 
zaslaných obrázků. 

Slavnostní předání cen pro-

běhlo 8. června 2022 v Posla-
necké sněmovně Parlamentu 
ČR. Jaké bylo překvapení, když 
u prvního místa v první kate-
gorii zaznělo jméno Aleš Bu-
kvaj, žák 1. B ZŠ Kralupy nad 

Vltavou, Komenského nám. 
198. 

Za tento úspěch gratulujeme.

MARTINA SOUKUPOVÁ, 

VYCHOVATELKA ŠD

V e II. pololetí se žáci 1. tří-
dy zapojili do projektu Už 

jsem čtenář - Knížka pro prv-
ňáčka, který probíhal pod zá-
štitou městské knihovny. Cílem 
byl rozvoj čtenářských návyků 
žáků již od prvního ročníku 
školní docházky. Projekt byl re-
alizován třemi setkáními. Při 
prvním setkání v březnu se žáci 
seznámili s pojmy jako je napří-
klad spisovatel, ilustrátor, ilus-
trace, a také se dozvěděli, jak 
se ke knížkám chovat. Během 
druhého setkání, které proběh-
lo v dubnu, se žákům předsta-

vil osvědčený autor několika 
knížek, bavič a zpěvák Marek 
Srazil. Toto setkání bylo velmi 
zajímavé jak pro žáky, tak pro 
paní učitelky. Žáci si nejen po-
slechli autorské čtení, ale také si 
zazpívali, zatancovali a zahráli 
různé hry o odměny. Při posled-
ním setkání byli žáci pasováni 
na čtenáře a dostali jako dárek 
každý svou knihu a odznáček. 
Už se všichni těšíme, až si kníž-
ku společně přečteme v rámci 
hodin českého jazyka.

TEREZA KOCOURKOVÁ

N aše škola se letos poprvé 
účastnila soutěže Ropeski-

pping - skákání přes švihadlo, 
kterou pořádá organizace Fit 

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto poděkovat naší mi-
lé kolegyni Evě Škabradové za její dlou-
holetou obětavou pedagogickou činnost 
v naší škole. Padesát let je opravdu kus 
života, kdy pomáhala vychovat několik 
generací dětí a každý na ni rád vzpomí-
ná. Přejeme do dalších let, teď již oprav-
du „důchodových“, pevné zdraví a vždy 
se budeme těšit na shledání.

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ ZŠ 28. ŘÍJNA

Další úspěch našeho žáka ve výtvarné soutěži

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Ropeskippingová soutěž 
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for you pod vedením Blanky Bě-
líkové. Děti poctivě trénovaly 
při hodinách tělocviku a  v rám-
ci odpolední družiny. Protože 
jsme prvostupňová škola, měli 
jsme zastoupení dívek a chlap-
ců z 1. až 5. třídy. Získali jsme 
celkem 12 medailí (2 zlaté,  
3 stříbrné a 7 bronzových). 
Největší radost jsme měli ze 
získaného poháru pro školu za  
1. místo „mistr v Ropeskippin-
gu”. Chceme se nadále zdokona-
lovat v této disciplíně a těšíme 
se na další ročník.

MICHAELA MICHÁLKOVÁ,

VYCHOVATELKA DRUŽINY

ZŠ 28. ŘÍJNA

Výherní dílo Aleše Bukvaje.
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Letní pohár ČR – DESETILETÉHO 
ŽACTVA (ročníky 2012)
Do Náchoda se přihlásilo celkem 208 zá-
vodníků z 57 plaveckých klubů a oddílů. 
Podle soutěžního řádu však bylo přijato 
pouze 157 závodníků (72 žáků a 85 žaček). 
Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou velmi 
úspěšně reprezentovala pětice závodníků 
Jan Váňa, Štěpán Pokorný, Emili Klymen-
ko, Alex Slavíček a Ada Holoubková.

