
Moderní trendy ovlivňují revitalizaci městské 
zeleně a odpadové hospodářství.

V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní, 
rozhovor s Petrou Urbanovou.

Inovací projdou školská zařízení, sportoviště  
i infrastruktura.
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C elá Nádražní ulice projde změnou k ne-
poznání, vznikne z ní nová městská tří-

da, která celkově provzdušní prostor, bude 
vybudováno nové napojení autobusového 
terminálu, přibude další parkovací dům se 
službami či obchody.

Dalším benefitem bude volnočasový are-
ál u Vltavy, veřejné hřiště či venkovní posi-
lovna, mateřská škola, komorní společen-
ský sál. V oblasti vznikne 700 bytů, byty 
budou nabízeny ve třech formách: nájemní, 
družstevní a v osobním vlastnictví. K by-
tům bude náležet 775 parkovacích stání, 
kde bude možné vozy na elektrický pohon 
rovnou dobíjet. 

Investor v oblasti vysadí 122 stromů, pro-
jekt počítá celkově s 5303 m2 plochy nové 
zeleně, což tvoří 16 % zeleně v poměru k za-
stavěné ploše, projekt rovněž myslí na vsa-
kování vod. Všechny bytové domy budou 
postavené tak, aby je neohrozily povodně 
(dolní byty budou v dostatečné výšce nad 
terénem).

Velkými výzvami projektu jsou doprava 
a parkování spojené s přílivem tisíců no-
vých obyvatel. Je však nutné podotknout, 

že projekt bude vznikat po etapách v hori-
zontu 13 let.

Pokračování na str. 3

Proměna lokality u nádraží 
nabírá jasnější obrysy
■ Ke konci minulého roku proběhlo hlasování zastupitelstva k projektu FINEP, plán 
rozvojové lokality byl schválen. Jaká bude plánovaná občanská vybavenost místa? Jaké 
benefity projekt financovaný investorem přinese?
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Vizualizace budoucí podoby lokality
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou únorové vy-
dání Kralupského Zpravodaje, pro vás 
další v řadě, z mé strany premiérové. 

Děkuji svým houževnatým kolegům 
a členům redakce, jmenovitě Lence  
Císlerové (vedoucí odboru starosty) 
a Aleši Levému, DiS. (tiskovému mluv-
čímu) za usilovné udržování redakčního 
„ohně“ a předání pomyslného „žezla“. 

Nedávno jsme vstoupili do nového 
roku, s ním vždy přichází čerstvá předsevzetí, nové 
cíle. Je to příležitost pro bilancování a změnu. Ne-
jinak je tomu u mě. Jak člověk zraje, přemýšlí nad 
tím, kam investuje svůj drahocenný čas, který měří 
všem stejně, zvažuje, zda mu jeho dosavadní práce 
dává širší smysl. Tyto důvody vedly mé kroky k práci 
pro vás, spoluobčany, chtěla bych přispět svojí troš-

kou do mlýna ke spokojenému žití ve 
městě, posílit tak misku vah na straně 
pozitivních vjemů, kterých je v covido-
vých letech poskrovnu. 

Postupně se přizpůsobuji tepu 
města, začínám žít jeho vzestupy 
i pády - o všem podstatném vás budu 
skrze tyto řádky pravidelně informo-
vat. Mým dlouhodobým cílem bude 
vaše čtenářská spokojenost a radost 

z každého nového čísla. V krátkodobějším horizontu 
bych chtěla vnést do tohoto měsíčníku vizuální i ob-
sahové novinky. Neváhejte se na mě kdykoliv obrátit 
s tématy, která vás zajímají, či se zpětnou vazbou, 
jsem tu pro vás, příjemné čtení…

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem�

u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně 
ZŠ Třebízského“.
u Rada města schválila uzavření dodatku se spo-
lečností Gemo a. s., jehož předmětem jsou vícepráce 
a méněpráce spočívající v doplnění chybějících vnitř-
ních kabelových rozvodů EPS pro připojení výtahu 
parkovacího domu, doplnění nouzového a umělého 
osvětlení schodišť a ramp, sanitárních výrobků do 
WC pro invalidy. Dále doplnění druhého kabelového 
boxu pro dobíjení kol, EPS v místnosti pro mycí stroj 
a doplnění provizorního připojení objektu parkovací-
ho domu, dále výplně barevných rámečků na fasá-
dě objektu a změna vodorovného značení v celkové 
hodnotě víceprací 288 443,423 Kč bez DPH, resp. 
349 016,542 Kč vč. DPH. 
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně 
MŠ J. Holuba.“
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník v lokalitě Na 
Cikánce, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Ridera 
Bohemia a. s. za celkovou cenu 2 365 778,06 Kč 
bez DPH, resp. 2 862 591,45 Kč s DPH.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu 
plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“.
u Rada města schválila výběr dodavatele zadáva-
cího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba 
veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“ 
pro 1. ČÁST: LOKALITA CENTRUM s dodavatelem 
ZENOVA services s. r. o. na období od 1. 2. 2022  
do 31. 12. 2024, za celkovou cenu 4 040 980,80 Kč 
bez DPH, resp. 4 889 586,77 Kč s DPH.
u Rada města schválila výběr dodavatele zadáva-
cího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údrž-
ba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 
- 2024“ pro 2. ČÁST: LOKALITA KRALUPY s dodavate-

lem ZENOVA services s. r. o na období od 1. 2. 2022 
do 31. 12. 2024, za celkovou cenu 6 191 901,60 Kč 
bez DPH, resp. 7 492 200,94 Kč s DPH.
u Rada města schválila výběr dodavatele zadáva-
cího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údrž-
ba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 
- 2024“ pro 3. ČÁST: LOKALITA LOBEČEK s dodavate-
lem ZENOVA services s. r. o. na období od 1. 2. 2022 
do 31. 12. 2024, za celkovou cenu 3 898 650,00 Kč 
bez DPH, resp. 4 717 366,50 Kč s DPH.
u  Rada města schválila výběr dodavatele za-
dávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 
2022 - 2024“ pro 4. ČÁST: PŘÍRODNÍ LOKALITY 
s dodavatelem Vít Humpl na období od 1. 2. 2022  
do 31. 12. 2024, za celkovou cenu 7 310 702,40 Kč 
bez DPH, resp. 8 845 949,90 Kč s DPH.
u Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího 
řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřej-
né zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“ pro 
5. ČÁST: LOKALITY ZŠ A MŠ, ZÁHONY, BYTOVÉ DOMY  
s dodavatelem Ing. Milan Janda na období od 1. 2. 2022 
do 31. 12. 2024, za celkovou cenu 3 911 313,60 Kč 
bez DPH, resp. 4 732 689,46 Kč s DPH.
u Rada města schválila provozní řád parkovacího 
domu v Libušině ulici v Kralupech nad Vltavou.
u Rada města schválila zavedení parkovacích ka-
ret, které umožní zájemcům využívat parkovací dům 
v delším časovém období (za podmínky každoden-
ního vyparkování). 
u Rada města schválila změnu termínu dokončení 
díla do 25. 2. 2022 na akci: „Autobusový terminál 
Kralupy nad Vltavou“.
u Rada města schvalila v rámci investiční akce „Re-
konstrukce komunikace vč. inženýrských sítí v ulici 
Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“ uzavřít Smlouvu 
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících na přeložku plynovodu 
v délce cca 400 m. Maximální náklady činí dle vy-
jádření společnosti GasNet, s. r. o. 4 500 000 Kč 
bez DPH.

PONDĚLÍ 14. ÚNORA V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

�
veřejné jednání
zastupitelstva města
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Dokončení ze str. 1
Pane místostarosto, hlasoval jste pro 
projekt, v čem vidíte jeho hlavní přínosy 
pro občany a lokalitu?
Území, o kterém se bavíme, je bývalá plo-
cha po lihovaru, jatkách, firmě AERO 
Vodochody – vše bylo postupně vybourá-
no, mnoho let leželo ladem, při příjezdu do 
Kralup to nebyl hezký a důstojný pohled 
v kontextu toho, čím si přeji, aby Kralupy 
byly. Soukromý vlastník pozemku chce zde 
za peníze investora budovat, Kralupy to ne-
bude nic stát, za mě je to jednoznačný pro-
spěch pro občany a rozvoj města.

A co obávaná zhoršená dopravní situace 
vlivem přílivu nových obyvatel?
Zatížení lokality větším počtem obyvatel 
bude, na druhou stranu je v územní stu-
dii naplánovaná nová školka, sportoviště, 
komunitní centrum, to vše bude přístup-
né komukoliv, ne jen novým rezidentům. 
Zmiňované výhody u mě převážily nad na-
výšením dopravy, což byl důvod toho, proč 
pro projekt někteří kolegové nehlasovali. 
Doprava by se měla časem vyřešit novým 
sjezdem z obchvatu, navíc se chystá i stu-
die proveditelnosti pro další most, který by 
ústil z ulice U Dýhárny do centra.

Co se podařilo pro občany získat navíc 
v rámci delšího vyjednávacího procesu 
s investorem?
Smlouva se vyvíjela skoro dva roky, vy-
jednávaly se výhody pro město – směna 
pozemků přináší výstavbu nové Nádražní 
ulice, tj. celý prostor před autobusovým 
terminálem, parkovacím domem a novou 

bytovou zástavbou se rozšíří, vznikne nová 
komunikace, nová zeleň, bude to hezčí než 
teď, zlepší se průjezdnost pro najíždějící 
autobusy do terminálu. Za peníze investora 
byla vypracována i projektová dokumenta-
ce k této komunikaci, dále investor věnuje 
10 milionů korun na výstavbu školky, dal-
ších deset milionů korun na výstavbu od-
počinkové zóny u Vltavy nebo cokoli jiného, 
co si pro občany vymyslíme.

Co si myslíte o počtu plánovaných bytů 
a parkovacích míst, je to dostatečné?
Na rovinu – nebude, ve smlouvě je jedno 
parkovací místo na jeden byt, developer 
tvrdí, že to dle budoucích trendů (sdíle-
né dopravní prostředky, plánovaný zákaz 
vjezdu aut do Prahy, ponechání služebních 
aut v garážích zaměstnavatelů) bude dosta-
čovat, lidé mohou jezdit vlakem, ne každý 
mladý člověk bude vlastnit auto, nebude 
tedy třeba tolika míst. Situaci může pomoci 
řešit i parkovací dům, kde se parkuje v cyk-
lu 24 hodin, tito rezidenti by střídali par-
kující, kteří by odjeli do svých domovů po 
cestě vlakem ze zaměstnání. 

Čím byste uklidnil spoluobčany, kteří mají 
strach z přílivu větší vlny nových obyvatel?
Je nutné si přiznat, že to řeší všechna měs-
ta kolem Prahy, některé lokality to mají již 
za sebou, například jihozápadní část Prahy 
(Říčany, Úvaly, Dolní Břežany, Kamenice), 
tam se zvedly počty obyvatel dvakrát až tři-
krát tolik, je to tím, že je v Praze ohledně 
bytů neskutečně draho, tak se developeři za-
měřili na tuto severní část, zjistili, že lokalita 
Kralup, ze které jste vlakem na Masarykově 

nádraží za 35 minut, je pro zájemce o byd-
lení velmi lákavá. My se, ač to není mož-
ná vidět, na tento rozvoj města již delší čas 
chystáme – co se týká škol, v letošním roce 
dokončíme výměnu elektroinstalace, tím 
budou školská zařízení zrekonstruovaná, 
tudíž by nemělo dojít k žádným haváriím, 
navíc v každé nové lokalitě, co se bude sta-
vět, požadujeme po investorovi novou škol-
ku, aby rodiče nemuseli děti vozit do města 
a zahlcovat dopravu. Na podzim budeme 
soutěžit přestavbu pivovaru, kde budou roz-
šířené prostory knihovny, DDM, ZUŠ, čímž 
vzroste kapacita těchto služeb o 50 %.

Problém Kralup je, že nemáme nemoc-
nici, tam se bude muset dojíždět, nicméně 
trh si poradí i v tomto, věřím, že do města 
přijdou noví mladí lékaři, že jim investoři 
nabídnou prostory pro ordinace. Hezkým 
příkladem je ještě nedávný nedostatek zub-
ních lékařů, nyní máme ve městě dvě nové 
soukromé zubní kliniky.

Je třeba si rovněž uvědomit, že s přícho-
dem nových obyvatel vzrostou příjmy do 
rozpočtu města, když se počet obyvatel 
přehoupne přes 20 tisíc, bude mít město 
lepší koeficient rozpočtového určení daní. 
Zdejší podnikatelé se musí rovněž snažit, 
aby obyvatelé utráceli tady v Kralupech - 
i přes to, že konkurence pražských nákup-
ních zón je silná. Kralupy jsou na tom, co se 
sportování, cyklostezek a výletů týká, velmi 
dobře, již dávno nejsou jen městem, kde 
je chemička, což skýtá dobrý prostor pro 
trávení víkendů na území města, z čehož 
mohou profitovat zdejší drobní živnostníci. 

Pokračování na str. 6

ROZHOVOR s…

JAK TO VIDÍ...

Liborem Lesákem, místostarostou města

Ing. Marek Czechmann, starosta města

Lokalita u nádraží  
nabírá jasnější obrysy

Pane starosto, v čem vidíte minusy či 
rizika projektu?
Z mého pohledu vidím jediné možné rizi-
ko, a to zahuštění dopravy v centru města -  
ulice Žižkova, Havlíčkova, Jodlova a kru-
hový objezd u úřadu. Vzhledem k tomu, že 
Finep hodlá dělat realizaci domů na eta-
py, jsem optimista, doufám, že do té do-
by vznikne obchvat Kralup, případně jeho 
část, čímž umožníme budoucím obyvate-
lům sídliště výjezd ne přes centrum, ale 
rovnou směr obchvat. Jiné zápory nevi-
dím, naopak vidím klady, hlavní je ten, 
že se nám vylepší vzhled přednádražního 

prostoru, kde jsme zrealizovali parkovací 
dům a  autobusový terminál - vedle těchto 
nových staveb je nevzhledné zbořeniště.

Co se od investora nepodařilo získat 
v rámci náročného dvouletého 
vyjednávání?
Někteří zastupitelé by chtěli firmu Finep 
tlačit k ještě větším příspěvkům pro měs-
to a ke zmenšení počtu domů (nyní jich je 
v územní studii 13). Dále část zastupite-
lů nechtěla souhlasit se směnou pozemků, 
která není 1:1. Finep však městu rozdíl do-
platí. 

Pro město bude další rozvoj výzvou, bu-
de to znamenat přinejmenším nepolevit ve 
snaze rozvoje další občanské vybavenosti. 
Chybí nám tu například obchodní středis-
ka, všichni Kralupští musí jezdit za nákupy 
do Prahy, což si myslím, je špatně.

Co výška domů? Není to příliš?
V rámci územní studie byla stanovena ma-
ximální výška domů tak, aby dominantou 
centra města zůstaly stavby kostela a bý-
valého pivovaru. Z tohoto pohledu byla sta-
novena maximální výška na sedm nadzem-
ních podlaží. 
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ROZHOVOR s… Marcelou Hořčičkovou, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku

Investice míří do sportovišť, 
škol i infrastruktury
Paní Hořčičková, jaký je aktuální stav  
demoličních prací v lokalitě za nádražím - 
kdy vznikne odstavný prostor pro autobusy?
Demolice měla být hotová již vloni, najatá 
firma však neplní závazky, dokončení od-
haduji do konce února. Společnost, která 
demolici provádí, vytvoří v místě bývalé 
budovy štěrkovou plochu, která bude slou-
žit jako odstavná plocha pro autobusy.

Co je nového ohledně autobusového 
terminálu? 
Plánované otevření je posunuté na březen. 
Termín ovlivnily opožděné dodávky mate-
riálu, se kterými je celoevropský problém, 
nejsou například dostupné lampy veřej-
ného osvětlení. Dále bylo nutné staticky 
přepočítat ocelové konstrukce přístřešků, 
s tím souvisí zpožděné dodávky materiálů, 
které byly zvoleny pro odolnější konstrukci 
přístřešků u autobusových zastávek. 

Jak to vypadá s parkovacím domem, kdy 
se můžeme těšit na jeho otevření? 
Pokud půjde vše, jak má, otevření proběh-

ne na počátku února. Čekáme již jen na 
pár posledních vyjádření příslušných or-
gánů. Přesné datum bude komunikováno 
na městských informačních portálech. 

Jaké investice čekají Kralupy v první 
polovině roku?
Připravuje se rekonstrukce druhé etapy uli-
ce Čechovy, která končí křižovatkou ulice 
Čechovy a ulice Šafaříkovy. Projekt zahr-
nuje komunikaci, chodníky, autobusové za-
stávky, parkování, zeleň, odvodnění, vodu  
a plyn (u vody a plynu není investorem 
MěÚ), realizace bude zahájena 1. 4. 2022.

Také do škol se bude letos hodně inves-
tovat. ZŠ Generála Klapálka čeká výměna 
elektroinstalace. Pro MŠ Nábřeží J. Holuba 
připravujeme rekonstrukci elektroinstala-
ce a kuchyně, předpokládaná cena investice 
je 18 mil. Kč, tento projekt bude financo-
ván z úvěru. Obě školy zahájí rekonstrukci 
v červnu a dokončí ji k 25. 8. (před začát-
kem školního roku).

Dále probíhá soutěž rekonstrukce kuchy-
ně a elektroinstalace pro ZŠ Třebízského, 

plán začátku realizace je stanoven na du-
ben, dokončení je očekáváno také k 25. 8. 

Jak bude vypadat vzdálenější část roku 
z hlediska investičních plánů? 
K realizaci připravujeme dotační chodník 
v ulici Na Cikánce, chodník povede podél 
krajské silnice, umožní obyvatelům bez-
pečnější cestu k vlaku a komfortnější bez-
bariérový pohyb v oblasti Mikovic. Reali-
zace započne v srpnu. 

V plánu je rovněž zadání soutěže na re-
konstrukci plaveckého bazénu, pro veřej-
nost bude z tohoto důvodu uzavřen od červ-
na do listopadu včetně (ani wellness nebude 
v provozu).

Dále je dokončeno stavební povolení na 
rekonstrukci budovy bývalého pivovaru, 
pokračovat se bude na projekčních pracích 
dokumentace pro výběr zhotovitele.

V plánu je také výstavba nové sportovní 
haly. Momentálně je vypsáno výběrové ří-
zení na studii a projektovou dokumentaci. 

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

D oba pro odjezd z parkovacího domu, 
po zaplacení parkovacího lístku, je  

15 minut.
Poplatek za ztrátu či neodebrání si par-

kovacího lístku při vjezdu činí 1000 Kč.
Maximální povolená výška vozidla je 2,0 m, 

maximální povolená rychlost v parkovacím 
domě je 10 km/h. 

Poplatek za parkování uhradí zákazník 
na automatické pokladně. 

Automatická pokladna bude zákazníkem 
používána dle příslušného návodu k použití.

Nabíječky na elektromobily a na elekt-
rokola bude zákazník používat dle přísluš-
ných návodů k použití.

(Kompletní provozní řád najdete na we-
bu města.)

Provozní doba:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Parkovací dům funguje v režimu P + R.

