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V objektu se nachází 350 parkovacích 
míst hlídaných kamerami, rovněž ví-

ce než 100 uzamykatelných míst pro kola. 
„Po skončení a vyhodnocení zkušebního 
provozu bude areál oficiálně slavnostně 

otevřen,“ poznamenal Libor Lesák, mís-
tostarosta Kralup. 

Dále ke stavu parkovacího domu doplnil: 
„Nabíječky na elektromobily zatím nejsou 
funkční, čeká se na zapojení trafostanice 

od ČEZu, mělo by to být hotové do konce 
měsíce.“ Okolí parkovacího domu prošlo 
rovněž četnými změnami, je zde nová zeleň 
a vsakovací nádrže na vodu. 

Pokračování na str. 3

Změny parkování
Město spustilo provoz parkovacího domu
■ V pondělí 14. února 2022 byl otevřen parkovací dům ve zkušebním provozu.  
Občané mohli využít parkovacích prostor již od brzkých ranních hodin. 
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 Veřejná anketa.
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Milí spoluobčané,
zdravím vás opět po měsíci, je pravé 
poledne, když píši tyto řádky, venku zní 
zvony našeho krásného kostela, do ote-
vřených oken mojí kanceláře proniká čilý 
městský ruch a bujarý dětský smích. 

Ve vzduchu je cítit jaro, první kvítka 
se derou na zemský povrch a rozradost-
nění opeřenci začínají zpívat svoje ve-
selé melodie. Miluji tohle roční období, 
kdy všechno ožívá, je plné radosti a na-
děje. Na stromech raší pupeny, mnohde jsou již k vi-
dění „kočičky“. Byl by hřích takovou nádheru ne-
chat bez povšimnutí a neprožít kouzlo jara z bezpro-
střední blízkosti, proto vezměte (stejně jako já) ba-
toh na záda, pohory na nohy a hurá ven. 

Při toulkách přírodou člověk vidí svět z jiné per-
spektivy, zapomene na veškeré starosti. Může ne-
chat myšlenky volně plynout. Nebo je vědomě zasta-

vit a zaposlouchat se do zvuků lesa, 
kochat se krajinou, vnímat hřejivé do-
teky slunečních paprsků. Se západem 
slunce, ošlehán větrem, dorazí domů, 
příjemně unaven spočine u rodinného 
krbu, sdílí své štěstí s blízkými.

To je můj recept na šťastné bytí, 
nejen na tento měsíc. Žít v přítom-
nosti, teď a tady, nečekat, až budu 
mít tohle nebo tamto, až se stane to 

či ono, radovat se z dalšího dne, každého hezkého 
momentu: úsměvu dítěte, vrnění kočky, vůně kávy, 
nového Zpravodaje. Žít tady pospolu a dobře, to 
je oč tu běží. ;) Příjemné čtení březnového vydání 
přeji, věřím, že si v něm každý najdete to své. A ne-
zapomeňte, se sluncem v duši a srdcem na dlani 
jde všechno lépe, 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem�

u RM schválila Nařízení města Kralupy nad Vlta-
vou č. 1/2022 o placeném stání na místních komu-
nikacích ve vymezených oblastech města Kralupy 
nad Vltavou, v předloženém znění, s účinností od 
1. 3. 2022. 
u Rada města schválila změny rozpočtu r. 2022 – 
převody, které neovlivní výši rozpočtu: Převedení 
finančních prostředků v celkové výši 961 388,28 
Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na havárie) na kap. č. 5 – realizace inves-
tic, § 3412. Finanční prostředky budou použity 
na akci „Zimní stadion - stavební opravy po požáru 
v ubytovací části“. Jedná se o sanační práce ve výši  
361 388,28 Kč a stavební opravy po provedení sa-
nací cca 600 000 Kč. Tyto práce budou proplaceny 
pojišťovnou a vráceny do rezervy města.
u Rada města schválila uzavření příkazní smlouvy 
na výkon autorského dozoru v rámci stavby „Rekon-
strukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského, 
Kralupy nad Vltavou“, se společností PLÁN PLUS, 
s.r.o., Horňátecká 19, Praha 8 – Kobylisy, za celko-
vou cenu 280 000 Kč bez DPH, resp. 338 800 Kč 
vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu 
odboru RIaSM na rok 2022.
u Rada města schválila uzavření smlouvy o dí-
lo na vypracování projektové dokumentace 
pro společné územní a stavební povolení a do-
kumentace pro provedení stavby na akci „Re-
konstrukce křižovatky ulic Cesta brigádníků,  
J. Wolkera a K. Čapka, Kralupy nad Vltavou“ s do-
davatelem PF PROJEKT, Soukenická 64/22,  
274 01 Slaný za celkovou částku 206 000 Kč bez 
DPH (249 260 Kč vč. DPH). 
u Rada města schválila uzavření smlouvy o dí-
lo na vypracování projektové dokumentace pro 
společné územní a stavební povolení a dokumen-

tace pro provedení stavby na akci „Oprava ko-
munikace v ulici J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem PF PROJEKT, Soukenická 64/22,  
274 01 Slaný, za celkovou částku 142 000 Kč bez 
DPH (171 820 Kč vč. DPH). 
u Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí in-
dividuální finanční dotace formou vyrovnávací platby  
na základě Smlouvy o pověření výkonem slu-
žeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem 
S-0319/SOC/2020 pro Charitu Kralupy nad Vlta-
vou, poskytovatele sociálních služeb, Sokolská 139,  
na poskytování sociálních služeb, ve výši 500 000 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 
(Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), 
položky 5223 (Neinvestiční transfery církvím a ná-
boženským společnostem).
u Rada města vzala na vědomí informaci o ter-
mínu zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních 
škol pro školní rok 2022/2023 ve dnech 5. 4. 2022 
a 6. 4. 2022. Organizace a průběh zápisu budou 
určeny a včas upřesněny podle vývoje situace s ko-
ronavirem a onemocněním COVID-19 dle vládních 
opatření.
u Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na 
nákup použitého vysokozdvižného teleskopického 
vozíku JCB TELETRUK TLT 35D dle specifikace uve-
dené v příloze důvodové zprávy s dodavatelem Ko-
milo s.r.o., se sídlem Přemýšlenská 38/455, 182 00 
Praha 8, IČO: 45798982, za cenu 1 150 000 Kč bez 
DPH, a to v souladu s postupem podle části 5. písm. 
r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, tj. přímým zadáním.
u Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na 
nákup 2 ks velkoobjemových kontejnerů s firmou El-
koplast s. r. o. za cenu 316 000 Kč bez DPH.

PONDĚLÍ 25. 4. v 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

�
veřejné jednání
zastupitelstva města

VÝROČÍ 7. 3. 1850 narození T. G. Masaryka

PIETA 7. 3. 2022 v 11:00 hodin na mostě přes řeku

VÝROČÍ 22. 3. 1945 nálet

PIETA 22. 3. 2022 v 10:00 hodin v kostele
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Dokončení ze str. 1
Vjezd do parkovacího domu se nachází 
v ulici Havlíčkova. Poplatek za parkování 
uhradí zákazník na automatické pokladně 
při výjezdu. Běžná cena parkovného je 15 
Kč za 24 hodin (režim P + R, podmínka ka-
ždodenního vyparkování), lze platit hotově 
i platební kartou. Více informací, včetně 
kompletního parkovacího řádu, najdete na 
webu: www.mestokralupy.cz.

Parkovací karty 
Od 14. 2. byl rovněž spuštěn prodej parko-
vacích karet pro parkovací dům, jsou k do-
stání v pokladně a infocentru MěÚ Kralupy 
nad Vltavou (přízemí). 
Zájemci mohou vybírat ze tří variant:
 Měsíční parkovací karta – pořizovací ce-
na: 300 Kč (20x vjezd);
 Čtvrtletní parkovací karta – pořizovací 
cena: 765 Kč (60x vjezd, 15 % sleva);
 Půlroční parkovací karta – pořizovací ce-
na: 1 530 Kč (120x vjezd, 15 % sleva).

Záloha na každou zakoupenou kartu či-
ní 500 Kč.

Konec možnosti parkování 
na soukromém pozemku

Od pondělí 14. února 2022 došlo také 
k prvním změnám v režimu parkování 
v centru města. 

Na doposud volné ploše mezi nádražím 
a kostelem (viz foto), která je soukromým 
pozemkem, již nebude možné parkovat. Dě-

kujeme za pochopení a věříme, že potřeb-
ný komfort vám pro tyto účely zajistí nový 
parkovací dům, případně ostatní parkovací 
místa (Palackého nám., Vaníčkova ulice).

Změny cen parkování 
od 1. 3. 2022
S účinností od 1. 3. 2022 dochází ke změ-
nám cen placeného stání na místních ko-
munikacích ve vymezených oblastech měs-
ta Kralupy nad Vltavou, jedná se o lokality 
s parkovacími automaty (Vaníčkova ul., 
Žižkova ul., Jiráskova ul., Palackého ul., 
Palackého nám., parkoviště u pošty). Par-
kovacího domu se tento tarif netýká.

Parkovací automaty budou 
přenastaveny následovně: 
 první hodina - 10 Kč;
 každá další započatá hodina - 30 Kč.

Tyto nové ceníky budou součástí infor-
mačních tabulek na parkomatech. 

ANDREA JŮNOVÁ

Změny parkování
Město spustilo provoz parkovacího domu

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

08:00 – 11:00  

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

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

PROVOZ PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ MĚÚ

ÚŘEDNÍ DNY pondělí, úterý, středa, čtvrtek pátek

Vjezd/výjezd
vjezd 

7:45 - 17:30
výjezd

do 18:00
vjezd 

7:45 - 13:30
výjezd

do 14:00

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

VIDEO: do parkovacího  
domu dorazila první vozidla.

VIDEO: vyjádření místostarosty 
(Libora Lesáka) k zahájení 
provozu parkovacího domu.
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K onec zimy se na silnicích nezřídka vi-
ditelně podepíše. Kombinace velkých 

teplotních výkyvů a narušeného povrchu 
cest, kudy mnohdy proniká vlhkost do kon-
strukce vozovky, stojí často za rozrušením 
pojezdových vrstev. „Tato porušení se pak 
během jara a běžně až do léta projevují  
ve formě výtluků. S opravami začínáme 
v průběhu března, jakmile se otevírají as-
faltárny. Aby měly opravy smysl i z ekono-
mického hlediska, provádíme je obvykle ve 
větších objemech, aby byla auta s opravnou 
směsí patřičně vytížena,“ vysvětluje důle-
žitou jarní agendu Luboš Němec, ředitel 
Technických služeb města Kralupy n. Vlt. 
(TSM). Dodává, že by se pro pár kilogramů 
horkého asfaltu nevyplatilo jezdit i z dal-
šího hlediska, menší objem asfaltu by byl 
problém dovézt v požadované teplotě. 

Pracovníci TSM se (s ohledem na poptáv-
ku Kralup nad Vltavou) budou v jarních 
měsících spoluúčastnit revitalizace parku 
před Dvořákovým gymnáziem. Jejich úko-
lem bude oprava chodníkové sítě. „V plánu 
je odstranění stávajících již nevyhovujících 
pěšin a jejich nahrazení mlatovými povr-
chy v nových betonových obrubách. Tyto 
práce jistě nemalým dílem přispějí ke zpří-
jemnění tohoto místa pro místní obyvate-
le,“ věří Luboš Němec. Dle Jana Kobery, 
vedoucího odboru životního prostředí, je 
dále v plánu například výsadba trvalkové-
ho záhonu kolem sochy Antonína Dvořáka. 
„Trvalky budou zdobit také Čechovu ulici, 
nebo Seifertův park v Lobečku. Přestože 
se zatím nedaří centrální rekonstrukce to-
hoto parku z důvodu nemožnosti přidělení 
dotace, zabezpečíme důstojný vzhled této 
lokality s ohledem na její místo a odkaz no-
sitele Nobelovy ceny,“ plánuje Jan Kobera.

Častým omylem je, že pracovníci TSM 
mají v kompetenci plný rozsah městské 
zeleně. „Zelené plochy ve městě, které se 
nalézají na sídlištích a v zástavbách rodin-
ných domů, jsou ale v převážné většině udr-
žovány soukromými firmami, které si na 
tuto činnost najímá město. Kontrolu nad 
prováděním těchto prací provádí odbor ži-
votního prostředí, který tyto firmy, včet-
ně TSM, najímá,“ objasňuje Luboš Němec. 
Kralupy nad Vltavou jsou pro účely údrž-
by zeleně rozděleny na sedm lokalit. TSM 
se sice podílejí, ale jen z malé části. Pečují 
o zeleň v městské části Zeměchy a podél 
komunikací. Údržbu v ostatních částech 
Kralup budou letos a v následujících letech 
obstarávat dva již tradičně spolupracující 
subjekty, společnost Víta Humpla a Mila-
na Jandy, dále společnost Zenova, která 
vysoutěžila zakázku nově.

Staráme se o kompletní údržbu stávají-
cích trávníků, stromů, keřů a živých plo-
tů, včetně estetických prvků, které tvoří 
letničky, trvalky a okrasné záhony. „Zvý-
šená četnost údržby je v základních a ma-
teřských školách. Důvodem je zajištění 
bezpečnosti dětí a uzpůsobení travnatých 
ploch k dětským hrám. Celkový objem fi-
nancí do zeleně přesahuje 14 miliónů ko-
run ročně, což je dle mého názoru velká 
částka, a to i s ohledem na skutečnost, že 
v přepočtu na metr čtvereční zajišťujeme 
údržbu nejlevněji ze všech měst ve Středo-
českém kraji,“ říká Jan Kobera. Dodává, 
že existují dotační programy na zakládání 
nových parků, květnatých luk a podobně, 
ale pro jejich budoucí údržbu by bylo opět 
potřeba čerpat peníze z rozpočtu městské 
kasy, což nelze neomezeně. 

MARTINA IVANOVÁ

Po zimě jsou klíčové opravy vozovek
■ Nadcházející příchod jara se promítá i do úkolů, kterým se musí věnovat pracovníci technických služeb města. 
Mimo rutinní opravy výtluků ve vozovce se zabývají také jednorázovými projekty, tentokrát například revitalizací 
parku na Dvořákově náměstí. 

Pod vedením Luboše Němce se v nadchá-
zejících týdnech a měsících neplánují 

jen standardní každoroční opravy. Velkou 
změnou, která se promítne do činnosti pří-
spěvkové organizace, je například změna 
tarifu parkovacích automatů. 

Do agendy TSM spadá také správa a provozo-
vání městských parkomatů. Kralupany čeká 
změna jejich tarifu. Co to pro vás znamená?

Na základě požadavku města dojde k pře-
nastavení těchto zařízení tak, aby vyhovo-
vala novým tarifům, které si vedení měs-
ta zvolilo. První hodina bude za 10 korun, 
každá další započatá hodina za 30 korun. 
Součástí změny nastavení parkovacích au-
tomatů je výměna informačních tabulek 
na parkomatech, které budou tyto změny 
reflektovat. 

ROZHOVOR s… Lubošem Němcem, ředitelem Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

Změny v parkování a obnova košů
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Park na Dvořákově náměstí 
čeká revitalizace

Parkomaty procházejí 
změnou nastavení 
tarifů
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M ěsto Kralupy nad Vltavou nabízí i v le-
tošním roce možnost sběru biood-

padů do speciálních nádob (biopopelnic). 
V současné době této služby využívá již 920 
domácností, které své vytříděné bioodpa-
dy ukládají do hnědých biopopelnic. Tímto 
způsobem sběru se v loňském roce vytřídi-
lo téměř 382 tun biologicky rozložitelného 
odpadu, který byl následně uložen na kom-
postárnu. I v letošním roce bude město tuto 
službu pro své občany zajišťovat. Svoz bude 
probíhat vždy ve středu 1x za 14 dnů. Da-
tum prvního svozu připadá v  tomto roce 
na středu 6. dubna 2022 a poslední svoz 
proběhne ve středu 30. listopadu 2022.

Občanům, kteří se do sběru bioodpa-
du zapojili již v předchozích letech, budou 
biopopelnice vyváženy automaticky. Není 
nutno se do systému svozu bioodpadu ka-
ždoročně nahlašovat.

Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, odboru životního 
prostředí, kde dostanou veškeré informa-
ce o této službě. Kontaktní osobou je paní 
Helena Traxlová (tel.: 315 739 944, 2. pa-
tro – číslo dveří 216). Každý nový zájem-
ce si musí na vlastní náklady pořídit spe-
ciální biopopelnici, která je určena právě  

pro svoz biologicky rozložitelného odpadu. 
Jiné nádoby, než speciální bionádoby, ne-
budou akceptovány. 

Svozová společnost FCC Regios, a.s. na-
bízí možnost pronájmu nebo odkupu těchto 
speciálních bionádob. Pro rok 2022 byly 
spol. FCC Regios, a.s. pro odkup a proná-
jem biopopelnic stanoveny tyto ceny: 

Cena pronájmu biopopelnice:
140 litrů 345 Kč včetně DPH 

240 litrů 437 Kč včetně DPH

Cena při odkupu biopopelnice 
do osobního vlastnictví:

140 litrů 1 198 Kč včetně DPH 

240 litrů 1 682 Kč včetně DPH

Náklady na svoz a uložení bioodpadu na 
kompostárnu bude stejně jako v předchá-
zejících letech hradit za své občany město 
Kralupy nad Vltavou.

A jaké biologicky rozložitelné odpady 
rostlinného původu je možno do 
biopopelnice ukládat?

 Listí, tráva, plevel, seno;
 zbytky rostlin - kořeny a listy zeleniny, květiny, stará 
zemina z květináčů apod.;
 kousky větví, keřů a stromů (posekané, nastříhané, 
pořezané nebo zpracované štěpkovačem), piliny, hob-
liny, kůra;
 spadlé ovoce;
 zbytky zeleniny a ovoce (včetně citrusových plodů);
 čaj, káva;
 skořápky ořechů; 
 exkrementy drobných domácích zvířat;
 neznečištěný kuchyňský odpad rostlinného původu. 

Co v žádném případě do biopopelnice 
nepatří?
 Maso, kosti;
 oleje a tuky;
 tekuté a mastné potraviny;
 obaly od potravin;
 uhynulá zvířata;
 anorganický kočkolit.

Jaké základní parametry  
má mít biopopelnice?
 Objem – 140 nebo 240 litrů;
 barva – hnědá;
 větrací otvory v těle nádoby;
 mřížka situovaná ve dně nádoby, která vylepšuje pro-
ces odpařování vody. 

HELENA TRAXLOVÁ, 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sběr bioodpadů přímo z domácností

Kromě parkování zabezpečujete také blo-
kové čištění ulic. Je již znám příští termín?
Další blokové čištění čeká město a TSM 
v průběhu měsíce dubna a května. Probí-
hat bude ve standardním režimu, tedy bude 
vydán plán čištění jednotlivých ulic s uve-
denými daty. V jednotlivých ulicích bude se 
sedmidenním předstihem instalováno pře-
chodné dopravní značení, aby byli občané 
včas informováni. Další možnost je podívat 
se přímo na vydaný plán čištění a zde si na-
jít ulici s uvedeným datem čištění.

Kde Kralupané dokument naleznou?
Tento dokument bude včas zveřejněn  
na stránkách TSM – www.tskralupy.cz  
a na facebookových stránkách města Kra-
lupy nad Vltavou. Určitě bych rád tímto 
upozornil občany na nutnost dodržování 
přechodných omezení. Jednak tím pomů-
žete snazšímu a řádnému úklidu vozovek 
po zimě, ale také případně ušetříte za poku-
tu či odtah. Tato akce bude probíhat v úzké 
spolupráci s městskou policií. 

Od podzimu se věnujete také obnově košů, 
v jaké fázi se nacházíte?
První koše, které se dočkaly výměny, byly ty 
v centru, dále se bude pokračovat směrem 
k okrajovým částem. Jedná se o poměr-
ně velký počet, dodávka je tedy rozdělena  

do několika částí. Pokud půjde vše dle plá-
nu, mělo by být během jara hotovo. Celkově 
město objednalo 300 kusů nových betono-
vých košů s pozinkovou vložkou a stříškou 
proti zatékání vody. Původní modré koše 
byly svou kapacitou, vzhledem a stavem da-
ným jejich stářím, již nevyhovující. 

Co výměna kontejnerů?
Co se týká kontejnerů u panelových domů, 
tam probíhá výměna každý rok. Tento rok 
plánujeme výměnu zhruba 40 kusů za nové 
plastové. Zde dochází k výměně dle aktuál-
ního stavu každé z nádob. Standardní život-
nost ocelových nádob činí přibližně 15 let.  

Chtěl byste se podělit o nějaké plány 
týkající se delšího časového období?
Další plány bych si nechal do příštích vy-
dání, až se bude blížit jejich realizace. Rád 
bych ale využil této příležitosti k tradič-
ní výzvě občanům, kteří mají na zahradě 
hezky vypadající strom, ale přesto zvažují 
v letošním roce jeho pokácení. Možná to 
je právě ten, jenž bude v roce 2022 během 
vánočních svátků zdobit městské náměstí, 
jako strom vánoční. Máte-li zájem o tuto 
spolupráci, neváhejte se nám ozvat.

MARTINA IVANOVÁ

Nové betonové koše  
s pozinkovou vložkou
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V rámci kampaně ORLEN 
Unipetrol lidem si obyva-

telé měst Kralupy nad Vlta-
vou a Veltrusy zvolí v každém 
městě k realizaci jeden projekt  
ze tří nabízených možností. Ví-
tězné projekty budou násled-
ně realizovány daným měs-
tem z finančního daru ve výši 
1 000 000 Kč od společnosti 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Hlasování o návrzích bu-
de probíhat buď elektronicky  
na webov ých stránkách  
www.orlenunipetrollidem.cz 
nebo vyplněním hlasovacích 
lístků a jejich vhozením do spe-
ciálních schránek s vizuálem 

kampaně, které jsou umístěny 
ve městech Kralupy nad Vlta-
vou a Veltrusy v prostorách ve-
řejně přístupných institucí.

Hlasování bylo zahájeno 
24. 2. 2022 a bude probíhat až 
do 31. 3. 2022 do 24:00 hod.

Každý hlasující má k dispozi-
ci pouze jeden hlas.

Konečný součet hlasů po 
skončení hlasování určí pro-
jekty vybrané k realizaci v kaž-
dém městě. Výsledky hlasová-
ní budou zveřejněny nejpozději  
do 29. 5. 2022 na webových 
stránkách kampaně. 

LENKA CÍSLEROVÁ, 

VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY

Rozhodněte o vítězném 
projektu pro Kralupy
■ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. připravil ve spolupráci 
s městem Kralupy nad Vltavou a městem Veltrusy 
projekt, o jehož zaměření budou moci rozhodnout 
občané prostřednictvím hlasování. 

Hlasování o návrzích bude probíhat buď 
elektronicky na webových stránkách 
www.orlenunipetrollidem.cz nebo 

vyplněním hlasovacích lístků
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NAVRŽENÉ PROJEKTY MĚSTA VELTRUSY JSOU:

NAVRŽENÉ PROJEKTY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU JSOU:



V únorovém čísle Kralupského Zpravoda-
je byl tomuto tématu věnován obsáhlý 

článek, nezbyl však prostor pro anketu me-
zi všemi zastupiteli a radními, jejich postoje 
k projektu si můžeme přečíst na následu-
jících řádcích.

