
Sportovec Mělnicka 2021. Začala druhá etapa rekonstrukce Čechovy ulice.
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Zásadní změny v systému 
dopravy linek PID
■ Od 1. dubna 2022 dochází 
k výrazným změnám v autobusové 
dopravě na území města a okolních 
obcí. Dopravu v rámci Kralup 
nad Vltavou zajišťují příslušné 
autobusové linky (č. 316, 370, 372, 
457, 458, 466, 470, 473, 496, 617, 
620, 663 a železniční linky R20, 
R44, S4, S40, S43, S44, S45.), 
jejichž důležitost spočívá především 
ve vzájemné provázanosti.
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str. 10
Pomáháme ukrajinským rodinám.

J ednotlivé spoje jsou licenčně objedná-
vány Krajským úřadem Středočeského 

kraje, Prahou a Ústeckým krajem. Všemi 
autobusovými a vlakovými linkami na úze-
mí města lze cestovat na běžný tarif PID, 
přičemž každá z místních zastávek se na-
chází ve 3. tarifním pásmu. 

Veškeré změny, ke kterým od 1. dubna 
dochází, jsou reakcí na zjištěné problémy 
spojené s dopravní obslužností. Ke všem 
krokům bylo přistoupeno s přispěním ve-
řejnosti, jež se k systému dopravní obsluž-
nosti vyjádřila v několikaměsíčním prů-
zkumu.

Pokračování na str. 4-5
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Milí spoluobčané,
právě držíte v rukou dubnové vy-
dání kralupského měsíčníku, vyšlo 
sice 1. 4. , ale informace v něm ap-
ríl nejsou. Přestože bývá počátek 
dubna plný vtípků, většině z nás 
teď do smíchu moc není. 

Není to tak dávno, co jsme šili 
roušky, nyní pomáháme uprchlíkům 
v nesnázích. Ocitli jsme se v další 
nelehké zkoušce, ale já věřím, že 
v ní zase obstojíme. Náš národ 
opět ukázal, jak velké srdce má jeho 
český lev, moravskou a slezskou or-
lici nevyjímaje. Trpícího nenecháme 
na holičkách, přestože není z naší 
země, kraje ani města. Všem se sna-
žíme zajistit, co akutně potřebují, ať 
je to dítě, matka v nesnázích, či se-
nior. Současně nepřestáváme věřit v dobrý konec, že 
zbraně vystřídá mírový kompromis, jenž zklidní roz-
bouřené geopolitické vody. 

Nyní pojďme k tomu, co bude čeřit klidné vody 
v našem malebném městečku. Tento měsíc nastává 
velká změna v autobusové dopravě, budou se měnit 
nejen trasy autobusů, ale i názvy zastávek. S jarem 
započala druhá etapa oprav Čechovy ulice. Pokud 
se chystáte na rekonstrukci eternitové střechy, po-
třebné know-how najdete v článku o azbestu. Jak po-
máhá místní charita lidem z Ukrajiny? Na to jsem se 

zeptala ředitelky Charity Kralupy n. Vlt. Zajímá vás, 
co se děje na úřadě mimo úřední hodiny? Na to od-
poví rozhovor s kolegyněmi ze správního či doprav-
ního odboru. S teplejším počasím přichází venkovní 
sportovní aktivity, začněte běhat pod záštitou orga-
nizace Rozběháme Kralupy, případně si k tomu po-
řiďte psího parťáka z místního útulku Lesan…

Příjemné chvíle s Kralupským Zpravodajem přeji, 
doufám, že alespoň na čas odpoutá vaše myšlenky 
od neradostné situace na východě. 

ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem�

u RM schválila změny rozpočtu r. 2022, které ovliv-
ní závazné ukazatele rozpočtu: zapojení finančních 
prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 297 403 
Kč. Jedná se o pojistné plnění od Generali České 
pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy při silném 
větru došlo k poškození střechy v KaSSu Kralupy nad 
Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na 
položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně 
nespecifikované) o 297 403 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální 
služby a územní rozvoj) o 297 403 Kč.
u RM schválila změny rozpočtu r. 2022 – převody, 
které neovlivní výši rozpočtu: převedení finančních 
prostředků v celkové výši 980 100 Kč z kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na in-
vestice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639. 
Finanční prostředky budou použity na nákup mycího 
stroje do parkovacího domu.
u RM vzala na vědomí sdělení Základní školy a Ma-
teřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, 
okres Mělník, příspěvkové organizace, o schválení 
předčasného ukončení školního roku 2021/2022 
ke dni 17. 6. 2022, ze strany MŠMT.
u RM doporučila ZM schválit dotaci pro služby, kte-
rá spadá do režimu veřejné podpory, pro příspěvko-
vou organizaci Sociální služby města Kralupy nad  
Vltavou, ve výši 2 760 000 Kč. Částka bude vyplá-
cena měsíčně vždy 1/12 z kapitoly č. 2 (OSVŠK), 
§ 4351 (Osobní asistence, pečovatelská služba 

a podpora samostatného bydlení), položka 5331 
(Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).
u RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Zajištění tiskových slu-
žeb pro vydání Kralupského Zpravodaje“, a to v sou-
ladu s částí 3. písm. b) Směrnice upravující pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to 
formou uzavřené výzvy.
u RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího říze-
ní a uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba nové 
sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – projektová 
dokumentace“ s dodavatelem INTAR a.s., se sídlem 
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno – Staré Brno, IČO: 
25594443, za celkovou cenu 7 399 200,00 Kč bez 
DPH, resp. 8 953 032,00 Kč s DPH.
u RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 
„Kralupy nad Vltavou - Asistent prevence kriminality 
- 2022“ z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2022 s celkovými náklady 642 900 Kč, 
z toho požadovanou dotaci ve výši 578 400 Kč a zá-
vazek spolufinancování projektu ve výši 10 % z cel-
kových uznatelných nákladů projektu, a to minimálně 
64 500 Kč.
u RM schvaluje výrobu televizního obsahu KRALU-
PY TV externím dodavatelem.
u RM schvaluje předložený návrh na změny v au-
tobusové linkové dopravě v Kralupech nad Vltavou, 
s platností od 1. 4. 2022.
u RM bere na vědomí změny názvů zastávek v Kra-
lupech nad Vltavou.

PONDĚLÍ 4. 4. v 17:00
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.
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P rojekt zahrnuje výstavbu nové komu-
nikace včetně odvodnění, chodníků, 

řešení nových připojení dešťových svodů, 
parkovacích stání a výsadby nových prv-
ků zeleně. Součástí investice je taktéž nové 
veřejné osvětlení. „Tato etapa je vedena od 
vjezdu k areálu HZS Středočeského kra-
je až k ulici Šafaříkova, přičemž celková 
délka činí více jak tři sta metrů. Zároveň 
je třeba zdůraznit, že v rámci stavby bude 
docházet ke koordinaci se správci a provo-
zovateli inženýrských sítí, neboť v i v tomto 
úseku je nezbytné provést opravy havarij-
ních přípojek vody a plynofikací,“ uvedla 
Marcela Horčičková, vedoucí odboru rea-
lizace investic a správy majetku MěÚ, jež 
je zároveň přesvědčena o tom, že by tato 
etapa měla být z hlediska realizace přece 
jen o něco méně komplikovaná, a to zejmé-
na z důvodu pevnosti původního terénu.  
„V tomto ohledu jsme měli trochu problémy 
v té první  etapě, kde bylo třeba vyztužit 
vozovku hned několika dalšími vrstvami. 
Ve stávajícím úseku by však obdobné kom-
plikace nastat neměly,“ zdůrazňuje Marce-
la Horčičková s tím, že projekt by měl být 
hotov do konce letních prázdnin.

Celková cena činí 12 583 356,94 Kč  
(včetně DPH), dodavatelským subjektem 
je Metrostav, a.s., Praha.  

Začala druhá etapa 
rekonstrukce Čechovy ulice
■ V druhé polovině března začala druhá etapa rekonstrukce Čechovy ulice, která způsobem 
provedení přímo naváže na již realizovanou první část z roku 2020. Zároveň se jedná o jednu 
z největších investičních akcí, jež budou v tomto kalendářním roce uskutečněny.  

vost. Tato část Čechovy ulice je už skutečně 
ve velmi špatném stavu, opravit ji musí-
me. Věřím, že se akce podaří obdobně, jako 
tomu bylo u předchozí etapy,“ uvedl mís-
tostarosta Libor Lesák s vědomím kom-
plikací, které s sebou přináší každá větší 
investice obdobného charakteru.