PARKOVACÍ KARTY UMOŽNÍ ZÁJEMCŮM VYUŽÍVAT 
PARKOVACÍ DŮM V DELŠÍM ČASOVÉM OBDOBÍ 
(za podmínky každodenního vyparkování)

Druhy parkovacích karet při běžné ceně parkovného 15 Kč za 1 den budou následující:

Měsíční parkovací karta pořizovací cena: 300 Kč (20 x 15,-)

Čtvrtletní parkovací karta pořizovací cena: 765 Kč (60 x 15,- + 15 % sleva)

Půlroční parkovací karta pořizovací cena: 1 530 Kč (120 x 15,- + 15 % sleva)

Vratná záloha za každou zakoupenou kartu bude činit 500 Kč. Tento poplatek bude nutné uhradit zájemcem při 
koupi karty. V případě jejího následného neobnovení (neprodloužení) bude tato záloha vrácena. Maximální množ-
ství vydaných parkovacích karet bude 100 kusů.

Provozní řád parkovacího domu
Platnost od 1. 2. 2022, informace 
o zahájení provozu parkovacího 
domu sledujte na portálech města.

Parkovací 
dům a stání 

pro kola
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ROZHOVOR s… Ing. Vojtěchem Pohlem, místostarostou města

Moderní trendy ovlivňují 
revitalizaci městské zeleně
Pane místostarosto, nelze pominout 
rozkvět zeleně v lokalitě u nádraží, 
můžete představit čtenářům, jak se oblast 
proměňuje vlivem výstavby parkovacího 
domu a terminálu?
Ze zeleně v blízkosti autobusového termi-
nálu mám upřímnou radost, jde o výraz-
nou proměnu lokality k lepšímu, vzniká zde 
nová zóna, která bude sloužit veřejnosti. 
Přestože se jedná převážně o stavby slou-
žící k dopravě, tak je v této rekonstruova-
né části výrazně myšleno na zeleň. Bude 
zde vysazeno celkem 75 nových stromů,  
1830 keřů, a cca 800 m2 trvalkových záho-
nů. Zeleň je doplněna dvěma vsakovacími 
jezírky, do kterých je svedena dešťová voda 
z lokality, která bude za pomoci těchto ob-
jektů vsakována v místě samotném. 

Na střeše parkovacího domu je také vysa-
zena zeleň a vznikne zde tzv. zelená střecha. 
Výhledově bude parkovací dům zdobit po-
pínavá rostlina, jakmile se rozroste, bude 
„fasáda“ parkovacího domu působit příjem-
ným estetickým dojmem. 

Je v Kralupech ještě nějaká zelená 
městská střecha?
Další taková plocha je na střešní terase MěÚ, 
nicméně zde se jedná o výrazně menší roz-
sah. Zelené střechy jsou moderní trend, 
který oceňuji. Kromě estetického dojmu 
zabraňují letnímu přehřívání objektu, také 
pomáhají zpomalovat příval dešťových vod. 

Na jaké další novinky se mohou občané 
těšit v rámci městské zeleně?
Mezi plánovanými investicemi je zahrnu-
ta revitalizace části sídliště Hůrka, která je 
vymezena ulicí Generála Klapálka a Záko-
lanským potokem. Na tuto akci je kompletně 
zpracována projektová dokumentace. Kro-
mě zeleně je v této akci myšleno na obnovu 
mobiliáře i centrálního sportovního hřiště. 

Mojí osobní prioritou zůstává rekon-
strukce Seifertova náměstí. Aktuálně je 
hotová studie proveditelnosti, která bude 
sloužit jako podklad pro zadání projekto-
vé dokumentace. Ještě před tím bych rád 
tuto studii představil zastupitelstvu a po-
sléze i veřejnosti, protože filozofie této nové 
studie spočívá v zachování stávajícího rázu 
náměstí, který by byl zmodernizován a pří-
padně doplněn. Tato myšlenka se výrazně 
liší od původně zpracovaného projektu. 

V návaznosti na Seifertovo náměstí i re-
vitalizaci zeleně ve vnitroblocích v Lobečku 
byla zadána studie, která by měla navrho-
vat řešení pro aleje, které lemují Mostní 
ulici v Lobečku. Se stromy podél hlavní-
ho průtahu městem jsou dlouhodobé potí-
že, neboť úroveň terénu zelených pruhů je 
vyvýšena oproti přilehlým komunikacím 
a nedochází tak k přirozené zálivce. 

Jak se daří zavádět moderní trendy do 
oblasti odpadového hospodaření?
Postupnými plánovanými kroky :), velmi 
se nám osvědčily sestavy kontejnerů za-
puštěné do země, mají vkusný design, ne-
tvoří se kolem nich nepořádek. Příkladem 
takové realizace jsou kontejnery na sídlišti  
U Cukrovaru, novým typem nádob se zvýšila 
kapacita pro uložení odpadů. Pro předsta-
vu – klasická/původní plastová nádoba na 
jednu surovinu (např. papír) má objem 1100 l, 
podzemní nádoba má kapacitu 5000 l, když 
je sdílená pro dvě komodity, tak 2x 2400 l. 

Jsou po městě ještě další takové sestavy?
Ano, další podzemní sběrné místo je 
u vznikajícího autobusového terminálu, 
také v ulici Nad Lobčí, kde je sestava již 
zrealizována.

Jaký je v tomto ohledu výhled?
Máme vytipované ještě jedno místo  
v Lobečku, další plány zahrnují sídliště 
V Zátiší a Hůrku. Zapuštěné kontejnery jsou 
řešením především pro hustěji obydlené 
části. Tipujeme další lokality, problémem 
však je, že sídliště jsou hodně zasíťovaná, 
také je třeba, aby bylo sběrné místo u ko-
munikace, aby byla dostupná dopravní ob-

služnost pro svážení odpadu, zároveň musí 
být místo v docházkové vzdálenosti občanů.

Předpokládám, že bez klasických 
nadzemních kontejnerů se ještě dlouho 
neobejdeme, jsou nějaké novinky ohledně 
jejich provozu?
Ano, věřím, že ke spokojenosti občanů, 
nemalý počet kontejnerů na separovaný 
odpad dožívá, aktuálně jednáme s firmou 
FCC o radikálnější výměně za nové nádoby 
s ohledem na to, aby bylo lehčí jejich oteví-
rání a obecně celková manipulace s nimi. 

Nedávno byly Vánoce, čas smažení řízků, 
kaprů a vinných klobás, jak je ve městě 
realizována recyklace olejů z domácností?
Není to tak dávno, co se změnil poskyto-
vatel této služby, nyní spolupracujeme se 
společností Trafin oil, jejíž výhodou je, že 
oleje rovnou zpracovává, vlivem toho ma-
jí Kralupy lepší cenu za svoz a více nádob 
(z původních šesti jich je nyní 35).

A co klasické malé koše v ulicích, těch se 
žádná inovace týkat nebude? :)
Modernizaci neuniknou ani ty, zastara-
lé modré koše s propadajícími se dny jsou 
v současné době nahrazovány novými koši 
s výrazně vyšší kapacitou. Jedná se o beto-
nové koše s pozinkovou vložkou, které jsou 
opatřeny stříškou proti zatékání vody a roz-
foukání odpadu větrem. K dnešnímu dni je 
již ve městě nahrazeno okolo 60 ks a postup-
ně budou pracovníci TSM nahrazovat dal-
ší. K některým z nich budou doplněna nová 
místa se zásobníky sáčků na psí exkremen-
ty, čímž se síť zásobníků významně rozšíří. 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Nová zeleň  
u parkovacího 
domu
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■ S koncem roku každý z nás 
bilancuje, nejinak je tomu i u starosty 
města Ing. Marka Czechmanna. Jak 
hodnotí uplynulý rok?

N a prvním místě bych rád zmínil do-
končení stavby parkovacího domu pro  

350 aut a autobusový terminál, který je těsně 
před dokončením. Obě tyto akce významně 
přispívají ke zlepšení vzhledu přednádraž-
ního prostoru, parkovací dům přispěje ke 
zklidnění situace v širším centru města.

Bylo by nespravedlivé nezmínit další 
menší akce, které se podařilo dokončit – 
jako např. bezbariérový přístup do školy 
v Jodlově ulici, která je primárně určena 
pro děti se zdravotním postižením, re-
konstrukci elektroinstalace v sále a záze-
mí kulturního střediska, dopravní hřiště 
u ZŠ Třebízského a modernizaci sociálního 
zařízení ve sportovní hale.

V neposlední řadě je potřeba zmínit 
i skutečnost, že se v loňském roce podařilo 
zajistit (ve spolupráci s projektovým atelié-
rem) zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci objektu bývalé sladovny 
pivovaru na multifunkční objekt, do kte-
rého budou po dokončení přesunuty ZUŠ, 
DDM, městská knihovna a část městské-

ho muzea, měl by zde také vzniknout mini 
pivovar s restaurací a kavárnou. Stavební 
povolení je těsně před vydáním a je předpo-
klad, že v letošním roce dojde k vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele stavby.

Původně plánované dokončení cent-
ra města v podobě poslední čtvrté etapy  
(tj. ulice Jungmannova a Husova) se s nej-
větší pravděpodobností uskuteční až v roce 
2023. Důvodem odkladu je možnost získat 
dotaci a v letošním roce upřednostnit pro-
jekty, které již nesnesou odkladu. Tento po-
stup může být pro leckterého občana dílčím 
zklamáním. Toto naprosto chápu, protože 
i já bych rád, aby centrum města již bylo 
dokončeno, ale náklady na ostatní nutné 
akce jsou již nyní takové, že další akce není 
možné do rozpočtu zařadit. 

Krátce k rozpočtu města:
Město Kralupy nad Vltavou v návrhu roz-
počtu na letošní rok naplánovalo a schváli-
lo schodkový rozpočet, který bude násled-
ně vyrovnán úvěrem na investice ve výši  
121 milionů korun a zapojením finančních 
prostředků z minulých let, které jsou urče-
ny na přestavbu pivovaru ve výši 50 milio-
nů Kč. Příjmy a výdaje jsou pak stanoveny 
shodně ve výši 617 567 490 Kč.

Stanovisko k využití  
areálu SOŠ a SOU:
Rád bych se vyjádřil k budoucímu možné-
mu využití areálu SOŠ a SOU v Kralupech 
nad Vltavou. Nejprve je nutné konstatovat, 
že o ukončení provozu školy k 31. 6. 2022 
rozhodl krajský úřad a město nemělo žád-
nou možnost toto rozhodnutí nějakým způ-
sobem ovlivnit.

Pokud město dostane od KÚ nabídku na 
využití areálu, tak prvotním záměrem bu-
de vybudování další základní školy. Stávají-
cí kapacity škol v Kralupech jsou vzhledem 
k rozsáhlé výstavbě v okolních obcích, pro 
které jsou Kralupy spádové, na samé hranici 
únosnosti. Navíc se plánuje další rozvoj měs-
ta, kde by mohlo v následujících deseti letech 
dojít k nárůstu obyvatel až o čtyři tisíce. 

Využití areálu pro školu je ze strategické-
ho hlediska výhodné – areál je již v územ-
ním plánu určen pro školství, je zde mož-
nost využití již vybudovaného sportoviště, 
stávající kuchyně a jídelny, rozlehlost areá-
lu umožňuje případný další rozvoj.

Dokončení ze str. 3
Pane Lesáku, jaká je vize ohledně 
družstevních a nájemních bytů Finepu?
Finep bude nabízet všechny tyto modely. 
Trendem bude družstevní vlastnictví, druž-
stvo pomáhá jednotlivým zájemcům v tom, 
že dosáhnou snadněji na hypotéku, jednot-
livci nemusí mít počáteční finanční vstup, 
což je pro mladé lidi vítaná šance. Mladí za-
čínají mít rovněž tendenci žít celý život v ná-
jemních bytech místo úvazku k hypotéce na 
20 a více let, netíhnou k vlastnímu majetku, 
nemají problém odstěhovat se blíže k lokali-
tě nové práce, nájemní ceny bytů by se měly 
postupně celkově snižovat. 

Jak to aktuálně vypadá s obchvatem 
Kralup?
Téma je aktuální již 25 let :), ale posun tam 
je. Aby nebyl MěÚ Kralupy podjatý s ohle-
dem na stavební povolení, byla tato agen-
da předána do Roudnice n. L. a Ústeckého 
kraje. 

Co se týká etapy 1 ve směru na Úžice (na-
pojení na teplickou dálnici) – tam je již ho-

tová EIA, dále probíhá územní řízení, na  
3. etapu se územní řízení teprve připravuje.

Na etapu číslo 2, což je obchvat Kralup 
v rámci celého propojení na D7 a D8, bylo 
vydáno stavební povolení na vodohospo-
dářské stavby, což je velký pokrok, odvolalo 
se však ekologistické hnutí z Velkých Přílep, 
hrozí tedy odvolací proces, případně soud. 

Co se týká stavebního povolení na silniční 
stavby, tam se obnovují propadlá vyjádře-
ní od úředních orgánů, následovat by mě-
lo stavební povolení, snad by mohlo projít 
do konce února, ale i zde čekáme odvolání, 
pravděpodobně se vše bude tímto prodlužo-
vat. Smutné je, že je to spor jednoho člověka 
hájícího 300 obyvatel v Přílepech proti celé 
té trase, Středočeský kraj reagoval ústup-
kem, vyprojektoval nový sjezd do Přílep – 
tzv. malý obchvat Přílep, aby to nezatěžovalo 
lokalitu, kde tito bydlí, stálo to další peníze 
navíc, tato stavba je časově a technicky nezá-
vislá na obchvatu jako celku. Současný stav 
křižovatky v Přílepech je neradostný, stojí 
tam mnoho aut, všichni to dýchají, poslou-
chají, jen ti z kraje Přílep mají klid.

Na druhé straně je zatížených 35 tisíc 
obyvatel, kteří trpí neexistencí obchvatu… 
dopravou jsou zatížené všechny okolní ob-
ce, v nichž roste počet nových sídlišť, zby-
tečně se jezdí po staré nevyhovující silnici… 
možná by se měli ozvat tito lidé jako jed-
notlivci a vyvinout tlak na zahájení stavby 
ve veřejném zájmu… je to důležité pro celý 
Středočeský kraj, severní obchvat Prahy 
přes Suchdol ještě dlouho nebude.

Co archeologický průzkum, našlo se něco 
zajímavého?
Průzkum probíhá, některé lokality jsou již 
zakryty, našlo se rozsáhlé pohřebiště, na-
lezené předměty se fotí a odváží do archeo-
logického depozitáře, zmiňované velké na-
leziště bylo na sjezdu do Debrna, jedná se 
o 50 hrobů, osídlení této lokality sahá do  
11. století, vždy byla velmi hustě zalidněná, 
na místě muselo být dříve hradiště, žil tam 
chudý zemědělský lid, nenašly se žádné šper-
ky ani nic podobného, jen keramika, tyto ná-
lezy nejsou překážkou stavby komunikace.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Ohlédnutí starosty města  
za uplynulým rokem

Lokalita u nádraží nabírá jasnější obrysy
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Paní ředitelko, návštěvníky vašeho webu 
vítá krásný citát, který mluví za vše, našla 
jste v rámci nového působiště své štěstí?
Navzdory všem těžkostem, které můj první 
rok provázely a stále provázejí, chodím do 
práce ráda, těším se na naše klienty, štěstí 
i starosti tu zažíváme každý den.

Co vás přivedlo na cestu sociální péče - 
práce pro potřebné? 
Uvažovala jsem nad časem stráveným u po-
čítače a nad časem tráveným s lidmi, nad 
možností vidět a zažít změny. Baví mě se 
s lidmi potkávat, povídat si s nimi a drob-
nými změnami přispívat k jejich pohodě 
a kvalitě života u nás. 

Ve svém soukromí se zajímám o téma stá-
ří a odchodu, aniž bych k tomu měla kon-
krétní důvod. Už jako středoškolačka jsem 
si vybírala filozofickou a duchovní literatu-
ru, preferuji ji dodnes. Do naší organizace 
sváží rodiny knihy po svých rodičích, ne-
chtějí je jen tak vyhodit. Krátce po svém 
nástupu jsem třídila knihy do našich no-
vých knihoven na chodbách a objevila jsem 
Tibetskou knihu mrtvých, velmi krásnou 
knihu o životě, jeho smyslu a o odchodu 
z něj. To jsou prožitky a okamžiky, které mě 
k této práci přivádějí. Paliativní péče, péče 
o umírající, tady v organizaci neláká jen mě. 

Součástí palety služeb DPS ale paliativní 
péče není…
V současné době ne. Nabízíme terénní pe-
čovatelskou službu. 

Co vás při vaší práci nejvíce hřeje u srdce? 
Je to spokojenost našich klientů, kteří jsou 
na naší péči závislí. Když jim citlivě dokáže-
me zajistit to, co potřebují. S naší pomocí by 
se měli cítit jako doma. Vracíme jim pocit so-
běstačnosti a klidu tím, že je o ně postaráno. 

Naše pečovatelky mají ke klientům lás-
kyplný vztah, jsou často chváleny, což je 
pochvalou i pro mě. Abych byla objektiv-
ní, máme tu i stížnosti, lidé jsou nemocní, 
některé věci se jim nelíbí, někdy očekáva-
jí, že jsme hotelová služba, že bude vše na 
počkání, ale jde o úkonovou službu, která 
je plánovaná dopředu.

Co vám péči o klienty ztěžuje?
Covid. Jednoznačně. Potřebovali bychom 
dalšího pracovníka, který by řešil jen tuto 

agendu, sledoval by neustálé změny, aby 
nastavoval režimová opatření, edukoval 
zaměstnance, prováděl testování, eviden-
ce, odpovídal nadřízeným orgánům ve věci 
očkování, trasování. Vlivem Covidu nám 
mhoho klientů odešlo, čelíme náporu vyklí-
zení bytů, oprav a přijímání nových klientů. 
Bohužel řešíme i spoustu nepříjemností, 
máme tu například rok nevyklizený byt, 
stále čekáme na dědice.

Nejkomplikovanější je komunikace změn 
ke klientům, žijí samostatně v nájemních 
bytech. My je nemáme jak hromadně in-
formovat. Za každým z nich musíme do by-
tu, než osvětu uděláme, stojí to moře času. 
Využíváme sice nástěnky, ale někteří nevy-
cházejí tak často z bytu nebo nejsou v tako-
vé kondici, aby stále mysleli na to, že musí 
číst nástěnky. Chodit s každou informací za 
klienty do bytů by bylo nešťastné. Neustále 
bychom jim narušovali soukromí. Kdejaká 
informace je spíš rozruší. Hromadné se-
tkávání není možné. Nezbývá, než citlivě 
zvažovat, co je a co není nutné dát na vě-
domí. Nyní využíváme dopisy do schránek. 
Moderní zařízení typu intercom je otázka 
několika milionů korun. 

Vnímáte stáří jako smutné období života 
nebo to vlivem svého působení vidíte 
jinak?
Pozoruji, že vnímání stáří je podobné jako 
vnímání omezení či nemocí ve středním vě-
ku. Někteří handicapovaní neztratili smy-
sl života, pracují a žijí plnohodnotně dál. 

Některé handicap srazí na kolena a vzdají 
všechno. Starší lidé mnohdy trpí vážnými 
nemocemi, ale někteří se s nimi perou veli-
ce dobře, dokáží se radovat ze života i přes 
tíhu chorob. A také naopak. Někdo s drob-
nými problémy vidí svět černě. 

Když přicházím do práce, někteří lidé 
zrovna vstávají, dívají se z okna, pozoru-
jí probouzení města, já jim mávám, je to 
oboustranně milé – takový návrat k bez-
prostřednosti, odpadá tu pocit trapnosti, 
jakoby zase ožívala opravdovost. 