Ať jste hlasovali pro či proti, 
jaké byly vaše pohnutky? 
Kde vidíte přínosy/rizika projektu?*

PETR HOLEČEK 
STAN

„Budu rád, pokud se z ne-
utěšeného koutu Kralup 
stane příjemné místo pro 
bydlení v blízkosti do-
pravních terminálů, ná-
břežní zeleně a nového centra města.“ 

VOJTĚCH POHL 
Kralupy Nová VLna

„Na úvod je potřeba ale-
spoň stručně shrnout, co 
bylo předmětem hlaso-
vání. Jednalo se primár-
ně o uzavření Smlouvy 
o spolupráci mezi městem a investorem 
projektu v lokalitě před nádražím (společ-
nosti Finep a Citronelle). Smlouva o spo-
lupráci upravuje oboustranně podmínky 
průběhu projektu, o kterých se dlouhodo-
bě jednalo. Nedílnou a podstatnou součás-
tí této smlouvy je Smlouva o směně, která 
upravuje směnu pozemků mezi městem 
a investorem. Předložený návrh Smlouvy 
o spolupráci obsahoval povinnosti pro de-
velopera jako například dodržení poměru 
parkování (jedno místo na jednu bytovou 
jednotku), příspěvek na vznik nové mateř-
ské školky v dané lokalitě ve výši 11 mil. 
Kč, příspěvek ve výši 2 mil. Kč na projekto-
vou dokumentaci nové Nádražní ulice, kte-
rou by po směně pozemků mělo vybudovat 
město. A nově investiční příspěvek ve výši 
10 mil. Kč na volnočasový areál u řeky po-
blíž řešené lokality. Na druhé straně inves-

tor v předloženém znění Smlouvy o směně 
požadoval směnu pozemků v severní čás-
ti lokality (v okolí současného parkovací-
ho domu) za pozemky pod budoucí novou 
a narovnanou Nádražní ulicí. Na svých pů-
vodních pozemcích by mohl investor zre-
alizovat 8-9 bytových domů, ale po směně 
pozemků až 13, tedy okolo 700 avizovaných 
bytových jednotek. Z těchto okolností vy-
vstala moje největší obava, kterou je zvý-
šená doprava v centru, do kterého vede je-
diná příjezdová cesta přes kruhový objezd 
u městského úřadu. V návrzích smluv jsem 
postrádal relevantní řešení dopravy s ohle-
dem na další rozvoj centra města, proto 
jsem předložené znění smluv svým hlasem 
nepodpořil. Svým rozhodnutím jsem nemí-
nil blokovat revitalizaci zanedbané plochy 
v centru města, mým zájmem bylo získat 
výhodnější obchodní podmínky a výchozí 
pozici pro město.“ 

TOMÁŠ PEKÁREK 
ANO

„Opravdu se v dnešní do-
bě ještě najde někdo, ko-
mu je nutné vysvětlovat, 
proč podporujeme byto-
vou výstavbu? Opravdu 
se tady najde někdo, kdo by zcela vážně 
rozporoval její potřebnost a nutnost? Ano, 
slyšeli jsme sice od některých mnohokrát, 
že ‚bytovou výstavbu sice podporují, ale….̒ 
Vždy, když něco takového slyším, vzpome-
nu si na slova Eddarda Starka: ‚Všechno 
před slovem ALE jsou jenom koňský s*ač-
ky.‘ Časté argumenty nedostatečnou infra-
strukturou jsou úplně liché, protože tu je 
samo sebou potřeba budovat současně, což 
se v této lokalitě děje a dít i dál bude. Zlep-
šující se infrastruktura jde totiž téměř vždy 
ruku v ruce s růstem populace, ta se nikde 
nestaví jen tak pro nic za nic. Všechny plu-
sy a minusy rozvoje této lokality již zmínil 
pan starosta s panem místostarostou v mi-
nulém čísle Kralupského Zpravodaje, jen 
bych je opakoval. Když to shrnu, bytů se 
staví málo napříč celou republikou a lidé na 

to doplácí zhoršující se dostupností bydle-
ní. Denně to čteme a slýcháme všude. My 
máme nyní možnost podpořit dostupnost 
bydlení v Kralupech nad Vltavou, a tak to 
uděláme. Včera bylo pozdě.“

IVAN OTTIS 
KSČM

„Hned na začátku uvádím, 
že jsem hlasoval proti 
smlouvě, a to hlavně kvůli 
jediné pasáži, která se tý-
ká směny pozemků. Pro 
zastupitele jsem před hlasováním připravil 
podrobný rozbor důvodů, který je na měst-
ském úřadě k dispozici. Tady bohužel pro 
vymezený prostor uvedu jen jejich výčet.

Uvedená směna umožní developerovi po-
stavit 13 sedmipatrových věžových domů 
místo osmi na původním pozemku. S plá-
novanými 760 byty a tedy skoro 2 000 no-
vých spoluobčanů to bude představovat 
největší koncentraci obyvatel ve městě se 
všemi důsledky.

Směna je podle mě nevýhodná i eko-
nomicky. Regulérní stavební pozemek 
(podobný v centru města jsme vydražili  
za cenu přes 10 tis. Kč/m2) vyměňujeme 
za plochu, kde bude vozovka, maximálně 
parkoviště. Uváděné dorovnání se týká roz-
dílných ploch, nikoliv hodnoty pozemků.

Původní městský pozemek měl rozlohu 
téměř stejnou jako pozemek developera. 
Nyní po směně, výstavbě parkovacího do-
mu, plánované mateřské škole a sportov-
ním hřišti (zázemí soukromého projektu 
zvyšujícího jeho hodnotu) skoro žádný ne-
zbývá pro další městské projekty.

Celou dobu jsme bojovali o poměr by-
tů a parkovacích míst, aby byl alespoň 1:1. 
Protistrana mě nepřesvědčila, že nevyužije 
smluvní možnost finanční kompenzace při 
nedodržení tohoto poměru. Nechápu tedy, 
proč tato klauzule ve smlouvě je.

A nakonec, za osm měsíců budou komu-
nální volby, zastupitelstvo začne pracovat 
v novém složení. Považuji nejen za slušnost, 
ale přímo za nutnost, nechat na příštích za-

 Jak vnímají projekt Finep  zastupitelé a radní města? 
■ Na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2021 schválili zastupitelé smlouvu 
o spolupráci s firmou Finep, která se týká bytové výstavby v lokalitě za nádražím. O projektu 
rozhodlo 11 zastupitelů, což je nejmenší možný počet. Vyjednávání s investorem nebylo 
snadné, trvalo téměř dva roky, výsledek jednání však přinesl své ovoce. Investor na své 
náklady vybuduje všechny potřebné komunikace, inženýrské sítě, zrekonstruuje Nádražní 
ulici, vybuduje školku v areálu, poskytne příspěvek ve výši 10 milionů korun na něco, co si 
město samo zvolí. 

?
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 BEZ CENZURY…



 Jak vnímají projekt Finep  zastupitelé a radní města? 
stupitelích rozhodnutí o projektu s přesa-
hem do roku 2030. Odložením rozhodnutí 
nedojde k ohrožení realizace nové Nádražní 
ulice ani k nějakým škodám.“

FILIP PRANTL 
ANO

„Mé rozhodnutí zda ANO 
či NE bylo velmi těžké, 
i když se mi projekt líbí, je 
moderní a do dané lokali-
ty se hodí, rozumím i to-
mu, že Kralupy nové byty potřebují,  přesto  
jsem se rozhodl tuto velkou akci nepodpo-
řit. Měl jsem k tomu několik důvodů, za 
ten hlavní považuji dopravu, v Kralupech 
žiji, pracuji, sportuji, vozím děti do ško-
ly, školky, k doktorům, jezdím nakupovat,  
a proto vidím, jak jsou Kralupy každodenně 
doslova ucpány auty, konkrétně most přes 
řeku a kruhový objezd na Na Františku. 
V příštích měsících, letech, se chystá vý-
stavba v centru města, rekonstrukce pivo-
varu, Finep, to vše bude dopravu na těchto 
inkriminovaných místech  dále zhoršovat. 

Další věc k zamyšlení je, že s výstavbou 
nových bytů logicky dojde k masivnímu  
přírůstku nových spoluobčanů, tím pádem 
vznikne mnohem vetší nárok na občanskou 
vybavenost, to by v budoucnu mohlo před-
stavovat velký problém.

Nakonec, i když v těsném poměru, se po-
dařilo projekt prosadit, brzy uvidíme, jestli 
to Kralupům přinese další dopravní trable, 
nebo se mýlím a projekt přinese jen samé 
benefity pro obyvatele.“

JAN ŠPAČEK 
STAN 

„Dlouho jsem byl rozhod-
nut hlasovat proti dohodě 
s FINEPEM. Poslední dny 
před hlasováním jsem se 
ale podrobněji seznámil 
s celou situací. Nárůstu 
počtu obyvatel Kralup těžko zabráníme. Na 
internetových stránkách jsem se podíval 
na výsledky FINEPU v různých lokalitách 
Prahy. Při dotazech na pracovníky FINE-
PU jsem zjistil, že problémy s pozemky byly 
všude. Podařily se vyřešit a spokojenost by-
la na obou stranách. Pak jsem se důkladněji 
podíval na pozemky, které chtěl FINEP od 
města. Jsou tam zasypané kanály a mám za 
to, že mohou přinést komplikace. Ale hlav-
ně - na podzim budou komunální volby. 
Může se stát, že velká část zastupitelů bude 

nových a budou se s celou situací seznamo-
vat. Vznikne další časová prodleva, zatím-
co FINEP bude stavět a na našem pozem-
ku poroste lebeda. Mám spoustu výhrad, 
např. počet domů (místo 13 by se mi líbilo 
max. 10, zóna pro volnočasové aktivity na 
břehu Vltavy apod.), přesto jsem nakonec 
byl pro. Vím, že se na mě zlobí část zastu-
pitelů, ale ujišťuji, že mne nikdo neovlivňo-
val a je to jen a jen moje rozhodnutí. Věřím 
i tomu, že během výstavby bude dokončen 
obchvat Kralup a tím se podaří alespoň čás-
tečně vyřešit problém dopravy.“

JANA HOMOLOVÁ 
ANO

„Oblast za nádražím pa-
tří po likvidaci lihovaru 
k těm nejhorším v Kra-
lupech a jistě by si zaslu-
hovala nějaké nadčasové 
řešení. Pro 13 sedmipod-
lažních budov proti nádraží jsem nehlaso-
vala, protože přivede do města 1500 oby-
vatel, kteří budou chtít využívat stávající 
infrastrukturu města, na což bude doplácet  
občan, který dnes ve městě žije. Zahustí 
se provoz ve městě a nebude místo na za-
parkování auta, protože developer nabídl 
jen tolik parkovacích míst, kolik mu uklá-
dá zákon. Fakt, že dnes bývá v rodině více 
než jeden automobil, nezohlednil. V této 
lokalitě by se mi líbily maximálně čtyřpa-
trové budovy s daleko větším zastoupením 
zeleně. Pro developera je však ekonomicky 
nejvýhodnější zástavba co nejhustší, aby 
generoval maximální zisk. To se mu bohu-
žel na území Kralup podařilo, protože když 
jde o zisk, jdou estetická kritéria stranou.“

MAREK 
ŠKABRADA 
STAN

„Při posledním zastupi-
telstvu jsem u projektu 
FINEP (lokalita za nádra-
žím) hlasoval již pro. Léta 
se na tuto lokalitu díváme 
při příjezdu do města vlakem jako na zpus-
tošenou část města. Po více jak roce vyjed-
návání mezi městem a developerem došlo 
k dohodě, která městu zajistí revitalizaci 
lokality za nádražím jako celku, což je dle 
mého názoru největší benefit. Zároveň si 
město vyjednalo další benefity jako výstav-
bu školky, dětského hřiště či spoluúčast  
na rekonstrukci Nádražní ulice a další. Je 

nutné říci, že jednání s developerem byla 
tvrdá a je dobře, že jsme neschválili pů-
vodní návrh smlouvy o spolupráci, kde to-
lik benefitů pro město nebylo. Dále si mys-
lím, že bytová výstavba v blízkosti náměstí 
je větším přínosem, než původně zamýš-
lená výstavba Kauflandu. Potřebujeme, 
abychom na náměstí dostali život. V brzké 
době dojde k dostavbě bloku domů (Vaníč-
kova ulice), kde budou v suterénu komerční 
prostory. Dojde také k rekonstrukci pivo-
varské sladovny, kde bude restaurace s mi-
nipivovarem. Z tohoto důvodu je potřeba, 
aby kolem náměstí bydleli lidé a současní 
i noví podnikatelé mohli fungovat. Bez li-
dí by tyto obchody, restaurace, služby aj. 
mohl jen těžko někdo provozovat. Zároveň 
bych chtěl podotknout, že projekt Finepu je 
oproti projektu bytové zástavby v Minicích 
daleko propracovanější a není to zástav-
ba zelených ploch a zemědělské půdy. Jed-
ná se o přeměnu zdevastovaných ploch po 
průmyslových objektech. Nyní toto území 
bude sloužit lidem a naše město zase bude 
o kousek hezčí.“
 
MARTIN LUKSÍK 
ANO

„Hlasováním PRO jsem 
vyjádřil svůj pohled a ná-
zor na rozvoj celé lokali-
ty u nádraží. Proč jsem 
se takto rozhodl a jaký 
je můj názor na budoucí 
rozvoj města, jsem popsal už v prosinco-
vém čísle KZ.

Přesvědčil mě celkový koncept rozvo-
je nové moderní čtvrti, která zde vznik-
ne. Nabídka bytů do osobního vlastnictví 
spolu s kombinací nájemního a družstev-
ního bydlení umožní získat bydlení širo-
kému okruhu zájemců. Oceňuji komplex-
ní řešení celého prostoru s docházkovou 
vzdáleností za sportem, kulturou, další-
mi volnočasovými aktivitami, stávajícími 
i nově nabízenými službami a parkovací-
mi možnostmi s využitím již vybudova-
ného parkovacího domu (případně vý-
stavbou dalšího v bezprostřední blízkosti 
nádraží).

Důležitým argumentem pro mé rozhod-
nutí je také časový harmonogram celého 
projektu. Tak, jak bude postupovat výstav-
ba v lokalitě, budou postupovat i práce na 
budování obchvatu města.

Krátká vsuvka na závěr - mosty přece 
města spojují a já doufám, že ani ten náš 
neslouží k jinému účelu.“
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PETR LISTÍK 
ODS

„Prostor před nádražím si 
zaslouží důstojný vzhled, 
hlasoval jsem tedy pro 
uzavření smlouvy o spo-
lupráci se společností FI-
NEP, protože prostor u nádraží považuji za 
důležitý. Je to vlastně první setkání s na-
ším městem, které utváří první dojem při 
příjezdu do města vlakem či autobusem. 
Je to možnost, jak takového návštěvníka 
přivítat na vyšší úrovni než dnes. Jako nej-
větší problém celého projektu je uváděno 
zvýšené dopravní zatížení v centru města. 
Toto možné riziko lze řešit v průběhu ně-
kolikaleté výstavby podle návrhu schválené 
územní studie. 

Další důvody, které mě vedly k souhla-
su se smlouvou o spolupráci, bych shrnul  
do čtyř bodů. 1) Již při zpracovávání územ-
ní studie obsahující výstavbu obchodního 
centra byl požadavek města na rozšíření 
(jinak řečeno narovnání) Nádražní ulice. 
A to i za cenu směny pozemků.

2) V případě, že bychom úpravu Nádraž-
ní ulice nepožadovali a nebyla dohodnuta 
směna pozemků, výstavba bytových domů 
by se odehrála pravděpodobně výhradně  
na pozemcích investora a na počet byto-
vých domů by to nemělo zásadní dopad 
(možná by jich nebylo umístěno 13, ale jen 
12, což není zásadní změna). 

3) Rozšířením prostoru pro Nádražní 
ulici získá na ceně městský pozemek pod 
bývalou provizorní výpravní budovou, kte-
rou město po dlouhých jednáních odkou-
pilo od Českých drah. Tím se otevírá mož-
nost v tomto prostoru vybudovat obchodní 
prostory nebo rozšířit možnost parková-
ní v těsném sousedství nádražní budovy. 
A není důležité, kdo je v budoucnu bude 
stavět. Při zachování stávajícího stavu by 
tyto plány byly nerealizovatelné a investi-
ce do nákupu a odstranění bývalé výpravní 
budovy by byly znehodnoceny! 

4) Společnost FINEP je renomovaná, 
prověřená společnost. Je tedy předpoklad, 
že město získá solidního a zodpovědného 
partnera. To bude důležité při další nutné 
spolupráci.“

JINDŘICH KOHM 
nezávislý za STAN

„První studie řešení lo-
kality u nádraží vypadala 
slibně. Společnost Finep 
je silný, zkušený a serióz-
ní partner, jeho architek-
ti přišli se zajímavou vizí. Zastupitelstvo, 
vedení města i někteří pracovníci úřadu 

věnovali mnoho času tomu, abychom spo-
lečně našli optimální průnik a vyváženost 
mezi zájmy města a investora. Kardinálním 
problémem Kralup je doprava, a tak se na 
různých úrovních řešilo, co s touto lokali-
tou, zatím přístupnou pouze jedinou silnicí 
U Cukrovaru vedoucí okolo dvou škol, udě-
lá nová zástavba o sedmi stovkách bytů.

Po dlouhých diskuzích došlo zastupitel-
stvo ke shodě, že bude po investorovi po-
žadovat nadnormový požadavek – jedno 
parkovací místo na jednu bytovou jednot-
ku. Zároveň se zastupitelé shodli na tom, 
že směna pozemků v lokalitě proběhne na 
principu 1:1 (za každý jeden metr pozemku 
městského budeme požadovat jeden me-
tr pozemku investora). Směna pozemků 
je nutná například k tomu, aby mohla být 
rozšířena a narovnána Nádražní ulice. Tyto 
dva požadavky byly v cca devadesátipro-
centní shodě zastupitelstva přetlumočeny 
investorovi. Když to shrnu, tak oba poža-
davky měly vést k tomu, aby investor snížil 
hustotu zástavby v této lokalitě.

Osobně jsem zklamaný z toho, že se tento 
„šik“, zformovaný napříč politickým spek-
trem, tak lehce a rychle rozpadl. Investor 
si postaví počet bytových domů, které měl 
v úvodní studii, protože mu město část 
vlastních pozemků odprodá… Zajímavé je 
i to, že hlasy „pro“ i „proti“ byly rozprostře-
ny do všech pěti stran kralupského zastu-
pitelského politického spektra. Začal jsem 
svůj příspěvek pohledem do studie, která 
se mi líbila. Končím ho pohledem do studie, 
kde je příliš mnoho domů a parkovacích 
míst, jedno malé sportovní hřiště s ven-
kovní posilovnou pro potenciální dva tisíce 
obyvatel.  Ono to asi bude nakonec pěkné 
a bude to mít i šmrnc… Ale upřímně mě mr-
zí každá promarněná šance na rozumnou 
redukci developerských projektů.“ 

LUBOŠ TRUHLÁŘ 
Kralupy Nová VLna

„Vzhledem k tomu, že se 
jedná o největší develo-
perský projekt v novo-
dobé historii Kralup, tak 
si myslím, že projekt ne-
byl 100% dořešený a zasloužil by si větší 
podporu zastupitelstva. Schválení projek-
tu proběhlo nejtěsnější většinou 11 hlasů. 
Osobně mám obavy, že nás v budoucnu mo-
hou potkat problémy související zejména 
s nadměrným množstvím dopravy v dané 
lokalitě. Celý projekt spoléhá na to, že bude 
dobudován obchvat Kralup, což je pravdě-
podobné, ale ne zcela jisté. Myslím, že by 
bylo mnohem vhodnější počkat, až se bude 
opravdu obchvat Kralup stavět. Zároveň mi 
vadí předimenzování projektu. Počet bytů 

na dané ploše je opravdu extrémní a celou 
dobu zaznívalo z řad odborníků, že by se 
počet bytových domů měl snížit.“ 

JIŘINA 
HEREINOVÁ 
ODS

„Kralupy jsou velkým že-
lezničním uzlem. Ať už 
přijíždí lidé do Kralup 
z jakéhokoliv důvodu, 
vždy první, co vidí, je okolí nádraží. Smutný 
pohled na staré továrny, teď posledních pár 
let na ruiny, není nejlepší vizitkou města. 

Protože mám své město ráda a jsem hrdá 
na to, jak vzkvétá a mění se k lepšímu, hla-
sovala jsem v této kauze pro. Všechny kla-
dy již zmínil ve svém příspěvku v minulém 
čísle pan místostarosta Lesák a pouze bych 
opakovala to, co již bylo napsáno a prezen-
továno na jednáních zastupitelstva. 

Záporem je samozřejmě navýšení dopra-
vy, ze kterého radost nemám, neboť pří-
jezdová komunikace vede kolem školy. Ale 
ruku na srdce. Ať už by se v dané lokalitě 
vybudovalo cokoliv, doprava by se navý-
šila vždy. Pokud by tam vzniklo obchodní 
centrum, bylo by zahuštění dopravy mno-
honásobně vyšší. 

Těším se na to, jak se změní tvář města 
k lepšímu, že v této oblasti budou žít lidé. 
Zmíněná lokalita přinese život do léta opo-
míjené části Kralup.“
*S anketou byli osloveni všichni zastupitelé a členové 
rady města.

USNESENÍ Č. 21/08/6/10
ZM schvalu je  uzavření  Smlouvy 
o spolupráci – výstavba v lokalitě  
„ZA NÁDRAŽÍM“ v Kralupech nad Vltavou 
mezi městem a spol. FINEP REZIDENCE 
NAD VLTAVOU, a.s, v předloženém znění.

10 KZKZ      BŘEZEN 2022 HYDEPARK  www.kralupskyzpravodaj.cz

HLASOVALO CELKEM  
20 ZASTUPITELŮ 

P. Holeček, L. Lesák, M. Czechmann, P. Listík,  
J. Špaček, J. Hereinová, M. Luksík, I. Pacholíková, 
T. Pekárek, L. Síla, M. Škabrada.

S. Hejduk, I. Ottis, J. Homolová, V. Pohl, J. Kohm, 
P. Závodský, L. Truhlář.

Zdržel se: 2 (L. Šuda, F. Prantl).

Návrh usnesení v předneseném znění byl 
PŘIJAT POČTEM HLASŮ: 11.

PRO: 11 

PROTI: 7 
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Vprosinci 2021 jsme uskutečnili anketu, 
v níž jsme se občanů ptali na to, zdali je 

v Kralupech nad Vltavou dostatek obchodů, 
ve kterých lokalitách chybí, a které konkrét-
ní obchody by si lidé ve městě přáli otevřít. 
Anketa probíhala dva měsíce a byla uveřej-
něná jak v tištěném Kralupském Zpravoda-
ji, tak v internetové verzi. Prostřednictvím 
hlasovacích lístků se zúčastnilo 38 občanů, 
skrze webový formulář hlasovalo celkem 
524 občanů. Anketa však nezohledňovala 
věk, pohlaví ani jiné údaje o respondentech. 
Z výsledků ankety lze zobecnit, že by si oslo-
vení Kralupané přáli nejen rozšířit obchody 
do dalších částí města, ale byli by rádi i za 
širší nabídku sortimentu. 