Další nutné omezení se pak týká řidičů 
motorových vozidel, jimž nebude průjezd 
Čechovou ulicí umožněn. Objízdná trasa 
bude vedena ulicí Přemyslova, a to včet-
ně linek MHD. Cestující tedy musí počítat 
s tím, že po dobu výstavby budou moci vy-
užívat pouze zastávky v již zmíněné ulici 
Přemyslova, která se nachází v blízké do-
cházkové vzdálenosti.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ 

Nezbytné omezení pro chodce 
i řidiče motorových vozidel
V souvislosti s rekonstrukcí, stejně jako 
tomu bylo v případě první etapy, je třeba 
počítat s nezbytnými omezeními, která se 
dotknou zejména místních obyvatel, byť  
i tentokrát se bude dodavatelský subjekt 
snažit zajistit co možná nejméně kompli-
kovaný přístup k příslušným domům. „Ob-
čany tímto prosíme o shovívavost a trpěli-
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www.mestokralupy.cz/aktuality/3213
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Dokončení ze str. 1 

Změny v rámci jednotlivých linek:

LINKA 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Velvarská – Mikovice - 
Minice – Čechova – Gymnázium – Poliklinika – Že-
lezniční stanice – Dýhárna - Revoluční – Masaryko-
va – Synthos – Obchodní centrum:

 linka zůstane i nadále páteří městské do-
pravy v Kralupech, její trasa však dozná 
dílčích proměn, díky kterým bude výrazně 
zpřehledněno trasování jednotlivých spojů 
a také jízdní řád;
 nová trasa bude po většinu kopírovat tu pů-
vodní, do Zeměch a Lobče už ale nepojede;
 obsluhu Zeměch zajišťují celotý-
denně linky PID 620 a S40, dosta-
tečnou nabídku spojů pro Lobeč po-
skytne celotýdenně linka 617;

Zásadní změny v systému 
dopravy linek PID
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Zcela bez obsluhy budou díky této reorga-
nizaci linkového vedení zastávky Kralupy 
n. Vlt., ČSAD; Kralupy n. Vlt., OSP a Kra-
lupy n. Vlt., HELP-Trans, které jsou buď 
v docházkové vzdálenosti jiným stávajícím 
zastávkám (zast. ČSAD leží cca 200 m od 
zast. U Požárního domu a zast. OSP leží cca 
200 m od zast. U Jízku) nebo dlouhodobě 
vykazují nulové využití (zast. HELP-Trans). 
Zastávky ČSAD a OSP budou ještě v rámci 
výluky v Čechově ulici v provozu, nicméně 
bezprostředně po jejím ukončení a návra-
tu provozu do trvalého stavu budou tyto 
zastávky zrušeny.

Naopak nově zavedenou zastávkou bude 
nová konečná linky PID 457, která se bu-
de nacházet v nově vznikající zástavbě na 
západním okraji města v ulicích Nad Ryb-
níkem a Na Šachtě a ponese název Kralupy 
n. Vlt., Velvarská.

STRUČNÝ POPIS ZMĚN DLE 
ČÁSTÍ MĚSTA:

Zeměchy

 obsluha pouze linkou 620, linkou 457 obsluhovány 
nebudou;

Minice

 obsluha beze změny;

Velvarská 

 nově obsluhována linkou 457 (nová zastávka);

Hřbitov 

 nově obsluhován linkou 646, linkou 457 obsluhován 
nebude;

Lobeč 

 obsluha pouze linkou 617, linkou 457 obsluhována 
nebude;

U Cukrovaru, V Luhu 

 obsluha beze změny;

Kulturní dům 

 obsluha linkami 370, 372, 466, 470, 473, 617 (nově 
více spojů), 646 (nová linka), 663, linkou 457 obslu-
hován nebude;

Obchodní centrum 

 obsluha linkami 457, 617, 646.
 
Předpokládané změny
Další předpokládanou změnou je úprava 
trasy linky č. 316 (Praha, Bořislavka – Kra-
lupy n. Vlt., Žel. st.) přes Hybešovu ulici, 
jež se nachází mimo docházkovou vzdále-
nost od centra města. Zřízení nové zastávky 
je reakcí na rozrůstající se výstavbu domů 
v této lokalitě a velkou poptávku občanů.   

Všechny nové jízdní řády jsou sou-
částí příspěvku na webu (/aktuali-
ty/3217).

JANA KRÁLOVÁ, 

TECHNIK REGISTRU VOZIDEL,  

REFERENT DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI;

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ

 linka nebude obsluhovat zastávky 
Poděbradova a Hřbitov, které nově 
obslouží linka PID 646;
 k Dýhárně nově pojedou tři páry spo-
jů pouze od zastávky Železniční stanice 
a v obou směrech pojedou Třebízského 
ulicí, zastávka HELP-Trans zůstane bez 
obsluhy a bude tak zrušena;
 zrušeny budou i zastávky OSP a ČSAD, ze 
kterých jsou v docházkových vzdálenostech 
jiné zastávky;
 základní interval na lince bude v pracovní 
dny mezi obchodním centrem a Minicemi 
tvořit 30 minut ráno a 60 minut po zbytek 
dne; v odpoledních hodinách bude interval 
mezi železniční stanicí a Minicemi zkrácen 
vloženými spoji na 30 minut; z Minic přes 
Mikovice na Velvarskou pojede pět párů 
spojů pouze ve všední dny; o víkendu po-
jede linka v intervalu 120 minut;
 stejně jako nyní bude na většinu spojů 
navazovat na železniční stanici vlak linky 
S4 nebo R20 na Prahu.

LINKA 458

Kralupy nad Vltavou – Holubice:
 linka bude zcela zrušena a v celé své trase 
(Kralupy n. Vlt., Žel. st. – Holubice) nahra-
zena novou linkou PID 646. 

LINKA 617

Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves - Veltrusy – No-
vá Ves – Sazená – Chržín – Uhy – Velvary – Slaný:
 linka bude plnit úlohu linky MHD mezi 
Lobčí, centrem města a obchodním cen-
trem, kam bude nově většina spojů pro-
dloužena;
 intervaly na lince se oproti současnému 
stavu nijak nezmění, ve všední dny tedy po-
jede linka po Kralupech nad Vltavou ráno po 
30 minutách, dopoledne po 120 minutách, 
odpoledne po šedesáti; o víkendu pojede 
linka jednou za 4 hodiny. I spoje linky 617 
budou ve většině případů provázány s vla-
ky linek S4, nebo R20 ve/ze směru Praha.
 
LINKA 646

Holubice – Debrno – Kralupy nad Vltavou – Veltrusy 
- Staré Ouholice – Nová Ves – Ledčice – Mnetěš – 
Černouček – Krabčice – Roudnice nad Labem:
 linka vznikne sloučením stávajících linek 
PID 458 (Holubice – Kralupy nad Vltavou), 
PID 496 (Kralupy nad Vltavou – Ledčice) 
a DÚK 646 (Ledčice – Roudnice nad Labem);
 linkou PID 646 bude nově zajištěno přímé 
spojení v několika nových relacích, a to pře-
devším z nácestných obcí do měst Kralupy 
nad Vltavou i Roudnice nad Labem;
 v uzlu Kralupy n. Vlt., Žel. st. bude u vět-
šiny spojů zajištěn přestup z linky 646 na 

vlaky linek S4 a R20 do Prahy;
 linka zajistí spojení části Lobeček a cent-
ra města se hřbitovem, kam už nebude za-
jíždět linka PID 457;  oproti původní lince 
zajistí linka 646 toto spojení častěji, a to 
v rozsahu osmi párů spojů v pracovní dny 
a třech párů spojů v sobotu a neděli;
 na lince bude platit tarif PID v celé délce 
trasy a DÚK v úseku Kralupy nad Vltavou – 
Roudnice nad Labem (v případě jízdy po 
území pouze jednoho kraje vždy platnost 
dle tarifu příslušného kraje);
 linka bude od 1. 4. 2022 ve výluce. Z důvo-
du uzavírky v obcích Nová Ves a Nové Ou-
holice bude linka vedena objízdnou trasou. 
Většina spojů pojede ze zastávky „Kralupy 
n. Vlt., Lobeček, rozc.“ přímo do zastávky 
„Jeviněves“. Tyto spoje tak neobslouží za-
stávky ve Veltrusech, Starých Ouholicích 
a Nových Ouholicích. Pouze vybrané škol-
ní spoje v pracovní dny budou přes tyto 
tři obce vedeny. Z důvodu časově nároč-
né objízdné trasy dochází k významným 
časovým posunům spojů oproti jízdnímu 
řádu pro trvalý stav. Předpoklad ukončení 
výluky je 30. 10. 2022.

Další změny u autobusových zastávek 
v souvislosti s uzavírkou Čechovy ulice 
od 15. března do 14. srpna 2022 najdete 
na webu (/aktuality/3213).

Změna názvů zastávek
Další logickou změnu představuje přejme-
nování některých zastávek. Nové názvy tak 
budou lépe charakterizovat konkrétní mís-
to a v neposlední řadě i aktuální stav. 
 
Kralupy n. Vlt., Barvy, laky 

nově Kralupy n. Vlt., Poděbradova

Kralupy n. Vlt., Kaučuk 

nově Kralupy n. Vlt., Synthos

Kralupy n. Vlt., Lobeček 

nově Kralupy n. Vlt., Kulturní dům

Kralupy n. Vlt., Mikovice, rozc. 0,5 

nově Kralupy n. Vlt., Na Hrázi 

Kralupy n. Vlt., TESCO 

nově Kralupy n. Vlt., Obchodní centrum

Kralupy n. Vlt., U Čejků 

nově Kralupy n. Vlt., Třída Legií

Kralupy n. Vlt., U železničních domů 

nově Kralupy n. Vlt., ZŠ Václava Havla

Kralupy n. Vlt., ÚNZ 

nově Kralupy n. Vlt., Poliklinika 

Rozšíření zastávek  
v režimu „na znamení“
Většina zastávek ve městě bude nově v reži-
mu „na znamení“. Autobus tedy zastaví pou-
ze za předpokladu, že na místě bude někdo 
čekat (v opačném případě pokud někdo stisk-
ne tlačítko „STOP“ pro výstup z autobusu).
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V termínu od 1. března do 31. října 2022 
bude v příslušných ulicích (Šafaříkova, 

Masnerova stezka, Tomkova, Jana Palacha, 
sídl. Hůrka, Hennigsdorfská, Dvořákovo ná-
městí) probíhat rekonstrukce plynovodu. 