Nejvýraznějším závodníkem byl krau-
lař Jan Váňa, který přivezl kompletní sadu 
medailí, a to zlatou na 200 m a 400 m vol-
ný způsob, stříbro pak bral Honza na 100 
m volný způsob a bronz vyplaval v disci-
plínách na 50 m volný způsob a 50 m pr-
sa. Na 100 m prsa pak dosáhl na 4. místo. 
Excelentní byl jeho výkon na 400 m volný 
způsob, když zvítězil s neuvěřitelným ná-
skokem 17 sekund a nedal soupeřům jedi-
nou šanci.

Štěpánek Pokorný vedl první mistrovství 
ve znamení bramborových umístění, když 
přivezl tři čtvrtá místa, a to na 50 m prsa, 
50 m motýl a 200 m polohový závod. Dvě 5. 
místa přidal za disciplíny 100 m polohový 
závod a 50 m volný způsob. Nakonec Ště-
pán získal 6. místo na 100 m volný způsob.

Ve skvělé top ten se umístili Emili Kly-
menko (4. místo – 200 m volný způsob a 

7. místo – 100 m znak) a Alex Slavíček (6. 
místo – 50 m znak a 7. místo – 100 m znak).

Kralupská výprava však zaznamenala 
obrovský úspěch v mixových štafetách, 
když přivezla zlatou medaili na 4x 50 m vol-
ný způsob ve složení Pokorný, Klymenko, 
Holoubková, Váňa a 2. místo v disciplíně 
4x 50 m polohový závod ve stejném složení.

Letní pohár ČR – JEDENÁCTILE-
TÉHO ŽACTVA (ročníky 2011)
Do Mladé Boleslavi se přihlásilo celkem 
237 závodníků z 62 plaveckých klubů a od-
dílů. Podle soutěžního řádu však bylo přija-
to pouze 154 závodníků (77 žáků a žaček). 
Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou ve vel-
mi nabitém celodenním programu úspěšně 
reprezentovali Petr Kolář a Ella Pustinová.

Petr Kolář nenašel přemožitele na 100 m 
polohový závod a na 200 m znak a přivezl tak 
domů z těchto disciplín dvě zlaté medaile. Na 
200 m polohový závod získal 2. místo. Dva 
bronzy pak Petr přidal v disciplínách 100 m 
znak a 50 m volný způsob, přičemž čas na 
této trati byl šestým nejlépe bodovaným vý-
konem mezi žáky. Nepopulární 4. místo pak 
získal na trati 100 m volný způsob.

Ella Pustinová si na pohár přivezla velmi 
kvalitní formu a vyplavala si zlatou me-
daili na nejdelší trati 800 m volný způsob 

s obrovským náskokem 11 sekund.  Její čas 
na této trati byl pátým nejlépe bodovaným 
výkonem celého meetingu. Na poloviční 
trati 400 m volný způsob jí zlatá medaile 
doslova unikla v samotném závěru a Ella 
tak dohmátla na 2. místě. Na 200 m volný 
způsob a 200 m prsa pak vybojovala krásné 
3. místo. Za zmínku stojí také 6. místo na 
100 m volný způsob.

Doufáme, že po letních prázdninách na 
takto dobře rozjetou sezónu mladí plavci 
navážou, a to i přes to, že plavecký bazén 
bude do konce roku 2022 uzavřen.

Všem účastníkům a trenérům gratulujeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci oddílu!

LENKA PUSTINOVÁ,

PLAVECKÝ ODDÍL KRALUPY NAD VLTAVOU (POKR)

■ Na začátku měsíce května 
probíhal v Plzni evropský šampionát 
v silovém trojboji s vybavením.