Necelých 500 respondentů si my-
slí, že je ve městě nedostatek obcho-
dů, pro ostatní oslovené je současný 
stav obchodní vybavenosti dostačující.  
V dalších anketních otázkách týkajících se 
lokalit a sortimentu mohli dotazovaní za-
škrtávat více odpovědí. Třebaže jsou obcho-
dy ve větší míře soustředěny do městské čás-
ti Lobeček, 135 oslovených občanů by tuto 
lokalitu o další obchody rozšířilo. Téměř 
srovnatelný počet dotazovaných (celkem 131 
občanů) by obchody uvítal v Mikovicích, kde 
v současné době fungují pouze menší sa-
moobsluhy. Největšímu počtu respondentů 
však chybí obchody přímo v centru města 
(celkem 237 občanům). Z těchto výsledků 
(u 103 občanů) vyplývá jejich potřeba zvýšit 
počet obchodů právě s potravinami. 

397 respondentů by rádo zvýšilo nabíd-
ku obchodů s oděvy a obuví. Tento sorti-
ment zboží získal v anketě největší počet 
hlasů. Občané by rovněž uvítali více ob-
chodů s elektrem a domácími potřebami 

(celkem 57). Mezi odpověďmi v tištěných 
hlasovacích lístcích se objevily konkrétní 
obchody, které by si lidé přáli v Kralupech 
otevřít. Konkrétně zmiňovali Kaufland, 
Deichmann, Tescomu, Orion, DM droge-
rii, Decathlon, Pepco, KIK, Billu, Albert, 
Reserved, Datart, T-Mobile či Sephoru. 

Možností, kde vybudovat nové obchody 
či dokonce obchodní zóny ve městě, je má-
lo. Zastupitelé v loňském roce neschválili 
prodej pozemku v městské části Lobeček 
(v blízkosti společnosti MERO ČR, a.s.), je-
hož plocha je dle územně plánovací doku-
mentace určena k výstavbě obchodní zóny, 
na němž chtěla společnost Logistic areal 
Kralupy Retail, s.r.o. realizovat výstavbu 
retailového parku. Opakovaným názorem 
zastupitelů, kteří s prodejem pozemku ne-
souhlasili, bylo dosavadní silné zastoupení 
obchodních řetězců právě na této straně ře-
ky. (Podrobnější odůvodnění bylo uvedeno 
v KZ/12/2021, pozn. red.) Další potenciální 
plocha určená pro průmysl se nachází nad 
železniční stanicí v Mikovicích (ÚS 06). Pro-
zatím se ale nenašel investor, který by přišel 
s konkrétním záměrem. V blízké budouc-
nosti by se však měla nabídka menších ob-
chodů rozšířit do centra města. S obchodní-
mi prostory se počítá v rámci dostavby bloku 
domů v ulici Vaníčkova a Palackého náměstí 
společností Rezidence Kralupy, s.r.o.

KARMELA SPEJCHALOVÁ

Obchody, které by si lidé 
přáli v Kralupech otevřít: 
Kaufland, Deichmann, Tescoma, Orion, DM dro-
gerie, Decathlon, Pepco, KIK, Billa, Albert, Re-
served, Datart, T-Mobile, Sephora, papírnictví.

P rojekt MAP III ORP Kralupy nad Vltavou je realizo-
ván v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování 

v území z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lání, kde je řídicím orgánem Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy.

Realizací projektu „Místního akčního plánování“ do-
jde k prohloubení procesu společného plánování v úze-
mí včetně procesu strategického plánování ve školách 

a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný 
místní akční plán včetně aktualizace Strategického 
rámce. 

V rámci projektu byla ve spolupráci s městem Kra-
lupy nad Vltavou zpracována Demografická studie vý-
voje věkové struktury obyvatel s dopadem na kapacity 
škol. Na konci roku schválil 1. Řídicí výbor MAP aktu-
alizovaný Strategický rámec včetně tabulky investič-

ních priorit. Předmětné dokumenty jsou zveřejněny na  
webu realizátora projektu v území MAS Kralupsko, z.s. na  
www.maskralupsko.cz.

ING. LENKA HERMANOVÁ

Výsledky ankety ukazují na 
nedostatek obchodů v Kralupech

Je v Kralupech dostatek 
obchodů?

NE
88 %

ANO
12 %

POČET HLASUJÍCÍCH: 564

Chybějící obchody:  

POČET HLASUJÍCÍCH: 529

100 150 200 250 300 350 400

ODĚVY A OBUV 397

POTRAVINY 103

ELEKTRO A DOMÁCÍ POTŘEBY 57

SPORT 34

JINÉ 34

DROGERIE 17

KNIHY, KANCEL. POTŘ. 4

Kde obchody chybí?

POČET HLASUJÍCÍCH: 544

LOBEČ 19
MINICE 19

ZEMĚCHY 1
HŮRKA 1
KOCHMANKA 1

100 150 200 250

CENTRUM 237
LOBEČEK 135

MIKOVICE 131

0

0

REALIZACE PROJEKTU MAP III ORP KRALUPY NAD VLTAVOU V ROCE 2021

150

150

"Jsem rád za tuto anketu, která opět prokázala, že 
Kralupané by si přáli více možností k nakupování, 
a to nejen potravin, ale hlavně širšího sortimentu 
jako např. obuvi, oděvů apod. S výsledky ankety sa-
mozřejmě seznámím zastupitele. Investorů, kteří by 
chtěli realizovat obchodní střediska (ať už na stra-

ně lobečské, či na straně mikovické) se v posled-
ních letech objevilo několik. Zastupitelé však nebyli 
rozšíření obchodní sítě nakloněni. Doufám tedy, že 
anketa názory některých zastupitelů změní," podot-
kl k výsledkům ankety Marek Czechmann, starosta 
města.

VYJÁDŘENÍ STAROSTY, M. CZECHMANNA, K ANKETĚ OBCHODŮ:
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■ V úterý 15. února se na městském 
úřadu konala koordinační schůzka 
k programu Dnů Kralup 2022.

P řípravy pětidenních slavností probíhají 
téměř po celý rok a i přes to, že situace 

nedovolila v předchozích dvou letech slav-
nosti Dnů Kralup konat v obvyklé podobě, 
na letošní rok nahlížíme více optimisticky.

Zástupci města Kralupy nad Vltavou se 
sešli s několika hlavními pořadateli, aby se 
vzájemně seznámili se svými představami 
a již připraveným programem.

V zastoupení hlavního pořadatele, Kul-
turního a společenského střediska VLTA-
VA, hovořil ředitel Robin Janoš a progra-
mová produkční Jitka Košťálová. Představili 
hlavní kostru slavností, do níž dále přispějí 
i ostatní pořadatelé větších i menších akcí.

V pátek 3. června v 16:00 hodin budou 
DNY KRALUP 2022 na Palackého náměstí 
slavnostně zahájeny.

Připravený je bohatý program 
až do 22:30 hodin:
 dětská dechovka Základní umělecké školy 
v Kralupech;
 Blue Cimbal - první elektrifikovaný cim-
bál, se kterým cimbalista Roman Veverka 
představí moderní hity i lidové písně;
 kapela TH!S s baskytaristou, hercem a re-
žisérem Vojtou Kotkem. 

Poté se návštěvníci budou moci rozhod-
nout, jestli zůstanou na promítání filmu 
Kina na kolečkách (letos je pro silnější zá-
žitek objednáno projekční plátno o velikosti 
10x5 metrů) nebo se přesunou do loděnice 
Kotva na „oldies disco“.

V sobotu 4. června bude již tradičně na 
břehu Vltavy, pod mostem T. G. Masaryka, 
Kralupský festiválek s doprovodným 
programem od 12:00 hodin.
 Hudební festiválek otevře a s jistotou ro-
zezpívá Jaroslav Uhlíř s kapelou;
 Country beat přidá porci country music;
 velmi příjemným zážitkem bude setká-
ní s kapelou Vanua 2, která vznikla spo-

jením muzikantů ze skupin YannickTevi 
band a Blue Effect, maďarský revival ka-
pely Rammstein jistě potěší všechny příz-
nivce této skupiny;
 kralupská thrash-metalová Dissection 
představí svoje nové album;
 třešničkou na pomyslném dortu bude 
dlouho očekávaný koncert legendární for-
mace Olympic. 

Tradiční ohňostroj nahradí netradiční 
laser show věnovaná letošnímu 120. výročí 
povýšení Kralup na město.

Pro milovníky výletních plaveb bude 
k dispozici vyhlídková loď.

V neděli 5. června je na paloučku u ře-
ky Vltavy od 11:00 do 17:00 připraven pro-
gram nejen pro rodiny s dětmi. U vl-
tavské tůně vyroste lovecký tábor, kde budou 
k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá 
historická lovecká výbava. Součástí bude 
i dobová střelnice s výkladem a přednáška 
o myslivosti s letovými ukázkami dravců. 
Zhruba ve třinácti stanech, obydlených více 
než čtyřiceti účinkujícími v dobových kostý-
mech, se návštěvníci seznámí s životem lidí 
ve středověku a ukázkami řemesel. Histo-
rii si tak každý bude moci doslova „osahat“.

Malí návštěvníci si při projížďkách vy-
zkouší pohled na svět z koňského hřbetu.

A co dalšího program Dnů Kralup přinese?
Ve středu 1. června se uskuteční tradiční 
výběh po 187 schodech na místní kopec Hos-
tibejk - „Běh do hostibejckých schodů“.

Ve čtvrtek 2. června na břehu Vltavy 
u loděnice Kotva budou k vidění ukázky 
ze zásahů Policie ČR, hasičského záchran-
ného sboru na suchu i ve vodě, vybavení 
sanitního vozu zdravotní záchranné služby, 
budete si moci s lektory Českého červeného 
kříže vyzkoušet ošetřit různé druhy zra-

nění, napsat si testy z pravidel silničního 
provozu a mnoho dalších aktivit. To vše 
při akci „Bezpečný den“. V zahradě DPS 
se můžete těšit na pásmo staropražských 
a jiných žertovných písní v podání kralup-
ského pěveckého uskupení Senior minichor 
pod názvem „Ku Praze uhání vlak“, vystou-
pení proběhne v 16:00 hodin.

Ve čtvrtek v podvečer při „Muzejní no-
ci s překvapením“ bude k vidění derni-
sáž výstavy „Fenomén IGRÁČEK“.

Základní škola Komenského ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže Kralupy n. 
Vlt. opět připravují páteční dopolední 
program na břehu Vltavy u kavárny iCafé 
určený především dětem.

Do sobotního programu přispěje Klub 
vodních sportů se svou již tradiční a velmi 
oblíbenou soutěží rychlých člunů „Kra-
lupská míle“.

A stálicí sobotního programu je i turnaj ve 
volejbale „Memoriál Simony Machano-
vé“ a turnaj malé kopané „Turnaj století“.

Neděle bude patřit amatérským odváž-
livcům v plavkách či neoprenech, a to při 
„Kralupském kilometru“. Závod po-
řádaný pod taktovkou kralupského plavec-
kého oddílu POKR je závislý na počasí ví-
ce než ostatní akce, a proto je jeho konání 
podmíněno teplotou vody.

Další nedělní sportovní aktivitou bude 
„Turnaj nadějí ve volejbale“ a  v Kul-
turním a společenském středisku VLTAVA 
proběhne i „Den zdraví“.

Do programu přispěje i Charita Kralu-
py n. Vlt. oslavou svého 20. výročí (více na 
www.kralupy.charita.cz).

To a ještě mnoho dalšího si lze užít ve dnech  
od 1. do 5. června při DNECH KRALUP  
NAD VLTAVOU 2022.
Více o programu, na kterém se stále pracuje,  
se dozvíte na www.dnykralup.cz.

LENKA CÍSLEROVÁ, VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY

Přípravy na DNY KRALUP jsou v běhu
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■ Vzhledem k nárůstu počtu 
obyvatel (žáků) v okolních obcích 
bylo nutné přehodnotit kapacitní 
možnosti kralupských základních 
škol a vyvodit důsledky směrem 
k dohodám o spádovosti s okolními 
obcemi. 

M ěsto Kralupy nad Vltavou mělo done-
dávna dohodu o spádovosti se šesti 

obcemi, z toho byly tři mimo správní obvod 
ORP (obec s rozšířenou působností). 

Vzhledem k nárůstu počtu dětí vlivem 
výstavby v okolí (Nelahozeves, Veltrusy, 
Postřižín, Holubice) se zvyšuje počet při-
hlašovaných dětí k zápisu do kralupských 
základních škol. Kralupy nad Vltavou ma-
jí primární povinnost uspokojit potřeby 
místních školáků, následně školáků v rám-
ci ORP. Kapacity zdejších škol nejsou ne-
omezené, to je důvodem, proč se smlouvy 
s obcemi mimo ORP k 1. 9. 2022 vypovědě-
ly, konkrétně se jedná o obec Slatinu, Hu-
sinec a Otvovice. 

Smlouva byla vypovězena i Postřižínu 
(rovněž k 1. 9. 2022), který sice spádový je, 
nicméně uzavřel dohodu o svazkové škole 
s Odolenou Vodou. „Postřižínští dlouhodo-
bě preferují Odolenu Vodu. Poslední dobou 
se stávalo běžnou praxí, že děti šly k zápi-
su jak do Kralup, tak do Odoleny Vody, ale  
do Kralup nakonec nenastoupily. Ty, co 
nastoupily, v průběhu roku přestupovaly  
do Odoleny Vody, když se tam uvolnilo mís-
to,“ podotkla Lenka Turečková z odboru 
SVŠK MěÚ Kralupy nad Vltavou. Marek 
Czechmann, starosta Kralup, dodal: „Situ-
ace se opakovala tři roky po sobě, do první 
třídy se přihlásilo okolo 35 dětí z Postři-
žína, my naprojektovali kapacitu, zajistili 
pedagoga a otevřeli jsme pro ně další prv-
ní třídu. V září nastoupilo cca 10 dětí a my 
měli třídu navíc.“ 

Radou města bylo rozhodnuto, že další 

smlouvy o spádovosti (ani v rámci ORP) 
se nebudou v blízkém horizontu uzavírat. 
Zůstávají tedy jen Olovnice a Dolany, ob-
ce v rámci ORP Kralupy nad Vltavou, děti 
z těchto obcí dojíždí do Kralup od pátých 
tříd, po skončení docházky do čtvrté třídy 
v jejich domovské obci (obec Olovnice vlast-
ní ZŠ nezřizuje, pro 1.-4. třídu má uzavře-
nou dohodu o spádovosti s obcí Slatina).

Platné Dohody o vytvoření společného školského ob-
vodu spádové školy mezi městem Kralupy nad Vltavou 
a obcí Husinec/Olovnice pro následující školní rok:

OBEC SPÁDOVOST  
PRO ŽÁKY

PLATNOST  
OD 

SPRÁVNÍ  
OBVOD

OLOVNICE 5.-9. TŘÍD 9/1/2017 ORP KRALUPY

DOLANY 5.-9. TŘÍD 9/1/2018 ORP KRALUPY

Nedostatek školských kapacit řeší i okol-
ní obce, snaží se je navyšovat všemi dostup-
nými způsoby. Například Odolena Voda již 
v loňském roce přistavěla školu, nyní plá-
nuje školu další. Veltrusy mají školu také 
úplně plnou, co se obsazenosti žáky týká, 
mají však zpracovaný projekt na přístavbu 
školy, aktuálně jednají o dotacích. Náklady 
na vybudování takové školy jsou však tak 
enormní, že je obce nemohou ze svých roz-

počtů pokrýt, musí se spoléhat na dotace. 
V nedávné době proběhlo na téma kapa-

city školských zařízení na Kralupsku jed-
nání se Středočeským krajem a MŠMT, vy-
plynulo z něho, jaké jsou reálné možnosti 
výstavby škol, jak velké školy musí být, aby 
bylo možné získat dotaci. „Situaci s nedo-
statkem škol se snažím dále řešit, pokud 
bude areál bývalé SOŠ a SOU Kralupy nad 
Vltavou převeden do vlastnictví města, je 
zde opodstatněný předpoklad, že v areálu 
vznikne další základní škola,“ doplnil sta-
rosta Marek Czechmann. 

Kralupy a Veltrusy zůstávají jedinými 
školami v okolí, které mají kompletní de-
vítiletku. Místní školy budou i nadále přijí-
mat děti z okolních obcí (převážně na dru-
hý stupeň), rozdíl bude v tom, že děti bez 
smluvní spádovosti nebudou mít stejnou 
prioritu jako děti kralupské, pan starosta 
k situaci podotkl: „Žádostem rádi vyhovíme 
do výše maximální kapacity tříd, kterou se 
snažíme každý rok navyšovat, ale je třeba si 
uvědomit, že i školy mají své limity plochy.“ 
Přijímání dětí z okolních obcí (mimo ORP) 
bude také možné, pokud zbydou kapacity, 
nebude však vázáno smluvně. 

ANDREA JŮNOVÁ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 DO KRALUPSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
KDY: úterý 5. 4. 2022 a středa 6. 4. 2022. Organizace a průběh zápisu budou určeny a včas upřesněny podle vývoje situace spojené s onemocně-
ním covid-19 dle vládních opatření. 

Sledujte, prosím, průběžně webové stránky školy, do které budete dítě zapisovat 
nebo webové stránky města.

VE KTERÝCH ŠKOLÁCH BUDOU ZÁPISY PROBÍHAT: 

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523; 

Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682; 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198; 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029; 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182. 

KDO: Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.

Spádovost kralupských škol pro okolní obce

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

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

LENKA TUREČKOVÁ, 
ODBOR SVŠK
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ZŠ KOMENSKÉHO 
www.zskomenda.cz

 Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 
2022/2023 budou probíhat elektronicky na webových 
stránkách www.zskomenda.cz, záložka Zápis do 1. tříd. 
Registrace bude spuštěna 1. března 2022. 
 Žádost o přijetí bude možné podat v termínu  
1. – 31. 3. 2022 BEZ NÁVŠTĚVY ŠKOLY – elektronicky, 
poštou nebo vhozením do schránky školy.
 V případě příznivé epidemiologické situace proběhne 
KLASICKÝ ZÁPIS S DÍTĚTEM první týden v dubnu. Bude 
se týkat i dětí dříve zapsaných elektronicky. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem dle zvole-
ného a domluveného času. Bude nutné s sebou přinést: 
 žádost o přijetí dítěte do 1. třídy;
 rodný list dítěte;
 doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trva-
lého pobytu zákonného zástupce);
 doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občan-
ský průkaz).

V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba 
dodat vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, 
potvrzení od příslušného poradenského zařízení a dět-
ského lékaře – do 31. května 2022. O odklad školní 
docházky zákonný zástupce žádá v případě nedosta-
tečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

ZŠ GENERÁLA KLAPÁLKA
www.zsgenklapalka.cz

 Příští školní rok plánujeme otevřít tři první třídy s cel-
kovou kapacitou 72 žáků. 
 Kritéria máme uvedená na našem webu, hned v úvo-
du v aktualitách www.zsgenklapalka.cz. 
 Den otevřených dveří bude 16. 3. 2022, pravděpo-
dobně on-line formou, pokud bude situace příznivá, 
možná i prezenčně.
 Zápisy (dle školského zákona) musí probíhat v ter-
mínu 1. - 30. dubna. Zápisy budou prezenčně, hravou 
formou v průběhu dvou dní, pokud to situace dovolí, 
případně elektronicky.

ZŠ VÁCLAVA HAVLA
www.zsrevolucni.cz

 Všechny důležité informace (včetně kritérií) najdou 
rodiče na www.zsrevolucni.cz v sekci Zápis do 1. tříd. 

 Budeme otevírat dvě první třídy s celkovou kapacitou 
48 žáků. 
 Elektronickou přihlášku k zápisu otevíráme 1. břez-
na. Zde si rodiče zároveň vyberou přesný termín zápisu 
(den, hodinu), na který se pak dostaví i se svým dítě-
tem do školy. 
 Den otevřených dveří proběhne ve středu 16. 3. od 
15:00 do 17:00 hod.
 Doufáme, že se po dvou letech setkáme u zápisu se 
všemi zájemci osobně ve škole. 

ZŠ 28. ŘÍJNA 
www.zsmikovice.cz

 Kapacita počtu přijímaných dětí pro další rok je 25.
 Kritéria pro přijetí:
V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných 
zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu 
pro první ročník základní školy, bude ředitelka postu-
povat dle těchto kritérií (v daném pořadí): 
 
1/ Do ZŠ se přednostně přijímají  děti  s místem trva-
lého pobytu v Kralupech nad Vltavou a bydlištěm patří-
cím do spádového obvodu školy (§ 36 odst. 7  zákona 
č. 561/2004 Sb.).
2/ Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trva-
lého pobytu v Kralupech nad Vltavou, ale bydlištěm 
nepatří do spádového obvodu školy.
3/ Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají sourozence 
v některém z vyšších ročníků.
4/ Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalé-
ho pobytu v jiné obci.

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou po-
bytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria bodu 3, 2, či případně 
i bodu 1 nebude v možnostech školy přijmout všechny 
děti splňující dané kritérium, protože by došlo k pře-
kročení  kapacity stanovené ředitelkou školy, bude 
provedeno losování. K losování dojde mezi všemi 
dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou 
registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu 
do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce 
zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. 
Losování bude veřejné.

 Elektronická registrace k přijímacímu řízení je spuš-
těna od 1. 3. 2022 od 14:00 hodin do 31. 3. 2022 do 
14:00 hodin. Zápisy proběhnou ve dnech 5. – 6. dub-

na 2022 (s účastí dítěte). V případě nepříznivé epide-
miologické situace proběhnou pouze elektronicky. 

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO
www.trebizskeho.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne v úterý 
15. března 2022 od 14:00 do 17:00 hod. 
Na programu bude prohlídka školy, informace 
o zápisu do 1. třídy, odpovědi na různé otázky.

ZŠ JODLOVA
www.zsp-kralupy.cz

 Kapacita počtu přijímaných dětí je 14 žáků (1. tří-
da), případně v dalších ročnících do naplnění kapaci-
ty  školy (ZŠ - celkem 90 žáků, ZŠ speciální  - celkem 
24 žáků).
 Kritéria pro přijetí:  věk nejméně 6 let (k 1. 9. 2022), 
žádost zákonného zástupce a doporučení školského 
poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
 Termíny Dnů otevřených dveří nejsou zatím určeny. 
 Termíny přijímacího řízení – zatím není jasné, zda 
budou online (1.–30. 4. 2022) nebo v běžném režimu 
(5.–6. 4. 2022).

MŠ KRALUPY N. VLT. GEN. 
KLAPÁLKA, MŠ MIKOVICKÁ
www.msklapalka.cz

 Všechny důležité informace naleznou rodiče dětí na 
našich webových stránkách v dubnu 2022 (informace 
níže jsou předpoklad).
 Kapacity počtu přijímaných dětí pro další rok, obě 
MŠ, 100 - 118 dětí (záleží, kdo se rozhodne pro OŠD, 
odstěhuje aj.).