Uvědomuji si, jak může být záslužná práce 
pro potřebné mentálně vyčerpávající, jak 
chráníte sebe či personál před syndromem 
vyhoření?
To je velké téma, kterému se potřebujeme 
věnovat. Je to věc, kterou bych tu chtěla 
s pravidelností zavést. Dnes je již v podob-
ných zařízeních běžné podstupovat super-
vizi. Pečovatel skrze ni odhodí starosti na 
supervizora, což mu pomůže se uvolnit, zís-
kat zpětnou vazbu, zda se dokáže od problé-
mů odstřihnout či ne. Tímto způsobem by-
chom měli předcházet syndromu vyhoření.

Pečovatelky získávají blízké citové vazby 
ke klientům, což není profesionální. Ale 
všichni víme, tušíme i cítíme, že bez em-
patie se tato práce dělat nedá.

Pečovatelky dosud nemají služební mo-
bilní telefony. Klientům svá soukromá čís-
la mnohdy daly a ve svém volnu řeší jejich 
zdravotní problémy nebo problémy v rodině. 

Pokračování na str. 8

ROZHOVOR s… Mgr. Petrou Urbanovou, ředitelkou Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou, příspěvkové organizace

„V péči o štěstí druhých nacházíme  
své vlastní.“ – Platón
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Dokončení ze str. 7
V letošním roce počítáme s nákupem 

služebních telefonů, které s odchodem pe-
čovatelek zůstanou zamčené v práci, tedy 
tam, kam patří. 

Jak se vašim pečovatelkám daří mírnit 
dopady pandemické doby na psychiku 
babiček a dědečků?
Humorem. Stejně jako u situací denní pé-
če. Když přijde nový klient, obvykle muž 
a má se před pečovatelkou svléknout kvůli 
osobní hygieně, reaguje na to pečovatelka 
slovy: „Víte co, tak já se také svléknu.“ Ne-
příjemné situace se dají takto překlenout. 
Klienti jsou pak spokojeni, jednou třeba 
budeme tuto péči také potřebovat, to je tře-
ba si uvědomit.

Negativní vlivy pandemické doby jsme ře-
šili i rozhovory s klienty, při nichž jsme se 
snažili je uklidnit. Rozdali jsme jim brožur-
ky s křížovkami, cvičením atd., radili jsme 
jim, ať chodí na procházky, pokud mohou 
(v rámci dodržování všech pravidel), případ-
ně dostali i kontakty na psychologické linky. 

Jak je na tom DPS aktuálně s kapacitou 
bytů, tyto služby jsou většinou 
nedostatkové.
Máme volnou kapacitu. Přednost mají ti 
zájemci, kteří (objektivně) potřebují pečo-
vatelskou službu. Potřebujeme si soustředit 
klienty terénní pečovatelské služby do na-
šich domů, abychom za nimi nemuseli ná-
kladně dojíždět. Aktuálně vycházíme vstříc 
i žadatelům, kteří pečovatelskou službu za-
tím nepotřebují. 

Oslovují vás více rodinní příslušníci či 
klienti sami za sebe? 
Jak kdy. Někdy rodina, někdy žadatelé sa-
mi. Většina žádostí je od lidí, kteří k nám 
opravdu chtějí. Přijímat člověka, který sem 
nechce, je nepříjemné, takový klient si tady 
nezvykne, často to nekončí dobře. Doporu-
čuji pečlivé zvážení všech zúčastněných, 
zda jim tento typ samostatného nájemního 
bydlení s omezeným provozem terénní pe-
čovatelské služby bude vyhovovat. Za kli-
enty nic nevyřizujeme, nemáme lékařskou 
službu a ani nepřetržitý dohled. Poskytuje-
me jen předem sjednanou péči v pravidel-
ných intervalech.

Výhodou je, že klienti mají svůj byt s vy-
bavením, ke kterému mají pouto, mají své 
soukromí a nadále svůj vlastní život, ve kte-
rém se v ničem a nikomu nemusí podro-
bovat. Využívají jen ty služby, o které mají 
zájem. Oproti tomu v domě seniorů dosta-
ne člověk dohled nad celým svým životem 
ve dne v noci, i po zdravotní stránce, jsou 
tam lékaři. A nejen to, mají řízené činnosti 
zaměřené na zachování aktivity. U nás se 
klient může zúčastnit plánovaných aktivit, 
ale nemusí. A může se stát, že z tohoto ná-
jemního bytu nevyjde celý rok. Je to jeho 
volba a nemůže ho tu nikdo k ničemu nutit.

U nás jsou někdy rodinní příslušníci kli-
entů rozčarováni, že musí za své rodiče ně-
které věci vyřizovat, což je nepochopení 
rozsahu služeb, my můžeme udělat jen to, 
co nám ukládá zákon, nemůžeme řešit živo-
ty klientů (např. přesun do jiného zařízení, 
objednání k lékaři atd.).

Vítáte dobrovolnickou činnost? Co je nyní 
třeba?
Vítáme, vloni jsme žádali Český červený 
kříž o pomoc, rozmohl se nám tu Covid 
a nezůstali nám v práci skoro žádní zaměst-
nanci, respektive jen dva – účetní a pečova-
telka, to byl kritický stav, kdy jsme museli 
přestat poskytovat kompletní péči, chodi-
li jsme už jen k těm, kteří nemohli vstát 
z postele. Vypadalo to, že budeme muset 
požádat i armádu, ale nakonec jsme situaci 
zvládli. Dobrovolníky využíváme během ce-
lého roku. Např. SOŠ Roudnice nad Labem 
nám poskytuje studenty, za což jim moc 
děkuji, jejich praktikantky jsou pro nás ob-
rovským přínosem. 

S bývalou ředitelkou Základní školy  
Generála Klapálka - p. Knöpflmacherovou 
- uvažujeme o vybudování komunitního 
centra pro seniory. Její bývalá kolegyně - 
paní učitelka Němečková - má krásnou vizi, 
kterou mi představila formou myšlenkové 
mapy. Velmi mě jejich zájem oslovil a poku-
síme se na vybudování tohoto centra získat 
grant z města. Společnými silami bychom 
mohly postupně budovat kralupské cent-
rum seniorů se základnou v našem domě 
s pečovatelskou službou. 

Má DPS nějaké předsevzetí pro rok 2022?
Čekají nás dvě velké akce, čištění fasád 
obou budov a výměna stoupaček. Dále MěÚ 
připravil projekt rekonstrukce atria. Jed-
ná se o starší dům s pečovatelskou služ-
bou (ten zelený). V rámci projektu by mělo 
dojít k zateplení vnitřního bloku atria, ke 
snížení počtu oken a k jejich výměně. Na 
tuto investiční akci mám již připravený ná-
vazný projekt, a to je obnova zeleně v atriu 
s posezením. Dále plánujeme pořízení no-
vých automobilů pro zajištění péče o kli-
enty. V delším časovém horizontu bychom 
si tu všichni velmi přáli rozjet senior taxi. 
Máme tu početnou skupinu seniorů, kteří 
zatím pečovatelskou službu nepotřebují, 
ale potřebují čas od času odvézt k lékaři. 
A pro ně bychom měli tuto službu zavést.

Máme rovněž spoustu plánů organizač-
ních, které se navenek k veřejnosti nepro-
mítnou. Musíme splnit řadu úkolů ply-
noucích ze zákona, metodik či uložených 
nadřízenými orgány. Velmi bych si přála 
dosáhnout kvalitní, pečlivě nastavené pečo-
vatelské služby co do organizačního a práv-
ního uspořádání. Také bych ocenila přátel-
ský a stabilní kolektiv kolegů, který si umí 
pomáhat a vycházet vstříc, zakládáme si na 
pohodové pracovní atmosféře, přestože pra-
cujeme v neustálých změnách a stresech. 
Musíme se s tím naučit fungovat a umět se 
vzájemně podpořit v těžkých chvílích. A já 
už nyní vím, že zdravé jádro máme.

Kdybyste byla bývala mohla dát klientům 
pod stromeček ještě jeden opožděný 
dárek, co by to bylo?
Dostatek vřelého lidského kontaktu. 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Ž iji v Kralupech nad Vltavou a rád potkávám lidi 
dobře naladěné, spokojené. Myslím si, že  

v Kralupech je takových lidí většina. 
Žijeme na břehu Vltavy, dnes čisté řeky, dýchá-

me čistý vzduch, ač jsme průmyslovým městem. 
Město je čisté, uklizené, prakticky žádná krimi-
nalita. 80 lékařů se stará o zdraví lidí. Slušná 

sociální péče, vysoká zaměstnanost a kvalitní, 
dobrá voda. 

Abych nezapomněl, ke spokojenosti života se patří 
najíst. My už nevaříme, už to nejde. I v tomto směru 
mají Kralupy co nabídnout. Je zde donáška obědů až 
domů, kterou využíváme. Jsme velmi spokojeni jak 
s možností výběru jídla, tak s kvalitou, cena je rozum-

ná. Obědy vaří a donáší sympatická paní Martina, 
rádi bychom jí za tuto službu poděkovali. Věřím, že 
takových Martin je v Kralupech více. 

Poděkovat musíme i těm, kteří se o život v Kralupech 
starají a vytvářejí dobrou pohodu, aby se zde dobře 
žilo. 

EMIL DVOŘÁK (94 LET), EVA DVOŘÁKOVÁ (90 LET)

nad dopisy čtenářů...�
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Pane faráři, hned na úvod našeho 
rozhovoru bych se vás ráda zeptala, zda 
máte pro naše čtenáře nějaké poselství do 
roku 2022 pro šťastné bytí?
Je to dvojkový rok, dvojka se latinsky řekne 
sekunda, odpočítávání času bylo vždy „pri-
ma - sekunda“, Rusové vždy říkali [pervoj 
- ftaroj], z toho je ta naše vteřina, bude to 
tedy takový vteřinový rok, moje poselství 
je: „VYUŽIJTE KAŽDOU VTEŘINU“, pro-
tože v každé chvíli zažíváme věčnost, kéž 
by byla dobrá, kéž bychom ten svůj život 
naplnili dobrými skutky, poněvadž kdo žije 
sám pro sebe, není šťastný. 

Denně se na nás všechny valí vlna 
negativních informací, jak ukonejšit svoji 
mysl v této složité době? Máte nějaký 
osvědčený postup?
Nezapínat televizi, nebýt závislý na inter-
netu, zvolit zdroj zpráv, který není až tak 
negativní, nějaké rozumné rádio například, 
kde je i mnoho jiných zajímavých témat.

Společnost není křesťanská, lidé hledají 
duchovno v různých alternativních smě-
rech, ale co můžu doporučit všem, ať chodí 
hodně ven, sám to dělám často, moc rád 
chodím na Hostibejk a žehnám tomuto 
městu z vršku. Jak člověk přijde na takové 
krásné místo, dívá se na svět s nadhledem. 

Společnost je z většiny velmi materiali-
stická, úplně odtažená od duchovního 
vnitřního života, vnímáte to stejně? 
To je důsledek všech předchozích časů, jak se 
člověku vezme víra, tak žije jen pro přítomný 
okamžik, kde se chce nějak zabezpečit, chce 
se mít dobře, křesťan má žít pro přítomný 
okamžik, ale má vždy pamatovat, že jednou 
se každá věc přenese do věčnosti, i svatý Jan 
ve Zjevení píše: „Jejich skutky jdou s nimi.“ 
To je jediná věc, kterou si vezmeme na ten 
druhý svět. Já lidi chápu, soucítím s nimi, 
vůbec to nemají jednoduché, zvykli si na vyš-
ší standard, ze kterého budou muset upustit, 
to je žene k zabezpečení se. Já věřím, že je 
Bůh dobrý otec, že se o nás dokáže postarat, 
někdy je třeba mu to svěřit. Každý má mož-
nost volby, každý se musí svobodně rozhod-
nout sám za sebe… Svobodu mám velmi rád, 
rád ji dopřávám i druhým lidem, poněvadž 
ve svobodě se podobáme Hospodinovi.

Co se musí stát, aby nastala změna, musí 
si společnost sáhnout na svoje dno, aby se 
od něj pomyslně odrazila? 
Nepřeji této společnosti žádný bolestný 
pád, nepřeji ani žádnému člověku, aby si 

sáhl na dno, ale někdy se do toho řítíme 
sami, já mám pořád před očima Římskou 
říši, která byla tak dokonalá, prosperující, 
ale na to dno si musela sáhnout, musela si 
zažít plenění barbarských národů a svůj 
rozpad, ale poté se začalo tvořit něco no-
vého, kéž bychom se z toho poučili a nebyli 
tak nároční na ty standardy. 

Covid náladu ve společnosti vyostřil - 
lidé jsou nevraživí, útoční, společnost je 
rozdělená… Jak najít cesty zpět k sobě (lidé 
k lidem) jako k sobě rovným bytostem, co 
radíte naslouchajícím v kostele?
Je zajímavé, jak z jednoty, která mezi lidmi 
byla, vzniklo něco, co lidi absolutně rozdě-
lilo… a za tak krátkou dobu. Lidem bych 
doporučil respekt, respekt k tomu, jak se 
kdo rozhodne, za své rozhodnutí si nese-
me zodpovědnost každý sám. Občas se mě 
lidé ptají, z jedné i druhé strany, abych se 
k tomu nějak jasně vyjádřil v kostele, já se 
k tomu jasně nechci vyjadřovat. Proč? Ne-
chci mít vzdálenost ani od jedněch, ani od 
druhých, chci mít jedny i druhé rád. Kaž-
dý se dnes potřebuje k něčemu vyjadřovat, 
já si beru příklad od našeho Pána, Ježíše 
Krista, našeho mistra, který se ke všemu 
nevyjádřil, například když přišli ti rozva-
dění bratři mezi sebou a říkali mu, aby je 
spravedlivě rozsoudil o dědictví, řekl jim: 
„Kdo mě ustanovil být soudcem mezi vá-
mi?“. Nebo když přišli s cizoložnou ženou, 
kterou chtěli kamenovat… Ježíš věděl, že 
kdyby řekl, ano, kamenujte ji, tak by to s je-
ho milosrdenstvím otřáslo, kdyby řekl, ne-
kamenujte ji, postavil by se proti Mojžíšovu 
zákonu, on se sklonil k zemi a něco psal na 
dlažbu, nevíme co, ale ta dlažba prozrazo-
vala, že ti lidé mají tvrdé srdce, do dlaž-
by se nedá psát, do písku, do prachu ano… 
I o tom je demokracie, mít úctu k těm, co 
mají jiný názor, takto to prostě vidím, proto 
moje otázka není, jsi očkován – nejsi očko-
ván? Beru tě jako člověka, můj život není 

v osudu, můj život je v rukou božích, jestliže 
mám onemocnět, onemocním, nemám-li, 
neonemocním, bez něho se nic nepohne, 
on je pánem mého života, já se budu snažit 
chránit, udělám ze své strany vše, co můžu. 

Chodí za vámi do kostela větší množství 
lidí, než tomu bylo před covidem? Trápí je 
stejné problémy, o kterých se bavíme?
Nechodí, občas chodí lidé se specifickými 
věcmi – například ohledně žehnání domů, 
což dělám velmi rád, neberu to jako něja-
kou magii, beru to jako prosbu za tu rodinu, 
za to místo, za štěstí těch lidí, časné i věčné. 
Stává se mi, že i nevěřící lidé přijdou.

Vnímáte období zaměstnání a výuky 
z domova jako příležitost pro rodiny 
stmelit se a žít pospolitější život, nebo se 
tato hozená rukavice nepodařila proměnit 
v dobré a minula se účinkem?
Nad touto věcí často přemýšlím, víte, jak 
kdo, nedá se to určit, každá zátěžová doba 
ukáže, co v nás je, pod stresem se rozho-
dujeme úplně jinak než normálně, obdivuji 
všechny rodiny, které se dokázaly stmelit – 
znám takové rodiny. Nedivím se těm lidem, 
kteří se rozhádali, museli to brát jako věze-
ní, když museli být spolu.

Daří se vám nenosit si «práci» domů? 
Lze ze sebe sejmout zátěž lidí, kterým 
pomáháte rozmluvami? 
To víte, že ano. Když zpovídám delší dobu, 
hlavně před Velikonocemi, někdy i před  
Vánocemi, já vždy po větším zpovídání klek-
nu ke svatostánku a všecko to tam pánu Bohu 
složím a ještě poprosím, dej, ať na to zapome-
nu. Člověk musí mít kamarády, před kterými 
může být upřímný, já mám čtyři kamarády 
kněze, se kterými se setkáváme, těšíme se na 
to, když se člověk vypovídá (nesmí říct nic ze 
zpovědního tajemství), když se vynadává, 
tak je mu dobře, nemusí chodit k žádnému 
psychologovi, sám také chodím ke zpovědi.

Co máte na svém poslání nejraději, co vás 
nejvíce hřeje u srdce? 
Moje služba je hrozně široká, za den se  
setkám se všemi vrstvami lidí. Jsou chví-
le, kdy pán Bůh tu radost dává, vidím jeho 
prozřetelnost, vím, že řídí běh věcí… 

Co by vám mohl splnit pán Bůh, kdyby vás 
chtěl vyslyšet? 
No, já si přeji jen jednu věc, abych se do-
stal do nebe :).

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA 

ROZHOVOR s… Mgr. Františkem Masaříkem, farářem působícím v Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou

Kdo žije sám pro sebe, není šťastný...
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Aleši, jsi zakladatelem a správcem 
sociálních sítí MěÚ Kralupy n. Vlt., můžeš 
je všechny krátce představit?
Když jsem na MěÚ nastoupil, byla funkční 
facebooková stránka města, která měla již 
v té době velmi slušnou návštěvnost. Postu-
pem času se ji podařilo ještě navýšit, což mě 
samozřejmě těší. Vše je dáno i rozšířenos-
tí Facebooku jako celku. Mezi další sociál-
ní sítě patří Instagram, Twitter a YouTube. 
Jsem moc rád, že mi tehdejší paní tajemnice 
(Mgr. Petra Urbanová) dala v této věci vol-
nou ruku. Myslím, že se mi ji tehdy podařilo 
přesvědčit, že tyto věci budou ku prospěchu. 

Na co je jednotlivý z těchto kanálů 
zaměřen?
Facebook informuje o všech nejdůležitěj-
ších událostech ve městě, a to ve formě  
„audio-video-text“. Krátké zprávy, komen-
táře či jiné zajímavé odkazy přidávám rov-
něž na Twitter. Naopak Instagram před-
stavuje město prostřednictvím fotografií 
z trochu jiného pohledu, přestože i zde rea-
guji na aktuální události (např. fotky z Dnů 
Kralup, Adventních slavnostní atd.). Strán-
ka zároveň slouží jako ideální marketingo-
vý nástroj, díky němuž lze město snadno 
propagovat v celorepublikovém měřítku. 
Myslím si, že máme v tomto poměrně znač-
nou výhodu, neboť Kralupy byly jedním 
z prvních měst, které s touto formou pro-
pagace začaly. YouTube kanál využíváme 
pro propagaci Kralupy TV a dalších video 
bonusů. Jedná se o další velmi důležitou 
síť, která nabrala za poslední roky na síle. 