Akce je rozdělena do čtyř etap, přičemž 
hned ta úvodní se bude týkat ulice Masnero-
va stezka. Následující části budou realizová-
ny od ulice Jana Palacha až k sídlišti Hůrka.

Doprava nebude rekonstrukcí omezena.
ALEŠ LEVÝ,  TISKOVÝ MLUVČÍ 

Vobdobí od 15. 3. do 18. 4. 2022 se  
v areálu rafinerie uskuteční pláno-

vaná zarážka, během níž dojde k pře-
rušení provozu. Výrobní areál zároveň 
čeká celková údržba a modernizace.

Během zarážky dojde také k realizaci 
investičních projektů a technologických 
změn, které by musel subjekt provádět za 
provozu nebo při částečné odstávce. To by 
mohlo mít dopad na plynulost, bezpečnost 
a ekonomickou efektivitu provozu. 

Ačkoliv bude výroba v rafinerii přeruše-
na, provoz po vnitřních i vnějších komuni-
kacích se zvýší. Z důvodu bezpečnosti dojde 

ve spolupráci s Policií ČR k přechodnému 
omezení rychlosti na příjezdové komunika-
ci k areálu rafinerie. V období odstavování 
a opětovného zprovozňování technologií 
bude také nutné ve zvýšené míře využívat 

polní hořáky, které slouží ke spalování ne-
standardní produkce. Za případný zvýšený 
provoz a zvukové či světelné efekty během 
zarážky se společnost dopředu omlouvá. 

Postupné utlumování výrobního 
procesu začne 9. března. K úplnému 
zastavení výroby a předání zařízení 
do údržby dojde 15. března. Dne 18. 
dubna je předpokládáno ukončení 
prací a následné zahájení postup-
ného najíždění výrobních jednotek. 
Opětovného plného výkonu by mělo 
být dosaženo 29. dubna.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

V současné době 
nastává období, 

kdy si žádá o cestov-
ní pasy nejvíce ob-
čanů. Pokud i vy plánujete letní 
dovolenou v zahraničí, zkontro-
lujte si včas platnost vašeho ces-
tovního dokladu.

Nemáte-li platný cestov-
ní pas, nebo budete potře-
bovat vyřídit pas i pro své 
nezletilé děti, nenechávejte 
podání žádosti až do doby 
před letní turistickou se-
zónou. Vyhnete se tak zbyteč-
ným frontám na úřadě a ušetří-
te svůj čas. Právě nyní si můžete 
v rezervačním systému měst-
ského úřadu zajistit termín pro 
podání žádosti a následné vy-
zvednutí cestovního dokladu. 
S využitím rezervačního systé-
mu se můžete objednat na vá-

mi preferovaný den 
a hodinu, předejde-
te tak zbytečnému 
čekání.

Při cestovatelském pláno-
vání zohledněte i skutečnost, 
že některé státy vyžadují pro 
vstup do země platný pas ješ-
tě několik měsíců po pláno-
vaném návratu z ciziny. Jedná 
se o státy mimo Evropskou unii, 
proto si včas zjistěte u zastupitel-
ského úřadu daného státu nebo 
prostřednictvím Ministerstva za-
hraničních věcí ČR, jakou mini-
mální dobu platnosti cestovního 
pasu daný stát vyžaduje.

Pokud budete cestovat do 
států Evropské unie, mů-
žete jako cestovní doklad 
použít i občanský průkaz.

DAGMAR VOLFOVÁ,  

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Plánujete letní dovolenou? 
Zařiďte si cestovní pas včas...

Uhraďte nedoplatek  
z místního poplatku ze psů

Náležitosti žádostí o cestovní doklady najdete na: www.mestokralupy.cz
Podmínky pro vstup do jednotlivých zemí najdete na webu  

Ministerstva zahraničních věcí ČR: www.mzv.cz

Rekonstrukce plynovodu v ulici Masnerova stezka 

Žádáme majitele psů, aby 
uhradili poplatek ze psa 

nejpozději do 30. 4. 2022. 
Sazby místního poplatku ze 
psa stanovuje obecně závazná 
vyhláška č. 4/2019, o místních 
poplatcích. Pro jednodušší ori-
entaci uvádíme sazby poplatků 
ze psů v níže uvedené tabulce. 

Nedoplatky je možné uhradit 
dvěma způsoby, a to v hotovos-
ti na pokladně Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou nebo bez-
hotovostním převodem na účet 
města č. 19-624171/0100, vedený 

u Komerční banky, a. s. Za úče-
lem identifikace platby je nutné 
uvést variabilní symbol přidě-
lený správcem daně, případně 
uveďte čtyřčíslí 1341 včetně jmé-
na a příjmení poplatníka, na kte-
rého je pes přihlášen.

Zvláště vyzýváme dluž-
níky, kteří nesplnili svou 
poplatkovou povinnost za 
předchozí období. K 31. 12. 
2021 evidujeme nedoplatek 
ve výši 218 363 Kč za 499 
poplatníků.  MIROSLAV RAIF, 

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU 

Výše poplatku 
za 1 psa

Výše poplatků za  
2 a více psů téhož majitele

a) v bytových domech  
o min. 3 bytech (celé město)

1000 Kč 1500 Kč

b) v rodinných domech s max. 2 byty 
(Kralupy n. V., Lobeček a Mikovice)

200 Kč 700 Kč

c) v rodinných domech s max. 2 byty 
(Minice a Zeměchy)

200 Kč 700 Kč

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let:

- v domech uvedených pod písm. a) 200 Kč 300 Kč

- v domech uvedených pod písm. b) 200 Kč 300 Kč

- v domech uvedených pod písm. c) 100 Kč 300 Kč

Odstávky kralupské rafinerie firmy ORLEN Unipetrol

FO
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Upozorňujeme rodiče dětí, kteří ma-
jí zájem o uvítání svého dítěte, ať se 

osobně nebo telefonicky nahlásí na Měst-
ském úřadu v Kralupech nad Vltavou. Ro-
diče mohou své děti nahlásit na matrice 
do 20. 4. 2022.

Vítání občánků bude probíhat v měsíci 
květnu a bude určené pro děti narozené 
v období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021, které 
mají trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou. 

HANA LOSOVÁ, 

MATRIKÁŘKA

ZÁPIS DO MŠ
Ředitelky kralupských mateřských škol 
ve spolupráci s Odborem sociálních věcí, 
školství a kultury Městského úřadu v Kralu-
pech nad Vltavou oznamují, že v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání, se uskuteční:

Zápis dětí do kralupských mateřských škol 
pro školní rok 2022/2023.

Zápis bude probíhat v níže uvedených ma-
teřských školách:

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALUPY  
NAD VLTAVOU, GEN. KLAPÁLKA: 
 Středa 4. 5. 2022 a čtvrtek 5. 5. 2022 
v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. 
 Zápis proběhne v budově školy Gen. Kla-
pálka č. p. 976 a Mikovická č. p. 501. 
 V uvedené dny je možné odevzdat vypl-
něnou přihlášku osobně a se svými dět-
mi navštívit třídu. Elektronicky je možné 
zasílat přihlášky průběžně, nejpozději do 
13. 5. 2022.
 Bližší informace budou uveřejněny na 
stránkách MŠ: www.msklapalka.cz.

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KRALUPY NAD VLTAVOU, TŘEBÍZSKÉHO 523:
 V pondělí 2. 5. 2022 v čase od 09:00 do 
12:00 hod. a v úterý 3. 5. 2022 v čase od 
13:00 do 15:00 hod.
 Zápis proběhne v budově školy Třebízské-
ho č. p. 523.
 Bližší informace budou včas uveřejněny 
na stránkách MŠ: www.trebizskeho.cz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALUPY  
NAD VLTAVOU, DR. E. BENEŠE:
 Od pondělí 2. 5. 2022 do pondělí 
16. 5. 2022, vždy v čase od 8:00 do 13:00 
hod. 
 Zápis proběhne v budově ředitelství školy, 
Dr. E. Beneše č. p. 694. 
 Bližší informace budou uveřejněny na 
stránkách MŠ: www.msbenese.cz.

PRO KOHO JE ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
POVINNÝ: 
Povinnost jít k zápisu mají rodiče/zákonní 
zástupci těch dětí, kterým bude do 31. srp-
na 2022 pět let a ještě nechodí do školky. 

Formuláře přihlášky a podrobné informace 
k zápisu naleznete na webových stránkách 
příslušných mateřských škol.

DO JAKÉ ŠKOLKY SPADÁME PODLE ADRE-
SY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:
Spádové obvody kralupských mateřských 
škol naleznete na webových stránkách 
města v sekci „Školství“, soubor s názvem 
„MŠ-spádové obvody pro MŠ podle názvu 
ulic“ (odkaz: https://www.mestokralupy.cz/
mesto/skolstvi/).