V dorostenecké kategorii se představil re-
prezentant kralupského oddílu Šimon 

Falta, který si prvně vyzkoušel atmosféru 
velkého mezinárodního závodu. A premié-
ra se vydařila na výbornou. Šimon vyhrál 
svojí kategorii do 74 kg s celkovým výko-
nem 585 kg (220 kg dřep, 130 kg bench 
press a 235 kg mrtvý tah), přičemž pro 
disciplíny nevyužil ani všechno povolené 
vybavení a disciplíny odjel takzvaně RAW. 
Posledním pokusem se snažil „zatáhnout“ 
mrtvý tah o váze 247,5 kg, ale činka o skoro 
čtvrt tuně mu tentokrát odolala. Zároveň 
Šimon obsadil absolutně třetí místo v do-
rostencích a svým nazvedaným výkonem 
pomohl české mládežnické reprezentaci 
k druhému místu v soutěži týmů. 

Nesmíme také opomenout, že se Šimon 
připravuje na mistroství světa v silovém 
trojboji RAW, které letos v září uspořádá 
turecký Istanbul. Jeho plán je jasný, nazve-

dat ještě více kilogramů, zvítězit a přidat 
nějaké národní a mezinárodní rekordy. Za 
náš kralupský tým mu budeme držet palce.

Poslední květnový týden hostilo kazašské 
Almaty světový šampionát v bench pressu. 
Možnost startu na této soutěži si zasloužil 
kralupský Zdeněk Tuháček, který se mě-
síc před tím stal na národním šampionátu 
mistrem ČR v bench pressu. V Kazachstá-
nu pravidelně pořádají asijská mistrovství 
v trojboji a i tentokrát pořadatel uspořádal 

pěknou soutěž v nových prostorech 
SADU hotelu, který je umístěn pří-
mo pod překrásným výhledem na 
čtyřtisícové hory se zasněženými 
vrcholky. Zdeněk startoval posled-
ní den závodu společně s dalšími 
českými reprezentanty. Nakonec 
se Zdeňkovi podařilo zdvihnout 
ve váhové kategorii do 105 kg nový 
osobní rekord o váze 242,5 kg, na 
který byl vyhecován státním trené-
rem Petrem Slaničkou. Takový vý-
kon tentokrát stačil na pouhé páté 

místo, ale i tak se svým výkonem přispěl 
k celkovému úspěchu českého týmu ke třetí 
příčce v soutěži národů. 

Zdeňka bude ještě čekat první víkend  
v srpnu Mistrovství Evropy v bench pressu 
v Budapešti. Na toto mistrovství zavítá ta-
ké další závodník reprezentující Kralupy, 
a to Jakub Novák v kategorii mužů nad  
40 let. Oběma přejeme co nejlepší umístění.

IVAN VESELÝ, 

MÍSTOPŘEDSEDA ODDÍLU SILOVÉHO TROJBOJE, TJ KRALUPY

Plavecký oddíl zabodoval na Letním poháru ČR
■ O víkendu 11. 6. 2022 se konaly nejvyšší plavecké soutěže Letní pohár 
České republiky desetiletého žactva v Náchodě a jedenáctiletého žactva 
v Mladé Boleslavi.

Mezinárodní závody v podání kralupských lifterů

Ella a Petr  
z Kralup 
v Mladé 

Boleslavi.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 P

O
K

R

Česká výprava v Kazachstánu.
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■ Kralupský tenisový spolek TJ 
Kralupy o. s. byl založen v lednu 
v roce 2009, sdružuje milovníky 
tenisového sportu z Kralup 
a přilehlého okolí všech věkových 
kategorií. Oblíbeným tenisovým 
trenérem je pan Zdeněk Vlasák.

Jak dlouho hrajete tenis? 
Hraji tenis už 62 let. Od svých deseti. Můj ka-
marád mi řekl, ať si zkusím zahrát tenis o zeď, 
dal mi raketu a od té doby mě to stále baví.

A co vás na něm nejvíce baví? 
Vše, tenis je inteligentní sport bez osobního 
kontaktu. Musíte mít dobrou jak psychic-
kou, tak fyzickou kondici.