Která z těchto sítí má u spoluobčanů 
největší oblibu a proč? 
Je to Facebook. Je to dostupná a nejvíce roz-
šířená síť obecně. Mnozí občané sledují strán-
ku hlavně z toho důvodu, aby jim neunikla 
nějaká velmi důležitá informace. Informační 
spektrum je hodně pestré, a rovněž motivy 
sledujících jsou mnohdy velmi odlišné.

Jaké je věkové rozložení „sledujících“? 
Facebookovou stránku sledují teenageři 
i senioři, tam je to věkové rozpětí oprav-
du hodně široké. Podobně je tomu ale  
i u YouTube kanálu. I senioři totiž čím dál 

častěji přechází na chytré telefony, kde je 
YT aplikace v podstatě v základní výbavě. 
Zároveň i v nových televizích, které se pro-
dávají s operačními systémy, je dnes YouTu-
be k dispozici. Sledování Kralupy TV je tedy 
nyní velmi pohodlné. Stačí mít náš kanál 
„v oblíbených“ a systém uživatelům nová 
videa sám generuje. Co se týče twitterového 
účtu, tak tam bych to odhadoval na uživate-
le především mezi 25. a 40. rokem. V Česku 
tato síť není sice až tolik rozšířená, ovšem 
hojně s ní pracují zejména novináři a me-
diální komentátoři. To je pro mě (potažmo 
pro město) velmi důležité. Instagram je pak 
(pochopitelně) v režii spíše mladších roční-
ků, ovšem oblibu si za poslední roky našel 
i u starších. Obliba této aplikace roste, při-
bývá nejen nových uživatelů, ale i nástrojů, 
kterými lze fotografie a filmy zvýrazňovat. 

Jak často vkládáš nové příspěvky? 
Kromě YouTube, kde je to cca jednou za tři 
dny (záleží na okolnostech), jsou všechny 
sítě aktualizovány každý den.

Kterou ze sítí spravuješ nejraději?
Pravděpodobně Instagram. Když se povede 
pěkná fotka, která se navíc líbí i lidem, je 
to moc fajn. Největší radost mám z našeho 
YouTube kanálu. Velmi jsem stál o vytvoře-
ní kralupského televizního archivu, a přes-
tože cesta k cíli nebyla úplně snadná, tak 
nyní máme neuvěřitelně obsáhlou „kroni-
ku města“, která je všem lidem k dispozici.

Jak řešíš politickou vyváženost příspěvků?
Řeším ji pouze intuitivně. I kdyby se člověk 
přetrhl, vždy se najde někdo z davu, kdo 
řekne: „Ty upřednostňuješ toho a toho.“ Ne-
bo „Tohle jsi napsal s tím a tím záměrem.“ 
Zároveň je ale fajn, když za mnou kdokoliv 
přijde do kanceláře s tím, že by „rád dostal 
slovo“. Dostane ho. 

Zasahuje ti někdo do obsahu?
Do obsahu mi nikdo nikdy nezasahoval. 
Některé příspěvky ale dávám k náhledu 
příslušným zaměstnancům úřadu k au-
torizaci. Především odborněji zaměřené 
texty/videa je třeba konzultovat s úřední-
ky resp. vedoucími jednotlivých odborů. 

Tímto jim chci touto formou poděkovat za 
skvělou spolupráci. Ještě se mi nikdy nesta-
lo, že by mě někdo z nich odmítl, případně 
si na mě nechtěl udělat čas. 

Máš nějakou ambici, které bys chtěl 
v rámci sociálních sítí dosáhnout?
Přál bych si, aby se nám ještě navýšil počet 
odběratelů YouTube kanálu. Ve srovnání 
s jinými městy jsme na tom sice velmi dob-
ře, ale stále je zde na čem pracovat. 

Co komentáře u příspěvků, platí tu (jako 
všude jinde v online světě), že anonymní 
identita skýtá prostor pro agresi bez hranic?
Ano, samozřejmě. Někdy mám dojem, že 
někteří lidé internet ani k ničemu jinému 
nepoužívají. Ale s tím se jednoduše nedá 
nic moc dělat. Cestou cenzury bych jít ne-
chtěl, přestože jsem v nedávné minulosti 
některé hodně vulgární komentáře nako-
nec přece jen odmazal. 

Jak reaguješ na negativní reakce 
v komentářích? 
Pokud je reakce negativní, ale kultivovaná, 
nemám problém s odpovědí. To ostatní už 
je velmi „křehká“ disciplína, ve které nelze 
zvítězit. Buď se nadává „na něco“, nebo „na 
někoho“. Někteří lidé jednoduše nedokáží 
přijmout hlavně to, že určité věci nejdou 
přesně podle jejich představ. Celkově je 
ale hodně těžké to nějak plošně hodnotit. 
Někdo je na Facebooku „horká hlava“, ale 
v reálu je to zcela opačně. S mnoha [hejtry]
se osobně znám, jiní mi píší, třeba se u mě 
i zastaví. Lidé se však celkově potkávají čím 
dál méně, a to je to největší neštěstí. Tex-
tová komunikace vede mnohdy k mnoha 
nedorozuměním, díky nimž pak vznikají 
mezi lidmi úplně zbytečné propasti. 

Co by ti mohla splnit pomyslná zlatá 
rybka, kdyby byla (v rámci sociálních sítí)?
Hezká otázka. Ale nemůžu říct, že bych měl 
v tomto nějaké přání. V tomto odvětví ne-
lze nikdy říct, že už je vše hotovo. Život na 
sociálních sítích „kopíruje“ běh událostí 
kolem nás, a právě nejzábavnější na tom 
všem je ona cesta.

ANDREA JŮNOVÁ,  ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Alešem Levým, DiS., tiskovým mluvčím 

Vždy v obraze skrze 
sociální sítě města

@kralupskyzpravodaj.cz www.kralupskyzpravodaj.cz
I Kralupský Zpravodaj má svoji online prezentaci, přečtěte si články 
v plné délce na webu, sdílejte je se svými přáteli na Facebooku.
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Paní ředitelko, jak dlouho jste v čele 
DDM?
Letos to bude šestým rokem, tedy jedno 
„volební“ období ředitele. 

Kudy vedla vaše cesta k práci s dětmi?
Moje cesta k dětem započala již velmi dávno, 
v 15 letech jsem začala studovat střední pe-
dagogickou školu. Bavilo mě kreslení, hudba, 
sport, takže volba střední školy pro mě byla 
jasná - vystudovala jsem obor vychovatelství. 
Hned po škole jsem nastoupila do družiny  
a záhy jsem vyměnila práci s dětmi cizími 
za práci s těmi vlastními v rámci mateřské 
dovolené. Protože mám tři děti, tato má  
„praxe“ trvala devět let. Navzdory rodičov-
skému vytížení jsem si zvládla dodělat ještě 
pedagogickou fakultu, a potom jsem nastou-
pila na základní školu jako učitelka prvního 
stupně. Před šesti lety jsem si ale řekla, že 
potřebuji změnu, a že bych ráda zkusila ně-
co trochu odlišného. Od té doby jsem tady. 

Býváte jako ředitelka v přímém kontaktu 
s dětmi?
Samozřejmě, sice jsem zavalená hlavně 
úřední agendou, ale stále jsem pedagog.  
I ředitelé učí, takže mám pedagogickou čin-
nost. Jezdím na tábory, zúčastňuji se s dět-
mi veškerých činnosti, které tady máme, 
vyučuji hru na kytaru…

Co vás na práci s dětmi nejvíce naplňuje? 
Ta samotná práce s dětmi, že je člověk něco 

naučí, něco jim předá, není to jen vzdělání, 
je to i výchova. 

Máte nějakou milou příhodu s dětmi 
z DDM, o kterou byste se ráda podělila?
Těch je nepočítaně, těžko vybrat jednu, ně-
které vás pobaví, některé vás zahřejí u srd-
ce, někdy jsou situace, kdy se o děti naopak 
bojíte... Na výletě za motýly do botanické 
zahrady mě rozesmál jeden chlapec, který 
moudře pravil: „Dnes je to s přírodou váž-
né. To znečištění! Volně už stěží potkáte 
modráska, běláska, babočku, anakondu.“

Které činnosti v rámci vaší agendy 
nepovažujete za moc oblíbené? 
Administrativu, je jí hodně. Ředitelé mají 
bohužel více úředničiny než pedagogické 
práce. Na vedoucí pozici máte na starosti 
veškeré provozní záležitosti – bezpečnost, 
finance, opravy, rozvrhy, personalistiku...

Jak vnímáte covidová omezení aktivit? 
Člověk se té situaci nesmí tolik poddávat, 
snažíme se dělat co nejvíce, vybírat činnos-
ti, které jsou schůdné. V nejhorší době jsme 
dělali kroužky online, později outdoorové 
hry, vyhlašovali jsme různé soutěže. Přes 
léto už bylo možné dělat tábory, venkovní 
akce, i když vše v rámci dodržování přís-
ných protiepidemických opatření.

Jak prožívaly covidová opatření děti?
Bylo to na nich poznat. Doléhalo to na ně, 

ztrácely sociální kontakt, který je pro ně 
nesmírně důležitý. Některé jsou nesmělé 
a zakřiknuté dodnes - říkám jim „rouško-
vé děti“.

Myslíte si, že se poznamenání dětí touto 
specifickou dobou podaří napravit?
Věřím, že ano, jsem optimistka, snažíme 
se tomu svou činností napomoci.

Jaké jsou výzvy DDM do budoucna?
Přála bych si, aby nám děti i rodiče nadále 
zachovávali svou přízeň. Aby děti chodily 
na naše akce, jezdily na tábory, abychom 
pro ně měli i nadále zázemí, které nyní má-
me – areál v Mokrosukách. Bohužel, stalo 
se smutným evergreenem, že zastupitelé 
diskutují o prodeji tohoto místa, které však 
neslouží jen k pořádání letních táborů, vý-
letů, soustředění a škol v přírodě, ale i k re-
kreaci kralupských rodin.

Kdybyste našla čtyřlístek a mohla si přát 
pro DDM cokoliv, co by to bylo?
Aby tato zařízení fungovala nejen tady 
v Kralupech, ale celorepublikově, protože 
kvalitní trávení volného času je velmi dů-
ležité. A aby lidé, co se chtějí věnovat dě-
tem, do toho měli neochvějný elán, dávali 
do své práce maximum a dětem to přiná-
šelo radost.

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Mgr. Kateřinou Viktorovou, ředitelkou Domu dětí a mládeže Kralupy

O cestě k dětem a osobním 
naplnění při práci s nimi

ÚŘEDNÍ HODINY

ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

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

12:00 – 15:00

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

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

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

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

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

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

08:00 – 11:15 
12:00 –15:00

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

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

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

pondělí–čtvrtek vjezd do 17:30, výjezd do 18:00

pátek vjezd do 13:30, výjezd do 14:00

PROVOZ PARKOVIŠTĚ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
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Lukáši, můžeš se našim čtenářům krátce 
představit?

Několik let jsem působil v řadách Měst-
ské policie Kralupy n. Vlt., v roce 2015 se  
naskytla možnost ucházet se o pozici kri-
zového manažera MěÚ. Již delší čas jsem 
cítil potřebu se profesně posunout, lákavé  
příležitosti jsem se tudíž chopil.

Jaké jsou typické charakterové vlastnosti 
krizového manažera?
Jeho předchozí praxe by měla vycházet 
z nějaké složky IZS, je to dobrá predispo-
zice, s těmito složkami následně krizový 
manažer spolupracuje. Znalost praxe těch-
to složek pomáhá ke sladění činností v rám-
ci řešení krizové události.  

Dále, stejně jako u policie, místní a osob-
ní znalost. Znát město, znát lidi, mít telefon 
se všemi kontakty, vědět na koho se obrátit, 
mít dobrou vazbu na krajský úřad jakožto 
zastřešující autoritu naší činnosti z vyšší 
pozice. Umět se orientovat, nepanikařit, 
umět předat a zpracovat informace, pomo-
ci dotyčným, co jsou v první linii, aby měli 
podmínky pro vykonání své služby. 

Využíváš při své profesi intuici?
Určité věci se opakují, pokud to člověk 
v minulosti zažil, tak se dá predikovat, ja-
kým způsobem se situace bude vyvíjet. Vše 
vychází z praxe, intuicí bych to nenazval.

Jaká jsou specifika agendy krizového 
manažera ve službách města?
Krizový management samosprávy řadí na 
první místo obyvatele místa. Naopak sou-
kromý subjekt tam často přiřazuje i zá-
jmy firmy, byť také chrání životy zaměst-
nanců, okolních obyvatel, počítají do toho  
i se svojí výrobou. Mám zkušenost ze stá-
že v mladoboleslavské automobilce, tam je 
vše podřízeno tomu, že výroba musí pořád 
fungovat (zároveň se dbá o zdraví a život 
zaměstnanců). 

Býváš ve styku s veřejností? 
Zcela jistě, hlavně v době krizové situace. 
Obracejí se na mě ale i lidé, kteří se přistě-
hují do Kralup, kupují nějakou nemovitost, 
potřebují zjistit její situaci z pohledu rizik 
(např. povodeň). 

Jaká je tvoje nejoblíbenější činnost 
v rámci tvé náplně práce?
Ideální stav je, když (jako krizový manažer) 
nemám co dělat, když je vše v pořádku, bo-
hužel to moc často není. Součástí pracovní 
náplně v době klidu je příprava na nejrůz-
nější krizové situace, život jich přináší dost, 
stále je na čem pracovat.

A nejneoblíbenější?
Úředničina :). Ta se rozrůstá, přibývají 
dokumenty k zachovávání, ale to je asi ve 
všech oborech. 

Podělíš se s námi o svůj nejzapeklitější 
úkol k řešení z pohledu krizového 
managementu?
Covid nám ukázal, že je třeba být připra-
ven, nikdy nevíme, co přijde, s touto situací 
nepočítal nikdo. Shodou okolností probíha-
la před dvěma lety analýza rizik, s kolegy 
od HZS jsme si vzali určité situace a při-
řazovali jsme jim míru rizika na základě 
minulých zkušeností, co by mohlo v Kralu-
pech nastat. První místo obsadily povod-
ně, epidemii jsme měli úplně na posledním 
místě, brali jsme ji jako nereálnou. Nevěřili 
jsme vlastním očím a uším, když to o pár 
měsíců později přišlo... Počítat s tím, co do 
budoucna může nastat, je občas velmi za-
peklitá věc. 

Jak se ti vlivem pandemie změnila 
pracovní náplň? 

Covid ji změnil v tom smyslu, že v pod-
statě nic jiného neřeším, kromě něj se 
věnuji ještě jednotkám požární ochrany  
(JSDH Kralupy n. Vlt. - Minice), část mojí 
práce zabírá související úředničina (faktu-
ry, objednávky, rozpočty). Agenda covidu 
je nepříjemná v tom, že běžný občan se pak 
může zeptat, co jste vlastně dělali? Práce je 
hodně, ale není vůbec vidět, ani nejvyšší 
špičky v zemi neví, jak se to bude vyvíjet, 
pořád se s určitostí neví, jak nejlépe po-
stupovat, jestli více očkování nebo již ne-
očkovat, testovat či netestovat, příznako-
vé či také bezpříznakové. My na obecních 
úrovních se snažíme fungovat co nejlépe, 
ale není to jednoduché...

Jak probíhá tvoje výpomoc v místním 
očkovacím centru?
Byli jsme požádáni zástupci Synlabu, kte-
ří provozují kralupské očkovací centrum, 
abychom tam přidali ruku k dílu, na místní 
poměry tam přichází velké množství lidí, 
s kolegy z MěÚ vypomáháme s organizací 
a administrativou. 

Zlatá rybka, co by ti mohla splnit?
Asi nebudu originální, ale přeji si, aby na-
stal světový mír.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Lukášem Hodíkem, DiS., krizovým manažerem MěÚ

Ideální stav je, když jako krizový 
manažer nemám co dělat



13www.mestokralupy.cz  Z LINKY 156 ÚNOR 2022       KZ

V průběhu vánočních svátků přijíma-
la MP oznámení o volném pohybu 

dvou psů středního vzrůstu, kteří se mě-
li pohybovat bez přítomnosti majitele na  
Hostibejku, ve dvou případech mělo těmi-
to psy dojít k napadení osob. Na základě 
přijatých oznámení bylo vždy neprodle-
ně zahájeno šetření. Strážníci se spojili 
s oznamovateli, od některých získali fotku 
těchto psů. Dále vytěžovali svědky udá-
lostí, prováděli kontroly uvedené lokality, 
zahrad a pozemků rodinných domů. Na 
začátku nového roku se tak městské policii 
podařilo získat informace o možném by-
dlišti majitele, který byl následně v místě 
bydliště kontaktován. K tomu, že vlastní 
dva psy, se přiznal a hlídce je pak dobro-
volně ukázal. Muž uvedl, že jeho psi byli 
v uvedeném období zavřeni v domě z dů-
vodu nízkých venkovních teplot. Tito psi 
ale vypadali shodně jako na fotografiích 
získaných od oznamovatelů. Hlídka měla 
možnost se přesvědčit, že pozemek není 

zcela řádně zabezpečen a psi se tak mohli 
volně pohybovat i mimo pozemek. Psi byli 
řádně očkovaní, což majitel prokázal očko-
vacím průkazem. Přiznal se však k tomu, 
že nejsou řádně označeni čipem. Tím se 
dopustil přestupku. Následně byl poučen, 
že je podezřelý také z dalšího přestupku, 
neučinil opatření nezbytná pro zabráně-
ní úniku psů. Strážníci pak osobně i tele-
fonicky kontaktovali oznamovatele, jimž 
ukázali fotky psů pořízené se souhlasem 
majitele. Podle dosavadních informací vy-
žadovalo jedno ze zranění lékařské ošetře-
ní a u jiné osoby došlo k poškození oděvu. 

Městská policie má podle zákona povin-
nost takovéto přestupky oznamovat pří-
slušným orgánům. Celá věc tak byla spolu 
se záznamy a poskytnutými fotkami předá-
na na příslušný odbor MěÚ a na Krajskou 
veterinární správu Středočeského kraje 
k dalšímu řešení. Muži tak za uvedené pře-
stupky hrozí ve správním řízení pokuta až 
do výše 100 000 Kč.

Městská policie Kralupy nad Vltavou za 
rok 2021 eviduje přes 65 odchytů volně 
pohybujících se psů, kteří byli následně 
odvezeni do útulku Lesan. Tento počet ne-
zahrnuje psy či jiná zvířata, která byla na-
vrácena majitelům v místě odchytu nebo 
na služebně MP. 

Upozorňujeme tímto, že za volně pobí-
hající zvíře na veřejných prostranstvích 
plně odpovídá majitel se všemi důsledky. 
Ve městě pak platí OZV č. 2/2020, která 
upravuje pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství. V neposlední řadě 
je potřeba také zmínit povinnost očková-
ní zvířat proti vzteklině, která je uprave-
na zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péči. 