Termíny přijímacího řízení
 Zápis do MŠ bude probíhat prvních 14 dní v květnu 
(ve dnech 2.–13. 5. 2022 v časech 9:00-14:00 hod.). 
Další upřesňující informace - jaká bude organizace 
zápisu a termíny, budou zřejmé dle covidové situace. 
Všechny potřebné informace budou mít zákonní zá-
stupci na webových stránkách školy v dubnu 2022 (při-
hlášku a organizaci zápisu).

Pravidla pro přijímání dětí pro předškolní vzdělávání: 
1/ Děti ze spádové oblasti v posledním roce před za-
hájením povinné školní docházky (zákonná povinnost).

Zápisy a přijímací řízení do školních      lavic či volnočasových aktivit 
■ Rádi byste zapsali své dítě do předškolního vzdělávání, k povinné školní docházce,  
na gymnázium, do základní umělecké školy či na volnočasové aktivity? Co je pro to třeba 
udělat? Co by mělo dítě umět? Jaké jsou termíny? Přinášíme přehled důležitých milníků. 

K čemu je dobré dítko vést před nástupem do 1. třídy? 
 Budete na něm vyžadovat správnou výslovnost; 
 povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítané pohádky;
 soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi;
 zvyknete jej na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo rozdělanou práci;
 navyknete ho, aby denně plnilo drobné úkoly při domácích pracích; 
 povedete ho k tomu, aby po hře uklidilo hračky;
 naučíte ho pozdravit, poprosit, poděkovat; 
 navyknete ho, aby ve stejnou dobu vstávalo, jedlo, chodilo spát.

Co by mělo umět?
 Rychle se obouvat, zouvat, zašněrovat boty; 
 oblékat, svlékat a skládat si věci;
 rozepínat a zapínat knoflíky;
 zapínat a vzít na záda aktovku; 
 umývat si ruce; 
 znát adresu svého bydliště; 
 chodit bezpečně a včas do školy; 
 přecházet opatrně ulice.
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2/ Věk dítěte (řazení od nejstaršího dítěte k nejmlad-
šímu).
3/ Při nedostatečné kapacitě dané mateřské školy 
mají přednost děti ze školského obvodu dané mateřské 
školy.
4/ Řádné očkování podle očkovacího kalendáře u dětí, 
pro které není předškolní vzdělávání povinné (§ 50 zá-
kona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

MŠ DR. E. BENEŠE
www.msbenese.cz

 MŠ má pro školní rok 2022/2023 80 volných míst. 
 Zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat  
2.-16. 5. 2022. 
 Vyplněné, podepsané a lékařem potvrzené přihlášky 
budou přijímány elektronickou poštou a osobně (upřed-
nostňujeme) v ředitelně, denně od 8:00 do 13:00 hod.
 Bližší informace naleznete koncem měsíce března na 
webových stránkách MŠ.

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM 
www.dgkralupy.cz

Kapacity počtu přijímaných dětí pro další rok:
 jedna třída osmiletého gymnázia (všeobecné zamě-
ření) - kapacita 30 žáků;
 jedna třída čtyřletého gymnázia (přírodně-technické 
zaměření) - kapacita 26 žáků;
 jedna třída čtyřletého gymnázia (společenskovědní 
zaměření) - kapacita 26 žáků.

Kritéria pro přijetí ke studiu na osmiletém gymnáziu:
 výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky di-
daktického testu z předmětů český jazyk a literatura, 
matematika;
 prospěch ze základní školy.

Kritéria pro přijetí ke studiu na čtyřletém gymnáziu:
 výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky di-
daktického testu z předmětů český jazyk a literatura, 
matematika;
 prospěch ze základní školy;
 další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnos-
ti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okres-
ních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Termíny Dnů otevřených dveří:
Den otevřených dveří a Zkoušky nanečisto již proběhly. 
Po domluvě nabízíme možnost individuální návštěvy 
ve škole.

Termíny přijímacího řízení: 
 Podání přihlášek je možné do 1. 3. 2022 osobně 
v úředních hodinách (8:00–16:00 hod.) nebo poštou 
do kanceláře Dvořákova gymnázia a SOŠE. Spolu s při-
hláškou se podávají: a} kopie diplomů ze soutěží (viz 
kritéria), b) formulář potvrzení o umělecké, sportovní či 
jiné zájmové činnosti (viz kritéria), c) vyjádření pedago-
gicko-psychologické poradny.

Termín jednotné přijímací zkoušky:
 Pro studium na čtyřletém gymnáziu: první řádný 
termín: 12. dubna 2022,  druhý řádný termín: 13. dub-
na 2022, první náhradní termín: 10. května 2022, dru-
hý náhradní termín: 11. května 2022.
 Pro studium na osmiletém gymnáziu:  první řádný 
termín: 19. dubna 2022,  druhý řádný termín: 20. dub-
na 2022, první náhradní termín: 10. května 2022, dru-
hý náhradní termín: 11. května 2022. 

ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU
www.zuskralupy.cz

Kapacity počtu přijímaných dětí pro další rok: 
K dnešnímu dni základní uměleckou školu navštěvuje 

cca 700 žáků ve čtyřech uměleckých oborech, cílová 
kapacita školy je 750 žáků. Minimálně tedy můžeme 
přijmout 50 žáků plus několik dalších po zjištění situ-
ace na konci června 2022. Odhadujeme tedy 90-100 
míst.
 
Kritéria pro přijetí:
 Hudební obor: zjišťování celkové hudebnosti: zpěv 
lidové nebo umělé písně bez doprovodu i s doprovo-
dem klavíru, vytleskávání rytmu, rozpoznání výšky tónů 
i počtu zahraných tónů, fyzické předpoklady pro zvole-
ný nástroj.
 Taneční obor: fyzické předpoklady, zjišťování hudeb-
nosti zejména v oblasti rytmu.
 Výtvarný obor: předvedení vlastnoručně zhotoveného 
výtvarného díla (kresba, malba atd.).
 Literárně-dramatický obor: přednes básně, zjišťování 
všeobecné hudebnosti, pohybové předpoklady.
 
Do přípravných ročníků jednotlivých oborů přijímáme 
děti od dovršených 5 let (k 1. 9.), do 1. ročníků I. stup-
ně přijímáme děti od dovršených 7 let (k 1. 9.).
 
Den otevřených dveří v letošním roce s největší pravdě-
podobností pořádat nebudeme.
Termíny přijímacího řízení: 25.–27. května 2022.
Podmínkou je vyplnění předběžné elektronické přihláš-
ky na https://www.zuskralupy.cz/prihlaska/.
Uchazečům bude po obdržení přihlášky sdělen další 
postup, zpřístupnění el. přihlášky bude 1. 3. 2022.

DDM
www.ddmkralupy.cz

 Kapacitu zájmových útvarů zveřejňujeme současně 
s přihláškami v měsíci září - přes rezervační systém 
Domeček. 
 Přehled zájmových útvarů na konkrétní školní rok vy-
jde v červencovém čísle KZ.
 Jediným kritériem bývá věk dítěte (dle náročnosti zá-
jmových útvarů).
 Dny otevřených dveří jsou vždy první týden školního 
roku v DDM. Letos začínáme 19. 9. 2022.
 Termíny přihlášek do ZÚ jsou do konce října přes 
rezervační systém Domeček. Některé děti však přijímá-
me v průběhu celého školního roku.

Zápisy a přijímací řízení do školních      lavic či volnočasových aktivit 

N a počátku letošního školního roku 
jsme nabídli všem žákům možnost 

doučování v hlavních předmětech. Hodi-
ny procvičování navíc měly pomoci překle-
nout negativa z distanční výuky minulého 
školního roku. Jsme rádi, že 92 žáků této 
možnosti využilo, 15 žáků se zúčastnilo do-
učování ve více předmětech. Celkem naši 

učitelé poskytli v období září až prosinec 
284 hodin procvičování matematiky, čes-
kého nebo cizího jazyka. Zahrnuti byli i žáci 
s nedostatečnou znalostí českého jazyka, 
individuální přístup jim velmi pomohl.

Doučování proběhlo díky poskytnutým 

Doučování v ZŠ Generála Klapálka 
pokračuje i ve druhém pololetí

prostředkům Fondu Evropské unie – Next 
Generation EU.

Název programu: Doučování žáků škol – 
Realizace investice 3. 2. 3 Národního plá-
nu obnovy.

MICHAELA GLEICHOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ 
Třebízského, 15. 3. od 14:00 hod.
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Paní Popová, dokážete zhodnotit, jaký 
je za poslední roky trend vývoje počtu 
zájemců o studium na gymnáziu? 
Těžko se to určuje, v době covidové jsme 
zaznamenali menší pokles uchazečů o os-
mileté studium. Možná to bylo tím, že děti 
nemohly chodit na přípravné kurzy. Do-
konce v ojedinělých případech nám před 
samotnými zkouškami rodiče volali, aby 
omluvili své děti, že se na přijímačky ne-
cítí a nedorazí, to se nikdy dříve nestávalo. 
Takže vývoj počtu zájemců posledních let 
by byl zkreslený. Obvykle se na osmileté 
gymnázium hlásí okolo 150 zájemců, vloni 
jich bylo 126. Co se týče čtyřletého gymná-
zia, tam jsou počty zájemců stabilní, okolo 
80 zájemců každý rok.

Jaký je poměr přijatých vůči nepřijatým?
U víceletého gymnázia se otevírá jen jedna 
třída (pro 30 žáků), ale vzhledem k tomu, 
že někteří nakonec nenastoupí z důvodu 
volby jiného gymnázia, kde v rámci přijí-
macího řízení také uspěli, má vždy smysl, 
aby zhruba 10 dětí pod čarou podalo odvo-
lání. U čtyřletého gymnázia je situace příz-
nivější, otevíráme totiž dvě třídy se spole-
čenskovědním a přírodovědně-technickým 
zaměřením. Nenastoupí pouze malá hrstka 
studentů, neboť neúspěšným žadatelům 
nabízíme místo ve druhém oboru, než který 
si primárně zvolili.

Ovlivnila covidová doba připravenost žáků 
na přijímačky?
Podepsala se spíše na jejich psychice než 
znalostech. Navíc případné nedostatky 
v tomto ohledu srovnáme se studenty spo-
lečnými silami.

V čem mívají děti (v rámci přijímacího 
řízení) lepší výsledky – v matematice nebo 
českém jazyku a literatuře?
Na tuto otázku není tak jednoznačná od-
pověď, jak by se mohlo zdát. Velmi záleží 
na tom, co Cermat vymyslí v zadání. Není 
to tedy primárně o dětech, ale spíše o ná-
ročnosti celorepublikových úloh pro daný 
rok. Když je například v matematice velmi 

složitá úloha, na které pohoří většina, je 
celková úspěšnost v matematice horší.

Domníváte se, že pro přijetí stačí jedničky 
na základní škole nebo je nezbytný trénink 
nanečisto, doučovací kurzy, domácí cvičné 
testy (u nižšího gymnázia)?
Jedničkáři, to je zapeklitý pojem. Otázka 
je, zda ta jednička v jedné základní škole 
má stejnou hodnotu jako na jiné škole. Spíš 
než o známkách je to o připravenosti dítě-
te, jak je vyspělé v samostatnosti, která je 
pro studium důležitá. Ať to k nám na gym-
názium určitě zkusí i děti, co nemají samé 
jedničky, o tom to není.

Řekla bych, že zájem o osmiletá gymnázia 
roste, lze to vidět na zvyšujícím se skóre 
dětí pro přijetí…
To skóre může být matoucí, záleží na ná-
ročnosti testů od Cermatu. Jeden rok mů-
že stačit pro přijetí 35 bodů (jelikož je to 
populační maximum v dané chvíli), jiný 
rok 45, zavádějícím pro rodiče tak může 
být skóre u cvičných testů z minulých let. 

Co tedy v rámci příprav rodičům radíte?
Pokud bych mohla rodičům poradit, tak ať 
jsou jejich děti při testech dobře naladěné, 
mají dva pokusy. Ať se ve škole snaží oprav-
du porozumět tomu, čemu se učí, aby to 
nebylo jen memorování, vše se nazpaměť 
naučit stejně nedá. Další důležitou věcí je, 
aby samo dítě bylo nastavené tak, že chce 
studovat, že se na to těší. 

Jak primáni zvládají přechod ze ZŠ na 
gymnázium? Čím se liší nároky na ně?
Řekla bych, že někdy je to šok spíše pro 
rodiče. Děti mají najednou velkou zodpo-
vědnost, na kterou nejsou zvyklé. Navíc 
studenti osmiletého programu přestupují 
z prvního stupně základní školy do reži-
mu skoro středoškolského. Sami si zapisují 
úkoly, nemají žádné notýsky, nikdo je ne-
kontroluje. Musí se zorientovat, čímž záro-
veň dostávají širší prostor pro svoji sebere-
alizaci, jde to spolu ruku v ruce. Zapojují se 
tu například do práce Studentského parla-

ROZHOVOR s… Mgr. Evou Popovou, zástupkyní ředitele Dvořákova gymnázia 

■ Čas přijímacího řízení (nejen) na gymnázia se kvapem blíží, na co se při 
přípravě ratolestí zaměřit, čemu nechat naopak volný průběh, jaké jsou 
šance pro přijetí, o tom všem a mnohém dalším se dočtete na následujících 
řádcích…

Není třeba naučit se vše, děti 
nemají být chodící encyklopedie

mentu, kde navrhují vlastní akce. Aklimati-
zace trvá přibližně půl roku, dalších sedm 
a půl roku jsou už “nad věcí”. :-)

Jaký typ dítěte je, podle vás, vhodný ke 
studiu na osmiletém gymnáziu? Od rodičů 
často slýchám, můj syn/dcera je sice jed-
ničkář, ale není studijní typ, na gymnáziu 
by neměl žádné dětství, žádný prostor pro 
hru, jen dril…

Učí se tady určitě více než na základní 
škole, to je nesporný fakt. Ale my očekává-
me, že sem přichází zvídavé děti, které se 
u nás dozví odpovědi na své četné otázky. 
Děti, které jsou připravené pracovat a ne-
chtějí se při výuce nudit. 

Jak jste zvládali výuku na dálku během 
covidové doby?
Myslím, že skvěle, ve škole jsme již měli 
zavedený Google Classroom*, akorát jsme 
přidali službu Google Meet**. Výuka tedy 
probíhala ve dvou rovinách, jedna část skrze 
online setkání, druhá pak prostřednictvím 
zadané práce. Pro děti bylo náročné i to, že 
musely (i přes úpravu rozvrhu) dlouhou do-
bu sedět u počítače. Ale samotný přechod na 
distanční výuku nebyl pro učitele problém, 
v prostředí Google pracují již deset let.

Podařilo se profesorům a dětem dohnat 
osnovy?
Na konci každého roku zjišťujeme, co se 
stíhá či nestíhá. I letos jsme to zjišťovali, 
ale ono to nakonec není zase až tak důleži-
té. Pro děti je nejdůležitější, aby se naučily 

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 D

G



17www.mestokralupy.cz  ROZHOVOR BŘEZEN 2022      KZ

Paní Kateřino, paní Romano, co vás vedlo 
k nápadu založit v Kralupech novou školu?
Jsme rodiče a pedagogové, které spoji-
la dlouhodobá vize školy, která žáky ne-
jen vzdělává, ale také osobnostně formuje 
a vede k hodnotám.

Kde byl samotný prvopočátek myšlenky?
Prvopočátek myšlenky sahá několik let zpět. 
Měla jsem to štěstí, že jsem díky přátelům 
poznala školy, které fungují na konceptu 
moderního vzdělání v křesťanském hod-

notovém rámci. Od té doby jsem přemýšlela, 
jak se jimi nechat inspirovat. Jediný možný 
logický krok byl pokusit se vybudovat tako-
vou školu i v našem městě. Nejbližší partner-
ská škola Navis ve Světicích nám poskytu-
je své know-how a podporu. Máme tedy to 
štěstí, že koncepce je ověřená desetiletími 
úspěšných zahraničních škol (fomento.edu) 
a zároveň je ve svých obrysech implemento-
vána na české prostředí (Navis ve Světicích, 
Parentes v Praze, Světlo v Třebíči). Přináší 
nám to stabilitu a měřitelné výsledky. 

ROZHOVOR s… Kateřinou Brandýskou a Romanou Ondráčkovou, hybatelkami projektu Movere

■ Škola, základ života, nezpochybnitelné rčení, které známe všichni. Děti 
v ní tráví významnou část dne, stejně jako my dospělí v zaměstnání, není 
proto divu, že výběru školy přikládáme velkou důležitost, ovlivní naše 
ratolesti na celý život. Kralupy jsou živým městem plným tvořivých občanů, 
a proto se ve zdejších školních vodách rodí něco nového…

Pošlete své děti do školy,  
do které byste chtěli chodit i vy

učit, v tomto ohledu jim dal významnou 
lekci právě covid-19. Pro jejich život bude 
hodně důležité, že si dokáží najít zdroje, 
umí je zpracovat, dokáží z nich vytáhnout 
to podstatné, na druhé straně dětem chy-
běly sociální vazby v podobě spolužáků, 
což na nich zanechalo nemalé psychické 
následky. Ale jestli se stihlo o kapitolu více 
nebo méně, je ve výsledku jedno. 

Myslím, že je potřeba zredukovat učivo, 
neboť vývoj ve všech oblastech jde kupře-
du a je mnoho nových poznatků, které jsou 
zajímavé a pro které je třeba ve výuce najít 
čas. Je přece mnohem cennější, když stu-
denti budou vědět i o nových technologiích, 
ale je třeba, aby se na to nastavili všichni. 
Učitelé jsou zvyklí, že musí stihnout veške-
rý obsah, rodiče panikaří, že se děti vlivem 

covidové doby nestihly naučit vše, zato děti 
to ale vůbec neřeší. 

Zkusme se přenastavit, že není třeba se 
naučit vše, děti nemají být chodící encyk-
lopedie. Je to o jejich nastavení do budouc-
na, aby měly kompetence, byly kreativní, 
zodpovědné, schopné rozvrhnout si čas 
a uměly se učit.

ANDREA JŮNOVÁ

*Google Classroom je webový program od Googlu, který umožňuje školám zdarma vytvářet, rozesílat nebo známkovat výukové materiály. Primárním účelem služby je sdílení 
souborů mezi studentem a učitelem. 

** Google Meet je služba je služba od Googlu, pomocí které může učitel přednášet online až pro 100 studentů, je s nimi propojen skrze videokonferenci, může jim sdílet ob-
razovku se svojí powerpointovou prezentací nebo okno libovolného programu, studenti se mohou připojit přes počítač, notebook či mobilní telefon.

Můžete v krátkosti přiblížit koncept nové 
školy?
Filozofii školy lze shrnout do tří bodů: ro-
dina, vzdělání, osobní vedení. 

Rodina je klíč. Vzdělání a výchova je v pr-
vé řadě právem a zodpovědností rodičů, 
proto chceme do školního dění co nejvíce 
zapojovat i rodiny našich školáků. Žáci, ale 
i učitelé, pak těží ze vzájemné spolupráce 
mezi domovem a školou. Tato spolupráce 
všech tří stran – rodiny, dítěte i učitelů, je 
klíčová na cestě vzdělávání a rozvoje kaž-
dého dítěte. 

Z hlediska vzdělávání chceme být ško-
lou inovativní, nikoli však alternativní. Ne-
hledáme protiváhu k jiným školám, spíše 
usilujeme o uchopení moderních postupů 
a jejich implementaci v provozu, který je 
strukturálně srovnatelný se školou běž-
ného typu. Koncepce školy se vyznačuje 
personalizovaným vzdělávacím systémem, 
který žáky rozvíjí na úrovni akademické, 
osobnostní i duchovní.

Osobní vedení je nesmírně cenným ná-
strojem. Rozvíjí vztah dítěte ke škole, pomá-
há v osobnostním růstu a podporuje vnitřní 
motivaci dítěte. Každé dítě bude mít svého 
tutora, pedagoga, který se stává jeho prů-
vodcem, rádcem, který je ve škole k dispo-
zici pro každého žáka. Chceme, aby se děti 
skrze tutoring rozvíjely, aby pochopily svou 
důležitost a získaly úctu k ostatním lidem. 
Chceme, aby děti neztrácely svou přiroze-
nou zvídavost, otevřenost a radost ze života.

Co máte v projektu již za sebou?
Od samotné myšlenky založit školu jsme již 
ušly poměrně dlouhou cestu. Ale samozřej-
mě víme, že nás ještě delší čeká :). Dlouho-
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době pracujeme na koncepci školy, buduje-
me tým, inspirujeme se ve spřátelené škole 
Navis a v její Navis Academy. Úspěšně jsme 
podaly žádost na MŠMT o zapsání do rejst-
říku škol, kde ještě musíme doložit potřebná 
povolení od příslušných orgánů. Aktuálně 
spolupracujeme s hygienou, stavebním úřa-
dem, hasiči. Zásadní je teď přestavba a ko-
laudace budovy. To je věc, která může vý-
znamně ovlivnit otevření školy v září 2022. 

Tři pilíře, na kterých bude založena vaše 
škola, zní velmi dobře (rodina - kvalitní 
vzdělání - osobní vedení), myslíte, že 
ostatní školy toto postrádají?
Myslím, že každá škola se snaží dobře na-
plnit vzdělávací funkci (naučit dobře číst, 
psát, počítat, orientovat se ve světě, umět 
dobře jazyky). Co ale postrádám, je podpo-
ra dítěte, aby se k tomu všemu ještě učilo 
být dobrým člověkem. Aby se učilo o sobě 
samém, o druhých, zkrátka učilo se být.  
Ve škole tráví děti tolik času, že se po rodi-
ně stává druhým nejdůležitějším sociálním 
prostředím. Pevně věřím, že se nám podaří 
vytvořit prostředí, kde je v souladu vzdělá-
ní, přátelství a úcta. 

Jak bude do výuky zakomponována etika?
Naše škola zahrnula etiku nejen jako vy-
učovací předmět. Chceme, aby se prolínala 
všemi předměty. Na každý měsíc je zvole-
no jedno z témat (pro příklad: laskavost, 
tolerance, štědrost). A toto téma pak děti 
společně s učiteli promýšlejí, přetváří jak 
při výuce samotné, tak ve výchovách, ale 
i dalších každodenních situacích. Součás-

tí budou i přednášky a besedy pro rodiče. 
Důležitá je i reflexe žáků, která je součástí 
pravidelného tutoringu.

Jak budete děti motivovat pro práci ve 
škole?
Stěžejním nástrojem motivace ve škole je 
již výše zmíněný tutoring a formativní hod-
nocení. Cílem je pomoc každému objevovat 
svůj potenciál, podporovat a doprovázet ho 
na cestě.  V neposlední řadě je pro školní 
život nesmírně důležitá dobrá nálada, tvo-
řivé prostředí, spokojení učitelé a ostatní 
pracovníci školy, výlety za poznáním, ško-
ly v přírodě, sport. Když je dítě obklopeno 
spokojenými a nadšenými lidmi, rádo pak 
s nimi “jde” dál. Je to taková vzájemná in-
spirace pro práci všech. 

V jaké lokalitě se bude škola nacházet?
Aktuálně připravujeme projektovou do-
kumentaci na opravu a kolaudaci budovy 
a zahrady na začátku Přemyslovy ulice, tj. 
škola by měla být v centru města, dostupná 
pěšky i MHD. 