LENKA TUREČKOVÁ, 

ODBOR SVŠK

M ěsto Kralupy nad Vltavou vypraco-
vává každý rok Program prevence 

kriminality. Největším projektem tohoto 
programu je od roku 2019 „Společně proti 
kriminalitě“. V rámci tohoto projektu se 
koná v průběhu roku řada preventivních 
akcí pro různé cílové skupiny. Prioritně se 
projekt zaměřuje na nejzranitelnější sku-
piny, kterými jsou děti a senioři. 

V loňském roce tento projekt dotačně 
podpořil částkou 99 000 Kč Středočeský 
kraj. Velký úspěch měla například novinka 
v podobě celoměstské hry „Detektivní pát-
rání Tondy Kralupy“. Hru si mohly zahrát 
malé děti s pomocí rodičů nebo starší děti 
samy, zapojovaly se i celé třídy s pedagogy. 
Pomocí pracovních listů a indicií v úvod-
ním příběhu děti hledaly po městě stopy 
a pomáhaly malému detektivovi Tondovi 
vypátrat pachatele trestného činu. Díky 
třem pátráním, která proběhla v loňském 
roce, se děti naučily orientovat ve městě, 
dozvěděly se, k čemu slouží čísla na veřej-
ném osvětlení, naučily se tísňové telefonní 
linky a procvičily si dopravní výchovu. Cel-
kem se do hry zapojilo 108 dětí a každého 
pátrání též tři třídy z různých kralupských 
škol. Děti za správně vyřešený případ do-
stávaly Průkaz malého detektiva, do které-
ho sbíraly samolepky i bronzový, stříbrný 
a zlatý odznak malého detektiva.

Co se v prevenci chystá na letošní rok? 
Na jaro je připravena velká výtvarná sou-
těž, pro mladší děti na téma „Bezpečnost 
silničního provozu“, kterou připravujeme 
ve spolupráci s BESIP, pro starší děti na 
téma „Závislosti“. Na květen je napláno-
váno již čtvrté detektivní pátrání Tondy 
Kralupy a v červnu, v rámci Dnů Kralup, 
proběhne na pravém břehu Vltavy již 5. roč-
ník preventivní akce pro školy s názvem 
Bezpečný den.    

Léto zakončíme akcí, kterou připravu-
je komise školská a prevence kriminality, 
Loučení s prázdninami, na níž si děti i ro-
diče mohou vyzkoušet většinu sportů, které 
nabízí sportovní kluby z Kralup.

Na září připravujeme velkou akci pro žá-
ky 4. a 5. tříd základních škol. Ve spolupráci 
s Policií ČR, Městskou policií Kralupy nad 
Vltavou a BESIP bude probíhat v malém sá-
le kulturního domu interaktivní výstava na 
téma „mimořádná událost“. Výstava bude 
zaměřena na bezpečnost silničního pro-
vozu a spolupráci jednotek integrovaného 
záchranného systému při dopravní neho-
dě. V říjnu odstartujeme 5. pátrání Tondy 
Kralupy a 6. pátrání nás čeká v prosinci. 

Další velkou akcí, jejíž přípravy už běží od 
loňského roku, je preventivní divadelní před-
stavení nejen pro seniory na téma „trestné 
činy páchané na seniorech“. Ve spolupráci 
s místním báječným Divadelním spolkem 
Scéna a Krajským ředitelstvím Policie ČR za-
čal vznikat scénář, který čerpá ze skutečných 
trestných činů spáchaných na seniorech ta-
dy u nás na Mělnicku. Divadelníci to pojali 
skvělou zábavnou formou, takže představení 
by mělo být nejen poučné, ale také dobrou 
zábavou. Pokud vše poběží, jak má, měla by 
být premiéra na podzim letošního roku.

STANISLAVA VALTEROVÁ, 

KOORDINÁTORKA PREVENCE KRIMINALITY

Výsledky PROGRAMOVÝCH DOTACÍ na podporu ZÁJMOVÝCH AKTIVIT  
pro rok 2022 budou uveřejněny v květnovém vydání.

Výsledky Dotačního programu podpory celoroční činnosti sportovních 
spolků věnujících se mládeži a dospělým v Kralupech nad Vlavou  

na rok 2022  budou uveřejněny v květnovém vydání. 

Vítání občánků

Program prevence kriminality na rok 2022
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■ Stavební boom sedmdesátých 
let využíval pro střešní krytiny 
nejrůznější materiály, mezi nimi  
i eternit, lehký materiál, se kterým 
se dobře manipulovalo, rychle se 
pokládal, nevyžadoval údržbu, měl 
dlouhou životnost, byl nehořlavý 
a velmi odolný. Tento materiál 
má i jednu stinnou stránku, 
rakovinotvorný azbest, na který je 
třeba myslet zejména při manipulaci 
s ním.

L ikvidaci azbestu upravuje zákon, jme-
novitě vyhláška č. 273/2021 Sb., o po-

drobnostech nakládání s odpady. Ta říká, 
že vybourané stavební a demoliční 
odpady obsahující azbest musí být 
neprodleně po vzniku zabaleny do 
neprodyšných obalů nebo uloženy do 
utěsněných nádob či kontejnerů. Ná-
sledně označeny a předány do zařízení pro 
nakládání s odpady, které je určeno k jejich 
sběru nebo odstranění. Odpady azbestu 
mohou být tedy uloženy na skládku pouze 
v případě, pokud jsou zabaleny v utěsně-
ných obalech.

Manipulaci s azbestovými střechami by 
měly zajišťovat specializované firmy. Ty po-
stupují tak, že před sundáním krytiny celý 
dům neprodyšně obalí, následně v oblecích 
a dýchacích přístrojích sundají krytinu, na 
zemi ji vloží do speciálních obalů a takto 

zabalenou ji dovezou do sběrného 
dvora.  „Občané mají u nás uložení toho-
to nebezpečného odpadu zdarma, vychází-
me lidem vstříc, aby měli kam tento odpad 
uložit, nicméně by měli dodržovat stejný 
postup manipulace jako odborná firma, 
tj. dovézt materiál zabalený, jelikož nebez-
pečí karcinogenity je velké, neprojeví se 
hned, ale třeba až za 20 let,“ podotkl Tomáš 
Bronec z Technických služeb Kralup n. Vlt.  

Mnozí lidé vůbec netuší, že manipulace 
s eternitem je zdravotní riziko, z neznalosti 

hází materiál ze střechy na zahradu, mají 
otevřená okna, nezakryté dýchací cesty. Při 
takto nebezpečné manipulaci si obča-
né nevědomky kontaminují svůj byt a 
zeminu azbestovým prachem, jehož 
vlákna se ukládají v plicích a mohou 
zapříčinit rakovinu. Následné od-
borné vyčištění domu a zahrady mů-
že stát desítky až stovky tisíc korun. 
V ohrožení jsou i sousedé, kteří by měli být 
informováni. Nevhodná práce s azbestem je 
totiž nelegální. Plánovaná manipulace s ním 
podléhá oznámení stavebnímu úřadu a in-
strukcím hygienické stanice. 

Kolik takového materiálu po městě ještě 
je, se těžko odhaduje, je však nutné dodat, že 
eternit není nebezpečný, pokud s ním člověk 
nijak nenakládá. Rekonstrukce domů a hal 
jsou nárazové, přichází s jarem, končí před 
začátkem zimy. „Během roku zajišťujeme 
předepsanou likvidaci eternitu ve spolu-
práci se specializovanou firmou v objemu 
cca sedmi velkoobjemových kontejnerů, vše 
je zdokladováno dle pravidel. Lidé mohou 
do sběrného dvora TSM azbestové odpady 
dovézt, ale po předchozí domluvě, abychom 
na dané množství byli připraveni a měli jej 
kam dočasně bezpečně uložit. Občanům ta-
ké rádi poradíme, do čeho je vhodné nebez-
pečný materiál zabalit, jak s ním bezpečně 
manipulovat v celém procesu likvidace,“ 
poznamenal pan Bronec.

 ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Eternit, dobrý sluha, ale zlý pán

Zákon o pozemních komunikacích  
č. 13/1997 Sb. ukládá provést 
údržbu komunikací po zimním 
období na silnicích III. třídy a na 
místních komunikacích nejpozdě-
ji do 31. 5. Na základě tohoto zá-
kona byl zpracován harmonogram 
údržby komunikací, která bude 
prováděna v těchto termínech:

1. 4. 2022

ul. Kuzmínova, Karsova, Vltavská, Lidic-
ká, Erbenova, V Luhu

5. 4. 2022

ul. Ve  Starém Lobečku, Ke Koupališti, 
Josefa Hory, Chelčického, Vrchlického

6. 4. 2022

ul. U Studánky, Pod Skalkou, V Rokli, V 
Hliništi, Lidové nám., sídliště Hůrka

8. 4. 2022

ul. V Zátiší – sídliště

12. 4. 2022

ul. V Zátiší -  parkoviště I, J. Palacha, 
Dvořákovo nám., Rubešova

13. 4. 2022

ul. Masarykova,  sídl. U Cukrovaru - II. 
část - od Fortuny po penzion

19. 4. 2022

 Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Jež-
kova, Čechova - po Tomkovu, V Zátiší – 
parkoviště II, V Zátiší

20. 4. 2022

ul. Hakenova, Družstevní, nám. Mlá-
dežníků, Cesta brigádníků, J. Wolkera, 
K. Čapka