Více informací o platných OZV a NM lze 
zjistit na webu města. Informace pro ma-
jitele zvířat jsou uvedeny také na:

https://www.mestokralupy.cz/mesto/
policie/mestska-policie/informace-pro-
-obcany-a-media/

u 31. 12. v 10:50 na linku 156 oznámil muž, že u letního 
koupaliště byl on a jeho pes napaden jinými psy. Hlídka 
se v místě spojila s oznamovatelem. Ten uvedl, že tato 
situace se nestala poprvé a že zná majitele těchto psů, 
kteří byli v danou chvíli venčeni dvěma dívkami, které se 
v místě již nenacházely. Dále uvedl, že při snaze oddělit 
psy od sebe u něj došlo ke zranění na noze. Muž se také 
přiznal k volnému pobíhání svého psa v místě incidentu. 
Následně strážníkům označil místo bydliště majitele 
psů, který se posléze na místo dostavil. Následně byli 
oba muži poučeni, že z důvodu podezření ze spáchání 
přestupku (porušením OZV č. 2/2020) bude celá věc 
postoupena na MěÚ k dalšímu šetření. Z důvodu nízkého 
věku obou dívek byla o celé věci informována rovněž 
pracovnice OSPOD MěÚ. Za porušení výše uvedené OZV 
může být strážníky na místě vyslovena pokuta až do výše 
10 000 Kč, ve správním řízení pak až do výše 100 000 Kč. 

u 31. 12. v 19:00 na lince 156 přijato oznámení, že 
na sídlišti U Cukrovaru v blízkosti multifunkčního hřiště 
se fyzicky napadají nějací kluci. Hlídka se na místo 
dostavila za použití VRZ a zároveň s hlídkou OO PČR. 
V místě byl zjištěn mladistvý, který měl v obličeji v oblasti 
nosu krvavé zranění. Hlídkou MP bylo chlapci poskytnuto 
prvotní ošetření a DS MP byla na místo přivolána RZS. 
Chlapec vyrozuměl svého otce, který se taktéž na místo 
dostavil. Údajní agresoři se již v místě nenacházeli. 
Kamarádi napadeného, kteří byli zároveň svědky celé 
události, uvedli, že údajné agresory znají. Napadený 
chlapec hlídkám uvedl, že netuší, proč byl fyzicky 
napaden. Následně byl RZS převezen do nemocnice 
k dalšímu ošetření. Vzhledem k nízkému věku chlapců 
byla o celé věci informována pracovnice OSPOD MěÚ. 
Celou věc si převzala hlídka OO PČR k dalšímu šetření.

u 31. 12. ve 23:28 na služební mobil přijata zpráva typu 
FIREPORT (informační a svolávací systém), s informací 
o požáru na ubytovně v Lobečku. Následně přijata žádost 
HZS o součinnost v místě. Na místě následně zjištěno, že 
v jednom z pokojů ubytovny mělo dojít k odpálení zábavní 

pyrotechniky, při kterém došlo následně ke vznícení 
střechy. Na místě nebyl nikdo zraněn. Celá věc byla pak 
v šetření HZS a PČR.

u 1. 1. v 0:35 přijata žádost OO PČR o prověření přijatého 
oznámení, kdy v ulici Revoluční mělo dojít k napadení 
mezi dvěma muži. Hlídkou bylo v místě zjištěno, že jeden 
z mužů se pokoušel odpalovat pyrotechniku na parkovišti 
v blízkosti vozidla oznamovatele. Když jej oslovil 
a upozornil, aby tohoto jednání zanechal, tak jej onen 
aktér fyzicky napadl. Při sebeobraně došlo ke zranění 
oznamovatele. Ten byl před příjezdem hlídky ošetřen 
zdravotníkem RZS. Následně hlídce uvedl, že uvedený 
agresor sedí se svými kamarády v přilehlé restauraci 
a může tak hrozit další napadání. Z tohoto důvodu byla 
na místo přivolána hlídka OO PČR, která si celou věc 
převzala k dalšímu šetření. 

u 1. 1. v 01:28 na linku 156 přijato oznámení majitele 
baru, že v jeho prostorech se nachází osoba, která 
nechce splnit podmínku stanovenou nařízením MZ ČR 
pro umožnění vstupu do prostor baru a nechce ani místo 
opustit. DS MP požádala hlídku OO PČR o součinnost, 
ta si pak celou věc na místě převzala k řešení. Následně 
v čase 02:20 přijata žádost o součinnost od OO PČR, 
že ve výše uvedeném zařízení mělo dojít k fyzickému 
napadení dvou osob, které byly zraněny a již si přivolaly 
RZS. Na místo se zároveň s hlídkou MP dostavily hlídky 
OHS Mělník a OO PČR. Následně zjištěno, že došlo 
k napadení dvou osob uvnitř baru po vyvolání neznámého 
konfliktu. V danou chvílí nebylo na místě zjištěno, kým 
byly napadeny. Zraněné osoby pak byly převezeny RZS 
do nemocnice.

u 7. 1. v 15:27 na linku 156 oznámil muž, že jeho 
desetiletému synovi byl odcizen reproduktor v hodnotě 
cca 5 000 Kč a syn ví, kdo ho odcizil a kde bydlí. Hlídka 
se pak v tomto místě s oznamovatelem a dítětem 
spojila. Chlapec uvedl, že si hrál na nedalekém hřišti 
a reproduktor měl položený ve své blízkosti. V jednu chvíli 
si všiml, jak se u reproduktoru pohybují dva chlapci, 

které zná. Hlídka se spojila s rodiči, ti však uvedli, že ani 
jeden z chlapců se z venku ještě nevrátil. Poté k domu 
přišel další chlapec, který uvedl, že oba viděl u nádraží 
i s reproduktorem odpovídajícího popisu. Po nějaké chvíli 
se dotyční chlapci vrátili ke svému bydlišti. Hlídce se pak 
přiznali, že reproduktor opravdu odcizili a následně jej 
prodali u nádraží neznámé ženě za 700 Kč. Za utržené 
peníze si pak nakoupili v tzv. rychlém občerstvení 
nějaké jídlo, které již zkonzumovali, zbylo jim jen několik 
drobných. Po zjištění těchto skutečností byl rodič 
jednoho z chlapců ochoten uhradit část vzniklé škody, 
rodič druhého chlapce však nikoliv. Z tohoto důvodu byla 
věc postoupena na MěÚ k dalšímu šetření a vzhledem 
k věku byla informována pracovnice OSPOD MěÚ. 

u 9. 1. v 6:34 si hlídka provádějící kontrolní činnost za 
drážními hasiči povšimla ohně v nedalekém křovinatém 
porostu, kde dříve stávaly staré drážní budovy. V místě 
pak zjistila ohniště většího rozsahu a muže, který uvedl, 
že před příjezdem hlídky v místě pálil kabely a oheň se 
pak vymkl kontrole a začal se šířit dál do křovinatých 
porostů. Hlídkou byl použit hasicí přístroj ze služebního 
vozidla a o celé věci byl informován HZS SŽ, který se 
posléze dostavil na místo a oheň dohasil. HZS SŽ pak 
bylo sděleno, že nedošlo ke škodě na cizím majetku. 
Muž byl řešen pokutou ve výši 5 000 Kč a celou věc si 
k dalšímu šetření převzala PČR. 

MěÚ – Městský úřad
OZV – Obecně závazná vyhláška
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor 
SŽ – Správa železnic
OSPOD – odbor sociálně-právní ochrany dětí
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví ČR
VRZ – zvláštní 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

Útěk psů z pozemku
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Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

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

NA POZICI STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE Kralupy 
nad Vltavou

Nástup: dle dohody

Požadavky:
 osoba starší 18 let  
 státní občan České republiky  
 bezúhonnost 
 spolehlivost 
 zdravotní způsobilost 
 vzdělání: ukončená SŠ s maturitou  
 dobrá fyzická kondice 
 odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita 
 řidičské oprávnění skupiny ,,B“ 
 znalost práce na PC – uživatelská úroveň

NA REFERENTA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ – SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
OCHRANA DĚTÍ NA DOBU URČITOU
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Nástup: ihned, popř. dle dohody

PRODLOUŽENO

NA REFERENTA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ – 
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Nástup: ihned, popř. dle dohody

PRODLOUŽENO

Covid – co je nového?
Koronavirus v Kralupech – aktuální dění hledejte na www.mestokralupy.cz.

Od 4. ledna 2022 mohou očkování posilovací dávkou po 5 měsí-
cích od dokončeného očkování podstoupit osoby starší 18 let. Re-
gistrace probíhá vždy prostřednictvím centrálního rezervačního 
systému https://crs.uzis.cz/

Očkovat se lze přímo v Kralupech v nemocnici s poliklinikou 
(RHG spol. s r.o., Mostní 934), více informací: 
www.nemocnicekralupy.cz
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Základní organizace Českého svazu chovatelů 
v Kralupech nad Vltavou

pořádá ve dnech 19. – 20. února 2022

VÝSTAVU DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA

s expozicí okrasného ptactva, morčat a křepelek 

areál je v Kralupech-Lobečku, ulice 
Ke Koupališti - „DŘEVÁK“

Otevřeno: 
sobota od 8 do 16 hodin
neděle od 8 do 12 hodin

Děti do 15 let zdarma. Těšíme se na návštěvu!
prodej zvířat – občerstvení  

Akce se koná za podpory města 
Kralupy nad Vltavou a pod záštitou 
starosty Ing. Marka Czechmanna

Vážení rodáci a příznivci Kralup, 
přejeme vám úspěšný a pohodový rok 2022. Tento rok budeme pokračovat v naší činnosti. Plánujeme setkání při výroční schůzi, 
vše upřesníme v dubnovém Kralupském Zpravodaji.

Snad se situace zlepší, těšíme se na další setkání. Členky výboru (Sdružení rodáků a příznivců Kralup nad Vltavou)
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P o roční pauze mohli tři králové opět 
vyrazit do ulic, letošní koledování si 

moc užili. Patří jim velký dík za neskutečné 
nasazení, hodiny strávené venku a šíření 
radosti. Letos se naši koledníci dostali do-
konce i do vysílání ČT 1, kde v pořadu Sama 
doma krásně zazpívali koledu a svou účastí 
přispěli k oslavě svátku Tří králů a tím i za-
vršení vánočního období. 

V posledních letech pozorujeme, že lidé 
jsou nakloněni k oživování dávných tradic, 
a tak můžeme vidět kostýmově i pěvecky zda-
řilé tříkrálové průvody i v okolních obcích. 

V tomto roce se vykoledovalo neskuteč-
ných 168 866 Kč a my všem koledníkům 

z řad dětí i dospělých velmi děkujeme!
Pokud by vás, milí přátelé a podporova-

telé, zajímalo, jak se koledovalo v ostatních 
farnostech, veškeré informace k Tříkrálové 
sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. 

Ať jsme podporovatelé a příznivci  
Tříkrálové sbírky, či nikoli, jisté je, že vybra-
né peníze (v kralupské farnosti, celé diecé-
zi či republice) budou použity na podporu 
potřebných. Tedy těch, kteří jsou na okraji 
společnosti a bez pomoci druhých se neobe-
jdou. A ve zdravé společnosti by právě tato 
pomoc měla být samozřejmostí, co myslíte? 

Přejeme vám krásný rok 2022!
TÝM CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU

L etošní ohňostroj bylo možné zhlédnout 
na Nový rok v podvečer, o načasová-

ní rozhodli sami občané v loňské anketě.  
Ohňostrůjce – pan Michal Zázvorka – při-
pravil pro diváky opět nevšední zážitek – 
mezi nejobdivovanější části patřilo červené 
srdce či efekty přímo na vodě.  

Podívejte se 
na reportáž

 z ohňostroje:

P řed šestatřiceti lety zemřel Jaroslav 
Seifert, český básník a nositel Nobelovy 

ceny za literaturu. 
Pietou u jeho hrobu (dne 10. 1. 2022) jsme 

tomuto významnému člověku věnovali  
tichou vzpomínku.

Z ahoření ve sklepě panelového domu v 
kralupském sídlišti V Zátiší likvidova-

li v sobotu 15. ledna večer hasiči z Kralup. 
Celkem čtyři vozy integrovaného záchran-
ného systému a také automobily záchranky 
i policie byly povolány k tomuto zásahu. 
Akce trvala tři hodiny - přibližně do odjez-
du posledních hasičů ve 22 hodin. Štipla-

vý dým stoupal do výše nad střechu toho-
to sedmipatrového domu a po uhašení ve 
sklepě obyvatelé ještě dlouho museli větrat 
své byty. Snímky jsou ze zásahu vně budovy  
z tamního parkoviště. Blikající světla zása-
hových vozidel přilákala na inkriminované 
místo četné bydlící z okolních domů. 

JIŘÍ HERAIN 

Požár V Zátiší
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Tříkrálová sbírka 2022 je již minulostí

Kralupy 79 559 Kč

Velvary 25 388 Kč

Stehelčeves 22 436 Kč

Nelahozeves 15 978 Kč

Lhotka u Mělníka 12 149 Kč

Kozomín 8 915 Kč

Zákolany 2 571 Kč

Úžice 1 870 Kč

VÝTĚŽEK DLE JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

Ohlédnutí  
za ohňostrojem

Pieta u hrobu 
Jaroslava Seiferta
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Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

17. 12. Květuše Habartová 93

19. 12. Božena Slapničková 92

20. 12. Marie Sodomková 72

20. 12. Josef Helebrant 80

20. 12. Jana Varvažovská 84

23. 12. Zdeněk Lahoda 93

25. 12. Jan Houdek 50

26. 12. Jaroslav Grůza 73

27. 12. Josef Houdek 87

31. 12. Edeltraud Milošová 91

8. 1. Petr Ďurica 71

10. 1. MUDr. Josef Brauner 80

17. 1. Jiřina Kroupová 62

16. 1. Milan Seidler 88

jubilanti�

PŘEJEME našim spoluobčanům, 
kteří oslaví V ÚNORU
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

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

80 let

Božena Mrázková  
(dodatečné přání)

Alžběta Kinterová  
(dodatečné přání)

Hana Chlapcová

Jarmila Škarohlídová

Josef Valkoun

Zdeňka Kariková

Salem Boughattas

Ladislav Čapek

Vladislava Nohýnková

85 let 
Jiří Kohl

Josef Čáp

90 let

PhDr. Eva Dvořáková  
(dodatečné přání)

Vladimír Hubička  
(dodatečné přání)

Helena Berková

91 let
Ingeborg Kolaříková

Eva Čurdová

Jaroslav Kalina

93 let Jaroslav Černý

96 let
Marie Vidímová

Věra Skrbková

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

 KOUPÍM GARÁŽ v Kralupech nad Vltavou.  
Prosím, nabídněte. Tel. 774 989 505

 KOUPÍM ZAHRÁDKU s chatkou i bez.  
Prosím, nabídněte. Tel. 722 735 982

 ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ pro 
vás zhotoví realitní makléř za mnohem lepší cenu než 
soudní znalec. Přenechte starosti s nemovitostmi 
v dědictví nám! Pokud budete následně nemovitost 
prodávat, peníze vám vyplatíme zpět! Více na  
www.odhaddedickerizeni.cz

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

 PRODÁM pohlednice, starší i 100 let, hudební 
nosiče, zn. stáří, tel. 723 483 485.

 PRONAJMU garáž v lokalitě „NA ŽEBRECH“, 
tel. 723 966 349.

soukromá inzerce�

vzpomínky�
Dne 3. února uplyne osm let, kdy nás 
navždy opustil pan ING. LADISLAV 
PROKOPEC. S láskou v srdci stále 
vzpomínáme. Dcera Jana s dětmi  
a vnoučátky

Dne 25. 2. 2022 jsou to tři roky, co 
nás opustil milovaný manžel, tatínek 
a děda – pan JAROSLAV TUST. 
Stále vzpomínáme, manželka, syn 
s přítelkyní a dcera s rodinou.

3. 2. je ten smutný den,
kdy zbyly vzpomínky jen.
Již 12 let srdce mamky není
a čas bolest nikdy nezahojí.           
Věnujte prosím myšlenku malou
na paní VLASTU STAROU,
pokud jste ji znali a měli rádi...
... děkují dcery s rodinami.

G rafik, malíř a ilustrátor 
Otakar Čemus zesnul 

v nedožitých 94 letech v ne-
dalekém Kozomíně. Zde vy-
tvářel svá četná díla. V jeho 
volné tvorbě dominovaly tři 
tematické okruhy: žena a její 
krása, dále krajina, ať už reál-
ná, situovaná do Středomoří, 
nebo vytvořená umělcovou 
fantazií (právě ta se od těch 
předchozích odlišovala jed-
nak plasticitou malby, jednak 
laděním do odstínů modré), 
třetím okruhem byly kytice květů a zátiší. 

Malíř byl zástupcem té generace, která 
vyšla z klasického školení umělců patřících 
k předválečné a válečné umělecké avant-
gardě a je to na jeho výtvarné práci poznat, 
i když se jedná v jeho případě o zcela auten-
tickou výtvarnou tvorbu. 

Na „své“ dolní Povltaví ve svých kres-
bách, grafikách, litografiích, olejích a dal-
ších malířských technikách nezapomínal. 
Věrně zachycoval (zejména v rané tvorbě) 
běžný život. Zvláštní místo v tomto smě-
ru zaujalo před více než šesti desítkami let 
třeba budování zdejšího chemického kom-
binátu na výrobu kaučuku a lidé spojení 
se stavbou podniku. Budovatelské moti-
vy byly v tu dobu žádány a malíř Čemus 
na nich plně uplatnil své umění figurální 
malby, které bylo odrazem studia na Aka-
demii výtvarných umění ve speciální třídě  
prof. Vlastimila Rady v letech 1952 - 1959. 
Na něho Otakar Čemus rád vzpomínal. Vě-
hlasný profesor Rada kreslil často i poštov-
ní pohlednice, byl v odborné komisi pro ně. 

A jednou mu řekl: „Člověče, Čemusi, vy po-
řád něco kreslíte a nám chyběj velikonoční 
pohlednice…“ Výsledky své tvůrčí práce 
přinesl do komise - a ejhle! Profesor Rada 
mu povídá a kroutí přitom obdivně hla-
vou: „Člověče, vám jich vzali víc než mně, 
no tedy!!!“.

Víme o něm, že po absolvování vysoké 
školy zvolil zajištěnou existenci výtvarní-
ka v časopise Květy, s nímž spojil velkou 
část svého tvůrčího života. Šéfa výtvar-
níků v tomto týdenním periodiku dělal  
20 let. Jeho perokresby doprovázely uvede-
ný časopis po několik desetiletí a uplatňo-
valy se i v knižních titulech. V letech 1958 
- 1989 působil v dalších čelních českoslo-
venských časopisech a novinách (mj. ve 
Světu práce, Kulturní tvorbě atd.).

Otakar Čemus nebyl později jen malí-
řem velkých pláten. Několik generací dětí 
zná i jeho leporela - harmonikově skládané 
knihy z tuhého papíru, omalovánky a ilus-
trace pohádkových knížek. 

JIŘÍ HERAIN

Opustil nás malíř z Kralupska

Akademický malíř O. Čemus při jedné  
z kulturních akcí v Kralupech spolu  

s oblíbenou herečkou V. Zawadskou.

FO
TO

: J
IŘ

Í H
ER

AI
N
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■ Jarní měsíce roku 1918 
v Kralupech se nesly nejen ve 
znamení bídy a utrpení, ale 
i v podobě společenského 
a kulturního vzepětí

K dyž císař František Josef I. vyhlásil 
válku Srbsku, jistě netušil, že se záhy 

z lokálního konfliktu stane světový a potr-
vá čtyři roky. Poté, co po jeho smrti use-
dl na trůn Karel I., čelil nejen tlakům ze 
strany Německa a národnostních menšin, 
ale i nedostatku způsobenému válečným 
strádáním, z něho plynoucí nespokojenost 
sužovala celou říši, včetně Čech, a projevi-
la se řadou stávek a demonstrací, jež brzy 
zachvátily i Kralupy. 