Jaký byl váš nejlepší trenér a jak jste 
trénovali?
Mým trenérem byl Svatopluk Stojan, na-
psal sedm knih o tenisu a byl to daviscu-
pový trenér Švýcarska. V 60. letech odešel 
do Švýcarska, kde byl tenisovým trenérem. 
V té době jsme trénovali 3x týdně.

Jak jste se k tomuto sportu dostal?
Chodil jsem do kralupské základní školy J. 
A. Komenského pěšky z Dolan podél vody, 
kde byly dříve tenisové kurty (u Vitany). Se-
dl jsem si vedle spolužáka, který hrál tenis. 
Pozval mě, abych si s ním šel zahrát. Moc 
mě to chytlo a začal jsem hrát i závodně.

Které roky pokládáte za nejlepší?
Můj nejlepší rok tenisu byl v roce 1973, kdy 
jsem vyhrál okresní přebor, kde jsem porazil 

nejlepšího staršího žáka v ČSSR Miloše Cuce, 
který hrál v Praze za klub I. ČLTK. Pamatu-
ji si to podle toho, že se mi ten rok narodila 
moje dcera, takže to vítězství bylo pro moji 
dceru. Ten rok jsem se také dostal do semi-
finále krajského přeboru v kategorii mužů.

Jezdil jste v té době na turnaje do 
zahraničí?
V té době jsem jezdil na turnaje jen po Čes-
koslovensku, protože jsme byli komunistic-
ký stát a nemohli jsme nikam vyjet.

Jezdili s vámi rodiče na turnaje a zajímali 
se o to, jak hrajete? 
Ne, nezajímali, ale byli rádi, že tenis hraji 
a že nechodím do hospody. 

Jak dlouho jste hrál závodně?
Do 60 let jsem hrál závodně i kategorii ve-
teránů. Celkem jsem hrál závodně tenis 48 
let. Po ukončení závodní dráhy jsem ne-
chtěl přestat, a tak jsem začal s trénová-
ním mládeže. 

Kdy jste začal s trénováním?
Ve 24 letech, trénoval jsem i nejlepší tenisty 
v Československu např. Lucii Škutinovou, 
která byla první na žebříčku v Českosloven-
sku a nakonec odešla do Švýcarska.

Jsou nějaké velké úspěchy našeho 
tenisového klubu v Kralupech nad Vltavou 
v době, kdy jste hrál závodně?
Ano, postoupili jsme do druhé ligy a tam 
jsme se 3 roky drželi se Svatoplukem Stoja-
nem a Miloslavem Czechmannem. Ve dru-

hé lize jsme se drželi od roku 1968 až do 
roku 1970.

Změnila dnešní doba tento sport?
Ano, ve všem. Ve vybavení, např. v raketách 
a jejich výpletu, v obuvi a oblečení. 
Dříve se také hrály rychlé přímé údery, 
dnes se hrají hlavně liftované.

Je něco, co by ještě mělo zaznít? 
Ze všeho nejvíc bych si přál, aby se děti za-
čaly věnovat nejen tenisu, ale hlavně sportu 
obecně. Za mých mladých let jsme nic jiné-
ho neměli než ten sport.

V té době jsme neměli notebooky nebo 
telefony, takže jsme měli více času na sport. 
Byli jsme proto daleko fyzicky zdatnější, 
než jsou dnešní děti. Jako malý kluk jsem 
chodil do SOKOLA.

FRANTIŠEK KOBZA, 

STUDENT DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA

Kompletní přehled sportovního zpravodajství najdete na: www.kralupskyzpravodaj.cz.