22. 4. 2022 

ul. Dr. Beneše, U Jeslí, Gagarinova

26. 4. 2022

ul. Nerudova, Štefánikova, U Cukrovaru 
IV. část (parkoviště od č. p. 1067 do č. 
p. 1070)

27. 4. 2022

ul. B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, 
nám. J. Seiferta, Krakovská

29. 4. 2022

ul. Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Má-
chova 1/2, Alšova 1/2, Šmeralova, ško-
la Třebízského, Předmostí

3. 5. 2022

ul. Ladova, I. Olbrachta, U Parku, U Vo-
dárny, Klicperova, sídliště Minice

4. 5. 2022

 ul. Majerové, Cukrovar III. část – parko-
viště č. p. 1088 – 1071, U Cukrovaru + 
parkoviště, Lutovítova

6. 5. 2022

ul.  Sladkovského, U Cukrovaru -  I. část 
(ul. Tyršova a podél č. p. 1063 – 1066),  
parkoviště Chelčického, parkoviště za 
jízkem

10. 5. 2021

ul. Máchova 1/2, Makarenkova, Kyjev-
ská, Varšavská, Tylova, Tř. Legií, Alšova 
1/2

 11. 5. 2022

ul. Třebízského, Drážní domy, Revoluční, 
Štefánikova – parkoviště

13. 5. 2022

ul. Havlíčkova, Rybova, Na Hrádku, Pa-
lackého, Palackého nám., Husova, Jung-
mannova, V Zátiší – parkoviště III  

17. 5. 2022

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

18. 5. 2022

parkoviště Hůrka II,  Čechova -  od Tom-
kovy, Zeměchy

20. 5. 2022

parkoviště zimní stadion

PLÁN ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA PRO ROK 2022

Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby respektovali přechodné dopravní značení a přispěli tak k bezproblémové údržbě komunikací. Nerespektování do-
pravního značení bude řešeno odtažením vozidla ve spolupráci s městskou policií. Plán může být operativně měněn, o čemž budou obyvatelé včas informováni dopravním 
značením. Ostatní ulice byly udržovány průběžně a budou i nadále udržovány dle rozpisu. Kompletní přehled blokového čištění najdete také na www.tskralupy.cz.
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plán svozu odpadu - rozpis stanovišť� 
Odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci 

mobilním svozem 
PONDĚLÍ
Stanoviště 1 – Lobeček – tenisové kurty 
14:00–14:50 hod. 
Stanoviště 2 – Lobeček – nábřeží J. Holuba 
15:00–15:50 hod. 
ÚTERÝ
Stanoviště 3 – Lobeček – ulice Máchova 
14:00–14:50 hod.
Stanoviště 4 – Poděbradova 15:00–15:15 hod. 
Stanoviště 5 – sídl. U Cukrovaru (hala), pouze 

27. 4., 27. 7., 19. 10., 15:20–16:00 hod. 
Stanoviště 6 – Hostibejk, 
kromě 27. 4., 27. 7., 19. 10., 15:20–16:00 hod. 
Stanoviště 7 – Lobeč, Purkyňovo nám. 
16:05–16:40 hod.
STŘEDA
Stanoviště 8 – U Gymnázia 14:00–14:50 hod. 
Stanoviště 9 – Mánesova ul. 15:00–15:50 hod. 
ČTVRTEK
Stanoviště 10 – Lidové nám. 14:00–14:50 hod. 
Stanoviště 11 – Mlýnská ul. 15:00–15:50 hod.
PÁTEK

Stanoviště 12 – Minice – požární zbroj. 
14:00–14:50 hod. 
Stanoviště 13 – Zeměchy 15:00–15:50 hod.

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
4. 4.-8. 4. ............. rozměrný odpad z domácností
18. 4.-22. 4. ......... bioodpad
2. 5.-6. 5. ............. rozměrný odpad z domácností
16. 5.-20. 5. ......... bioodpad
30. 5.-3. 6. ........... rozměrný odpad z domácností

Kompletní přehled mobilních svozů najdete na 
www.tskralupy.cz.

■ Zatímco mnozí ještě spí, týmy 
TSM vyráží do ranních ulic, aby 
je připravily na příchod školáků 
či dospěláků spěchajících do 
zaměstnání. Ať je horko, vytrvalý 
déšť, silný vítr či třeskutý mráz, vždy 
jsou v terénu se svými pomocníky, 
koštětem či multikárou. Starají se  
o blaho nás všech. S čím se potýkají? 
Čím bychom jim mohli práci ulehčit? 
Na to odpoví následující rozhovor.

Paní Andělo, paní Margito, co je náplní 
vaší práce?
Uklízíme město. Sbíráme odpadky, zame-
táme chodníky, děláme pořádek okolo po-
pelnic. Udržujeme obrubníky, staráme se 
o zeleň.

Jak dlouho pracujete u TSM Kralupy?
V řádu několika let.

Jak jste k tomuhle zaměstnání přišly?
Reagovaly jsme na nabídku Úřadu práce 
Kralupy n. Vlt.

Co máte na své práci rády?
Hlavně to, že pracujeme venku na čerstvém 
vzduchu a jsme neustále mezi lidmi, jejich 
společnost nás těší.

Co vám vaši práci komplikuje?
Odhazování odpadků všude možně mimo 
místa k tomu určená, také nárazový vítr.

Dá se na špinavou práci nějak zvyknout?
Dá, už nám to ani nepřijde.

Co krysy, potýkáte se při práci i s nimi?
Ano, i ty odklízíme z ulic, včetně mrtvých 
holubů.

Je toto nepohodlí alespoň nějak pozitivně 
zohledněno ve výplatě?
Ano, je.

Co vše musíte za den stihnout? 
Každá máme svůj úsek, který musíme ob-
hospodařit, ráno začínáme v šest hodin, 
vracíme se kolem půl třetí odpoledne.

Děláte každý den to stejné?
Máme více lokalit, střídá se to, aby se prů-
běžně uklidilo vše.

Co pracovní nástroje, máte k dispozici 
nějaké zlepšováky, co vám ulehčují práci?
Chodníky jsou čištěny pomocí speciálních 
aut na to určených a motorového kartáče 
- my jen dolaďujeme. Ale pokud máte na 
mysli elektrickou multikáru „Popelku“, u 
které stojíme (viz foto), tak s ní jezdí kole-
gové, co mají řidičská oprávnění. 

Jak zvládáte povětrnostní vlivy (přílišné 
horko, vytrvalý déšť, silný mráz)?
Nejvíc nám práci komplikuje vítr, který 
nám rozfoukává odpadky a prach, na déšť 
jsme vybavené pláštěnkami.

Co fyzická náročnost?
Není to tak náročné, tato práce se dá dělat 
až do důchodu. Těžší práci zastanou muž-
ští kolegové.

Zasáhla nějak do vaší práce pandemie?
Snad jen tím, že se všude válely roušky či 
respirátory. 

Jak vás vnímají děti na ulici? Jsou stejně 
okouzlené, jako když vidí popeláře na 
stupátku? Nechtějí si úklidový vozík 
půjčit?
Jejich reakce jsou milé, zdraví nás, myslí 
si, že jsme popelářky, když máme výraz-
né vesty.

Co úklid doma, máte na něj ještě po 
pracovní štaci energii a náladu?
Ani náladu, ani energii. Máme celý den 
v ruce koště (odpoledne chodíme ještě uklí-
zet v rámci dalšího zaměstnání na MěÚ), 
takže domácí úklid doháníme hlavně o ví-
kendu. 

Myslíte si, že lidé vaši práci dokáží ocenit?
Někteří ano. 

Chtěly byste spoluobčanům něco vzkázat?
Nepořádek dělá každý, ať je bílý, černý nebo 
žlutý, neházejme všechny do jednoho pytle...

                             ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Andělou Bílou a Margitou Dunkovou, zaměstnankyněmi Technických služeb města Kralup n. Vlt.

Neházejme všechny do jednoho pytle...

Paní Anděla 
a Margita  

s Popelkou, 
elektro 

multikárou 
TSM Kralupy
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„Obě naše zaměstnankyně (a samozřejmě 
i zbytek této úklidové čety) si zaslouží 
pochvalu za práci, kterou pro naše město 
dělají,“ doplnil Jiří Hájek z Technických 
služeb Kralup nad Vltavou.
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■ Po letech covidových útrap přišel 
rusko-ukrajinský konflikt, dvojkový 
rok nezačal úplně nejlépe. Nezbývá 
než věřit, že se vše v dobré obrátí  
a situace ve světě bude opět klidná 
a mírová. Nepokoje vyvolaly migraci 
obyvatel, jednou ze zemí, do kterých 
běženci utíkají, je i Česká republika. 
Poměry  ukrajinských uprchlíků v Kra-
lupech vám přiblíží následující řádky.
  
Paní Barboro, jak to v souvislosti 
s ukrajinskými žadateli o azyl v charitě 
zvládáte?
K dnešnímu dni (24. 3.) obhospodařuje-
me 25 rodin. Poradnou nám prošlo cca 
200 lidí. Je jich tu sice mnohem více, ale 
ne všichni se obrací na nás. Těmto lidem 
zajišťujeme potravinovou pomoc, pomá-
háme jim s vyřizováním dokumentů, pra-
cí, umisťováním dětí do škol, také řešíme 
jejich bytovou situaci.