Zatímco v prvních dvou letech konflik-
tu žilo město relativně poklidně, daleko 
od válečné fronty, v jeho druhé polovině 
začaly útrapy způsobené dlouhotrvajícím 
bojem tvrdě doléhat také na obyvatele 
Kralup. Neustávající odvody a všudypří-
tomný nedostatek potravin spolu se vše-
obecnou drahotou, to vše se negativně 
podepisovalo na náladě lidí. Kvůli nedo-
statku uhlí byly uzavřeny kralupské ško-
ly a žáci se místo učení věnovali zahálce. 
V neposlední řadě pak situaci neulehčova-
li ani překupníci z Kladenska, jež skupo-
vali i ty nejmenší zásoby potravin. 

Kdo byl lidem viněn za špatný chléb? 
Vzrůstající nespokojenost občanů, pod-

nícená neschopností monarchie potížím 
způsobeným válkou čelit, se poté naplno 
projevila na počátku roku 1918: „Pomě-
ry zásobovací v posledním roce světové 
války byly přímo strašlivé. Lid už nemohl 
déle snášeti hladovění, srocoval se, stával 
se výbojným, zkrátka situace byla hrozi-
vá,“ přesně takto popsal počáteční měsíce 
v posledním roce vojenského konfliktu 
kralupský kronikář Karel Škabrada v pa-
mětní knize.

Demonstrace byly nyní na denním po-
řádku a násilí v ulicích se stupňovalo. 
Na útoky občanů si museli zvykat hlav-
ně kralupští Židé, neboť jejich obchody 
byly drancovány nejčastěji. Dále se na ně 
sváděly různé nedostatky, třeba špatná 
kvalita chleba. „V Kralupech byl v tu dobu 
nejnenáviděnější správce Karsova mlýna, 
rezavý a arogantní Žid, který chamtivost 
svých službodárců překonal nejsprostším 
způsobem. Chléb byl ztuchlý, byly to spíše 
spečené kusy nejpodivnější barvy a tvaru. 
A chuť? Ta byla příšerná,“ tak viděla kaž-
dodenní situaci Růžena Jiránková, podle 

níž poté docházelo k pravidelným protes-
tům, na které ovšem státní správa reago-
vala represí a ustoupila občanům teprve 
po nátlaku. „Když byli muži zastrašeni, 
tlučeni a zavíráni, vzbouřily se ženy. By-
la jsem na takové demonstraci, když zá-
stup podvyživených žen přinesl okresní-
mu hejtmanovi ukázat to, čemu se říkalo 
chleba,“ uvádí dále pamětnice s tím, že 
tento je nejprve odmítl vyslechnout a te-
prve když se shromáždění lidu rozrostlo 
natolik, že se ho zalekli i narychlo přivo-
laní četníci, přijal hejtman Herrscher dvě 
ženy jako deputaci. 

Dělnický poslanec 
nenáviděný dělníky
Hněv lidu ovšem směřoval nejen ke státní 
moci, ale i k těm, kteří měli občany zastu-
povat, v tomto případě se jednalo o jed-
noho z nejdůležitějších mužů pozdějších 
říjnových událostí v Kralupech, o němž 
R. Jiránková prohlásila toto: „Celý dav se 
obrátil směrem, kterým kráčel k hejtman-
ství ruměný pán. Poslanec Biňovec. Něko-
lik žen se mu rozběhlo vstříc. ,Soudruhu 
poslanče,‘ křičely udýchaně. ,Podívej se…,‘ 
ale dál už to nedořekly. Blahobytný pán 
svraštil obočí: ,Paní, já vás neznám, ne-
mám čas,‘ a tu se strhl takový řev a jekot, 
že pan poslanec ubíhal, jen se mu kožich 
rozhrnoval.“ Dělnický poslanec zastupu-
jící sociální demokracii zkrátka mezi děl-
níky příliš oblíben nebyl, což tvrdě pocí-
til o dva roky později, kdy byl na nádraží 
v Kralupech zfackován, o čemž se mohli 
čtenáři dočíst již v prosincovém čísle. 

Když protesty nikam nevedly, napad-
la dokonce skupina žen vozy s moukou. 
Poté, co byly zatčeny a vsazeny do věze-
ní, přitáhl mohutný dav před soud a pod 
pohrůžkou násilí si vymohl na předsedo-
vi soudu jejich propuštění. Mezi demon-
stranty byl také budoucí starosta Vaníček, 
kterého lid vyslal jako delegáta: „Pan rada  

Dr. Hlaváč podíval se z okna na hrozný dav 
lidí, krátce uvažoval, v přítomnosti soudce  
Dr. Procházky nařídil uvězněné ženy 
ihned propustiti a osvobodil je obžalo-
by.“ Právě z těchto důvodů městský úřad 
opakovaně žádal o povolení vyzbrojit kra-
lupské strážníky revolvery, čemuž ale ne-
bylo až do konce války vyhověno. 

Duchovní vzestup nezastavil ani hlad
Zásobování v této době vypadalo tak, že 

řadu dní nebylo možné vůbec získat za po-
travinové lístky nějaké zboží. 19. února se 
podařilo sehnat několik vagonů brambor, 
jež byly prodány za veliké peníze obča-
nům po třech kilech. Byly ovšem nevalné, 
namrzlé a rychle hnily. Také marmelá-
da byla vydávána od února jen na příděl  
a šatenky zavedeny již v prosinci minu-
lého roku. Železničářům se vydával cukr 
i káva přímo z potravinových skladišť na 
dráze. Chybělo i uhlí, takže řada Kralu-
páků se vydávala do Liščího koutu i jinam 
kácet akáty a další zeleň. 

Poměry panující na jaře 1918 byly si-
ce zlé, ale i přesto se pomalu probouzel 
politický život a zejména dělnická hnutí 
začala opět vykazovat aktivitu. Pod vli-
vem říjnové revoluce v Rusku se konaly 
první manifestace a stávky, 26. února za-
stavili práci železniční dělníci a 24. dubna 
demonstrovaly tisíce lidí před hejtman-
stvím. Poprvé od začátku války se 1. květ-
na konala oslava svátku práce. Zároveň 
dělníci předložili radě města deputaci 
o přijetí jejich zástupců do samospráv-
ných sborů. S příchodem jara rozkvétal 
i život občanský a kulturní. Úřednická be-
seda uspořádala „Slovanský večer“, svou 
činnost postupně obnovil spolek Fibich 
a opět se začalo jednat o připojení obcí 
Lobeček a Mikovice. Zkrátka, přestože si-
tuace na frontě byla stále nejednoznačná, 
v Kralupech bylo patrné, že konec monar-
chie se pomalu, ale jistě, blíží. 

JAN BARTOŠ

Jarní měsíce roku 1918 v Kralupech



19www.mestokralupy.cz   KASS/POZVÁNKY ÚNOR 2022      KZ

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

PO–ST: Pokladna uzavřena
ČT, PÁ: 15:30–20:00; SO, NE 13:30–20:00 
Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. 
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

ÚNOR 2022

16. 2. 19:00 

Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar

CYRANO
Vstupné: 420,-, 390,- senior, student

17. 2. 16:30 

ČAJ O PÁTÉ 
Oblíbený Čaj o páté je zpět. Kozelkova trojka se na vás 
velmi těší.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,-

20. 2. 11:00 

KRALUPSKÝ MASOPUST
24. 2. 19:00 

4TET  
Již osmnáct let udivuje diváky svými neuvěřitelnými 
pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ 
SESKUPENÍ 4TET. Vstupné: 690,-, 650,-, 590,-

M ěsto Kralupy nad Vltavou vyhlašu-
je na památku básníka Jaroslava 

Seiferta AUTORSKOU LITERÁRNÍ SOU-
TĚŽ v rámci 27. ročníku festivalu poezie 
a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem obča-
nům ČR bez omezení věku a probíhá ve 
dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovr-
šených do 30. 5. soutěžního roku) a nad 
18 let bez omezení. Do soutěže lze při-
hlásit jednotlivé básně i cykly. Podmín-
kou je zaslat maximálně 200 původních, 
dosud nepublikovaných, česky psaných 
veršů, elektronicky nebo vytištěné ve 
čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí 
mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, 
a proto práce nesmí být podepsány ani 
jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsaho-
vat: tři neoznačené exempláře a neporu-

šenou, zalepenou obálku, ve které bude 
čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, 
věkem a bydlištěm. V elektronických ver-
zích budou údaje vypsány v těle e-mailu, 
nikoli v přiložených básních, které budou 
ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce 
se nevracejí.

Uzávěrka je 30. 5. 2022.
Vítězné práce vybrané porotou budou 

odměněny. Vyhlášení výsledků proběh-
ne v rámci festivalu poezie a přednesu  
Seifertovy Kralupy 2022 dne 17. 9. 2022.

Práce „Seifertovy Kralupy“ zasílejte 
na adresu: Kulturní a společenské stře-
disko v Kralupech nad Vltavou, nám.  
J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad  
Vltavou, k rukám Jitky Košťálové. Elek-
tronicky na: seifertovykralupy@mesto-
kralupy.cz. V případě dotazů kontaktujte 
Jitku Košťálovou na tel. č. 734 695 011.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
6. 3.

1. prodloužená základních 
tanečních kurzů

10. 3. Tančírna

12. 3. Ples TSK MLS

17. 3. Ivan Hlas trio 

Komorní sestava fungující už nějaký čas kolem písnič-
káře Ivana Hlase. V nádherných aranžmá, zdobených 
virtuózní hrou na akustické nástroje nejlépe vyniknou 
Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poezii 
textů. Hudebníci nejsou na naší scéně žádnými nováč-
ky, jejich radost z přímo předané muziky je pověstná. 
Kořeny ovlivňující hudbu tria jdou od hospodského 
blues přes městské balady a rokenrol až po melodic-
ké názvuky různých etnik. Je to hudba v dobrém slova 
smyslu lidová.
V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista Norbi Kovács 
a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.

29. 3. Taneční galavečer ZUŠ v Kralupech

SEIFERTOVY 
KRALUPY 
2022
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P o zhodnocení výsledků rozpočtů insti-
tucí MěÚ za rok 2020 se v březnu roku 

2021 kralupské zastupitelstvo jednomysl-
ně rozhodlo napřít síly a finance na nut-
nou obměnu rozvodů elektro v kulturním 
a společenském středisku. Díky solidnímu 
hospodaření se podařilo obratem vyčle-
nit zdroje na realizaci II. a III. etapy jinak 
pětifázového projektu. Tyto dvě etapy za-
hrnovaly odstranění původních rozvodů 
elektro z roku 1965 na velkém a malém 
sále včetně přilehlých prostor kulturního 
domu, které byly ještě stále v nevyhovují-
cím aluminiovém provedení a zcela logicky 
tak nesplňovaly současné revizní normy.  
Započalo tak výběrové řízení, v červ-
nu byla vysoutěžena firma Ulimex  

z Ústí nad Labem, která s nabídkou převy-
šující 10 milionů korun zakázku obdržela. 
První práce započaly se začátkem letních 
prázdnin. S příchodem chladnějšího poča-
sí v interiéru přibylo více pracovníků, ke 
konci kalendářního roku začaly prostory 
KD dostávat jasné finální kontury. Změn 
doznaly nejen rozvody skryté za zdmi, ale 
i rozvodné skříně v nich, výsledkem je mo-
derní a výkonné osvětlení. V kombinaci se 
světlou výmalbou, střídající se s tradiční-
mi vertikálními prvky v barvě červeného 
vína, se interiér jasně rozzářil a již zde ne-
ní šerých míst. Kazetový strop je osazen 
výkonnými stmívacími „bodovkami“, při 
plném spuštění vám neunikne ani náušni-
ce na parketu. Stmívat se mohou i světla 

žlabů pod balkony, kde bývala zejména při 
plesech velmi malá viditelnost. Prostor 
předsálí je také rozzářen několika druhy 
stropních svítidel a působí o poznání svět-
leji. Cestou po schodišti si jistě povšimnete 
nástěnných svítidel, která značí vaši cestu 
na balkony a k malému sálu. I v něm se 
prostor znatelně prosvětlil díky nastavi-
telným přídavným světlům, osvětlení nad 
barem či opět stmívatelným „LEDkám“ 
ve žlabech. Prokoukl i prostor hlavní šat-
ny KD, WC a přilehlých barů, které se již 
připravují na přivítání prvních hostů. Tě-
mi budou v měsíci únoru zejména taneč-
ní kurzisté nebo také návštěvníci dlou-
ho odkládaného divadelního představení 
Cyrano s Martinem Hofmannem v hlavní 
roli. Vylepšenou kvalitu zvuku budou moci 
ocenit návštěvníci představení 4TET s ne-
stárnoucím Jiřím Kornem.

Chtěli bychom touto cestou ještě zpětně 
poděkovat za bleskové rozhodnutí všech 
zastupitelů a představitelů MěÚ pustit se 
do této dlouho potřebné akce. O tom, že se 
kralupský kulturní dům rozzářil o pozná-
ní více, než si ho naposledy pamatujete, 
se můžete přijít přesvědčit již nyní. Zda je 
stejně světlá i budoucnost kulturní sezony, 
ještě tak úplně jasné není. Nad světlo jasné 
však je, že my zde v KaSSu se na vás stá-
le těšíme, připravujeme i dlouhodobě plá-
nované či překládané akce a budeme rádi 
za vaši podporu v podobě návštěv našich 
vnitřních či venkovních představení i v le-
tošním roce!

Za náš tým
ROBIN JANOŠ, 

ŘEDITEL KASS

Rekonstrukce elektroinstalace v KaSS 
Sál po rekonstrukci 

elektroinstalace
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Městská KNIHOVNA ÚNOR 2022
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

Městské MUZEUM ÚNOR 2022
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

Infobanka ČTK v knihovně
Kralupská knihovna získala pro své čtená-
ře přístup do Infobanky ČTK se zpravodaj-
stvím o Evropské unii. Přístup je otevřen do 
prosince 2022 a je možný z jednoho 
počítače ve studovně knihovny.

Infobanka národní tiskové a informační agentury ČTK před-
stavuje miliony zpráv od roku 1988 řazených podle několika 
výběrových kritérií. Dokumenty jsou uspořádány vždy do pří-
slušného kalendářního roku. Každý den přináší v průměru 100 
aktuálních zpráv z Evropy s ověřenými fakty a ve věcných a his-
torických souvislostech. Archivované zpravodajství ČTK je uži-
tečné pro novináře, analytiky, historiky či studenty.

Rok na Havajských ostrovech
Petr Nazarov vás tentokrát zavede na Havajské ostrovy, kde strá-
vil během několika pobytů více než čtrnáct měsíců. Bude vyprá-
vět o místních zvycích, o tanci Hula Hula, šamanismu a léčitelství  
Ho’oponopono, o přírodních krásách Havaje a  jednotlivých ostrovů. 

Mimořádný provoz dětského oddělení
Upozorňujeme na rozšířený dopolední provoz dětského oddělení 
o pololetních prázdninách v pátek 4. února a také o jarních prázd-
ninách v pondělí 7. února a v pátek 11. února od 8:00 do 11:30.

ŠÁRKA PÁNKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

OD ČTVRTKA 20. LEDNA
je pro širokou veřejnost otevřena výstava obrazů malířky Veroniky 
TUČKOVÉ: ZA OPONOU, výstava končí v sobotu 5. března.

SOBOTA 19. 2. V 15:00 HODIN
Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou obrazů. Vstupné 30 Kč  

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 
Velikonoční a jarní výstavu s lidovými tradicemi (ve spolupráci s Klu-
bem lidové tvorby Praha).

ČTEME Z KNIHY NÁVŠTĚV
„ZA TO STÁLO ŽÍT“ - výstava ke 120. výročí narození básníka Jaro-
slava Seiferta /do 31. 12. 2021/
26. 12. Díky za udržování vzpomínky na člověka, který by vzbudil 
lásku k poezii i ve dřevu.           Podpis nečitelný
28. 12. Velice hezké, milá průvodkyně. Zajímavá, hezky zpracovaná 
výstava  J. Seiferta.  Kozderovi
30. 12. Děkuji za hezkou výstavu. Eliška Kejlová
30. 12. Bylo krásné vidět jeho život na fotkách. Připomenout si jeho 
tvorbu. Můj srdcový básník od dětství.        Renata O.  a Lada H.

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA A IVETA BENDÍKOVÁ

Sledujte www.muzeumkralupy.cz (především složku online) a Facebook, kde pro vás stále připravujeme mnohé zajímavosti, videa, obrázky.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ÚNOR 2022

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

LEDNOVÝ KARNEVÁLEK  
PRO NEJMENŠÍ 
Ve čtvrtek 20. ledna 2022 dopoledne probě-
hl v budově DDM Kralupy Tradiční karneválek 
pro nejmenší. 
Děti a jejich doprovod se společně skvěle 
bavily při písničkách a různých pohybových 
hrách. 

21. REPREZENTAČNÍ PLES 
DDM KRALUPY 

21. Reprezentační ples Domu dětí a mládeže 
se koná v sobotu 12. března 2022 od 20:00 
v hotelu Sport. Předprodej vstupenek probí-
há od 11. 2. 2022 v kanceláři DDM. Cena:  
250 Kč. Těšit se můžete na bohatou tombolu, 
taneční vystoupení a skupinu OMEGA TAURUS 
4 pod vedením pana Jiřího Křováčka.

ZA TAJEMSTVÍM 
KRALUPSKÝCH STRAŠIDEL
Od listopadu 2021 do konce ledna 2022 pro-
bíhala naše již pátá bezobslužná venkovní 
hra tentokrát s názvem Za tajemstvím kralup-
ských strašidel. Účastnící si mohli kdykoliv pro-
jít sedm stanovišť, kde se seznámili se straši-
dly z knihy Jindřicha Havlíka - Kam se poděla 
Kralupská strašidla aneb Z vyprávění vltav-
ského vodníka. Díky QR kódům umístěním na 
jednotlivých stanovištích se dozvěděli i spous-
tu zajímavých informací např. o historii kra-
lupského kostela, klubu FK Kaučuk Kralupy, 
místních potocích i historii budovy, ve které 

sídlí naše DDM. Během února 2022 si mohou 
úspěšní luštitelé vyzvednout (v naší budově - 
Smetanova 168) drobné upomínkové předmě-
ty (certifikát a magnetky s motivy strašidel).

ZABIJAČKOVÉ HODY
Ve čtvrtek 24. února 2022 budou před DDM 
Kralupy probíhat nefalšované zabijačkové 
hody firmy Kohout a synové. A co vás čeká? 
Klasické zabijačkové dobroty (černá ovarová 
polévka, zabijačkový guláš, ovar, jitrnice, jeli-
ta, tlačenka atd.). Konání akce samozřejmě 
závisí na aktuální situaci a omezeních spoje-
ných s epidemií covid-19.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
23. 2. 2022 - 18:30 hod.

Momentka z Karneválku pro nejmenší
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ZŠ KOMENSKÉHO

Ž áky 2. – 4. ročníků ZŠ Komenského ná-
městí v rámci preventivního progra-

mu Zdravá 5 navštívila lektorka s kufří-
kem plným zajímavých nápadů, materiálů 
a her. Lektorka žáky zábavnou a interak-
tivní formou poučila o zásadách zdravého 
stravování.