Jaká je plánovaná kapacita školy a školky?
Žádost byla podána a předběžně schválena 
na 75 žáků pro rok 2022/2023, u školky by-
la podána na 40 žáků, zde jsme o kapacitě 
zatím rozhodnutí neobdržely. Koncept ško-
ly je stavěn tak, že kapacita třídy nepřekročí 
20 žáků, jen tím může být zajištěn indivi-
duální přístup k dítěti. Každým rokem pak 
budeme žádat o poměrné navýšení. Ve škol-
ním roce 2022/2023 máme v plánu otevřít 
školku a první stupeň ZŠ. Žáci pak budou 

v dalších letech volně pokračovat ve studiu 
na 2. stupni, kam bude možné (v případě 
volné kapacity) přejít i z okolních škol, které 
třeba 2. stupeň nemají. 

Co školné – bude nějaké?
Koncept naší školy nebyl kompatibilní se 
státní školskou institucí, proto ZŠ a MŠ 
MOVERE bude škola soukromá, na po-
krytí jejích nákladů budeme vybírat škol-
né. Základní školné je prozatím stanoveno 
na 6 000 Kč měsíčně. Na další sourozence 
(v našem projektu) budeme poskytovat sle-
vy. Vždy jsme otevřené diskuzi o možnos-
tech rodiny. Možnost navštěvovat naši školu 
se budeme snažit poskytnout všem rodi-
nám, které mají o kvalitní vzdělání zájem.  

Kde budete brát dobré učitele, když jsou 
nedostatkovým zbožím i pro ostatní školy?
Být učitelem je jedna z nejzodpovědnějších 
úloh. Je to povolání náročné, ale láskypl-
né a obdarovávající. Jsme přesvědčené, 
že kvalitní a dobrý projekt si vždy najde 
kvalitní a dobré lidi.  A ukazuje se nám, 
že tomu tak je. Učitelé jsou jedním ze zá-
kladních kamenů, které školu tvoří. Proto 
máme i pro učitele připraven ve spolupráci 
s Navis Academy vzdělávací a motivační 
program, díky kterému mohou sami pro-
fesně i osobnostně růst. 

Chtěly byste rodičům vašich potenciálních 
žáčků ještě něco vzkázat?
Pošlete své děti do školy, do které byste 
chtěli chodit i vy! 

ANDREA JŮNOVÁ

MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU 

HLEDÁ DALŠÍ PRODEJNÍ MÍSTA
PRO KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ, V PŘÍPADĚ ZÁJMU 

KONTAKTUJTE REDAKCI NA E-MAILU: 
zpravodaj@mestokralupy.cz

RÁDI PÍŠETE? 
Máte přehled o dění ve městě? Chcete přispívat svými texty do kralupského měsíčníku? Pak hledá-
me právě vás! Ukázky své práce posílejte na: zpravodaj@mestokralupy.cz, děkujeme.

MÁTE TIP NA ZAJÍMAVÉHO ČLOVĚKA Z VAŠEHO OKOLÍ, se kterým by bylo možné udělat rozhovor?
Pamětník, soused se zajímavým koníčkem, úspěšný sportovec, člověk neobvyklé profese atd.
Sem s ním! Tipy na zajímavé osobnosti posílejte na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz 

RÁDI FOTÍTE? 
Máte zajímavou fotku některé z kralupských dominant? Pošlete ji do redakce KZ, třeba ji v brzké 
době uvidíte na obálce některého z vydání! Děkujeme.

Byty v DPS
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M ěsto Kralupy nad Vltavou vystavělo 
v letech 1995-2005 domy s pečova-

telskou službou. První dům v říjnu roku 
1995 (sídliště U Cukrovaru 1171) a druhý 
dům v říjnu roku 2005 (V Luhu 1181).

V bytovém domě V Luhu 1181 se nachází 
58 bytů. V bytovém domě sídliště U Cuk-
rovaru 1171 se nachází 59 bytů. Dispozice 
bytů je 1+kk a 2+kk. Některé byty mají bal-
kón. Velikost bytů se pohybuje v rozmezí od 
39,2 m² do 71,9 m². Cena nájemného byla 
schválena Radou města Kralupy nad Vlta-
vou dne 29. 1. 2018 (č. usnesení 18/2/9/5) 
ve výši 49,10 Kč/m².

Na časté dotazy z řad veřejnosti odpovídá  
Petra Urbanová, ředitelka DPS:

Pro koho jsou byty určeny?
Město nechalo vystavět tyto bytové domy 
pro své občany, kteří vlivem stáří či nemoci 
potřebují využívat terénní pečovatelskou 
službu. Jedná se o samostatný typ bydlení. 
Nájemce má stejná práva a povinnosti jako 
v každém jiném nájemním bytě. Nájemce 
bydlí sám, případně s partnerem či part-
nerkou v bytě, kde si může sám vařit, sám 
si uklízet, sám si zařizuje a hradí drobné 
opravy. Má ovšem tu výhodu, že zhorší-li 
se jeho schopnost žít samostatně, může se 
obrátit na terénní pečovatelskou službu, 
která s běžnými činnostmi vypomáhá. Zů-
stává tak ve svém soukromí, kam dochází 
pečovatelka. V domě sídlí i zdravotní služba 
Český červený kříž. Má-li nájemce akut-
ní zdravotní problém, má na dosah i tuto 
zdravotní službu. V obou domech se pořá-
dají různá společenská setkání a aktivity, 
kterých se mohou nájemci účastnit. Senio-
ři tak nezůstávají izolovaní doma, ale mo-
hou žít bohatým aktivním životem. Mají své 
soukromí a nadále svůj vlastní život, ve kte-
rém se v ničem a nikomu nemusí podrobo-
vat. Využívají jen ty služby, které potřebují. 

Jaké jsou nevýhody tohoto typu bydlení?
Nájemníci musí být natolik samostatní lidé, 
aby si zvládali svůj život obstarat po organi-

zační stránce sami. Musí si objednat lékaře, 
zajistit převoz k němu, tedy zavolat pečovatel-
ce, že v daný den a hodinu potřebují odvézt. 
Rozhodují se, kdy chtějí nakoupit, co chtějí 
nakoupit a kdy potřebují pomoci s hygienou, 
úklidem. Nesou si plně odpovědnost za svůj 
život, za své zdraví. Nemáme zde lékaře a ne-
nakládáme s jejich zdravotními údaji. 

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

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

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

Jak byt vypadá?
Byty mají základní vybavení – kuchyňku 
s elektrickým sporákem, koupelnu se spr-

chovým koutem a ventilem na pračku. Viz 
foto na str. 18. Ve vstupní chodbě jsou ve-
stavěné skříně na uložení oblečení. Nájem-
ník si pak vybaví byt dle vlastních představ 
a potřeb. Některé byty mají malý balkón. 
Ve žluté budově mají nájemníci příjemné 
společné prostory na chodbách v každém 
patře, kde si sousedé posedí a popovída-
jí. Někteří v nich nachází únik před letní-
mi horky. Dále pak mají všichni přístup na 
společné balkóny v každém patře. V zelené 
budově je zase výhodou, že k bytu náleží 
malý sklep. Tam je také rozhlehlá zahrada 
s možností volného využití, přístup na ni 
mají všichni naši nájemci. 

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

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

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

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

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

Jak se žije v domě 
s pečovatelskou službou?
BLANKA CHAROUZKOVÁ: „Právě uplynulo deset let od chvíle, kdy jsem se do domu s pečovatelskou službou nastěhovala. Tehdy jsem potřebovala bezbariérové 
bydlení pro manžela, který mi ležel v nemocnici, jedinou jeho možností návratu do běžného života bylo zajistit bezbariérové bydlení. Bohužel zde se mnou dlouho 
nepobyl a pohodlné bydlení si neužil. Mně je přáno si tu bydlení užívat. Jsem aktivní a ve svých letech se snažím užívat si všeho, co je pro mě dostupné. Jsem tu 
velmi spokojená. Bydlení je dobře situováno, všechno, co potřebuji, mám v docházkové vzdálenosti. Navštěvuji ráda knihovnu. Nákupy si také zajistím. Vidím, že 
pečovatelská služba je tu v případě potřeby k dispozici a zdejší zaměstnanci jsou milí a ochotní. Setkáváme se s přáteli dole ve vestibulu, kde si povídáme. Ně-
kdy se rozčilujeme, někdy se smějeme. Důležité je, že se zase na druhý den setkáme. Jsou tu lidé různí jako všude jinde. Ale máme hodně společného. Máme čas 
a málokdo chce být pořád zavřený doma. V krásném počasí tu sedáváme na lavičkách, někdo se jde projít k řece. Mám to tu ráda.“
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P. KOTKOVÁ: „Tatínkovi chceme dopřát 
život doma, pro který se rozhodl. Staráme 
se o něj denně, několikrát za ním jezdíme. 
Paní Svítilové vděčíme za nabídku terén-
ní pečovatelské služby, o které jsme vů-
bec nevěděli a neuměli jsme si představit, 
co taková péče znamená. Díky trpělivému 
přístupu pečovatelek si tatínek na pomoc 
zvyknul. Pečovatelská služba nám tak vel-
mi usnadňuje péči o něj. Vzájemně se infor-
mujeme, paní Svítilová okamžitě reaguje 
na jakékoliv změny a domlouváme indivi-
duální péči pro něj tak, jak ji potřebujeme. 
Za tuto službu městu velmi děkujeme. Přáli 
bychom ji všem rodinám, které se starají 
o své blízké.“ 
P. KRAMLOVÁ: „Staráme se s mým mužem 
o mou sestru, která se těžko hýbe a proza-

tím žije doma. Péče o ni je pro nás náročná 
mimo jiné i proto, že naše názory a doporu-
čení nejsou sestrou přijímány. Paní Svítilo-
vá si všimla našeho vzájemného vyčerpání 
a nabídla nám navýšení péče o sestru. Pe-
čovatelská služba nám výrazně usnadnila 
péči, k sestře jsme poté již nemuseli tak 
často. Vážíme si profesionálního přístupu 
paní Svítilové, která vždy v kritické situa-
ci pomohla a sestře domluvila. Díky pečo-
vatelkám se sestra dostala po pádu doma 
včas do lékařské péče a čekáme na její ná-
vrat. Za veškerou péči pečovatelské službě 
děkujeme.“
P. FOLBRECHTOVÁ: „Starám se o svou 
maminku upoutanou na lůžko, která žije 
doma a dosáhla úctyhodného věku. Sama 
se však potýkám se zdravotními problémy, 

pro které je pro mě péče o ni vyčerpávají-
cí. Proto jsem vděčná za možnosti, které 
mi dává pečovatelská služba, pomáhá nám 
několikrát denně. Ulevilo se mi, že se mů-
žeme na pečovatelskou službu spolehnout 
i o víkendu.“
P. BAŠTOVÁ: „Maminka byla dlouholetou 
klientkou pečovatelské služby a žila v krás-
ném prostředí domu s pečovatelskou služ-
bou, kde byla spokojená. Postupem času 
však získala zdravotní potíže, pro které 
bylo nutné maminku přemístit do jiného 
vhodného zařízení. S tímto těžkým okamži-
kem pro nás pro všechny nám ohleduplně 
a lidsky pomohla paní Svítilová. Nejen, že 
nám jiné zařízení doporučila, ale i vytele-
fonovala a zařídila. Za tuto nadstandardní 
pomoc jí velmi děkujeme.“

Pavlínka (jak jí tu dnes všichni oslovuje-
me) k nám do organizace přišla od dětí, 

o které se starala v pěstounské péči na pře-
chodnou dobu. Pavlínka dávala dětem lásku 
mnohdy nepoznanou, pomáhala jim s jejich 
rozvojem a připravovala je na okamžik, kdy 
získají náhradní rodinu nebo se vrátí do své 
biologické. Její čas s dětmi se však naplnil. 
Této nikdy nekončící práci se věnovala šest 
let. Nedávno se stala babičkou a dala před-
nost své rodině. Její pečující náruč nezůstala 
prázdná, pečuje dál. Ovšem někde, kde má 
péče tzv. pracovní dobu. Jsme velmi vděční, 
že zavítala do naší organizace. Pod jejím ve-

dením nám terénní pečovatelská služba fun-
guje hladce. Pavlínka má výrazné organizač-
ní schopnosti, ale především laskavý přístup 
k lidem a trpělivost. Umí naslouchat a nikdy 
nepřemýšlí nad tím, zda někomu kolem sebe 
pomůže či ne, svým životním nastavením 
je pro okolí příkladem a báječnou kolegyní. 
Umí si u lidí získat důvěru, a to je v péči o ně 
velmi důležité. Vlivem těžkých zkušenos-
tí s dětmi má významný životní nadhled. 
Stresující okolnosti a změny každodenního 
provozu ji nerozhodí, vše zvládá s humorem. 
Má ráda dobrou společnost, svou milovanou 
rodinu a vanu s ledem.

O hlédneme-li se za loňským rokem, mů-
žeme s klidnou hlavou prohlásit, že jsme 

získali jen jednu jistotu, a to, že se nemůžeme 
na nic spolehnout. Zachovat provoz pečova-

telské služby je v této době náročné, těžko 
odhadnutelné a chyběl nám stabilní kolektiv. 
Rok 2021 nás zaskočil pestrými personál-
ními potížemi. A nebyl to jen covid-19, ale 
i jiná vážnější onemocnění, pracovní úra-
zy a životní události zaměstnanců. Zdá se, 
že se nám pomalu tvoří nový tým, který to 
ovšem nemá snadné. Po roce se k nám za-
se vrátil covid-19, pro který se zaměstnanci 
střídají doma. Ve všech těchto situacích nám 
pomáhají studentky Střední odborné školy 
Roudnice nad Labem. Staly se významným 
článkem našeho týmu. Zapojily se do široké 
škály pracovních úkonů a jsou pro nás plno-
hodnotnou náhradou za chybějící personál. 
Vážíme si pochopení, důvěry a velkorysosti 
paní ředitelky SOŠ Neklanova Roudnice nad 
Labem, která dává studentkám svolení k je-
jich působení v naší službě. Děkujeme tímto 
paní ředitelce Mgr. Heleně Všetečkové, Ph.D. 
a studentkám: Beátě Mytníkové, Anetě Plic-
kové a Sáře Hrdličkové. 

PETRA URBANOVÁ, ŘEDITELKA DPS

Reference klientů:

Představujeme… Pavlína Svítilová, asistentka sociální pracovnice

V těžkých časech pomáhají nejvíce studenti

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM NA KONCI ROKU
Před Vánocemi navštívil místostarosta Ing. Vojtěch Pohl kolektiv pečovatelek. Poděkoval jim za 
práci a dlouhodobé náročné pracovní období, které nám přinesly neplánované nemoci a pracovní 
úrazy. Tato návštěva přinesla celému týmu radost z uznání, které všichni potřebujeme. 
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P aní Knöpflmacherová (bývalá ředitelka 
ZŠ Gen. Klapálka) se s paní Němečko-

vou (učitelka ZŠ Gen. Klapálka) rozhodly 
založit první komunitní centrum seniorů 
v Kralupech nad Vltavou a současně požá-
dat i o jeho myšlenkovou a finanční podpo-
ru město Kralupy nad Vltavou. 

Komunitní centra seniorů jsou při vět-
ších městech již běžnou součástí společen-
ského života. Je to místo, kde se setkávají 
všichni aktivní lidé, kteří se chtějí zabavit 
a trávit čas společně. Centra jsou dotována 
z městských prostředků, ale využívají také 
různé jiné dotace, aktivity by měli podpořit 
drobnou částkou i účastníci.

V březnu začínáme tvořivým odpoled-
nem s dětmi. Přijďte si vyrobit něco pěk-
ného, zazpívat si, vypít si kávu. Můžete při-
nést i něco dobrého, pečeného. Sejdeme se 
poprvé 23. 3. 2022 ve 13:00 hod. a budeme 
se takto pravidelně setkávat každou středu 
ve společenské místnosti domu s pečovatel-
skou službou V Luhu 1181 (žlutá budova).

V březnu se také můžete těšit na projekt 
„Němčina nekouše“ pod vedením paní Knö-
pflmacherové, která vás provede konverzací 
v základních tématech a přiblíží vám život 
našich sousedů v zajímavých městech, jako 
jsou Drážďany, Berlín nebo Vídeň. Bude-li 
kroužek úspěšný, můžeme naplánovat i vý-
let do sousedních zemí a třeba se nám po-
daří spojit s našimi kolegy z partnerského 
města Hennigsdorfu. Němčinu rozjedeme 
od 24. 3. od 10:00 hod., tedy vždy ve čtvrtek 

na stejném místě. Prozatím žádné materi-
ály na výuku nepotřebujete, vezměte si jen 
papír a  tužku, nezbytnou výbavou je zájem 
poznávat a něco se naučit.

Vedle pravidelných kroužků budeme při-
pravovat i výlety. Pro začátek plánujeme 
jeden výlet měsíčně.

Začínáme 6. 4. pěší procházkou po Kra-
lupech s p. Františkem Málkem z Ekocen-
tra, který nám povypráví o zdejší přírodě.

V květnu bychom si poslechli něco o zdra-
vé výživě a v červnu bychom si opekli něco 
dobrého na ohni na zahradě domu s pečo-
vatelskou službou.

Na podzim plánujeme další výlety, ex-
kurze a jiné zajímavé aktivity.

Každý nový projekt potřebuje podporu, 
aby byl úspěšný. Proto, líbí-li se vám na-
še myšlenka, neváhejte se nám ozvat. Pro 
vedení města je důležité vědět, pro jak po-
četnou skupinu lidí projekt vzniká, zda má 
oblibu a jestli je rozumné takový projekt 
finančně podpořit. Organizování komunit-
ního života seniorů vyžaduje čas, zázemí 
a pracovní síly. A těch dobrovolných není 
nikdy dost. Proto v našem organizačním 
týmu uvítáme pomocnou ruku těch, kteří 
chtějí s radostí a nezištně budovat a tvořit 
aktivity pro druhé.

Setkávání bude probíhat v domech s pe-
čovatelskou službou, a proto musí být bez-
pečné pro zdejší seniory. Budovy jsou pří-
stupné všem osobám v režimu O-N-T, a tak 
tomu bude prozatím i v našich kroužcích. 

Informace o veškerém dění budou  
dostupné na stránkách www.dpskralupy.cz.

Těšíme se na první setkání s vámi ve stře-
du 23. 3. od 13:00 hod. a ve čtvrtek 24. 3. 
od 10:00 hod.

DAGMAR KNÖPFELMACHEROVÁ A RENÁTA NĚMEČKOVÁ, 

KOORDINÁTORKY AKCE

Kontakt: d.knopfelmacherova@seznam.cz, 
renata.nemeckova@centrum.cz

Každá společnost, které se finančně daří, má mít společenskou odpovědnost a podílet se na projektech, které pomáhají potřebným.

Patříte i VY mezi úspěšné kralupské podnikatele? Rádi byste participovali na dobré věci?
Sociální služby města Kralupy nad Vltavou přišly v nedávně době 
(doslova ze dne na den) o jeden ze svých automobilů, kterým obsluhují 
klienty. MěÚ Kralupy nad Vltavou na situaci zareagovalo a požádalo o 
dotaci na ekologický elektromobil, současně však vyzývá podnikatele, 
aby projekt finančně podpořili. 

Zapojením do projektu pomůžete nákupu chybějícího automobilu 
pro převoz seniorů, získáte zviditelnění v podobě bezplatné inzerce 
na webu a Facebooku Kralupského Zpravodaje. Následně bude pro-
jekt komunikován formou jmenného poděkování sponzorům (v rámci 

tištěného i online měsíčníku). Dárce si bude moci obnos odečíst z daní 
a rovněž získá pamětní certifikát. Příspěvek může být libovolně velký, 
v řádu tisíců, desetitisíců či statisíců korun.

V případě zájmu o podporu projektu 
posílejte návrhy pomoci na: 
zpravodaj@mestokralupy.cz

Termín: 1. 3. – 30. 6. 2022.

Děkujeme za vaši podporu.

Jaro přinese do Kralup nový projekt:  
komunitní centrum seniorů
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u 10. 1. ve 20:00 na l. 156 oznámila ostraha společnosti 
Lidl, že mají na prodejně záchyt zloděje. Strážníkům 
na místě bylo sděleno, že se muž pokusil odcizit zboží 
v hodnotě 460 Kč. Lustrací bylo zjištěno, že se jedná 
o zájmovou osobu PČR. Hlídka OO PČR se dostavila na 
místo a muže si převzala k dalšímu šetření. 

u 20. 1. v 10:00 na l. 156 přijato oznámení ženy, která 
měla obavu o svou sousedku. Oznamovatelka uvedla, že 
slyšela ženu křičet a má obavu, aby ji někdo neubližoval. 
Hlídka se v místě spojila s již přítomným policistou OO 
PČR. Ten uvedl, že v místě došlo pouze ke slovní rozepři 
mezi partnery. Lustrací však bylo zjištěno, že muž je 
zájmovou osobou pro PČR, a proto byl předveden na 
OO PČR.

u 2. 2. ve 14:00 na l. 156 přijato oznámení, že na 
Lidovém nám. leží u chodníku nějaký muž, který je však 
bez viditelného zranění a dýchá. Jednalo se o muže pod 
vlivem alkoholu, který hlídce uvedl, že je zmožen chůzí 
a chtěl si pouze odpočinout. Muž byl hlídkou poučen 
a poté, co si vzal z přilehlé zastávky své jízdní kolo 
a batoh, z místa odešel. 

u  3. 2. v 9:00 hlídka při kontrolní činnosti v ul. 
Nádražní zaznamenala osobu, ve které z místní 
znalosti rozpoznala osobu hledanou PČR. Hlídkou byla 
provedena lustrace s pozitivním výsledkem. Muž byl 
následně předveden na OO PČR, kde si jej ponechali 
k dalšímu šetření.

u  11. 2. ve 13:39 DS prostřednictvím MKDS 
zaznamenala na sídl. V Zátiší tř i osoby, v jejichž 
blízkosti se volně pohybovali dva psi. Ze záznamu bylo 
patrné, že psi patří k těmto osobám. Jeden z mužů 
po nějaké chvíli vešel na přilehlé dětské hřiště, kam 
jej následovali oba psi. Ti se pak dále pohybovali na 
průlezce určené pro děti. Žádná z osob u sebe neměla 
doklady k prokázání totožnosti, proto byla na místo 
přivolána hlídka OO PČR. Po ztotožnění byly osoby 
poučeny, že se dopustily přestupků tím, že nechaly 
své psy volně pobíhat na místech, na kterých to není 
OZV povoleno. Osoby pak byly za porušení OZV řešeny 
příkazovou pokutou. Za porušení OZV mohou strážníci 
uložit příkazovou pokutu na místě až do výše 10 000 
Kč. V případě, že přestupce nesouhlasí s řešením na 

místě, jsou přestupky předávány správnímu orgánu, 
který může stanovit sankci až do výše 100 000 Kč. 

u 14. 2. ve 20:24 DS zaznamenala na MKDS muže, 
který vytáhl ze zaparkovaného osobního vozidla dřevěný 
stolek a odložil jej u kontejneru na směsný odpad v ul. 
Šafaříkova. Poté vozidlo uzamkl a odešel do přilehlého 
domu. Lustrací RZ vozidla byl zjištěn provozovatel, který 
byl následně kontaktován. Jednalo se o totožného 
muže, který se k odložení skříňky přiznal. Strážníky mu 
tak byla za znečištění veřejného prostranství vyslovena 
příkazová pokuta, kterou na místě zaplatil a skříňku 
následně z místa odklidil. Přestupky na úseku veřejného 
pořádku můžou strážníci řešit příkazem na místě až 
do výše 10 000 Kč, správní orgán do výše 20 000 Kč.