Co ukrajinští lidé nejvíce potřebují?
Největší problém je bydlení, je ho málo, 

příchozí jsou na ubytovnách, což není na 
dlouhodobější žití vhodné (hlavně s men-
šími dětmi), navíc chtějí být pospolu, což 
chápeme, větší skupinku tedy nemůžeme 
rozdělit, o to je hledání bydlení těžší.  

Je něco, co by mohli kralupští obyvatelé 
pro nově příchozí z Ukrajiny udělat?
Když je něco třeba, dáváme to do výzvy na 
facebook: https://www.facebook.com/Cha-
ritaKralupynadvltavou.

Vítáme karty do Lidlu, Tety, Deichman-
nu, C&A, aby si mohli lidé sami vybrat, co 
potřebují.  

Jací lidé do Kralup přicházejí? Jsou to 
ženy, děti a staří lidé?
Ano, jen ženy a děti, muž přišel jen jeden, 
byl to vdovec se dvěma ratolestmi. Obvyk-

le přichází matky s dětmi. Některé z nich 
jsou manželky mužů, kteří zde dlouhodo-
bě pracují.   

Znáte jejich osudy?
Nejsou moc sdílní. Trochu se ptáme, ale 
nechceme je zpovídat. Svou roli hraje i ja-
zyková bariéra.

V jakém jsou psychickém a fyzickém 
stavu?
Po dosažení bezpečného cíle reagovali sl-
zami úlevy, to byli hlavně ti první běženci, 
co jsme tu měli. Děti jsou vystrašené, ale 
zároveň zvědavé, zapojily by se do aktivit, 
ale maminky jsou momentálně rády, že ma-
jí chvíli klid. 

Jak je myšleno na školky či školy pro děti 
a zaměstnání pro dospělé?
Školky budou asi problém, ale je těžké to 
předjímat, nevíme, jak dlouho bude válka 
trvat. Kolik jich tu zůstane. Aktuálně se na 
krizovém štábu projednávají volná místa. 
Ani stát pořádně neví, jak se situace bude 
řešit. Otázkou je, zda jim otevírat samo-
statné třídy nebo je začleňovat. Podle mého 
názoru by bylo lepší děti prvního stupně 
začlenit, u druhého stupně čekáme, kolik 
jich po prázdninách reálně bude. Běženci 
nemají pro první tři měsíce povinnost hlá-

sit se do školy, mají výjimku, poté budou 
prázdniny, takže se bude jednat až o pří-
ští školní rok. Maminkám, které již mají 
vízum a chtějí začít pracovat, se budeme 
snažit podat pomocnou ruku a školku či 
školu zařídit již nyní.   

Co jazyková bariéra?
Hledáme překladatele mezi dobrovolníky, 
případně bychom rádi využili skutečnosti, 
že v některých třídách již ukrajinské děti 
jsou, ty by mohly zprostředkovávat kontakt 
mezi nově příchozími a místními dětmi. 
Malé děti se rychle učí, nejlépe vhozením 
do vody, tudíž bych se o jejich osud nebála. 

Je poskytována i psychologická pomoc?
Nabízíme ji, ale zatím nebyla třeba. 

Tušíte, zda se chtějí uprchlíci vrátit zpět, 
až konflikt utichne, nesvěřují se se svými 
plány?
Netroufnu si říct. Čas ukáže. Ale předpo-
kládám, že ženy, které tady mají rodinu, zde 
budou chtít zůstat, získat vízum a pracovat.

Co by Kralupští měli o této problematice 
vědět a dosud nezaznělo?
Chtěla bych veřejnost uklidnit, nebojme se 
této nové situace. Ženy, co přichází, chtějí 
pracovat, místním brát práci nebudou, ne-
umí jazyk, budou hledat místa, která nikdo 
z nás dělat nechce, jsou dlouhodobě neob-
sazená. Zaměstnavatelé zase ocení, že bu-
dou mít plný pracovní stav. Můžeme se od 
sebe vzájemně něco naučit... 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Barborou Kovářovou, ředitelkou Charity Kralupy nad Vltavou

Pomáháme ukrajinským rodinám

Vážení občané,
jistě jste zaregistrovali příchod uprchlíků z Ukrajiny do 
republiky a také do našeho města. Zvládnout všechny 
problémy spojené s jejich příchodem, to opravdu není 
lehká záležitost.   

Rád bych proto touto cestou poděkoval Charitě 
Kralupy nad Vltavou, která se ujala  komplexní koor-
dinace ve věci pomoci, dále pak za její poradenskou 
činnost a následnou péči.

Velké uznání si zaslouží i oba kralupské hasičské 
sbory, jež se velkou měrou postaraly o poskytnutí  
ubytování právě těmto osobám. 

V neposlední řadě chci poděkovat i Technickým 
službám Kralupy nad Vltavou, které zajišťovaly dopra-
vu veškerých materiálů na místo určení.

Zároveň musím na tomto místě ocenit i přístup ve-
řejnosti. Je vidět, že v krizových situacích se v Kralu-
pech umíme spojit, ostatně v nedávné minulosti jsme 
byli nuceni si projít několika nelehkými zkouškami, 
stačí si vzpomenout na ničivé povodně. Nyní je situa-
ce poněkud jiná, avšak neméně závažná. 

Na závěr vás všechny prosím, zůstaňme v této těžké 
době s lidmi z Ukrajiny solidární i nadále. 

MAREK CZECHMANN, STAROSTA    

Město Kralupy nad Vltavou dále děkuje těmto spo-
lečnostem a jejich zaměstnancům: 
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Město Kralupy n. Vlt. připravilo pro nouzové ubyto-
vání uprchlíků z Ukrajiny 55 plnohodnotných lůžek  
a dalších 11 dětských přistýlek v objektu bývalé Vel-
techny v Lutovítově ulici. Tento objekt se podařilo  
z poloviny již naplnit, obsazení zbylých lůžek je oče-
káváno v příštích dnech. Dále probíhají jednání  
o zapůjčení ubytovny v areálu SOŠ a SOU v Lobečku, 
kde by bylo možné zajistit dalších cca 100 lůžek.
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ROZHOVOR s… Monikou Martinkovou, provozovatelkou a vedoucí Městského útulku pro psy Lesan – Kralupy nad Vltavou

Adoptujte si parťáka

■ Psí útulek Lesan byl založen před 
25 lety, jeho bránou prošel za tu dobu 
nespočet psů, valná většina z nich na-
šla šťastný domov díky obětavé práci 
jeho zaměstnanců, s jedním z nich, 
provozovatelkou Monikou Martinko-
vou, jsme si povídaly o psí duši, soci-
alizaci pejsků, aktuální naplněnosti 
útulku a mnohém dalším…

Paní Martinková, jaký je aktuální stav 
v útulku? 
Momentálně je tu 14 psů, ale stav se stá-
le mění. Máme kapacitu 25 míst. Snažíme 
se, aby všichni pejsci měli vše, co potřebu-
jí, krmíme je, venčíme, léčíme, hrajeme si 
s nimi, češeme je, stříháme, koupeme, cvi-
číme je, prostě pečujeme o jejich tělo i duši, 
ale všichni z nich potřebují nového páníčka, 
takže pokud hledáte psího parťáka, aktu-
ální nabídku najdete na našich webových 
stránkách (https://utulek-kralupy.estranky.
cz/clanky/psi-k-adopci.html) a facebooku.

 
Jaký je zájem veřejnosti o psího přítele 
z útulku?
Zájem veřejnosti je proměnlivý. Závisí na roč-
ních obdobích i momentální situaci. Zvýšený 
zájem o psa je na jaře, kdy to lidi více táhne 
do přírody a potřebují parťáka na procházky. 
Pokud lidem psí kamarád během podzimu či 
zimy odejde, často čekají právě na jaro s po-
řízením nového. Naopak v zimních měsících 
a o dovolených přes léto adopce stagnují.  

 V době lockdownu jsme (stejně jako jiné 
útulky) zaznamenali zvýšený zájem o psy, 
zůstali nám tu jen psi staří či problémoví, 
ostatní našli domov. 

Využili jsme tuto netypickou situaci pro 
postupnou kompletní rekonstrukci všech 
kotců a posílení zásobní soustavy dešťo-
vé vody, která je pro nás jediným zdrojem.

Máme tu kotce ve třech řadách, musela 
se vždy zrušit a znovu vybudovat celá řada, 
což by nás (při plném provozu) stresovalo. 

Takhle to perfektně vyšlo. Prorezlé mříže 
a plechy nahradily krásné nové, celý útu-
lek prokoukl, svítí novými pozinkovanými 
díly, z čehož máme radost. 

 
Jaké pejsky se nedaří umístit, staré 
a nemocné? 
Nejrychleji se umisťují malá společenská 
plemena a jejich kříženci. Adopce velkých 
psů trvá déle, stejně tak starých psů a psů 
s handicapem. Velkou výzvou jsou také 
chorobně plaší psi nebo psi agresivní.

 Lidé většinou nemají problém adopto-
vat hodného třínohého psa, ale osvojení psů 
s chronickým onemocněním, které obnáší 
dietu nebo větší veterinární náklady, se obá-
vají. Též se bojí brzkého úmrtí takového psa. 