FOTBAL
I. B třída

SK Bakov nad Jizerou – FK Kralupy 1901 0:3 (0:0)

Branky: 60. Houška, 72. z pen. Zdržálek, 82. Hemr

FK Kralupy 1901 – 1.FC Líbeznice 14:2 (5:0)

Branky: 4 Zdržálek, 2 Weiner, 2 Kulhavý, Matějček, Houška, Novák, 
Mařík, Junek, Hemr

FC Slovan Velvary B – FK Kralupy 1901 2:5 (0:5)

Branky Kralup: 2 Junek, Hemr, Matějček, Zdržálek

Slavoj Stará Boleslav – FK Kralupy 1901 1:3

FK Kralupy 1901 - Slavia Velký Borek 4:2 (0:2)

Branky Kralup: Mařík, Hemr, Junek, Matějček
FK KRALUPY 1901 postupuje do I. A třídy.
IV. třída

SK Úžice – FK Kralupy 1901 B 0:13 (0:6)

Branky: 8x Sabolčík, Klier, Glogas, Hrabal, Kolmistr M., Psota

TJ Sokol Dolany – FK Čechie Kralupy 0:6

K Kralupy 1901 B – TJ Sokol Nová Ves 9:1 (5:1)

Branky: Matějček 2, Kulhavý, Zdržálek, Pakandl, Glogas, Zabilanský, 
Vránek, Jeleňák

FK Čechie Kralupy – SK Úžice 9:0 (2:0)

Branky: 4x Denis Dobiáš, 2x František Kovář, 1x Jakub Vydra (p), 
Martin Švéda, Kamil Květoň

TJ Sokol Uhy – FK Kralupy 1901 B 0:6 (0:3)

Branky: Pakandl, Glogas, Kinter, Hrabal, Zabilanský, Klier

TJ Sokol Sazená – FK Čechie Kralupy 5:3 (3:1)

Góly: 3x Denis Dobiáš

FK Čechie Kralupy – FK Kralupy 1901 B 0:4 (0:1)

Branky: 3x Matějček, Pakandl

FK Kralupy 1901 B - SK Postřižín 4:3 (3:2)

Branky Kralup: Zdržálek 2, Vránek, Kinter

Sokol Uhy - FK Čechie 6:1 (1:0)

Branka: Milan Prášil

FK KRALUPY 1901 postupuje do III. třídy.

VOLEJBAL
Starší žákyně „A“ – MČR – finále (20. 5. – 22. 5. 2022, Bílovec)

Kralupy – Frýdek Místek 1:2 (24:26, 29:27, 12:15)

Kralupy – Havlíčkův Brod 2:0 (25:18, 25:23)

Kralupy – Hlincovka 0:2 (11:25, 24:26)

Kralupy – Ostrava 0:2 (24:26,21:25)

Kralupy – Tábor 2:0 (25:11,25:10)

Kralupy – Lanškroun 0:2 (14:25,12:25)

Kralupy – Kometa Brno 2:1 (25:22,17:25,15:7)

O umístění 

Kralupy – Frýdek-Místek 2:1 (21:25,25:21,15:7)

ROZHOVOR s… Zdeňkem Vlasákem, tenisovým trenérem v Kralupech nad Vltavou

Tenisem žiji 62 let, nepřestává mě to bavit...

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ (20. 5.-19. 6. 2022)
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Tenisové kurty u Vitany (zleva Vladimír 
Styblík, Miloslav Czechmann, Jan Hynek  
a Zdeněk Vlasák) 
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P osledních pět červnových dnů patří 
dalšímu ročníku Olympiády dětí a mlá-

deže, tentokrát v Olomouckém kraji. Již de-
sátý ročník prestižní soutěže je spojen s vel-
kými očekáváními. Však si na něj museli 
sportovci počkat ne dva roky, jak je tomu 
zvykem, ale hned tři. Loni se olympiáda 
nemohla konat kvůli protipandemickým 
opatřením. Mezi tři a půl tisíce těch nej-
lepších mladých sportovců ze všech čtrnác-
ti krajů republiky se probojovalo i nemálo 
kralupských nadějí. V jakých sportech vy-
niká naše mládež a s jakými očekáváními 
odjíždí jejich výprava na severní Moravu?