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
OZV - Obecně závazná vyhláška

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

O dstavená chátrající vozidla překáže-
jí v ulicích každého většího českého 

města včetně Kralup nad Vltavou. Hroma-
dy šrotu se zrezivělými karoseriemi, rozbi-
tými okénky a vypuštěnými pneumatika-
mi nejenže hyzdí vzhled města, především 
ale zabírají parkovací místa, která potom, 
zvláště na sídlištích, žalostně chybí a lidé 
tak každý den obtížně hledají místo k za-
parkování svého standardně užívaného 
vozidla.

Mapování výskytu autovraků zajišťuje 
městská policie, která rovněž provádí úko-
ny směřující ke zjištění majitelů těchto vozi-
del a v případě, že zjistí, že se jedná o proti-
právní jednání, předává událost k dořešení 
příslušnému správnímu orgánu. Nejjedno-
dušším způsobem je přímé dohledání ma-
jitele vozu (např. šetřením v okolí, lustrací 
dle RZ, VIN kódu apod.). Je-li na vozidle 
umístěna RZ, je vozidlo rovněž prověřeno 
v databázi odcizených vozidel. Protipráv-
ním jednáním může být kromě přestupků 
spojených s parkováním například zábor 

veřejného prostranství s pokutou až 50 000 
Kč, je-li vozidlo zaparkováno mimo pozem-
ní komunikaci, nezaplacené povinné ručení 
s pokutou v rozmezí od 5 000 Kč do 40 000 
Kč či propadlá STK s pokutou až 50 000 Kč. 
V případě zjištění vlastníka vraku je poslé-
ze vlastník strážníky vyzván k jeho odstra-
nění. Za poslední čtyři roky bylo v Kralu-
pech nad Vltavou řešeno městskou policií 

celkově 125 autovraků, z nichž 84 si jejich 
vlastníci odstranili sami na vlastní nákla-
dy, 37 bylo odstraněno TSM (náklady jsou 
vymáhány od posledního vlastníka vozidla 
uvedeného v registru motorových vozidel) 
a u dalších čtyř nyní probíhá řízení.

Majitelé takových vozidel přitom riskují 
všechny výše uvedené postihy zcela zby-
tečně. Zbavit se autovraku je dnes celkem 
jednoduché, stačí ho odvézt na vrakoviště 
či do kovošrotu, kde ho přijmou zadarmo, 
nebo za něj i nějaké peníze vyplatí. Výše 
odměny závisí na konkrétním vozidle, je-
ho stavu, roku výroby, využitelnosti ná-
hradních dílů a také je podstatné to, zda je 
o díly z daného vozu ještě zájem. Některá 
vrakoviště zajišťují i odtah vozidel zdarma. 
Tyto podmínky jsou umožněny díky stát-
ním dotacím pro vrakoviště za ekologické 
zpracování vyřazených vozidel.

LADISLAV VOVES,  ŘEDITEL MĚP KRALUPY N. VLT.

Městská policie řeší desítky autovraků ročně
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Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

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

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 rodič. 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
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U ž ani nespočítám, kolikrát 
jsme avizovali náš 3. re-

prezentační ples – a kolikrát 
ho museli kvůli nejrůznějším 
vnějším vlivům opět přeložit. 
Proto věříme, že ples nakonec 
bude. A to už za chvíli. 

Sál KD Vltava se všem tan-
cechtivým otevře již 12. břez-
na. Ano, tento měsíc a tento 
rok. Pokud ještě nemáte líst-
ky a tanec máte rádi, ať už ak-

tivně nebo pasivně, zkuste své 
štěstí u paní Kaštánkové v Mo-
derním bydlení, pár vstupenek 
ještě zbývá. Kromě standard-
ních i latinskoamerických me-
lodií skvělé kapely Medium 
se můžete těšit na společnou  
MLSáckou choreografii, ukáz-
ky jednotlivých tanců, půlnoč-
ní překvapení, tombolu, zkrát-
ka na všechno, co k plesu patří. 
My se budeme těšit na vás a na 

to, že si všichni společně ples 
užijeme.

Jak se ukázalo v listopadu 
a v prosinci, zájem o tanec roz-
hodně je. Mini ples v Otvovicích 
jsme stihli na poslední chvíli, 
ale o to více jsme si ho ve zhruba 
padesáti párech protančili až do 
konce. A adventní tančírna pod 
širým nebem byla také úspěšná. 
Mimo hostů, kteří přišli cíleně, 
se u „parketu“ zastavili i mnozí 

kolemjdoucí a někteří se na je-
den či více kousků přidali.

Moc děkujeme městu Kralu-
py, které naši činnost podporu-
je. I díky této podpoře jsou naše 
vystoupení nejen tanečně, ale 
i kostýmově, zdařilá. Poděko-
vání míří i kralupskému Soko-
lu za možnost trénovat u nich 
v sokolovně. Taneční kroky tu 
zkoušíme až dvakrát týdně.

MARKÉTA PYTELOVÁ

P říprava na zahájení hlav-
ní zámecké sezóny je v pl-

ném proudu. Už na konci led-
na jsme otevřeli prohlídkový 
okruh Aristokracie: začátek 
konce a zámecké Laboratori-
um. V sobotu 2. dubna po zimní 
pauze zpřístupníme veřejnosti 
i hlavní zámeckou budovu.

Letošní nabídka prohlídko-
vých okruhů je velmi pestrá. 
V hlavní zámecké budově se 
můžete vypravit do doby nej-
větší slávy rodu Chotků během 
vlády Marie Terezie – Zlaté ča-
sy ve službách císařovny. Pokud 
se chcete dozvědět více o tom, 
jak žila šlechta v 19. století a na-
hlédnout do života Jindřicha 
Chotka, vypravte se na druhý 
prohlídkový okruh – Rodinný 
život pana hraběte. Už během 
prvního dubnového víkendu 
budete mít jedinečnou příle-
žitost si vychutnat netradiční 
prohlídku zámecké hlavní bu-
dovy.

3. reprezentační ples TSK MLS

Co se děje na zámku ve Veltrusech?

Chcete si užít prohlídku bez 
průvodce za pomoci chytrého 
telefonu? Už od posledního led-
nového víkendu máme otevřený 
prohlídkový okruh Aristokra-
cie: začátek konce, který si mů-
žete projít zcela sami za pomoci 
mobilní aplikace či textu. Jed-
ná se o vzdělávací okruh, který 
nabízí náhled do života posled-
ních Chotků ve Veltrusech. Spo-

lečně s dětmi můžete navštívit 
zámecké Laboratorium, do kte-
rého získáte vstup zdarma ke 
vstupence na jiný prohlídkový 
okruh na našem zámku. Děti 
i dospělí si mohou v Laborato-
riu na vlastní kůži vyzkoušet, 
jaké to je být badatelem, arche-
ologem i restaurátorem.

V průběhu sezóny se může-
te těšit na cykloprohlídky po 

zámeckém parku nebo na jíz-
du „koňobusem“. Připravuje-
me i spoustu akcí pro veřej-
nost. Podrobnosti zveřejníme 
již brzy na našem facebooku 
Státní zámek Veltrusy nebo na 
našich webových stránkách 
www.zamek-veltrusy.cz.

ŽANETA SVOBODOVÁ,

ZÁMEK VELTRUSY
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■ Narodil se ještě za dob Rakouska-
Uherska v lednu roku 1918, zažil 
11 prezidentů, emigraci, čtyři 
manželství, podzim života strávil 
v Kralupech nad Vltavou. 

Pane Laváčku, máte pro naše čtenáře 
nějaký recept na dlouhověkost?
Nemám, žádný neexistuje, poněvadž já 
jsem dělal všechno možné, abych si život 
ukrátil… 

Jste neuvěřitelně vitální, jak se udržujete 
v mentální a fyzické kondici?
Abych vám řekl pravdu, nedělám vůbec nic, 
necvičím, válím se, spím, jím – i když v po-
slední době mi moc nechutná, hodně piji.

Co váš životní styl? Dal by se označit za 
zdravý?
Vůbec ne, žil jsem poměrně bouřlivý život, 
nic jsem si neodpíral.

Máte nějaké neřesti?
Po celý život jsem měl kladný vztah k že-
nám, alkoholu a cigaretám, kouřil jsem  
do svých 80 let.

Co vám dělá radost?
Mám rád místopisy, historii a amatérské 
bádání.

Působíte na mě jako celoživotní optimista, 
je tomu tak?
Ano, jsem optimista, veliký, já jsem si vše-
lijaké tragédie vůbec nebral, prodělal jsem 
těžké choroby, při kterých by jiní zemřeli, byl 
jsem dvakrát v absolutním ohrožení života, 
všechno jsem překonal. Proč? To já nevím. 
Například v 90 letech jsem dostal zápal plic, 
měl jsem vodu na plicích, ležel jsem delší čas 
v nemocnici, překonal jsem to, nechápu to… 

V roce 1968 (ve vašich 50 letech) jste 
emigroval, kam?
Do Švýcarska.

Proč jste se vrátil? 
Z lásky k vlasti. Švýcarsko byla krásná epi-
zoda. Žil jsem tam do roku 1994. Po smrti 
manželky jsem tam ale již nechtěl být. Nic-
méně tam mám velkou rodinu. Po návratu 
jsem zakotvil u syna v Kralupech nad Vl-
tavou, kde žiji dodnes.

Poznal jste to v Čechách po svém návratu?
Já jsem nad citové věci povznesen, vše jsem 

vždy bral tak, jak to přišlo. Vracel jsem se 
postupně, přijížděl jsem, ale přitom jsem 
si držel byt ve Švýcarsku, pak jsem zjistil, 
že ve Švýcarsku to pro mě již nemá smysl, 
a tak jsem se vrátil k synovi. 

Zažil jste všemožné režimy, ve kterém se 
vám žilo nejlépe?
Nejlépe se mi žilo ve Švýcarsku, protože 
tam jsem měl větší příjmy, vyhledávaly mě 
tajné služby, také policie, pomáhal jsem jim 
jako tlumočník, uměl jsem perfektně jazy-
ky – italštinu a němčinu.

Jste jednou z tváří projektu Narozeni 
1918…
Ano, ale již žijeme jen čtyři.

Mohla by vám něco splnit zlatá rybka, 
kdyby byla?
Na kouzla nevěřím, stejně tak v posmrt-
ný život… Pro mě je příroda jedna, ta řídí 
všechno, cokoli činíme proti přírodě, tak se 
nám vymstí, dříve nebo později, příroda je 
všemocná, omezuje se na svůj rajón. Výmě-
na látková, duševní stránka, to je život, ať 
jste liška, opice nebo pes, je to stejné, máme 
stejné orgány, jsme savci. Já věřím, že se má 
žít podle přírody, říkali to již staří Řekové: 
„Apoluthós té fizeí cém“ – žít podle příro-
dy. Řeckou a latinskou gramatiku pořád 
ovládám, stále jsem schopen s kterýmko-
liv profesorem o tom mluvit. Ale v historii 
a ve filologii začínám již trochu zapomínat. 

Pan Laváček měl zajímavého koníčka, celý život 
se vydával do míst, vesnic a měst, kde s pomocí 
map a literatury zkoumal souvislosti místních 
a pomístních jmen, zkoumal významy jednot-
livých slov. Tak například zjistil, že Nehošť se 
nevyskytuje pouze v Kralupech nad Vltavou, ale 
i na Rujáně či v Pomořanech. Názvy HOŠTÍ ve 
spojení s předponami nabývají různých význa-
mů, o tom byla druhá polovina našeho setkání…

Pane Laváčku, povyprávějte nám 
o Nehošti.
Nehošť je něco, z čeho by si Kralupy měly 
udělat velkou atrakci. Měly by ji použít ja-
ko propagaci města, udělat prospekty. Měl 
jsem o Nehošti přednášku v muzeu. Jméno 
Nehošť je fantastické, řeknu vám, proč. Pat-
ří do řetězu obdobných osad roztroušených 
po celé Evropě až na Peloponés, dodnes se 
tím nikdo nezabýval, není to rozluštěné.

Kde najdeme další?
Nehošti - Negasti najdeme i v Německu – 
Meklenbursku. Ač by se zdálo, že NE je ne-
gativní, pejorativní, není tomu tak. Je to 
těžké na vysvětlení. HOŠŤ - pravděpodob-
ně jde o slovanský původ slova, ale jak si 
vysvětlit, že ty HOŠTI jsou také v místech 
neslovanských, např. ve Frísku/Německu/
Nizozemsku? Dále Dangast, což je absolut-
ně neslovanské, DAN je jako DANUBIUS, 
znamená to řeky, vody – je to keltské slovo 
či slovanské? Nevím… Další Nehošti jsou 

ROZHOVOR s… Karlem Laváčkem, 104letým obyvatelem Kralup nad Vltavou, o Nehošti a jeho životní cestě (in memoriam)

Recept na dlouhověkost nemám
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u Rujány, tam jsou dvě, jsou to místní jména 
označující vesnice, další je v Neklenburgu. 

Co název HOŠŤ označuje?
Tyto HOŠTI jsou nejčastěji jména pro ves-
nice, města, vrchy, hory či řeky. Jsou to po-
místní jména. Nejzajímavější je Radegast, 
vyskytuje se pětkrát, hlavně v Německu, 
v Německu je to i název řeky, u nás je to 
Radhošť, vysvětluji to jako keltské jméno, 
Radhošť, přesmykem Ardhošť, „ARD“ je 
vznešený, vysoký… Ardény, Artur… to je 
keltského původu. 

Podobně Vlhošť v Ralsku, což je věnec 
pískovcových skal, nemá s vlhkem nic spo-
lečného, VL-HOŠŤ, VL je holandsky, řec-
ky, německy VEL – VELVOS. V Řecku na 
Peloponésu jsou VELGOŠKY, romantická 
vesnice v horách s arkádami.

Původ slova je tedy nerozluštěný?
Ano, je to otázka doby, kdy vznikl? Je-li 
to keltské, je to prastaré, musí to sahat do 
doby Kristovy. Jestli je to slovanské, tak je 
to z 5. století, tvořilo se to z latiny, HOSTIS 
znamenalo nepřítel i host, protože ve sta-
rých dobách byl host nepřítelem, protože 
byl neznámý…

Název HOŠŤ ovlivnil spoustu vesnic 
a dalších jmen. Pominu ty pravé HOŠTI – 
Hostivít, Hostomice, Hostovice, je jich na 
200, ale Hoštka… nebo Živohošť, Dobro-
hošť – to jsou již nové věci. Potom jsou zá-
hady, o kterých nevíme nic, např. Bedihošť 
na Prostějovsku. Nevím, co znamená „BE-
DI“. Slovanské to není. Musí to být kelt-
ské. Nebo třeba Lahošť na Ústecku. Bohu-
žel místo není přístupné, vyvěrá tam silný 
pramen z rozsedliny, v této rozsedlině se 
našel keltský poklad. „LA“ souvisí s vodou, 

je to od slova lázně. Další ze zajímavých 
názvosloví je TUHOŠŤ, také TAUS, Tav-
gast - to byly Domažlice, dnes je to ubohá 
vesnička u Domažlic, asi čtyři stavení. 

V jakých dalších zemích tyto názvy 
figurují?
Lámu si hlavu nad tím, jak se mohlo slovo 
HOŠŤ octnout třeba v Belgii či Holandsku? 
Tam Slované nikdy nebyli, čili musí tu být 
propojení mezi Kelty a Slovany. Keltové to 
ovlivnili ve starých dobách, Slované to pře-
vzali. V Albánii jsou také HOŠTI – resp. 
GOŠČE – např. VELIGOŠ. 

Které znáte osobně?
Skoro všechny HOŠTI (kromě belgických 
a Dangastu) jsem navštívil. V Mecklenbur-
gu jsem byl, u nás ve všech, v Jugoslávii 

i v Řecku. Např. osada v Řecku – VELI-
GOŠŤ – hyne, domy byly dlouhý čas neudr-
žované, lidé odtamtud odešli, což je škoda.

Z čeho jste při svých bádáních vycházel?
Těch zdrojů bylo mnoho, ale uvedu jednu 
zajímavost… Učenec Ptolemaios – neměl 
co dělat s dynastií egyptských Ptolemaiov-
ců – sídlil v Alexandrejské knihovně, která 
vyhořela, což byla tragédie pro starověkou 
literaturu. Ptolemaios napsal návod, jak 
udělat mapu světa, to byla geniální věc, 
jsou vědci – geografové, lingvisti – kte-
ří ho podceňují, říkají, že nemá cenu. Ale 
z jakého důvodu? Jelikož zahrnul Čechy do 
Germánie? V té době žil Marobud, tady byli 
opravdu Germáni, Kvádové. Popsal celou 
Germánii, celou Evropu a severní Afriku, 
Egypt, Sýrii, tam to popsal velmi přesně, 
ale Germánii osobně neznal, nikdy tam ne-
byl, tam čerpal jen ze zpráv od kupců, učen-
ců, obchodníků, kteří chodili po Zlaté či 
Jantarové stezce do Čech. Vše z vyprávění 
lokalizoval. 

Abych ověřil důvěryhodnost Ptolemaia, 
musel jsem najít opěrný bod, našel jsem jej 
ve slově „redintuinon“, což je „hrad“, „týn“ 
a latinská koncovka. To místo je přesně 
v ohbí řeky, bral jsem v potaz mapu stej-
ného měřítka, dělal jsem linie (koho by to 
detailně zajímalo, mám velký spis v mu-
zeu), když jedete teplickou silnicí za hez-
kého počasí, je Středohoří jako bariéra, 
Krušné hory není vůbec vidět, proto roz-
dělil Čechy na půl pohořím (což mu vědci 
vytýkali), on tady nikdy nebyl, vše měl jen 
podle vyprávění, tak to popsal tímto způ-
sobem, ty Čechy zkrátil, to je vědecký omyl, 
který je však omluvitelný…

ANDREA JŮNOVÁ
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K aždý rok se pravidelně účastním ev-
ropských a světových pohárů v ledole-

zení. Od roku 2016 jsem se toužila zúčastnit 
závodu na Ouray festivalu v americkém Co-
loradu. Mezi ledolezci se jedná o naprosto 
legendární závod. Zatímco během světo-
vých a evropských pohárů lezeme po spe-
ciálních dřevěných stěnách, závod v Ou-
ray se dal jinou cestou. Lezci nejprve musí 
překonat úvodní přírodní led, následuje 
monumentální převislá skála. Teprve úpl-
ný závěr závodních cest se leze na dřevěné 
stěně. Pro účast na tomto závodě je však 
třeba speciální pozvánka přímo od pořada-
telů. Já jsem se své vytoužené „propustky“ 
do závodu, v podobě pozvánky, dočkala na 
podzim 2021. Do Colorada jsem poté vyra-
zila v polovině ledna 2022. 

Závod pro mě byl sice vytoužený, ale záro-
veň velká neznámá. Když jsem poprvé v Ou-

ray spatřila ledový park, tajil se mi dech. 
Pro ledolezce pravé ledové království! Zá-
vod jako takový pro mě byl velkou výzvou. 
Všechny mé tréninky se odehrávají na dře-
věných stěnách a z ledové a skalní části jsem 
tedy byla patřičně nervózní. Navíc jsem tro-
chu zápolila s vysokou nadmořskou výškou, 
protože městečko Ouray je v horách. Bě-
hem závodu se mi ale podařilo dostatečně 
zklidnit a z disciplíny lezení na obtížnost 
jsem si tak odvezla 3. místo. Disciplínu le-
zení na rychlost jsem vyhrála. V Coloradu 
jsem zůstala, abych se do Ouray mohla vrá-
tit na mistrovství Ameriky, které se konalo 
dva týdny po festivalové soutěži. Tam už mi 
štěstí bohužel přálo méně a dolezla jsem si 
pro 5. místo v obtížnosti a 3. místo v rych-
losti. Během psaní tohoto článku mě ještě 
čeká ME ve Finsku a dva světové poháry 
v Rusku :). ANETA LOUŽECKÁ

FO
TO

: A
N

D
R

EA
 J

Ů
N

O
VÁ

Vrch a vysílač Nehošť

Ledové království kralupské ledolezkyně Anety Loužecké
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Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se souhlasem pozůstalých.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

22. 1.  Eva Hrončeková 81 

27. 1.  Vlasta Čechová 73

6. 2.  Josef Lečbych 86

7. 2.  Karel Laváček 104

10. 2.  Eva Kváčová 82

10. 2.  František Vrba 70

10. 2.  Jaroslav Košťál 73

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

soukromá inzerce�

vzpomínky�
Dne 30. 3. 2022 jsou to dva roky, co 
mě navždy opustila milovaná babička, 
paní LIBUŠE BARTŮŠKOVÁ. Kdo jste 
ji znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, 
se mnou. S láskou stále vzpomíná 
vnuk Libor. Dne 2. 3. tomu bude již 20 let, co nás náhle 

navždy opustil můj drahý manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan ČESTMÍR NOVÁK z Kralup nad 
Vltavou. S láskou a bolestí stále vzpomínáme, manželka 
Maruš a dcery s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi, děkuji. 

Dne 12. 3. jsou to dva roky, co nás opustil milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan JAROSLAV 
KUDRÁK, stále vzpomínáme. Manželka, syn, dcera 
s rodinou.

7. 3. by Ti, maminko, babičko 
a nastávající prababičko, bylo 80 
let. Veliké díky za vše, co jsi pro nás 
udělala. Kdo jste měli rádi JARUŠKU 
BOHATOVOU, vzpomeňte s námi. Ivan 
Straka

Léta s láskou vzpomínáme na taťku, 
kamaráda, kdy 3. 3. 1992 nás opustil 
a v srdcích zůstal stín. Věnujte, prosím, 
chvilku pro pana TONÍKA STARÉHO. 
Za vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne 5. 3. uplyne pět let od úmrtí pana 
JANA VOBOŘILA, který by se v květnu 
tohoto roku dožil 80 let. S láskou 
vzpomíná rodina.

Dne 27. 3. 2022 uplynou tři smutné 
roky od úmrtí mého milovaného 
manžela, starostlivého tatínka 
a dědečka, pana KARLA ZÁLESKÉHO. 
S láskou v srdci vzpomínají manželka 
Hermína, dcera Hana s rodinou, syn 

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

Dne 26. března tomu bude již sedm 
smutných let, co nás náhle opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan JOSEF FALTUS. S láskou v srdci 
vzpomínají manželka Eva a synové 
s rodinami. Vzpomeňte s námi, kdo 
jste ho znali. Děkujeme. 

31. 3. 2022 to bude 15 let, co nás 
opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, FRANTIŠEK GRAUBMANN, 
kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, 
děkujeme. Vzpomíná manželka 
Blanka, dcera Bára s rodinou, sestra 

Míla, sestra Marcela, švagrová Vlasta a ostatní příbuzní.

Scházíš nám, ale v srdcích 
a vzpomínkách zůstáváš.
4. března 2022 tomu bude pět 
let, co nás navždy opustil pan JIŘÍ 
SOBOTKA. Stále vzpomínají manželka 
Božena a dcery Božena a Jana 
s rodinami.