Děti se dozvěděly, jak správně poskládat 
zdravou svačinu nebo co to je výživový ta-
líř a k čemu slouží. Seznámily se rovněž se 
zásadami pitného režimu. Lektorka žákům 
vysvětlila, kolik by měli denně vypít teku-
tin a proč do vyváženého jídelníčku nepa-
tří například slazené limonády či smažené 
brambůrky. 

Děti se do programu aktivně zapojily 
a soutěže i hry si velmi užily. S nadšením 
ve skupinách plnily zadané úkoly.

Program byl přizpůsoben potřebám ka-
ždého ročníku a pojetí odpovídalo věkové 
skupině tak, aby si ho děti užily a odnesly si 
z něj co nejvíce praktických znalostí. 

Ve druhém ročníku se žáci nejdříve za-
poslouchali do pohádky o Evičce a Péťovi. 

Potom je postava Evičky i Péti provázela 
celým programem. Dětem i učitelkám se 
program velice líbil.

RENÁTA POKLOPOVÁ, 

METODIK PREVENCE 

PRO 1. STUPEŇ

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

U ž delší čas se mezi učiteli informatiky 
na naší škole a jejich žáky ozývají slova 

jako Bee-Bot nebo Ozobot. V současné době 
se jejich slovník rozšiřuje o jména Spike, 
Mindstorms či Micro:bit. Nebojte se však, 
nejedná se o nové žáky divných jmen, ale  
o programovatelné stavebnice či roboty, 
které žáci využívají v hodinách informatiky. 

Na naší škole se již v aktuálním školním 
roce vyučuje podle nového školního pro-
gramu podporujícího informatické my-
šlení. Již žáky na 1. stupni připravuje na 
efektivní řešení problémů, pomáhá jim in-
formaticky myslet, učí je programování. 
Děti navíc taková výuka zajímá a při plnění 
zadaných úkolů jsou velmi šikovné a tvůrčí.  

ZORA ADÁMKOVÁ, 

ŠKOLNÍ KOORDINÁTORKA ICT

ZŠ JODLOVA

S e začátkem roku přichází i nové projek-
ty realizované naší školou ZŠ Jodlova. 

Jedná se o projekt Šablony III., který je 
financován z operačního programu ESF 
Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhají-
cí v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023. 
V rámci projektu budeme realizovat hned 
několik aktivit. Klub zábavné logiky a des-
kových her, čtenářský kroužek, doučová-
ní pro žáky ohrožené školní neúspěšnos-
tí nebo projektové dny, jejichž součástí 
je i canisterapie, která má u našich žáků 
veliký úspěch. (Canisterapie je název pro 
metodu pozitivního psychosociálního a fy-

ziorehabilitačního působení na potřebné 
osoby prostřednictvím speciálně vedeného 
a cvičeného psa nebo feny.) Projekt součas-
ně umožňuje vzájemné sdílení zkušeností 
pedagogů napříč podobným typem škol. 
Všechny tyto aktivity vycházejí z indivi-
duálních potřeb našich žáků.

Nejedná se zdaleka o první takový pro-
jekt. Naše škola má již mnohaleté zku-
šenosti s realizací projektů Šablony I.  
a Šablony II. Jsme velice vděční, že máme 
příležitost tyto aktivity znovu realizovat 
a rozvíjet tak naše děti i v dalších oblas-
tech, které dopomáhají k jejich vzdělávání. 

HANA MAZOCHOVÁ, 

ASISTENTKA PEDAGOGA 

Projekt šablony III. pro ZŠ Jodlova

Roboti ve škole 

Zdravá 5 na Komendě
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Canisterapie v ZŠ

Výuka informatiky

Hravě zdravě
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DG FANDÍ FILMU
Byl vyhlášen první ročník stu-
dentského filmového festivalu; 
zúčastnit se mohou autorské 
týmy, jejichž alespoň jeden člen 
je studentem DG./Hudba jedna 
báseň: Do Dvořákových symfonických 
básní Polednice a Vodník v podání 
České filharmonie se zaposlouchala 
v pražském Rudolfinu sexta./Děku-
jeme a ať vám chutná: Sbírku doma 
napečených zákusků, cukroví a ovoce 
pro přetížené zdravotníky z pražské 
nemocnice uspořádala tercie./Vstříc 
prosperitě: Zodpovědnému finanč-
nímu rozhodování se na semináři fi-
nanční gramotnosti učily třetí roční-
ky./Z Prahy do Buenos Aires na kole: 
O 10 000 kilometrech v sedle a ces-
tách k moři vyprávěl nad svými ces-

topisy nelahozevský rodák, 
vášnivý cestovatel a absol-
vent našeho gymnázia Vác-
lav Michovský./Quo vadis? 
Veletrh pomaturitního vzdě-
lávání Gaudeamus navštívili 

studenti druhých a třetích ročníků./
Měli jsme se přímo královsky: Studen-
ti prvních ročníků prošli Královskou 
cestu a exkurzi si zpestřili vlastním 
historickým výkladem o pražských pa-
mátkách./Již doplaval: Soutěž vánoč-
ních ozdob z 3D tiskárny vyhrál talíř 
s kapří kostrou./Zveme vás: Informač-
ní den k podávání přihlášek na gymná-
zium se koná 2. 2./Zkoušky nanečisto 
pro žáky 5. a 9. tříd a prohlídka školy 
se uskuteční 18. 2. 2022.

KLÁRA SIKOROVÁ, 
DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

S třední21 je kombinované 
lyceum, které ve čtyřletém 

maturitním oboru nabízí široký 
všeobecný základ doplněný od-
borným zaměřením. To si stu-
dent volí až na konci prvního 
ročníku, má tedy více času na 
rozhodnutí, kterým směrem se 
vydat, zda technickým, nebo 
humanitním. Jedná se o běž-
nou formu studia, studenti te-
dy denně docházejí na výuku. 
Střední21 primárně připravuje 
studenty k dalšímu studiu na 
vysoké škole, díky odbornému 
vzdělávání se však absolvent 
neztratí ani na trhu práce. 

Střední21 připravuje odpo-
vědné, samostatné a kriticky 
myslící studenty. Nabízí kvalit-
ní vzdělávací program, který je 
unikátní svou orientací na kom-
petence klíčové pro úspěšný ži-
vot v rychle se měnícím světě. 

Vytváří podnětné, motivující 
a otevřené prostředí. Je výji-
mečná nadstandardním jazyko-
vým vzděláváním podloženým 
mezinárodními certifikáty.

Den otevřených dveří
Zveme vás 12. února 2022 na 
Den otevřených dveří. Poznej-
te osobnosti, které za projektem 
stojí. Zjistěte, co udělat pro při-
jetí. Vyzkoušejte si anglický po-
hovor. Prohlédněte si prostory 
školy. Rezervujete si prosím čas 
návštěvy na stredni21.reenio.cz. 
Najdete nás na náměstí Jana 
z Dražic 169 v Roudnici nad La-
bem. 

Učte se smysluplné věci pod 
vedením inspirativních lidí, 
kteří z vás dostanou to nejlep-
ší. Ať si práci můžete vybírat, ne 
hledat. Více informací najdete 
na www.stredni21.cz.

Střední21 – nová 
možnost vzdělávání 
v Roudnici nad Labem

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE
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P rvních letošních čtyřicet 
zimních kilometrů v sed-

lech svých kol absolvovali kra-
lupští cyklisté a cyklistky při 
novoroční vyjížďce po komu-
nikacích mělnického okresu. 
Mnozí z nich se sešli na tradič-
ním sportovním setkání již po 
sedmadvacáté v rámci akce na-
zvané po Pavlu Kovaříkovi, ně-
kdejším aktivním propagátoru 
neorganizované cyklistiky na 
Kralupsku. Čekal je opět úsek 

ve směru Kralupy - Hostín - 
Vojkovice - Chlumín - Zálezlice. 
Trať absolvovala především 
skupina Kralupanů, ale byli tu 
i jezdci z Roztok u Prahy a Be-
rouna. Jízda trvala přibližně 
dvě hodiny. Mezi účastníky byli 
startující ve věku od deseti let 
i nad sedmdesát roků. Bylo jich 
tentokrát přes třicet a někteří 
se připojili k pelotonu z dalších 
míst na trase.

JIŘÍ HERAIN 

Rendo, jak hodnotíš uplynulý ročník 
Vánočního běhu – co do počtu účastníků 
a vybrané částky?
Letos jsme měli smůlu na počasí, celou noc 
až do rána pršelo, dalo se čekat velké bláto, 
po letech nárůstu přišel pokles na zhruba  
25 účastníků, ale výtěžku akce se menší počet 
běžců moc nedotkl, podařilo se vybrat krás-
ných 3 333 Kč, vloni to bylo jen o málo více.

Na co budou prostředky použity? 
Prostředky jsem předal Sportovnímu klubu 
vozíčkářů Praha, který má však celorepub-
likovou působnost, použijí je na svůj pro-
voz, mají osm různých oddílů (potápění, 
lyžování, tanec na vozíku), ke klubu mám 
důvěru, rok jsem u něj pracoval, jsem si 
jistý, že peníze budou využity správným 
směrem do poslední koruny.

Překvapilo mě, jak zdatní lidé běželi, věk 
60+, skvělá kondice pro dálkové běhy. 
Máš nějaký tip na to, jak zvládat maratony 
levou zadní? 
Dlouho běhat :). Dnes se hrozně podceňu-
je (nejen v běhu) vytrvalost nebo pokora. 
Chce to nikam nespěchat. Existují lidé, kte-
ří se zvednou z gauče a uběhnou maraton, 
ale jak po něm vypadají, jak dlouho nemo-
hou chodit... tím si to zhnusí. Trpělivost, to 
je to, oč tu běží, chci něco dokázat, ale bude 
to rok až dva trvat, počkat si a výsledek se 
dostaví. Nebo to dělat jako ten Ind, co měl 
taktiku, že nechal vymřít svoji konkurenci 
a na maratonech ve věkové kategorii 100+ 
vždy vyhrál, protože tam byl jediný. 

Je to jen o tréninku dálek a frekvenci? 
Nebo hraje roli i technika běhu? Připadalo 
mi, že spoluběžci skoro levitovali nad 
povrchem zemským.

Určitě je to i o technice, ale ne o jejím pře-
hnaném pilování, dříve také nikdo moc 
techniku neřešil. Jde spíše o to, aby se člo-
věk při běhu chybami nezranil nebo zby-
tečně nesnižoval výkon. Lidské tělo není 
hloupé, když bude člověk běhat dostatečně 
dlouho, bude naslouchat svému tělu, samo 
si najde polohu, ve které dokáže dlouhodo-
bě dobře fungovat a podávat dobré výkony, 
takže moje rada zní, být trpělivý a běhat :) 

Jak je možné, že maratonci nemají 
problémy s klouby?
Tak to vím naprosto přesně :), existují dva 
tábory, první říká: „Běhání, fuj, to ti zničí 
kolena.“ A mají pravdu. Pak se setkáš s borci, 
kterým je 80, pořád běhají maratony, v ži-
votě neměli nic s koleny, taky je to pravda. 
Pointa je v tom, že člověk, co nemá v 80 le-
tech problémy, byl celou dobu trpělivý, běhal 
pozvolna několik let, neběhal na krev, aby 
se úplně odrovnal. Dnes je taková móda, 
když chceš něčeho dosáhnout, jdeš do toho  
„hlava-nehlava“, ale pak s těmi následky mu-
síš ještě 30 let žít... takže TRPĚLIVOST :).

Součástí půlmaratonu bylo otužování ve 
Vltavě, kolik odvážných se smočilo? 
Málo :), my Kralupáci máme rezervy, v po-

lovině trasy se setkáváme s Řežáky, co mají 
úplně stejnou tradici, jen běží směrem ku 
Praze, těch se koupe v řece více. 

Jaká je optimální cesta k otužování, co 
jsou nejčastější chyby? Jak neublížit 
organismu?
Pozvolna, pomalu, začít od nohou, postup-
ně dosah vody zvyšovat, nikam nespěchat, 
když postavíš pevné základy, pak už dobrý 
dům nad nimi postavíš lehko, když základy 
odflákneš, barák spadne…

Pořád nás trápí covidová doba, jaké 
máš pro naše čtenáře (kromě sportu 
a otužování) doporučení?
Odborníci na přežívání v drsné přírodě tvr-
dí, že nejdříve člověka zabije strach, strach 
nastupuje první, kosí nejvíce, pak teprve 
následují objektivní příčiny. Takže nehltat 
a neposlouchat všechny zprávy, co se valí 
z televize, tím pro své zdraví udělá člověk 
nejvíc, i kdyby se držel jen této rady. Také 
trávit více času v přírodě. 

Jaké jsou tvé sportovní ambice do 
budoucna – krátkodobý či dlouhodobý 
časový horizont?
Chtěl bych zkusit, co lidské tělo dokáže, ur-
čitě nějaký delší řetězový maraton, ale moje 
největší překážka je čas, kterého teď ne-
mám nazbyt, nemám prostor tolik trénovat.
Běžecky mě láká Skandinávie a Island. Ne-
chávám to otevřené, uvidím, co bláznivého 
mě ještě napadne.

Co by ti mohla splnit zlatá rybka?
Ať jsme všichni více v klidu, ať víme, jak 
dojít ke své spokojenosti. 

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Mgr. René Kujanem, ultramaratoncem, překladatelem a žurnalistou

Ohlédnutí za Vánočním během

Skupina kralupských „novoročních“ jezdců před startem letošního 
cyklistického „Memoriálu Pavla Kovaříka“. 

Memoriál Pavla Kovaříka po sedmadvacáté
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startem
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Z áměrem tohoto projektu byla příprava 
širšího kádru čínské hokejové repre-

zentace na již zmíněné zimní olympijské 
hry, přičemž právě Pavel Husarik byl jed-
ním z trojice českých zástupců, kterým se 
dostalo této nevšední příležitosti. „Byla to 
skvělá zkušenost. Je mi jasné, že v hokeji 
už nezažiji nic tak podivuhodného,“ vzpo-
míná dnes už s trochou nostalgie současná 
opora kralupského týmu a v neposlední řa-
dě také trenér hokejové mládeže u kladen-
ských Rytířů. 

Vaše zařazení do týmu China Golden 
Dragon bylo pro spoustu hokejových 
pozorovatelů velkým překvapením. Jak jste 
se k tomuto zajímavému angažmá dostal?
Na Kladně jsem působil v juniorském tý-
mu, ovšem v oné době nebylo úplně zřejmé, 
jestli bych zde mohl dál pokračovat. Para-
metry se pro tuto hráčskou kategorii začaly 
znovu měnit a my jsme dost dobře nevěděli, 
jak to s námi bude dál. Na jaře však trenér  
(Josef Zajíc) přišel s tím, že by naše juni-
orka mohla odletět na dva týdny do Číny, 
kde by sehrála několik modelových utkání 
s tamní reprezentací. A tak se také stalo. 
V Číně jsme odehráli hned čtyři zápasy, při-
čemž tomu největšímu přihlížel i Jaromír 
Jágr společně s paní Zemanovou, ženou na-
šeho pana prezidenta. A právě zde proběhl 
můj první kontakt s čínským hokejem. V lé-
tě jsem pak od pana Zajíce dostal konkrétní 
nabídku na působení v týmu China Golden 
Dragon. Tento hokejový projekt, jenž byl 
primárně spojen s přípravou čínských ho-
kejistů na zimní olympijské hry, mi hned 
od začátku přišel hodně zajímavý. Říkal 
jsem si, že by to pro mě mohla být nezapo-
menutelná životní zkušenost, a tak jsem do 
toho šel. S mým začátkem studia na vysoké 
škole to byla naprosto ideální kombinace. 

Spolu s vámi byli v týmu ještě dva další 
čeští hráči. Jaká byla vaše úloha?
Bylo to hodně zajímavé. Třeba i proto, že 
jsme doposud neměli zkušenosti se senior-
ským hokejem. Nicméně naším úkolem by-
lo čínské hráče seznámit nejen s hokejovým 
prostředím na Kladně, ale také se životem 

tady v Česku. Konkrétně já jsem měl na 
starosti jednoho kluka (Li Mingjue), s nímž 
jsem trávil většinu času, dokonce u nás po-
byl i na Vánoce. Dodnes jsme ve vzájemném 
kontaktu. Jinak na ledě jsem zastával funk-
ci asistenta kapitána, primárně z komuni-
kačních důvodů. 

Jak byste své spoluhráče charakterizoval 
po herní stránce?
V rámci individuálních dovedností na 
tom byli čínští hokejisté překvapivě velmi 
dobře. Někteří z nich dokonce dosahovali 
úrovně českých hráčů, kteří hrají třeba naši 
Chance ligu (druhá nejvyšší soutěž v ČR). 
Po fyzické stránce totéž. Jenže nic z toho se 
nám nakonec nepodařilo přenést do zápa-
sů. Několik se jich sice herně povedlo, ale 
výsledkově se nám nedařilo. Tým postup-
ně propadal do deprese, ze které se už ne-
dostal. Ukázalo se, že čínští hráči jsou sice 
individuálně šikovní, ale mají problém se 
čtením hry a určitými zásahy do hry v jejím 
průběhu. Tady v Kralupech, když se neda-
ří, něco si v kabině řekneme, začneme hrát 
jednodušeji, soupeře přitlačíme atd. Číňané 

ale hrají stále stejně. S jednoduchým hoke-
jem, který na ně většina týmů praktikovala, 
si nevěděli rady. Naše mužstvo bylo zároveň 
hodně mladé. Číňané udělali chybu hla-
vě v tom, že sem neposlali své starší hrá-
če, s nimiž bychom dosáhli určitě lepších 
výsledků. Týmu také ublížil přesun třech 
nejlepších útočníků do USA. Paradoxně ale 
právě tam se na led údajně vůbec nedosta-
li. Kdybychom tuto řadu měli k dispozici, 
troufám si tvrdit, že bychom uhráli daleko 
více bodů.

Jaký režim měli čínští hráči během pobytu 
v Česku? Dostali určitou volnost, nebo byli 
pod soustavným dozorem?
Měli určitě větší volnost než doma, to beze-
sporu. Bylo evidentní, že si to hodně užíva-
jí, zvláště pak v obchodech. Několikrát byli 
nakupovat v Praze, kde se jim pochopitelně 
moc líbilo. Česko pro ně bylo obrovskou 
životní změnou, ovšem zvykli si poměrně 
rychle. Udržet si však potřebnou osobní 
disciplínu, to bylo pro některé hráče oprav-
du hodně těžké. Jak na ledě, tak v osobním 
životě. Nebylo divu, že se k nim po nějaké 
době přidal pan Yang, podle mě příjemný 
pán, jenž jim sice nic striktně nezakazoval, 
ale daleko pečlivěji na ně dohlížel. Myslím 
si, že to nakonec bylo ku prospěchu. 

Čína nemá u mnoha českých obyvatel 
nejlepší pověst. Museli jste se během 
zápasů potýkat s nevraživostí některých 
diváků?
Já osobně jsem byl spíše terčem vtípků 
z řad mých kamarádů. Češi si rádi dělají 
legraci ze všech a ze všeho, to mi nevadilo. 
Mnohem více se mě to dotýkalo např. v Pří-
brami, kde nenávist jednoho z diváků byla 
absolutně za hranou. Pro nikoho z nás to 
nebylo příjemné. 