Mezi 20 zastoupenými sporty najdeme 
Kralupáky hned ve čtyřech z nich. O má-
lokterém z mnoha sportů provozovaných 
v Kralupech se nedá říci, že zde má velkou 
a dlouholetou tradici. O judu to ale přeci jen 
platí možná ještě o trochu více. S nemalými 
ambicemi se do Olomouce chystají naděje 
Ella Vrbská a Tadeáš Malík. „Judo bohu-
žel nepatří mezi ty sporty, které by byly 
na letních dětských olympijských hrách 
zastoupeny pokaždé. Štěstí nám ale letos 
přeje – a kde je judo, tam samozřejmě ne-
můžou chybět ani Kralupáci,“ říká dlou-
holetá, zasloužilá trenérka Katarína Hro-
nová. O tom, že nemluví do větru, svědčí 
i fakt, že žádný jiný středočeský oddíl nemá 

zastoupeného více jak jednoho účastníka. 
V roli trenérů odjíždějí na olympiádu Lu-
cie Chytrá a Adam Svítek. V případě Ada-
ma se po čase uzavírá jeden z pomyslných 
olympijských kruhů – sám totiž ve svých 
12 letech na olympiádě také startoval, sho-
dou okolností rovněž v Olomouci. Dalším 
důkazem toho, že kralupští sportovci tvo-
ří jednu velkou rodinu, je nejstarší vnučka 
trenérky džuda Šárka Hronová. Ta se sice 
věnuje i volejbalu, ale pro tuto olympiádu 
jí štěstí přálo pro slalom na divoké vodě, 
v němž bude letos své město reprezentovat.

Mezi dvanáct nejlepších volejbalistek 
Středočeského kraje se dostaly: Natálie 
Tučková, Natálie Tesařová, Karolína Díf-
ková, Karolína Vágnerová a Viktorie Hon-
zátková. Na olympiádu s nimi premiérově 
odjíždí také jejich trenérka Jitka Kubištová, 
která je přesvědčená, že „se na olympiádě 

dodržuje více fair play než na jiných tur-
najích. Olympijský duch je tady zkrátka 
znát.“ A ačkoli kralupské volejbalistky míří 
na Moravu s chladnou hlavou a především 
touhou potkat podobně naladěné vrstevní-
ky a získávat cenná sportovní přátelství, 
netají se ani myšlenkami, že jedna z 686 
sad medailí skončí na jejich krcích.

Kralupské plavce zastoupí Vojtěcho-
vé Klimeš a Kolář. „Na minulém ročníku 
jsem působil v roli rozhodčího a byl to pro 
mne opravdu nezapomenutelný zážitek. 
Pro mne jako trenéra je v tento okamžik 
nejdůležitější, aby si to naše děti hlavně 
užily,“ dodal Martin Kořínek.

Z jeho svěřenců je ovšem cítit i sportov-
ní zápal a touha užít si celou událost s od-
hodláním ukázat za sebe a svůj sport to 
nejlepší.

JAN DOLEŽÁLEK A RENÉ KUJAN

P o nechtěné dvouleté pauze jsme se 
k naší velké radosti mohli znovu zú-

častnit jak pohárových, tak postupových 
tanečních soutěží na různých místech ČR. 
Letos nám trenérky moderního tance (Ve-
ronika Nováková, Karolína Turková a Kris-
týna Turková) připravily tyto choreografie: 
děti - V dešti, junioři - Terčem pozornos-
ti, dospělí - Božská komedie a oldies - 
Come to river. Trenéři „streetu“ (Karolína 
Hodovalová a Matouš Klenovec) připravili 
choreografii Red Velvet - dospělí. Jako již 
tradičně jsme zahájili sezónu v březnu po-
hárovou soutěží ,,Slánské tančení", kde 
jsme měli krásná umístění (děti - 3. mís-
to, junioři - 2. místo, dospělí - 2. místo, 
oldies - 2. místo a street - 6. místo). Pak 
už nám začal maraton postupových sou-
těží, které se skládají ze tří kol (regionál-
ního MČR a finále MČR). První soutěž bylo 
MČR - Evropa 2 – Taneční Skupina Roku, 
kde se nejlépe vedlo dětem a ve finále 
MČR si vytančily skvělé 3. místo v katego-
rii Hobby liga - Show dance. Druhá soutěž 
je MČR - Czech Dance Masters, kde se 
nejlépe vedlo juniorům, kteří získali ve 
finále MČR úžasné 1. místo v kategorii 