Dne 18. 3. 2013 
nás opustil tatínek, 
FRANTIŠEK ŤÁPAL. 
9. 4. 2016 za ním 
odešla maminka, 
FRANTIŠKA 

ŤÁPALOVÁ. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi, děti 
s rodinami.

Ve věku 93 let zemřel literární historik, spisovatel a editor Radko Pytlík, jenž byl zároveň 
podporovatelem Spolku přátel Josefa Švejka v Kralupech nad Vltavou. Čest jeho památce.

Pan Radko Pytlík (třetí zleva) při návštěvě Kralup
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Z televizní besedy s Radko Pytlíkem o instalaci 
sochy Josefa Švejka v Kralupech nad Vltavou
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jubilantiblahopřání
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří oslaví V BŘEZNU 
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

Marie Krchová

Marie Popelková

Marie Frőhlichová

Miroslava  
Kozubovská

Božek Tausig

Josef Hudeček

Jana Klicmanová

Jiřina Menšíková

Ing. Pavel Kotmel

85 let

Helena Brzová

Emilie Šuldová

Jiří Chlapec

Eva Dobrovodská

Josef Adášek

90 let Květuše Dolhýová

91 let Jarmila Kellnerová

92 let
Věra Schottenová

Milena Vitčlová

93 let Blažena Kratinová

Dne 8. března oslaví manželé JANA A VÁCLAV HORKÝCH 70. výročí 
svatby. Do dalších společných let jim přejeme hodně štěstí, pevné zdraví 
a životní pohodu. Děti, vnoučata a pravnoučata.

V březnu se dožívá životního jubilea paní EMILIE ŠULDOVÁ, 
naše maminka, babička a prababička. K jejím krásným 85. na-

rozeninám jí přejeme spoustu elánu a do dalších let hodně zdraví. 
TVOJI NEJBLIŽŠÍ V ČELE S TONIČKOU, ANIČKOU A VIKTORKEM

��

S větový den Downova syndromu (World 
Down Syndrome Day) je mezinárodně 

oslavovaný svátek všech osob s DS. Myšlen-
ka oslavy dne Downova syndromu vznikla 
již v roce 2005 a jako symbolické datum 
na podporu osob s trizomií 21 bylo vybrá-
no datum 21. 3. , které odkazuje na ztroje-
ný 21. chromozom. Oficiálně, pod záštitou 
OSN, je světový den Downova syndromu 
oslavován od roku 2012. Cílem je, aby se 
v tento den šířilo povědomí široké veřej-
nosti o osobách s DS.

Lidé s DS jsou jako každý jiný. Chtějí žít 
spokojený naplněný život. Chtějí být sou-
částí naší společnosti. Chtějí chodit do škol 
se svými sourozenci a kamarády ze soused-
ství, chtějí se zapojit do her a volnočaso-
vých aktivit. Chtějí dospět, osamostatnit se 
a žít svůj život. Chtějí pracovat a být platný-
mi členy společnosti, chtějí být její součástí 

a zažívat úspěch. A zrovna lidé s DS roz-
hodně mají naší hektické společnosti také 
hodně co nabídnout. Stačí jim jen dát šanci. 
Například v empatii a schopnosti zabývat 
se tím, co je v životě důležité, by se mnozí 
z nás od lidí s Downovým syndromem roz-
hodně měli co učit.

Každý z nás je jedinečný a každý z nás 
má své silné a slabší stránky. Každý z nás 
potřebuje nebo bude někdy potřebovat 
pochopení, přijetí a podporu. Často stačí 
opravdu jen málo. Namísto automatického 
odmítnutí, které je pochopitelně jednoduš-

ším řešením, hledat cesty a možnosti začle-
nění a vytvořit vhodné podmínky k rozvoji 
a naplnění potenciálu každého jednotlivé-
ho člověka.

Oslavte s námi dnešní den třeba tím, že 
si dnes vezmete na každou nohu jinou po-
nožku, což je každoroční tradice odkazu-
jící k přirozené různorodosti i soudržnosti 
společnosti. Anebo ještě lépe tím, že budete 
vnímavější k lidem s jakýmkoliv znevýhod-
něním a budete hledat příležitosti, jak je 
podpořit a zapojit do všech běžných aktivit.

 ING. OLGA MĚKOTOVÁ

21. 3. - Světový den Downova syndromu
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Okresní kolo pěvecké 
soutěže ZUŠ, r. 2018
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S přátelským úsměvem, s upřímným po-
hledem i s laskavou náručí, je-li po-

třeba, dnes a denně vítají naše sluníčka. 
I přes nejrůznější překážky se s nasazením, 
trpělivostí a neustálou radostí vrhají za ka-
ždým novým dobrodružstvím a v cestě za 
jejich posláním. Jsou přístavem, od které-
ho, až přijde čas, naše děti statečně a se-
bejistě odplují do další životní etapy. Řeč 
je o Alence a Verunce, jimž jsou věnovány 
tyto řádky. Jelikož je blížící se 28. březen 
Dnem učitelů, rádi bychom NAŠIM paním 
učitelkám poděkovali za všechen čas, který 
dětem věnují. 

Jsme rodiče, kteří se donedávna navzá-
jem neznali. Alenka s Verunkou nás však 
svým přístupem dokázaly propojit tak, že 
jsme byli ochotni se ve volném čase sejít, 
usmát se do objektivu a společně s dětmi 
věnovat učitelkám pár slov, které je, jak 
moc doufáme, potěší a snad i pobaví. 

T outo cestou bychom rádi poděkovali MěÚ 
Kralupy n. Vlt. – odboru životního prostředí – 

zastoupenému p. Koberou a TSM Kralupy nad Vl-
tavou – zastoupenými p. Hájkem.

Poděkování je za včasné, profesionální a orga-
nizačně zvládnuté práce na odstranění stromu 
(topolu černého). 

Tento strom se nacházel v k. ú. Lobeček, Šte-
fánikově ul., v těsné blízkosti: 1) bytového domu 

č. p. 679 s vlastnickým právem města Kralupy 
nad Vltavou; 2) veřejně přístupného spojovacího 
chodníku (cesty); 3) parkovacích stání pro auta 
vybudovaných v ul. Štefánikova; 4) soukromých 
parkovacích stání aut patřících obyvatelům rezi-
denčního prostoru domů č. p. 828, 829, 823. 

Strom byl zasazen cca v roce 1965-1970 (to 
bylo jeho umístění v tehdejší zástavbě odlišné 
od stávající). Byl vzrostlý do výšky šestipatro-

vého panelového domu. Při zvýšené síle větru 
a v bouřkách se lámaly a padaly jeho dlouhé, silně 
vzrostlé větve a ohrožovaly lidské životy, movitý 
a nemovitý majetek. V blízkosti je také dětské 
hřiště a pohyb dětí od malých po větší v prostoru 
ohrožení byl dost velký. 

LUCIE MERHOUTOVÁ (A DALŠÍ OBYVATELÉ DOMŮ  

Č. P. 828, 829, 823,  

ŠTEFÁNIKOVA ULICE, KRALUPY N. VLT.)

Z vašich dopisů...�

A) Proč rád/a chodíš do školky?
B) Co tam nejraději děláš? 
C) Proč máš rád/a paní učitelky?

Sešlo se nám veliké množství opravdu milých i vtipných odpovědí. 
A tady je menší sestřih. 

 „Do školky chodím ráda, protože tam je Maruška, a to je moje 
kamarádka.“ 
 „Mám rád paní učitelky, protože se o nás starají a dávají pozor, 
abychom si neubližovali.“
 „Chodím rád do školky, protože tam mám kamarády, společně 
si hrajeme, chodíme na hřiště a procházky.“
 „Paní učitelky mám rád, protože tam rozhodují.“ 
 „Ráda si ve školce hraju, maluju a tancuju s paními učitelkami.“
 „Máme tam spoustu hraček, her i televizi.“
 „Ráda ve školce papám svačinky.“
 „Paní učitelky jsou hodné a mají samé skvělé nápady.“ 
 „Mám ráda paní učitelky, protože nás učí básničky a písničky.“
 „Mám rád paní učitelky, protože s námi cvičí, umí vyrábět 
a také vědí, kam chodit na procházky. Umí se i zdaleka vrátit 
zpátky do školky.“
 „Ve školce si rád maluji a vyrábím.“ 
 „Chodím ráda do školky, protože mě to baví.“

 „Na Alence s Verunkou oceňuji obrovskou trpělivost a laskavost.“
 „Oceňuji jejich vnímavý přístup. Vždy mi dobře poradí, nasmě-
rují nebo něco připomenou. Nechápu, jak jim v tom dětském světě 
nic neunikne, ani mini třísečka zapíchnutá v prstě.“
 „Nejvíce si vážím toho, jak se o naše děti starají. Jsou velice 
hodné a milé. Vždy se vším poradí. Takové paní učitelky bych 
opravdu přála všem.“ 
 „Vážíme si jejich vstřícnosti, empatie a ochoty o všem s rodiči 
komunikovat.“
 „Jsou obdivuhodně aktivní a kreativní, pojetí jejich společných 
prací s dětmi je inspirativní.“ 
 „Je s nimi výborná spolupráce, poradí, pomůžou, pořád se 
usmívají. Prostě je máme rádi.“ 
 „Moc se mi líbí, jak mají připravený pestrý a zajímavý pro-
gram na každý den.“ 
 „Mají pochopení a odvahu se s dětmi do čehokoliv pustit.“ 
 „Jsou aktivní a děti se ve školce nenudí.“
 „Jsou milé a laskavé, a to po celý rok.“

RODIČE DĚTÍ ZE TŘÍDY SLUNÍČKO, 

MŠ MIKOVICKÁ

Prostě je máme rádi

NAŠIM DĚTEM JSME POLOŽILI TŘI OTÁZKY: JAKO RODIČE JSME SI ODPOVĚDĚLI  
NA OTÁZKU, ČEHO SI NA PANÍCH UČITELKÁCH 
VÁŽÍME:
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Neděle 6. března 

1. PRODLOUŽENÁ 
ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ
16:15–19:00 (odpolední kurz)
19:30–22:00 (večerní kurz)

Vstupné: 120,– 

Čtvrtek 10. března  19:30

TANČÍRNA
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky.

Vstupné: 80,– , 140,– pár

Čtvrtek 17. března  19:00

IVAN HLAS TRIO

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

Vstupné: 250,– 

Úterý 29. března  18:30

TANEČNÍ GALAVEČER 
ZUŠ KRALUPY
Základní umělecká škola v Kralupech, Spolek ArtUš 
a KD Vltava vás srdečně zvou na Taneční galavečer. 

V bohatém programu vystoupí žáci Tanečního a pohy-
bového studia Zuzany Štarkové, Základní umělecké 
školy Velvary a Základní umělecké školy Kralupy nad 
Vltavou. Vstupné: 60,– 

Čtvrtek 31. března  16:30

ČAJ O PÁTÉ
Jarní setkání s Kozelkovou trojkou. Všechny vstupenky 
jsou slosovatelné. Vstupné: 60,– 

Pátek 1. dubna 16:00 

JARO V ZAHRADĚ

První dubnový den není jen veselým „aprílem“, je také 
Mezinárodním dnem ptactva. Řadí se tak k význam-
ným mezinárodním dnům pro přírodu. KD Vltava pro 
vás ve své zahradě připravil odpoledne plné legrace 
a poznání. Dozvíte se mnoho zajímavého o přírodě ko-
lem nás, potkáte se s dravými ptáky, seznámíte se se 
životem včel. Malí i velcí si vyzkouší svoje dovednosti 
a vědomosti v dílničkách a hrách. V závěru odpoledne 
si opečeme na ohýnku buřtíky.
Aby oslava Dne pro přírodu opravdu stála za to, bude 
v zahradě připravený záhon, do kterého společně vysa-
díme sazeničky jedlých keřů, které budou v budoucnu 
těšit jak včelky, tak malé i velké návštěvníky zahrady.
Akci jsme připravili ve spolupráci s Ekologickým cent-
rem Kralupy, Spolkem Penthea, Lesní školkou Kulíšek, 
Kozomínským medem a Odborem životního prostředí 
MěÚ v Kralupech.
S sebou si přineste: dobrou náladu, buřty na oheň 
a chuť hrát si. Vstupné: 35,– 

(vybrané vstupné bude předáno spolku Penthea, 
který se věnuje chovu a prezentaci dravců).

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

PO–ST: Pokladna uzavřena (tel.: 315 726 101)
ČT, PÁ: 15:30–20:00; SO, NE 13:30–20:00 
Rezervace je platná týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kartou 
i převodem na účet je možná. V případě konání akce je pokladna otevřena hodinu před začátkem. 

BŘEZEN 2022

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
1. 4.  Jaro v zahradě

7. 4. Tančírna

8. 4. Čechomor

10. 4. 
2. prodloužená základních tanečních 
kurzů pro mládež

12. 4. Loudadlo – Na kouzelném paloučku

28. 4. ZUŠ – Rodinné muzicírování

PLESY V BŘEZNU:
5. 3. Maturitní ples 8. G DG Kralupy

12. 3. Ples TSK MLS

Lekce základních tanečních kurzů pro mládež v březnu: 13. 3. , 20. 3. , 27. 3. 

Jazzový festiválek 
u řeky
A kce pořádaná ke 120. narozeni-

nám města proběhne v sobotu 7. 5.  
na Palackého náměstí a levém břehu 
řeky Vltavy od 12:00 do 22:00 hod. 

Program společenské akce otevře 
přehlídka historických vozidel a ko-
čárků na Palackého náměstí. Odtud 
vyjde i slavnostní průvod v čele s tři-
cetičlennou pochodovou hudbou, který 
po procházce městem zamíří do parku 
pod mostem. Zde na dvou pódiích vy-
stoupí několik jazzových formací, mj. 
Big Band Kralupy, Laco Deczi a Celula 
New York, a cappella Let’s Go! nebo Pe-
tr Kroutil. Tento vynikající hudebník, 
zpěvák a herec je též patronem jazzo-
vého festiválku. Ukázky a výuku do-
bových tanců vám s grácií sobě vlastní 
předvede vicemistryně světa v klasic-
kém tanci Nikol Mikesková. 

Výletní loď Jan Plezier, která při-
pluje festival podpořit, odveze v nedě-
li všechny milovníky odpočinkových 
plaveb do hlavního města.

V doprovodném programu jsou 
pro děti přichystány dílničky a hry, do-
spělí jistě ocení ochutnávku mladých 
vín a další nabídku občerstvení.

PŘIPRAVUJEME:
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Městské MUZEUM BŘEZEN 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

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

ČTVRTEK 17. 3. , 17:00

Vernisáž výstavy:
JARNÍ A VELIKONOČNÍ TRADICE
Na dobu nejbližší připravujeme společně 
s lektorkami - kouzelnými babičkami z Klu-
bu lidové tvorby Praha (KLT) lákavou výstavu 
s názvem: JARNÍ A VELIKONOČNÍ TRADICE.
Malým i velkým návštěvníkům budou před-
staveny lidové zvyky počínaje předjařím 
a konče největšími svátky jara – Velikono-

cemi. Společně se ponoříme do pradávných 
lidových tradic, slavností i svátků, které naši 
předkové bedlivě dodržovali. Pro školní sku-
piny budou připraveny programy s rukoděl-
nými dílničkami. Výstava skončí v sobotu 
23. 4. 2022.

ÚTERÝ 22. 3., 17:30 
Koncert ZUŠ

ČTEME Z KNIHY NÁVŠTĚV:
„ZA OPONOU“ výstava malířky VERONIKY 
TUČKOVÉ (20. 1.–5. 3. 2022)

20. 1. Velmi zajímavá expresivně abstraktní 
kompozice.  podpis nečitelný

Krásná výstava naší kamarádky Veroniky. Ob-
raz „Pro Andulku“ je krásné vyjádření mateř-
ské lásky a umění i pro oči „lajků“ jako jsme 
my. Holky z Holubic

Děkuji za krásnou a inspirativní výstavu. Při-
vedu sem své žáky.  R. Němečková

Úžasná výstava v krásných prostorách. 
 podpis nečitelný

Veľa krásnych inšpirácií vo farbách tvojich 
obrazov, ja ich prostě milujem.

Ďakujem Věruš

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA A IVETA BENDÍKOVÁ
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Masopust byl tu, ať žije!
K ralupané i přespolní, VELKÉ DÍKY 

VÁM, že jste v tak hojném počtu do-
razili a bavili se. Čím by byl masopust bez 
setkání, radosti a pospolitosti? Jen úda-
jem v kalendáři. I přes velmi větrné počasí 
se letošní masopust stal svátkem zábavy a 

hodování. Děkujeme všem dobrým sou-
sedům, DDM Kralupy, Vinotéka Na Fran-
tišku, Restaurace Na Františku, Arts Café 
Kralupy nad Vltavou, DPS a Cafeterii Par-
tez za jejich pohostinnost. 

Kralupským organizacím: TJ Sokol Kra-

lupy nad Vltavou, Charita Kralupy nad Vl-
tavou, město Kralupy nad Vltavou a Měst-
ské policii v Kralupech velice děkujeme za 
spolupráci při přípravách a průběhu akce.

Těšíme se na vás na masopustu 2023!
ZA KD VLTAVA JITKA KOŠŤÁLOVÁ
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Městská KNIHOVNA BŘEZEN 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

Městská knihovna Kralupy nad 
Vltavou se připojuje k celostátní 
akci vyhlášené Svazem knihovníků 
a informačních pracovníků ČR 
„BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ“

STUDOVNA 
Prodej vyřazených knih. 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Zahájení 4. ročníku oblíbené hry na podporu dětského čtenář-
ství Lovci perel.
Lovci perel je zábavná hra, která děti motivuje ke čtení, objevování 
příběhů a prožívání dobrodružství. Malé čtenáře vede především 
k objevování knížek a porozumění textu. Předešlých ročníků se zú-
častnilo již 190 malých čtenářů. 
Těm, kteří s námi ještě nesoutěžili, podáme informace v oddělení 
pro děti.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
Sobota 5., 12., 19., 26. března
Roční registrace nových čtenářů od 15 let zdarma.

M ěsíc únor proběhl ve znamení okres-
ních kol soutěží, z nichž pěveckou 

soutěž za striktních hygienických podmí-
nek organizovala naše škola v nové multi-
funkční učebně. Na konci února (po uzávěr-
ce vydání tohoto KZ) proběhla v Mělníku 
ještě dvě okresní kola ve hře na dechové 
nástroje, výsledky jsou k nalezení na webo-
vých stránkách naší školy. 

Do krajského kola soutěže ve zpěvu po-
stoupili tito naši žáci: Viktorie Vivien Ma-
ternová, Lukáš Zeman, Jan Jakub Dvořák 

a Adéla Karolína Moravcová. Gratulujeme!
 Srdečně vás zveme na Taneční galave-

čer, který se koná 29. 3. 2022 od 18:30  
v KaSS Vltava. Předtím ještě můžete navští-
vit Březnový koncert 1. 3. 2022 od 18:00  
v sálu ZUŠ v Hotelu Sport a Jarní koncert 
22. 3. 2022 od 17:30 v městském muzeu.

Bližší informace najdete na webových 
stránkách www.zuskralupy.cz.

Děkujeme a těšíme se na shledanou!
LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ŠKOLY

Základní umělecká škola 
Kralupy nad Vltavou 

Odložené setkání se spisovatelem, záhadologem a scenáristou Arnoštem Vašíčkem, 
který posluchače seznámí se záhadnými archeologickými nálezy, s podivnými záznamy 
v kronikách a také s tajuplnými okamžiky v životě některých osobností české historie.

Milan Zacha Kučera se dlouhodobě věnuje oblasti záhad, tajemství a vojenství.  
Je držitelem ceny Egona Erwina Kische za knihu Největší tajemství třetí říše. 
Autorsky se spolupodílel na přípravě několika televizních dokumentů a je účastní-
kem a iniciátorem mnoha záhadologických expedic. Posluchačům přiblíží neznámou 
část historie druhé světové války, takzvané ocelové město nacistů. 

Oddělení pro děti ve spolupráci 
s městským muzeem

Pátek 1. dubna 
od 16:00 do 20:00

NOC S ANDERSENEM 
Zábavný podvečer pro registro-
vané čtenáře, kteří navštěvují 
1. stupeň ZŠ.

Přihlášky vydáváme  
od 2. března do 24. března. 

Bližší informace získáte na telefonním čísle dětského oddělení 
315 727 852 nebo na e-mailové adrese:
detske@knihovnakralupy.cz. 
(Provoz dětského odd. bude pro veřejnost ukončen v 15:00 hod.). 
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HLEDÁME NOVÉHO 
PEDAGOGA
Baví vás práce s dětmi? Máte pedagogické 
vzdělání? Pak hledáme právě vás! Na pozici 
pedagoga volného času hledáme učitele/uči-
telku, kteří by obohatili náš tým. Předpoklady 
pro podání přihlášky:
 splnění kvalifikačních předpokladů pro vý-
kon činnosti pedagoga volného času dle § 17 
Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících;
 strukturovaný životopis a motivační dopis;
 plná způsobilost k právním úkonům;
 bezúhonnost a zdravotní způsobilost;
 chuť pracovat s dětmi (i v předškolním vě-
ku), žáky, studenty a dospělými;
 komunikační a prezentační dovednosti;
 schopnost týmové spolupráce;
 znalost práce na PC;
 samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, 
spolehlivost, aktivita a vlastní iniciativa.

MORANA
Přijďte společně s námi dát sbohem zimě při 
tradičním vynášení Morany. Čeká na vás folk-
lórní vystoupení nejen kralupských dětí, ale 
i profesionálů ze souboru Kytice.

PLES DDM
12. března 2022 v hotelu Sport Kralupy.

LETNÍ TÁBORY
Všechny naše pobytové tábory jsou téměř 
obsazené. Poslední volná místa zbýva-
jí na táboře od 2. do 9. července. Neváhej-
te! Přihlásit se můžete přes webové stránky  
www.ddmkralupy.cz.

VZPOMÍNKA
Na konci ledna nás opustila Mgr. Erika So-
kolová. Ředitelka a pedagožka spřáteleného 
DDM v partnerském Komárně. Člověk s vel-

kým srdcem, který většinu života zasvětil prá-
ci s dětmi, a který mnoho let rozvíjel přátel-
ské vztahy mezi našimi městy. Vzpomínáme 
a děkujeme za její práci, která se významně 
dotkla i kralupských dětí.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU BŘEZEN 2022

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA
Jak podporovat čtenářství žáků? Jak 
atraktivně prezentovat přečtenou knihu? 
Co třeba v krabici?
V 7. A a v 7. C jsme to letos vyzkoušeli. Úko-
lem bylo ztvárnit knihu do krabice od bot. 
Vystihnout příběh, atmosféru, žánr knihy. 
Projekt byl zadán v hodině literatury, ale 
žáci pracovali v hodinách výtvarné výchovy 
a často i doma ve svém volném čase připra-
vovali předměty do svých krabic. Figurky 
z různých materiálů, pokojíčky s nábytkem, 
lustry a okénky, vyrobená zvířata, osvětle-
ní, krajiny z přírodních materiálů a další 
nápady z knih pak zaplnily krabice a pře-
měnily je na svět z literárních příběhů.