 Někteří u nás proto dožívají. Když tako-
vý pes umře, je nám velice líto, že si nestihl 
napravit mínění o lidech a toho toužebné-
ho domova se nedožil. Utěšuje nás jen to, 
že alespoň v útulku si užil daleko lepšího 
života a podmínek, než tam, odkud přišel.

Nejdéle je u nás Čert, od roku 2016, bo-
hužel má problematickou povahu a již se 
z adopce vrátil, tam počítáme, že u nás 
dožije. Koncem dubna tu bude již rok pes 
Ron, sedmiletý kříženec rotvajlera, tomu 
bychom pro jeho milou povahu adopci moc 
přáli, několik měsíců je zde krásný, poho-
dový, velký černobílý kříženec Kuky, který 
by byl rovněž moc šťastný v novém domově.

 
Jak vám mohou pomoci občané - přijímáte 
krmivo, vítáte venčení pejsků?
Pomoc občanů velmi vítáme. Za krmivo 
jsme vděční. Momentálně krmíme značkou 
Yoggies, ta se nám osvědčila, takže budeme 
rádi za tyto granule. Neradi značky mění-
me či granule mícháme, protože to je u psa 
riskantní, zejména u přechodu k horšímu 
krmivu to může (u citlivějších psů) vyvolat 
průjmy a záněty žaludku. 

Často k nám psi přicházejí z nevhodných 
poměrů, kdy byli živeni všelijak a někdy vů-
bec, či strávili na útěku delší dobu, kdy byli 
nuceni žrát všelijaké nevhodné věci. To se 
pak projeví na jejich trávení, proto krmení 
věnujeme velkou pozornost.

 Uvítáme též mycí přípravky na podlahu 
s vůní typu Alex, Ajax ap.

 Venčení veřejností je u nás možné a vel-
mi vítané. Je to možné každý den (i o víken-
dech) v časech 9:00-14:00 hodin, zájemci 
potřebují jen občanský průkaz.

 Při venčení si psi zvykají na různé pá-
níčky, učí se pořádně chodit na vodítku, 
socializují se. Je to důležité i pro jejich trá-

Kříženec velkého vzrůstu, pes, 
narozen 6/2013, 63 cm, 33 kg. 
Dovezen 5. 1. 2022 z velice 
nevhodných podmínek.

Kříženec rotvajlera, narozen 2014,  
61 cm, 41,6 kg, v útulku je od 
30. 4. 2021. Je hodný, netahá na 
vodítku, vhodný i ke starším lidem.

KUKY

tel.: 775 105 275
www.utulek-kralupy.estranky.cz

CHCETE 
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vení, fyzickou kondici i psychickou pohodu. 
 Též se tak může případný zájemce s nimi 

seznámit a zkusit, jak jim to funguje. Ob-
čas se stává, že si některý z Lesánků omotá 
kolem packy člověka, který adopci vůbec 
neměl v úmyslu a zašel jen tak na procház-
ku, podívat se, vyvenčit, nebo dokonce na 
podnikovou brigádu. 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Nezkrácenou verzi rozhovoru najdete 
na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Neúřední dny jsou (pro úředníky)      plné úředních povinností
■ Každý z nás se minimálně jednou za rok dostaví na místní úřad pro vyřízení své agendy. Při čekání ve frontě nám běží 
hlavou nejrůznější myšlenky, mezi nimi i to, čím se úředníci vlastně zabývají, když nejsou za přepážkou. Zdánlivě to vypadá, že 
mají volno, ale nenechme se mýlit, v neúřední dny se věnují místním šetřením, pochůzkám v terénu, účastní se jednání mimo 
budovu úřadu, zpracovávají agendu pro přípravu spisů, vyřizují písemnou korespondenci, účastní se školení atp. Abychom 
nezůstali jen u obecných tvrzení, zeptali jsme se konkrétně. O svou pracovní náplň v rámci úředních či neúředních dnů se 
s námi podělily milé a usměvavé zaměstnankyně správního a dopravního odboru…

VĚRA VOJTĚCHOVSKÁ,  
LUCIE ŠARBOCHOVÁ, 
správní odbor, občanské průkazy

IVANA ŠUSTOVÁ,  
HANA SVOBODOVÁ, 
správní odbor, cestovní doklady

Vúředních hodinách přijímáme žá-
dosti o občanské průkazy (dále jen OP) 

a vydáváme hotové OP. Pokud se v průbě-
hu žádosti o OP vyskytne nějaký problém 
(např. chybí změna trvalého pobytu), pr-
votně komunikujeme s naším oddělením 
evidence obyvatel, popřípadě také s jinými 
úřady, aby zavedly změnu do systému.

V neúředních hodinách kontrolujeme při-
jaté žádosti o OP z předchozího úředního dne 
(např. zda byl uhrazen správní poplatek). Dá-
le k těmto žádostem přiřazujeme vyhotovené 
OP, které následně zakládáme dle abecedy 
pro rychlejší odbavování výdejů. Další nápl-
ní naší práce v neúředních dnech je fyzická 
i elektronická skartace neplatných OP.

Do naší agendy patří rovněž vystavová-
ní dočasných OP pro občany, kteří nabyli 
občanství ČR. Tito občané mají zpočátku 
k dispozici pouze listinu o nabytí občanství 
a čekají na vystavení českých matričních 
dokladů. V tomto mezidobí tak nemají ná-

rok na vystavení e-OP (OP s elektronickým 
čipem). Dočasné OP vyhotovujeme na mís-
tě ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Dále vedeme kartotéky, kam zakládáme 
a evidujeme ztráty OP a naopak vyřazujeme 
OP po zemřelých. Také tiskneme skartační 
protokoly, vyřizujeme poštu, ať už fyzicky 
nebo elektronicky, odpovídáme na dotazy 
od občanů či soudů.

Nedílnou součástí naší práce je dojíždě-
ní k imobilním občanům z našeho správ-
ního obvodu (domovy důchodců, Alzhei-
mercentrum, LDN), což je velmi časově 
náročné.

V neúřední dny se rovněž vzděláváme 
a absolvujeme potřebná školení. Ve volných 
chvílích připravujeme informační materi-
ály pro občany.

Vúředních dnech přijímáme žádosti 
o cestovní pasy a vydáváme vyhotovené 

doklady. Vzhledem ke zrušení místní přísluš-
nosti a k výhodné poloze města naše odděle-
ní využívají i občané z okolí, nejen z okresu 
Praha-východ, ale i Praha-západ či Kladno.

V neúřední den zpracováváme žádosti 
předešlého úředního dne, zavádíme ztráty 
a odcizení. Skartujeme vrácené doklady fy-
zicky i elektronicky, pořizujeme skartační 
protokoly. 

Česká pošta nám průběžně doručuje no-
vé vyrobené doklady, které je potřeba jed-
notlivě elektronicky překontrolovat a při-
pravit k předání. Pro urychlení výdeje 
řadíme vše podle abecedy.

Vyřizujeme poštu elektronickou i písem-
nou, kdy zasíláme prostřednictvím Minis-
terstva zahraničních věcí ČR pasy pro naše 
občany na zastupitelské úřady.

Vedeme kartotéku. Řešíme doklady 
těch osob, které jsou (např. vzhledem 
k nesouladům v evidencích) časově kom-
plikované. 

V naléhavých případech se věnujeme 
imobilním občanům, případně i malým 

miminkům, jejichž fotografování je časo-
vě náročné nebo se v úřední den nepoda-
řilo zrealizovat.

Dále se průběžně vzděláváme, absolvu-
jeme potřebná školení – to vše směřujeme 
na neúřední dny. 
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Zabýváme se vedením správního řízení 
v oblasti dopravních přestupků, účastníky 

správního řízení si předvoláváme dle potřeby 
bez ohledu na úřední či neúřední dny. 
Zpracováváme přestupky oznámené Poli-
cií ČR, městskou policií, či jinými správní-
mi orgány na úseku dopravy dle zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komunikacích, zákona 

Neúřední dny jsou (pro úředníky)      plné úředních povinností
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MICHAELA VOTRUBOVÁ,  
PAVLÍNA VALKOVÁ, 
odbor dopravy, registr řidičů

EVA BERKOVÁ, 
odbor dopravy, registr vozidel

MONIKA ZAJACOVÁ, 
odbor dopravy, přestupkové řízení 

Vúředních dnech odbavujeme za 
přepážkou občany s jejich požadavky, 

konkrétně se jedná o agendu řidičských 
průkazů, mezinárodních řidičských prů-
kazů, náhradních dokladů v případě ztráty 
a odcizení, průkazů profesní způsobilosti, 
paměťových karet řidičů, vozidel či karet 
servisů, výpisů z evidenční karty řidiče 
a výpisů bodového hodnocení pro klienty 
(ne pro instituce), žádostí o vrácení řidič-
ského oprávnění, žádostí o upuštění zbyt-
ku trestu.

V neúřední dny zpracováváme výpi-
sy z evidenční karty řidičů pro Policii ČR, 
exekutorské úřady, soudy, státní zastupi-
telství, úřady práce. Do systému eviden-
ce řidičů  – tzv. Elišky - zadáváme trestní 
příkazy, rozsudky soudu, blokové poku-
ty, exekuční příkazy - obvykle 30 pokut 
denně. Zpracováváme podmínění zdravot-

ní způsobilosti řidiče. Vyřizujeme agen-
du taxislužby. Řešíme námitkové řízení 
při dosažení 12 bodů. Procesujeme výzvy 
k odevzdání řidičského průkazu. Do fy-
zické evidence zakládáme evidenční karty 

řidiče a vyřazujeme osoby odstěhované 
a zemřelé. Zajišťujeme likvidaci dokladů 
v elektronickém systému. 