Tým vedl legendární československý 
hokejista Jiří Šejba. Jak na něho 
vzpomínáte? Měli čínští hráči povědomí, 
jaká ikona s nimi stojí na střídačce? 
Z počátku toto určitě nevěděli. Když jim ale 
začal nějaké věci ukazovat na ledě, zbystři-
li. Myslím, že si je získal hlavně tím, jak se 

Hokejové dobrodružství  
ve znamení čínského draka
■ Letošní únor se ponese ve znamení zimních olympijských her, jež se uskuteční v čínském Pekingu. A protože 
je tento sportovní svátek  očekáván mnoha příznivci, rozhodli jsme se přispět do mlýna také jedním pikantním 
příspěvkem. Jeho hlavním protagonistou je kralupský hokejista Pavel Husarik, jenž si před dvěma lety vyzkoušel 
angažmá v čínském týmu China Golden Dragon působícím toho času v tuzemské II. lize.

ROZHOVOR s… Pavlem Husarikem, hokejistou HK Kralupy nad Vltavou

PAVEL HUSARIK (1999) 
HK Kralupy nad Vltavou

je odchovancem PZ Kladno. V dorostu a juniorech 
posléze pokračoval v týmu Rytíři Kladno. Poté již 
následovalo angažmá u China Golden Dragons, 
v jejichž dresu si vyzkoušel II. ligu dospělých. 
V Kralupech nad Vltavou nyní působí druhým ro-
kem. Zároveň nastupuje za tým UK Praha v EUHL, 
jejímž je studentem (obor Tělovýchova a geogra-
fie). V neposlední řadě stále působí u kladen-
ských Rytířů jako trenér mládeže (ročník 2012). 
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celkově projevoval. Pro mě je to určitě jeden 
z nejkvalitnějších trenérů, jaké jsem měl 
možnost poznat. Jinak Číňané samozřejmě 
mají zájem o ty nejlepší trenéry, přičemž 
velikost jména tomu všemu ještě více napo-
máhá. Pan Šejba toto splňoval. Bylo vidět, 
že ho uznávají. Totéž se však týkalo i dal-
ších českých hráčů z NHL, kteří v průběhu 
roku naši kabinu navštívili. Číňané se na ně 
dívali s obrovským respektem a úctou. Ani 
si nedovolili uhnout pohledem, sledovali 
každý jejich pohyb. 

Budete čínský tým na olympiádě sledovat? 
Ano, už se na to moc těším. Z Golden  
Dragon se určitě několik hráčů na olym-
piádě objeví. Dva mé tehdejší spoluhráče 
jsem nedávno zahlédl v Kunlunu (čínský 
tým, který jako jediný působí v ruské KHL), 
kde se jeden z nich dokonce dokázal pro-
pracovat do čtvrté lajny (Xiang Xu Dong). 
Již tady bylo vidět, že je hodně nadějným 
hokejistou.

Jak daleko byla účast Pavla Husarika na 
olympiádě v Pekingu? Byla i tato možnost 
ve hře? 
Přiznám se, že hlavou mi tato myšlenka 
proběhla. Kdy jindy se dostat na olympiá-
du, když ne teď? Myslím, že by to byl skvělý 
zážitek, navíc před domácími diváky. Nebu-
du lhát, i mě toto napadlo. Žádnou takovou 
nabídku jsem ale nedostal. Číňané pojali 
Golden Dragon ryze jako přípravu vlast-
ních hráčů, a přestože to podle výsledků 
úplně nedopadlo, dokázali se za půl roku 
hodně zlepšit. Jak po stránce hokejové, tak 
po stránce profesionálního přístupu, jenž 
byl od nich hned od prvních okamžiků vy-
žadován. 

Co vám sezona v čínských barvách dala 
a co vám naopak vzala? 
Byl to půlrok, ve kterém jsme nevyhráli. 

Pro hráče toto není vůbec dobré, neboť po-
stupně ztrácí motivaci a potřebný zápal do 
hry. Z tohoto pohledu to bylo hodně složité. 
Naopak mezi plusy řadím možnost poznat 
úplně jinou kulturu, bylo to hodně o zážit-
cích. Myslím si, že spoustu z toho už nikdy 
nezažiji. 

Povídejte…
Dostali jsme spoustu gólů v jednom zápa-
su a brankář hned druhý den nepřišel na 
trénink. Jako důvod uvedl špatný výkon 
z předchozího dne. Prý si nezasloužil ani 
tu možnost druhý den trénovat. Také jsme 
měli gólmana, který byl poslán z důvodu 
nedostatečné výkonnosti domů. Ten kluk, 
chudák, na to vůbec neměl, ovšem k dispo-
zici dostal výstroj i na naše poměry napros-
to profesionální. A právě celou tuto výbavu 
si nechal přes noc sušit před slánským sta-
dionem. To neměl dělat. Ráno po ní nebylo 
ani památky. 

Zajímavé byly i společné obědy. Často 
jsme se stravovali v čínských restauracích, 
kde se kluci cítili skvěle. Obsluze šli po jíd-
le pomoci do kuchyně, sklízeli ubrusy atd. 
Bylo neskutečně zajímavé tohle všechno 
sledovat. Na Kladně jsme třeba slavili čín-
ský nový rok, kde nás naopak učili v jejich 
restauraci vařit pověstné knedlíčky.

Po čínském dobrodružství jste zakotvil 
v Kralupech nad Vltavou. Jak se váš 
přestup zrodil? 
Když jsem skončil u Golden Dragon, ne-
byl žádný tým, do kterého bych se mohl 
vrátit. Jedno utkání jsem odehrál za Sla-
ný, ale nebylo to ono. Chtěl jsem hrát za 
klub, kde jsou nějaká pravidla a profesi-
onálnější přístup. A tohle všechno jsem  
v Kralupech našel. Lidé tady mají o hokej 
zájem, hodně nám fandí, podporují nás 
i při venkovních utkáních a já osobně si 
tady hokej moc a moc užívám. Rok v čín-

ském týmu byl sice zajímavou zkušeností, 
ale většinou jsme hráli před prázdnými tri-
bunami, nemluvě o již zmíněných špatných 
výsledcích. Jsem moc rád, že se nám nyní 
daří a hrajeme v popředí soutěže. 

Jak prozatím hodnotíte právě probíhající 
sezonu?
Zatím ji hodnotím veskrze kladně. Tým 
byl vhodně doplněn o mladé hráče, kteří 
jsou pracovití a mají velkou chuť hrát. Ny-
ní máme čtyři kvalitní pětky a především 
držíme pospolu. Parta je tu naprosto skvělá 
a osobně si myslím, že se to odráží i na ledě. 
Cílem je samozřejmě hrát co nejvýše a bavit 
diváky. Kam nás tohle všechno zavede, to 
se teprve uvidí.

Vám osobně se velmi povedlo derby 
s Mělníkem, kdy jste vstřelil ex-
kladenskému Cháberovi nádherný gól, 
nemluvě o vašem galapředstavení proti 
Rakovníku (čtyři branky). Podělte se 
s našimi čtenáři o zážitky spojené právě 
s těmito zápasy…
Derby s Mělníkem mělo skvělou diváckou 
kulisu. Myslím, že jsme si to všichni užili, 
přestože jsme nakonec na nájezdy prohrá-
li. Těch pět nastřelených tyčí, to se oprav-
du jen tak nevidí. S Cháberou jsme se poté 
dokonce potkali a pochopitelně si mě za 
tu branku dobíral. Nezapomněl ale přidat 
poznámku o tom, že v nájezdech jsem ho 
už nepřekonal. Zápas proti Rakovníku byl 
hodně zvláštní. Dlouho jsme prohrávali, 
ovšem až v poslední třetině jsme se nakopli 
a začali hrát s maximálním důrazem. Mys-
lím si, že jsme je v závěru hodně zaskočili. 
A moje góly? Jsem rád, že mi tam tento-
krát spadlo všechno, do čeho jsem plácl. 
Kéž bychom měli my všichni takové štěstí  
v play off. Držte nám palce! 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

D omácí krasobruslařský oddíl chystá 
již několik týdnů na sobotu 26. února 

45. ročník Kralupské kličky. Jedná se 
o jeden z nejstarších, nejnavštěvova-
nějších a také nejvěhlasnějších závodů, 
které se v Kralupech nad Vltavou kona-
jí. Historickou roční kontinuitu narušila 
až loňská drakonická „anti-covidová“ 
opatření, při kterých nebylo možné Klič-
ku uspořádat. Zatím poslední 44. ročník 
přivítal ve městě nad Vltavou přes dvě stě 
závodnic a závodníků ze 40 klubů. Zimní 
stadion je vždy v den konání závodu plně 
vytížen od brzkých ranních hodin až do 
těch pozdně večerních. „Kralupská klička je chápána 
jako velká společenská událost prezentující mladé kra-
sobruslaře z celé České republiky,“ konstatuje hlavní 
trenérka oddílu Simona Majrychová. Na závodech se 

pravidelně představuje i většina domácích závodnic. Ty 
se pokusí navázat na medailové úspěchy z předcházejí-
cího ročníku. Tehdy domácí „ledové“ naděje získaly dvě 
bronzové, čtyři stříbrné a dvě zlaté medaile. Závod bude 
samozřejmě probíhat tak, aby byla dodržena všechna 

aktuální protiepidemiologická opatření. 
A když to půjde, určitě se přijďte podí-
vat na spojení sportu a umění v podání 
závodnic a závodníků, kteří do Kralup 
nad Vltavou přijedou reprezentovat své 
kluby, vstup je zdarma. „Pozvané oddíly 
se u nás cítí dobře, vyhovuje jim prostře-
dí, zázemí, šatny, organizace, příjemný 
a přátelský duch i atmosféra, které jsou 
nedílnou součástí závodů, jež pořádáme. 
Ze zpětných pozávodních reakcí máme 
informace, že se k nám oddíly nadšeně 
vracejí a chtějí zažít náš pověstný aplaus, 
který (dle jejich slov) nikde není. My fan-

díme všem, tleskáme a užíváme si možnosti pořádat 
závody s několikaletou tradicí,“ konstatuje s hrdostí 
v hlase Simona Majrychová. 

JINDŘICH KOHM

Legendární Kralupská klička po pětačtyřicáté 
Závodnice s tre-
nérkami z kra-
lupského oddílu 
krasobruslení 
se připravují 
na svůj velký 
domácí závod, 
který proběh-
ne v sobotu 
26. února na 
zimním stadio-
nu v Kralupech 
nad Vltavou.
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LEDNÍ HOKEJ
Krajská liga (16. kolo)

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Slavoj Velké Popovice

1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 38. Prášek (Husarik) – 7. Bícha (Formánek), 
21. Synáč (Kasík, Mareček), 41. Bícha (Mareček, Culka), 44. Culka, 
59. Kasík

HC Spartak Žebrák  
– HK Kralupy nad Vltavou

4:3 po prodloužení  
(2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Mareš, 16. Bakule (Sládek), 35. Belda 
(Langer, Bakule), 65. Šmerhovský (Jícha) – 32. Chládek (Brandejský), 
40. Husarik, 49. Hampl (Prášek)

Liga juniorů

BK Havlíčkův Brod  
– HK Kralupy nad Vltavou

4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Pártl (Prášek, Fiala), 22. Hrdlička, 38. Kravec 
(Zych), 48. Kravec (Kutlvašr) – 9. Hamršmíd, 42. Hamršmíd (Kleveta, 
Šimůnek)

HC Chrudim  
– HK Kralupy nad Vltavou 

5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Gromadzki (Hykl, Pilař), 17. Macas (Hykl), 
26. Kalužík (Pavlík, Votava), 42. Macas (Burda, Kubíček), 55. Helikar 
(Gromadzki, Macas) – 60. Burger

HK Kralupy nad Vltavou  
– HK Draci Šumperk

1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 49. Hanousek (Hruška, Hron) – 24. Cekr (Horký, 
Tomiczek), 26. Kesler (Polách, Křivohlávek), 40. Pánek (Polách), 60. 
Polách (Minařík)

HC Kobra Praha  
– HK Kralupy nad Vltavou

3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Rejna (Svoboda), 41. Štípek (Svach, 
Bečvarčík), 43. Ribarovski (Bečvařík, Štípek) – 4. Stupka (Kleveta, 
Hron), 26. Stupka (Hron, Šimůnek)

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Slovan Ústí nad Labem

4:3 po prodloužení  
(0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Hanousek (Šimůnek, Kleveta), 44. Kleveta, 
50. Hanousek, 65. Typolt (Kleveta, Šimůnek) – 11. Kredl (Kincl), 12. 
Bartoň (Macek, Polata), 57. Gašpar (Svoboda, Tomšík)

VOLEJBAL
Juniorky (1. liga)

Kralupy – Jablonec 0:3 (18:25, 18:25, 20:25)

Kralupy – Jablonec
2:3 (23:25, 25:15, 25:27, 
25:18, 9:15)

Kralupy – Teplice 3:0 (25:14, 25:14, 25:17)

Kralupy – Teplice 3:0 (25:17, 25:10, 25:17)

Ženy (2. liga)

Kralupy – Příbram
1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 
16:25)

Kralupy – Příbram
2:3 (25:27, 25:23, 25:21, 
22:25, 11:15)

Kadetky (Extraliga)

Kralupy – Havlíčkův Brod 3:0 (25:22, 25:14, 25:12)

Kralupy – Olymp „B“ 0:3 (21:25, 15:25, 23:25)

Kralupy – České Budějovice 0:3 (18:25, 17:25, 19:25)

Kralupy – Plzeň 3:0 (25:13, 25:16, 25:19)

FLORBAL
Divize

Kralupy Wolves – Florbal Ústí B 4:6 (1:1, 3:3, 0:2)

Branky: 16. Jan Řehák, 22. Jan Řehák, 26. Jakub Manek, 37. Petr 
Husťák – 9. Jindřich Grosse, 27. Jiří Horák, 34. Jindřich Grosse, 40. 
Vladimír Štorek, 44. Jan Sattler, 56. Vladimír Štorek; rozhodčí: Patrik 
Trejbal – Jan Chuděj; vyloučení: 3 + Jakub Manek 5:1; využití: 0:0; 
diváků: 43; zásahy brankářů: David Kozel 25 – Tomáš Hlava 32.

Florbal Chomutov B U21  
– Kralupy Wolves

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

Branky: 6. Josef Huňat, 8. Martin Peksa, 16. Marek Nekuda, 18. 
Daniel Kučera, 32. Petr Krob, 53. Martin Peksa – 7. Adam Kozel, 
27. Pavel Procházka, 37. Pavel Procházka, 38. Pavel Procházka, 39. 
Adam Kozel, 44. Milan Kocián, 53. Jakub Manek; rozhodčí: Tomáš 
Šedivý – Lukáš Kešner.

KRASOBRUSLENÍ
12. ročník Lounské brusličky, Louny 
Kategorie Žactvo nejmladší B (22 startujících)

3. místo
Veronika Kohmová  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

Kategorie Žactvo mladší B (24 startujících)

10. místo
Dora Liemannová  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

Kategorie Připravka střední (16 startujících)

4. místo
Iblová Sofie  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

5. místo
Nováková Anna  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

6. místo
Havlínová Ella  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

7. místo
Čochnářová Hana  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

Kategorie Připravka velká (10 startujících)

4. místo
Urbanová Jana (TJ 
Kralupy nad Vltavou)

6. místo
Vernerová Rosálie (TJ 
Kralupy nad Vltavou)

XXXV. ročník závodu VELKÉ CENA LITVÍNOVA v krasobruslení  
(15. 1. 2022)
Pohárové závody ČKS (Českomoravského krasobruslařského svazu)
Nováčci starší (15 startujících)

6. místo 
Novotná Soňa  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

10. místo 
Juříčková Lucie  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

Nejmladší žačky (30 startujících)

22. místo
Kohmová Veronika 
(TJ Kralupy nad Vltavou)

Mladší žačky (29 startujících)

18. místo
Liemannová Dora  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

Žačky (28 startujících)

10. místo 
Kovářová Michaela  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

Velká cena Břeclavi (22.1. a 23.1. 2022, závod ČESKÉHO POHÁRU  
– nejvyšší výkonnostní soutěž)
Žačky (31 startujících)

31. místo 
Kovářová Michaela  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

Poděbradské ledové srdce (22. 1. 2022, klubová soutěž projektu 
Bruslička)
Žačky mladší C (17 startujících)

7. místo 
Pavlíčková Lilliana  
(TJ Kralupy nad Vltavou)

BASKETBAL
Kategorie U13 dívky

HB Basket Praha – BK Kralupy Junior
63:35 (12:6, 35:14, 
47:23, 63:35)

Basket Slovanka – BK Kralupy Junior
47:48 (15:6, 21:23, 
38:33, 47:48)

BK Kralupy Junior – TJ Sokol Kladno
56:45 (16:12, 36:23, 
45:37, 56:45)

BK Kralupy Junior – TJ Sokol Kladno
59:40 (13:2, 30:14, 
38:34, 59:40)

(kompletní sportovní zpravodajství najdete na webu 
kralupskyzpravodaj.cz)

Sportovní zpravodajství 
(od 7. ledna do 23. ledna 2022)
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 Skupinky max. 6 osob
 Neustálá korekce lektorem
Kde: budova Říp-2.patro, ul. Nerudova
Více info a rezervace: 
www.fyzio-stransky.cz, 
tel.: 732 814 338

SKUPINOVÁ CVIČENÍ s fyzioterapeutkou Mgr. Lucií Stránskou
DRUHY LEKCÍ:
CORE a funkční trénink – posilni nejen svůj střed těla 
ZDRAVÁ ZÁDA – protáhni celé své tělo

PŘÍMĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KEMP JIRKY VESELÉHO 
(více informací na: www.kempvesely.cz)
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MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU 
HLEDÁ DALŠÍ PRODEJNÍ MÍSTA  

PRO KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ, V PŘÍPADĚ 
ZÁJMU KONTAKTUJTE REDAKCI NA 

E-MAILU: zpravodaj@mestokralupy.cz
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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.

KOUPÍM A MÁM ZÁJEM
 o veškeré věci po vojácích, legionářích, četnících, 

policistech, pilotech, včetně uniforem, jejich jakých-
koli částí výstroje a vyznamenání, odznaků, nejlépe 

1. republika až do roku 1950.

Pište sms nebo volejte na 602 392 379, 
vždy se ozvu zpět. 

HLEDÁTE ZAJÍMAVOU A RŮZNORODOU PRÁCI?
Firma zabývající se zdravotnickou technikou, hledá asistenta servisního 
oddělení pro práci v sídle společnosti DARTIN spol. s r.o. Suchdolská 688, 
Horoměřice a dále u našich zákazníků.

Co pro tuto práci potřebujete?
 Vzdělání v oboru elektro
 Řidičský průkaz skupiny B
 Znalost PC a Aj výhodou
 Bezúhonnost, čistý TR, příjemné vy-
stupování a schopnost práce v kolektivu
 Nemáte-li praxi – rádi zaškolíme
Co nabízíme?
 Pracovní smlouvu, dle dohody – 
plný i zkrácený úvazek
 Zajímavou a různorodou práci 
s možností kariérního růstu
 Dobré finanční ohodnocení 
a zaměstnanecké výhody (stravenky,  

5 dní dovolené navíc, služební telefon, 
příspěvek na dovolenou, sport, 
kulturu)
A co budete dělat?
 Příprava, kompletace, opravy 
a instalace zdravotnické techniky 
a zařízení

Zaujala Vás naše nabídka?
Více na www.dartin.cz
Váš životopis a motivační dopis 
zašlete e-mailem na adresu: 
s.mindl@dartin.cz
Ing. Štěpán Mindl tel. č.: 603 194 755.