Krabice žáci prezentovali před spolužáky 
ve třídě a vysvětlovali, jak souvisí krabice 
s dějem knihy. Aby tipy na knihy nezůsta-
ly jen ve třídě, připravili jsme přehlídku 
pro ostatní třídy a vyučující školy. 

MARTINA HANTYCHOVÁ

Ohlasy sedmáků na projekt:
Tereza Bláhová: „Musela jsem vyřešit, jak přilepit část 
překážky, přes kterou skáče jezdkyně s koněm.“ 
Róza Vištejnová: „Uvědomila jsem si, jak je důležité 
číst zadání. A že je to těžší, než to vypadá.“ 

Adam Turek: „Líbilo se mi to, bylo to originální a hodně 
lidí si na tom dalo záležet. A bylo to vidět.“ 
Natália Matulová: „Projekt nám dovolil být kreativní, 
projevit se před třídou a naučil nás poslouchat prezen-
tace ostatních.“ 

ZŠ KOMENSKÉHO

P oslední dva roky nebyly pro nikoho 
z nás lehké. Z pohledu nás pedago-

gů nejvíce „covidová“ doba zasáhla děti. 
Ztratily osobní kontakt s vrstevníky a často  
po návratu do škol nevěděly, jak se začlenit 
do kolektivu. Je potřeba, aby se děti cítily 
bezpečně, chodily rády do školy a teprve 
potom se plně mohou soustředit na výuku. 

Naše škola pracuje s třídními kolektivy, 
sleduje třídní klima. Jakmile je v nějaké 
třídě nejistota a neklid, přistupujeme k růz-
ným preventivním programům ušitým na 
míru dané třídy.

V současné době úzce spolupracujeme 
s organizací Život bez závislostí. V jedné 
třídě jsme právě dokončili program selek-
tivní prevence, který organizace nabízí.

Jedná se o program pro třídní kolektivy 
s výskytem rizikového chování (naruše-
né vztahy, nekázeň, šikana, zvýšená agre-
se apod.). Důraz je kladen nejen na práci 
s žáky, ale také se zaměřuje na nastavení 
prevence v systému školy. Schůzek se tak 
účastní zástupce vedení školy, školní meto-
dik prevence, výchovná poradkyně, speciál-
ní pedagog a třídní učitel, případně i další 
pedagogové, kteří vyučují ve třídě. Program 
realizuje dvojice zkušených lektorů, kteří se 

školou domluví cíle zakázky. První vstup  
do třídy má diagnostický charakter. Délka 
selektivní primární prevence se odvíjí od 
stanovených cílů a domluvy se školou. 

I když jsme program nyní dokončili, naše 
práce s třídním kolektivem nekončí. S orga-
nizací zůstáváme v kontaktu jako s konzul-
tantem, abychom v případě potřeby mohli 
nastavit další programy. Práce s třídním 
kolektivem je běh na dlouhou trať. Momen-
tálně máme radost, že se alespoň pár kroků 
ke zlepšení vtahů ve třídě povedlo a věříme, 
že takové programy mají smysl.

 PETRA VORLOVÁ,

ŠMP

Selektivní prevence na „Komendě“

Projekt „Kniha v krabici“

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

P rima dvojka slídilů: Osmáky Chipa a Dalea si adoptovala prima. / Napissisvou-
seminarku.cz: DG zavedlo psaní a obhajobu seminárních prací, poprvé si pro-

ces vyzkouší současné třetí ročníky. / ILY: Amorovi poslíčci roznášeli po škole psa-
ní s vyznáním lásky a přátelství. / Nápady, nápady… Kde je pořád brát: Inspiraci 
ke změnám ve vzdělávání hledali zástupci studentů a pedagogů DG na konferenci 
o inovacích na středních školách pořádanou společností Scio. / Za sněhem: Kvinta 
odjela na lyžařský výcvik. / Bezpečnost především: Tři studenti DG postoupili do 
druhého celonárodního kola v soutěži v kybernetické bezpečnosti; septimán Ště-
pán Červenka obsadil i první místo v kraji. / Za zkoušku nic nedáš: Proběhly Zkouš-
ky nanečisto a Den otevřených dveří. / Šachovými figurkami a žetony na dámu vy-
robenými pomocí 3D tiskárny vybavila sexta ručně malovaný stolek se šachovnicí 
ve školní Galerii Čtverec. / DG žije olympiádou: Studenti DG zabojovali v krajském 
kole Ekonomické olympiády a okresním kole Matematické olympiády; kvartán Dan 
Milota postoupil do národního kola Logické olympiády.

KLÁRA SIKOROVÁ, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE FO
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ZŠ VÁCLAVA HAVLA

N a konci února jsme po roční pauze za-
mířili na lyžařský výcvikový kurz. Na-

vštívili jsme krkonošské sjezdovky v Her-
líkovicích. Ubytovali jsme se přímo pod 
sjezdovkou. Herlíkovice přivítaly všech ví-
ce než 80 účastníků nádherným počasím. 

Ihned po příjezdu jsme se ubytovali, dali 
si oběd a vyrazili na sjezdovky. Podle vý-
konnosti byli žáci rozděleni do pěti druž-
stev a začali se zdokonalovat ve svých ly-
žařských dovednostech. Někteří se učili 
lyžovat úplně od začátku. Cílem našeho 
kurzu bylo správně zvládnout techniku 

lyžování, naučit se něco nového, umět se 
bezpečně pohybovat na svazích. Samozřej-
mě se i více poznat, protože více než rok 
se vlastně žádné takovéto hromadné akce 
konat nemohly. I tento cíl jsme splnili. Ka-
ždý den začínal snídaní podávanou formou 
švédských stolů, pak lyže, oběd, lyže a ve-
čeře. Večerní hodiny byly naplněny spole-
čenským programem – hry, tanec, zábava, 
hudba. Nechyběly ani přednášky o chování 
na horách, lyžařské výstroji a výzbroji. Na 
svahu panovala pohoda a bylo příjemné sle-
dovat, jak zkušenější lyžaři vždy rádi a bez 
váhání pomohli začátečníkům. „Zvednout 
se“ dá někdy pořádnou námahu. 

Na všech účastnících bylo vidět, že se 
jim kurz líbil, já jim proto můžu poděkovat  
za nasazení při výcviku, za chování na 
svahu i mimo něj. Vlastně za celý společ-
ně strávený týden. Velký dík patří i mým 
kolegyním a kolegům, kteří se na zajištění 
a průběhu kurzu podíleli.

Na závěr ještě pozvánka pro všechny zá-
jemce k zápisu do budoucích prvních tříd: 
ve středu 16. 3. od 15:00 do 17:00 hod. vás 
rádi uvítáme na Dni otevřených dveří, kde 
vám odpovíme na otázky, které vás zají-
mají.

MARTIN LUKSÍK,

ŘEDITEL ZŠ VÁCLAVA HAVLA

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

V e dnech 22.-24. ledna 2022 se ve 4.-7. 
třídách uskutečnily projektové dny se 

společným názvem S kufrem do pravěku, 
kdy jednotliví pedagogové společně s od-
borníkem z archeoparku v Ledčicích vy-
brali projektový den obsahově a věkově při-
měřený jejich žákům. V rámci projektu si 
žáci zopakovali učivo o pravěku jako o ob-
dobí bez písemných pramenů. Seznámili 
se s hmotnými prameny, které jsou získá-
vány hlavně při vykopávkách. Připomněli 
si rozdělení na dobu kamennou, bronzo-
vou a železnou, seznámili se se způsobem 
života pravěkých lidí, prohlédli si repliky 
archeologických nálezů - zbraní, nástrojů 
a keramiky. Vyzkoušeli si tkaní látek a práci 
s keramickou hlínou při výrobě předmě-
tů typických pro jednotlivá období. Zvolili 
různé metody a techniky práce, které zahr-
novaly brainstorming, krátkou přednášku, 
besedu, názorné a činnostní učení. 

DAGMAR KUZNÍKOVÁ, ŘED. ŠKOLY

Po roce jsme opět lyžovali

S kufrem do pravěku
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FOTBAL
Přípravné zápasy

FK Kralupy 1901 – SK Roztoky 4:1

Branky: Junek 2, Klier 2

FK Kralupy 1901  
– TJ Sokol Cholupice

2:2 (0:1)

Branky: Junek, Mařík

LEDNÍ HOKEJ
Liga juniorů

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Kobra Praha

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

Branky a nahrávky: 13. Kohlíček (Šimůnek, Stupka), 18. Sulík 
(Stupka, Kohlíček), 22. Typolt (Stupka), 60. Stupka (Sulík) – 32. 
Svach (Bauer, Ribarovski), 46. Štípek (Bauer, Ribarovski)

HC Slovan Ústí nad Labem  
– HK Kralupy nad Vltavou

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

Branky a nahrávky: 31. Svoboda (Filip, Gašpar), 49. Gašpar (Svobo-
da), 60. Filip (Svoboda) – 43. Šmíd (Náhončík, Kratochvíl)

HK Kralupy nad Vltavou  
– BK Havlíčkův Brod

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

Branky a nahrávky: 44. Hruška (Šilhavý) – 19. Sedláček (Besmák), 
33. Bulík (Zych), 38. Pártl (Fiala), 45. Fiala (Kravec)

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Chrudim

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

Branky a nahrávky: 2. Typolt (Cihelka, Vorlíček), 15. Hanousek 
(Šimůnek), 47. Typolt (Šimůnek, Šilhavý) – 9. Štrup, 20. Pazdera 
(Pilař, Pavlík), 31. Macas (Burda, Kubíček), 38. Pavlík (Hykl, Votava), 
55. Burda (Kubíček), 59. Votava (Pilař, Odehnal)

HK MD Šumperk  
– HK Kralupy nad Vltavou 

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

Branky a nahrávky: 24. Pánek (Šembera, Haas), 34. Holub (Šem-
bera), 35. Horký (Slabý, Cekr), 47. Polách (Horký) – 28. Hamršmíd 
(Krčmář), 48. Šmíd (Náhončík)

HK Kralupy nad Vltavou  
– HC Torax Poruba

1:5 (0:3, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Náhončík (Kratochvíl) – 5. Mikula, 11. 
Chovanec, 12. Lysoněk (Halata, Chovanec), 25. Halata (Lysoněk, 
Černý), 38. Žák (Barčák, Mikula)

Krajská liga mužů

HC Junior Mělník  
– HK Kralupy nad Vltavou

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

Branky a nahrávky: 12. Vernek (Šípek, Stinka), 19. Litera (Novotný), 
42. Macek (Vernek, Nesládek), 51. Havel (Macek, Cafourek) – 37. 
Bradáček

HK Lev Slaný  
– HK Kralupy nad Vltavou

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

Branky a nahávky: 13. Sekera (Kolář), 41. Vodička (Hanzlík), 52. 
Kubinčák (Kolář, Sekera), 65. Sekera (Ujfaluši) – 1. Příhoda, 14. 
Hampl, 58. David (Verbík R., Příhoda)

HK Kralupy nad Vltavou  
– HK Čáslav 

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

Branky a nahrávky: 11. Hampl (Kučera), 33. Chládek (Hampl), 
36. Marek (Příhoda, Kaprál), 42. Hájek (Řehák, Hampl), 60. David 
(Verbík) – 20. Ježek (Tomek, Šlejtr)

HC Lev Benešov  
– HK Kralupy nad Vltavou 

2:3 po prodloužení 
(2:2, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Netolický, 17. Sládek (Procházka, Beran) – 
8. Hampl (Husarik, Řehák), 14. Bradáček (Štibran), 61. Kaprál

HK Kralupy nad Vltavou  
– HK Králův Dvůr

5:2 (4:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Hájek (Marek, Kaprál), 10. Marek (Kaprál, 
Příhoda), 10. Hampl (Řehák, Prášek), 18. Příhoda (Marek, Verbík), 

35. Bradáček (Příhoda, Kučera) – 18. Březina (Petrus, Veselý), 33. 
Brém (Hamada, Veselý)

FLORBAL
Muži - Divize

Kralupy Wolves – FD Teplice 6:13 (2:5,  3:1, 1:7)

Branky: 8. Filip Janouch, 19. Adam Kozel, 26. Jiří Horský, 36. Adam 
Kozel, 39. Kristián Malík, 45. Kristián Malík – 3. Jakub Zeleník, 7. Jan 
Koštoval, 12. Richard Strejcovský, 18. Lukáš Fiala, 19. Ondřej Kus, 
25. Jan Koštoval, 43. Jakub Zeleník, 47. David Gebhardt, 48. David 
Gebhardt, 52. Lukáš Fiala, 54. Adam Betka, 54. Richard Strejcovský, 
56. Martin Severa; rozhodčí: David Kozlík – Jan Přibyl

Florbal Sokolov – Kralupy Wolves 6:4 (1:0, 5:1, 0:3)

Branky: 7. Patrik Soukup, 23. Aleš Hoch, 25. Petr Kleiner, 29. Jakub 
Stejskal, 30. Jan Hlavsa, 37. Jan Hlavsa – 37. Jan Řehák, 46. Jakub 
Manek, 50. Adam Kozel, 58. Štěpán Berka

Kralupy Wolves – Florbal Sokolov 4:11 (2:1, 0:6, 2:4)

Branky: 3. Kristián Malík, 14. Jan Suk, 50. Adam Kozel, 55. Jakub 
Manek – 12. Patrik Soukup, 23. Patrik Soukup, 28. Patrik Soukup, 
33. Jan Cabal, 33. Patrik Soukup, 35. Jan Skopový, 40. Petr Hoch, 42. 
Patrik Soukup, 45. Aleš Hoch, 45. Patrik Soukup, 56. Patrik Soukup

FbC Jazzmani Žatec – Kralupy Wolves 2:14 (0:2, 0:5, 2:7)

Branky: 52. Tomáš Kučera, 54. Tomáš Kučera – 8. Jakub Manek, 
20. Pavel Procházka, 25. Tomáš Carvan, 28. Tomáš Bohata, 28. 
Jakub Manek, 31. Jan Suk, 31. Jakub Manek, 42. Jan Suk, 44. Jakub 
Manek, 45. Jan Suk, 46. Tomáš Bohata, 47. Adam Kozel, 54. Jakub 
Manek, 60. Lukáš Carvan

KRASOBRUSLENÍ
Mladoboleslavský pohár  (29. 1. 2022,  Pohár ČKS)
Nováčci starší (18 startujících)
7. místo Novotná Soňa (TJ Kralupy nad Vltavou)
Chebský špalíček (29. 1. 2022, klubová soutěž projektu Bruslička)
Žačky nejmladší B (4 startující)
2. místo Kohmová Veronika (TJ Kralupy nad Vltavou)
Žačky mladší C (11 startujících)
3. místo Pavlíčková Lilliana (TJ Kralupy nad Vltavou)

Bakalářský pohár, Rakovník  (5. 2. 2022,  Pohár ČKS)
Žačky (28 startujících)
3. místo – Kovářová Michaela (TJ Kralupy nad Vltavou)
Nováčci starší (12 startujících)
11. místo – Novotná Soňa (TJ Kralupy nad Vltavou)
Juniorky (8 startujících)
7. místo – Kimličková Adéla (TJ Kralupy nad Vltavou)

Křišťálová brusle, Děčín (5. 2. 2022, klubová soutěž projektu 
Bruslička)
Žačky nejmladší B (9 startujících)
2. místo – Kohmová Veronika (TJ Kralupy nad Vltavou)
Kategorie Přípravka mini (13 startujících)
3. místo – Lia Foret (TJ Kralupy nad Vltavou)
Žačky mladší C (10 startujících)
6. místo Pavlíčková Lilliana (TJ Kralupy nad Vltavou)

IX. ročník závodu Velká cena Mostu (19. 2. 2022, klubová 
soutěž projektu Bruslička)
Kategorie Juniorky (2 startující)
1. místo Kimličková Adéla (TJ Kralupy nad Vltavou)
Žačky mladší B (17 startujících)
10. místo Liemannová Dora (TJ Kralupy nad Vltavou)
Nováčci starší B (6 startujících)
2. místo Novotná Soňa (TJ Kralupy nad Vltavou)
4. místo Juříčková Lucie (TJ Kralupy nad Vltavou)
Kategorie Přípravka mini (23 startujících)
3. místo Havlínová Ella (TJ Kralupy nad Vltavou)
5. místo Nováková Anna (TJ Kralupy nad Vltavou)
6. místo Čochnářová Hana (TJ Kralupy nad Vltavou)
14. místo Skalová Anděla (TJ Kralupy nad Vltavou)
Kategorie Připravka střední (8 startujících)
5. místo Iblová Sofie (TJ Kralupy nad Vltavou)
Kategorie Přípravka neomezená věkem (22 startujících)
5. místo Šlehoferová Emílie (TJ Kralupy nad Vltavou)

7. místo Nováková Anna (TJ Kralupy nad Vltavou)
12. místo Urbanová Jana (TJ Kralupy nad Vltavou)
13. místo Čochnářová Hana (TJ Kralupy nad Vltavou)

Velká cena Brna, závod Českého poháru (19. – 20. 2. 2022, 
nejvyšší soutěž ČKS)
Kategorie Žačky  (34 startujících)
33. místo Kovářová Michaela (TJ Kralupy nad Vltavou)

VOLEJBAL
Juniorky (1. liga)

Kralupy nad Vltavou  
– Hradec Králové

2:3 (22:25, 25:20, 26:24, 
21:25, 13:15)

Kralupy nad Vltavou  
– Hradec Králové

3:2 (25:19, 19:25, 25:16, 
24:26, 15:8)

Kralupy nad Vltavou – Nymburk 3:0 (25:19, 25:22, 25:18)

Kralupy nad Vltavou – Nymburk 3:0 (25:20, 25:18, 25:18)

Kadetky (Extraliga)

Kralupy nad Vltavou  
– Šternberk

2:3 (28:26, 18:25, 25:23, 
21:25, 6:15)

Kralupy nad Vltavou  
– Havlíčkův Brod

0:3 (22:25, 19:25, 15:25)

Kralupy nad Vltavou – Přerov 
1:3 (25:20, 19:25, 10:25, 
15:25)

Kralupy nad Vltavou  
– Hradec Králové

0:3 (22:25, 22:25, 13:25)

Ženy (2. liga)

Kralupy nad Vltavou  
– České Budějovice

2:3 (18:25, 25:23, 25:20, 
22:25, 9:15)

Kralupy nad Vltavou  
– České Budějovice

3:0 (25:23, 25:16, 25:19)

Kralupy nad Vltavou – Plzeň
3:1 (25:21, 17:25, 25:22, 
25:22)

Kralupy nad Vltavou – Plzeň
3:1 (23:25, 25:18, 25:15, 
25:20)

ŠACHY
Krajská soutěž SŠS 2021/2022 sk. A 

Sokol Buštěhrad A   
– TJ Kralupy nad Vltavou B

1,5 – 6,5

TJ Hostivice A   
– TJ Kralupy nad Vltavou B

2,5 – 5,5

Regionální soutěž SŠS 2021/2022 

TJ Kralupy nad Vltavou D   
–  Sokol Buštěhrad D

4,5 – 0,5

Krajská přebor SŠS 2021/2022 (9. kolo)

TJ Auto škoda Mladá Boleslav A  
- TJ Kralupy nad Vltavou A

3 - 5

Regionální přebor SŠS 2021/2022 sk. B (dohrávka - 8.kolo)

TJ Kralupy C  
-  Šachklub města Dobrovice D

4,5 - 3,5

9. kolo

ŠK Joly Lysá nad Labem G  
- TJ Kralupy C

3,5 - 4,5

 (kompletní sportovní zpravodajství najdete  
na webu kralupskyzpravodaj.cz)

(od 28. ledna do 20. února 2022)



 ST 2. 3. od 19:00 hod. V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie, Slovensko/Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 ČT 3. 3. od 15:00 hod. Kino Senior - Zpráva o záchraně 
mrtvého
Drama, Česko/Slovensko/Francie, 2021, vstupné 70/140 Kč

 ČT 3. 3. od 19:00 hod. The Batman
Akční/drama/krimi, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 PÁ 4. 3. od 17:00 hod. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 PÁ 4. 3. od 20:00 hod. V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie, Slovensko/Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 SO 5. 3. od 14:30 hod. Haftaňan a tři mušteriéři
Animovaný, Španělsko, 2021, dabing, vstupné 130 Kč

 SO 5. 3. od 17:00 hod. Uncharted
Akční/dobrodružný, USA, 2022, dabing, vstupné 130 Kč

 SO 5. 3. od 20:00 hod. The Batman
Akční/drama/krimi, USA, 2022, titulky, vstupné 140 Kč

 NE 6. 3. od 14:30 hod. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 NE 6. 3. od 17:00 hod. The Batman
Akční/drama/krimi, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 ST 9. 3. od 19:00 hod. The Batman
Akční/drama/krimi, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 PÁ 11. 3. od 17:00 hod. Proměna
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/fantasy, USA, 
2022, dabing, vstupné 130 Kč

 PÁ 11. 3. od 20:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 SO 12. 3. od 14:30 hod. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 SO 12. 3. od 17:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 SO 12. 3. od 20:00 hod. The Batman
Akční/drama/krimi, USA, 2022, dabing, vstupné 140,– Kč

 NE 13. 3. od 14:30 hod. Proměna
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/fantasy, USA, 
2022, dabing, vstupné 130 Kč

 NE 13. 3. od 17:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 NE 13. 3. od 20:00 hod. V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie, Slovensko/Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 ST 16. 3. od 19:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 ČT 17. 3. od 19:00 hod. The Batman
Akční/drama/krimi, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 PÁ 18. 3. od 17:00 hod. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 PÁ 18. 3. od 20:00 hod. Ambulance
Akční/drama/thriller, USA, 2022, titulky, vstupné 140 Kč

 SO 19. 3. od 14:30 hod. Proměna
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/fantasy, USA, 
2022, dabing, vstupné 130 Kč

 SO 19. 3. od 17:00 hod. V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie, Slovensko/Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 SO 19. 3. od 20:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 NE 20. 3. od 14:30 hod. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 NE 20. 3. od 17:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 NE 20. 3. Ambulance
Akční/drama/thriller, USA, 2022, titulky, vstupné 140 Kč

 ST 23. 3. od 19:00 hod. The Batman
Akční/drama/krimi, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 ČT 24. 3. od 15:00 hod. Kino senior - Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 70/140 Kč

 ČT 24. 3. od 19:00 hod. Poslední závod
Drama, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 PÁ 25. 3. od 17:00 hod. Proměna
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/fantasy, USA, 
2022, dabing, vstupné 130 Kč

 PÁ 25. 3. od 20:00 hod. Ztracené město
Akční/komedie/romant., USA, 2022, titulky, vstupné 140 Kč

 SO 26. 3. od 14:30 hod. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 2022, vstupné 130 Kč

 SO 26. 3. od 17:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 SO 26. 3. od 20:00 hod. Poslední závod
Drama, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 NE 27. 3. od 14:30 hod. Proměna
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/fantasy, USA, 
2022, dabing, vstupné 130 Kč

 NE 27. 3. od 17:00 hod. Ztracené město
Akční/komedie/romant., USA, 2022, titulky, vstupné 140 Kč

 NE 27. 3. od 20:00 hod. Poslední závod
Drama, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 ST 30. 3. od 19:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 ČT 31. 3. od 19:00 hod. Známí neznámí
Komedie, Česko, 2021, vstupné 140 Kč
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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

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. 

 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