Hobby Art Dance (malé formace). Letošní 
úspěšná sezóna je u konce, ale již v září 
začínáme znovu. Začneme nábory a pak 
se budeme učit nové choreografie pro pří-
ští sezónu, rádi přivítáme nové tanečníky 
a tanečnice, aby si naše nejen soutěžní 
zážitky užili s námi.

MONIKA ZELENKOVÁ

INZERCETANEČNÍ SEZÓNA 2022 - TS NADĚJE
 Kralupy nad Vltavou

Na Olympiádu dětí a mládeže odjíždí 
silné zastoupení kralupských sportovců
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Své zastoupení na Olympiádě dětí a mládeže 
v Olomouci mají také Kralupy nad Vltavou.
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SLEVOVÉ VOUCHERY JSOU K VYZVEDNUTÍ  

V INFOCENTRU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V KRALUPECH
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Revize, servis a instalace plynových spotřebičů. Kontrola a čištění 
spalinových cest. Rekonstrukce kotelen na pelety, uhlí a dřevo.
BAXI, Immergas, Junkers, Buderus, Protherm, Dakon, Viadrus, Karma,  

Mora a Protherm.

tel.: 730 610 120
www.plynoserviskotlu.cz

e-mail: cerny@plynoserviskotlu.cz

Karel Černý
servisní technik

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické nebo všeobecné 
vzdělání s praxí s vedením 

účetnictví, flexibilitu, příjemné 
vystupování.

Nabízíme: práci v malém 
kolektivu, možnost osobního  

a odborného růstu v perspektivním 
oboru (s možností vykonání 

kvalifikačních zkoušek), solidní 
jednání i odměna.

Kontakt: životopisy zasílejte e-mailem na  
aspekt@aspekt.hm

Společnost ASPEKT HM s.r.o.,  
daňová, účetní a auditorská kancelář, 

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku  
spolupracovníka na pozici

FINANČNÍ  
A MZDOVÁ  
ÚČETNÍ

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické nebo všeobecné 

vzdělání (i absolvent), flexibilitu, 
příjemné vystupování, zkušenosti 

s účetnictvím výhodou.
Nabízíme: práci v malém 

kolektivu, možnost osobního a 
odborného růstu v perspektivním 

oboru (s možností vykonání 
kvalifikačních zkoušek), solidní 

jednání i odměna. 

Kontakt: životopisy zasílejte e-mailem na  
aspekt@aspekt.hm

Společnost ASPEKT HM s.r.o.,  
daňová, účetní a auditorská kancelář, 

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku  
spolupracovníka na pozici

POMOCNÁ 
ÚČETNÍ

ASTROLOGIE
KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
PadeDr. Hana Stránská

❱ jak porozumět horoskopu (vlastnímu i cizímu)
❱ psychologická astrologie jako prostředek  
   k sebepoznání a k porozumění sobě i druhým

Lekce 90 min 1x a 14 dnů ve večerních nebo dopoledních hodinách.
Každý roční kurz je pro 3-8 zájemců. Místo: Kralupy n. Vlt., Sládkova 325 
tel: 777 334 191; e.mail: hanka.stranska@gmail.com; www.astrotherapy.cz

 KOUPÍM jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, 
ČZ či PAV... Děkuji za nabídku. 
Tel. 723 971 027.

 KOUPÍM LP gramofonové desky, i sbírku. 
Přijedu. Tel.: 721 442 860.

 NABÍZÍME odvoz staršího nábytku na 
skládku. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Rozum-
ná cena. Tel.: 773 484 056.

soukr. inz.�
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