PŘIPRAVILA:

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

B ěhem úředních hodin vyřizu-
jeme žádosti občanů na přepážce, 

nejčastěji se jedná o změnu vlastníka 
či provozovatele vozidla, přihlašování 
nových vozidel, ukládání registračních 
značek do dočasného vyřazení a jeho 
ukončení, zániky vozidel, vystavování 
nových dokladů (velký a malý technic-
ký průkaz), výměna registračních zna-
ček (u ztracených nebo poškozených), 
zápisy změn do technických průkazů 
(stěhování, zápis tažného zařízení, změ-
na barvy, zápis LPG), vývozy vozidel do 
zahraničí, převody vozidel v rámci dě-
dictví.

V rámci neúředních dnů kontrolujeme 
zpracované žádosti z úředních hodin, za-
kládáme a archivujeme vyřízené žádosti, 
vyřizujeme korespondenci v rámci sou-
činnosti se správními orgány (exekutoři, 
insolvenční správci, advokáti, finanční 
úřad, soudy, policie), vystavujeme du-
plikáty technických průkazů (na základě 
vyžádání spisové dokumentace z jiných 
úřadů), pracujeme v archivu, třídíme 
a skartujeme spisy, odepisujeme  plné 
moci ze spisové služby zaslané datovou 
schránkou, děláme přípravu na úřední 
dny (naskladňujeme doklady a regist-
rační značky na jednotlivé přepážky), 
řešíme složitější převody vozidel při ne-
součinnosti jednoho ze zúčastněných 
(výzvy, oznámení, usnesení).

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidel. 

Dále řešíme dopravní nehody, odnětí 
a vrácení řidičského oprávnění z důvodu 
ztráty odborné či zdravotní způsobilosti, 
vrácení řidičského oprávnění po uplynutí 
doby zákazu činnosti, upuštění od výkonu 
zbytku zákazu činnosti spočívající v záka-
zu řízení motorových vozidel, součinnost 
s pojišťovnami ohledně výsledku šetření 
dopravních nehod. 
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P odle plánu jsme v březnu začali reali-
zovat první aktivity projektu, který se 

snaží nabízet obyvatelům našeho města no-
vé možnosti setkávání a aktivního trávení 
volného času.

Víme, že již existují různá zájmová sdru-
žení, my jim nechceme konkurovat, ale na-
bízíme možnost propojování seniorů z do-
mů s pečovatelskou službou s ostatními  
obyvateli, dále pak chceme nabízet mož-
nosti vzájemného setkávání lidí různých 
generací. Máme zkušenost, že tato setká-
vání mají příjemnou atmosféru a obohacují 
všechny zúčastněné.

První vlaštovkou byla čtenářská dílna  
v ZŠ Jodlova. Využili jsme princip: „babič-
ko, přečti nám a vyprávěj.“ V hodinách čes-
kého jazyka přivítaly děti „babičku“, která 
jim přinesla oblíbenou knihu ze svého dět-
ství a přečetla pohádku. Děti četly, vyprá-
věly o svých oblíbených knížkách, nakres-
lily ilustrace, zazpívaly písničku. Všichni si 
společně vychutnali čaj a sušenky. Dohodli 
se, že se nevidí naposledy.

Hledáme další zájemkyně či zájemce, 
ochotné babičky či dědečky, kteří by přišli 
číst a povídat si do tříd mateřských nebo 
základních škol.

Zveme zájemce o další akci V Kralu-
pech společně. Tentokrát ekologicky 
zaměřenou, abychom si připomněli 

Den Země. Sejdeme se ve středu 6. 
dubna 2022 ve 13:00 hodin před „žlu-
tým domem“ s pečovatelskou služ-
bou a ve spolupráci s pracovníkem  
Ekocentra vyrazíme do přírody.

Děkujeme zastupitelům města Kralupy 
za finanční dotaci v rámci žádosti o indivi-
duální podporu zájmových aktivit v Kralu-
pech nad Vltavou v roce 2022.

ZA TÝM PROJEKTU V KRALUPECH SPOLEČNĚ  

MGR. D. KNÖPFELMACHEROVÁ

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

vás zve na procházku Novou oborou  
k letohrádku Hvězda.

Kdy? V sobotu 9. dubna 2022.

Letohrádek Ferdinanda II. Tyrolského postavený 
v  letech 1555-56 podle jeho vlastních návrhů 
má půdorys šesticípé Davidovy hvězdy a suterén 
vytesán ve skále. Obdivovat můžeme hodnotné 
štukové reliéfy s námětem antických ctností.

Každé podlaží letohrádku je chápáno jako je-
den živel: oheň, vzduch, voda a země. Rozsáhlý 
park obory Hvězda se třemi majestátními ale-
jemi, který sloužil pro zábavu a lovy renesanční 
šlechty, je dnes místem pro procházky a relaxaci.

V rámci procházky projdeme naučnou stezku 
s několika zastaveními pojednávajícími o historii, 
geologii, vodě a přírodě celého komplexu. Také 
se podíváme do letohrádku, kde navštívíme stá-
lou expozici o stavebním vývoji objektu a model 
bitvy na Bílé hoře.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 hod. na Masarykovo nádraží. Dále budeme 
pokračovat metrem a tramvajemi č. 26 a č. 1 do 

stanice Sídliště Petřiny. S mimokralupskými čle-
ny se sejdeme cca v 10:15 hod. u Libocké brány 
do obory Hvězda. Nutný respirátor do hromadné 
dopravy a vnitřních prostor.

Tato vycházka je realizována s finanční podporou 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila Ilona Očenášková.

rodáci�
Rodáci oznamují všem členům a příznivcům 
smutnou zprávu o úmrtí paní BEDŘIŠKY  
FABIÁNOVÉ, spoluzakladatelky a dlouho-
dobé předsedkyně spolku. Všichni, kdo 
jsme ji znali, posíláme tichou vzpomínku, 
bude nám chybět.

Naše snaha pokračovat v činnosti spol-
ku je sice ovlivňována pandemií, ale máme 
v plánu uskutečnit zájezd na Zámek a Zá-
mecký pivovar Chyše ve čtvrtek 2. června. 
Možnost přihlášení a další informace na 
tel. 728 939 510. Těší se na vás členky vý-
boru (Sdružení rodáků a příznivců Kralup 
nad Vltavou).

jubilanti�

PŘEJEME našim spoluobčanům, 
kteří oslaví V DUBNU
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

Zdeňka Ouředníková

Helena Hrubá

Marcela Zajíčková

Milan Skládal 

Marie Eiglová

85 let 

Jaroslava Zelenková

Hana Rulfová

Miroslav Veverka

Alena Schweigstillová

Milan Parma

92 let

Jiřina Marešová

Miroslav Rosenhöfer

Zdeňka Křtěnová

94 let Jiří Hrušovský

Dne 4. 4. 2022 se  
naše maminka, paní  
Růžena Rychtaříková, 
dožívá krásných 95 let. 
Vše nejlepší jí přejí  
Hana a Jiřina s rodi-
nami.

blahopřání�

V Kralupech společně
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Dne 2. 3. tomu bylo 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, děkujeme. 

Dne 19. dubna uplyne 10 let, kdy nás 
opustil p. VÁCLAV KAŠPAR. S láskou 
v srdci stále vzpomínáme. Syn Václav 
s rodinou.

Dne 21. 4. 2022 uplyne 20 let od 
úmrtí p. JANA NOVÁKA. Věnujte mu 
tichou vzpomínku, děkuji, dcera Jana.

Dne 8. 4. uplyne 20 let od úmrtí mé 
milované dcery LENKY RAKOVÉ, 
stále vzpomíná maminka, kamarádka 
Romanka.

Scházíš nám, ale v srdcích a 
vzpomínkách zůstáváš. 13. 4. 2022 
to budou dva roky, kdy zemřel pan 
BOHUMIL URBAN. S láskou stále 
vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 7. dubna uplyne pět let, kdy nás 
opustil dlouholetý organizátor koncertů 
klasické hudby, skvělý a velmi aktivní člo-
věk, pan Ing. VOJEN OČENÁŠEK, Ph. D. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, dcera a syn s rodinou.

Začátkem letošního února to byl rok, 
co zemřel pan JINDŘICH GOMBOS, 
13. 3. by se dožil 61 let. Vzpomíná 
sousedka, p. Hanesová.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

7. 2.  Jaroslav Petrželka 75

14. 2. Miluše Milfortová 84

17. 2.  Jiřina Nováková 75

2. 3.  Zdeněk Pátek 75

2. 3.  Jana Moravčíková 65

8. 3.  Jaroslav Vacek 87

10. 3.  Libuše Navrátilová 67

12. 3.  Květuše Dolhýová 90

13. 3.  Simon Badaljan 74

 Pětičlenná rodina (2 dospělí, 3 děti, kočka)  
HLEDÁ podnájem, nekuřáci české národnosti.  
Min. 2+kk, max. nájemné 15 tis. Kč vč. poplatků,  
Kralupy n. Vlt. nebo Kladno. Bez kauce či s kaucí  
na splátky.  Nabídněte, prosím, kontakt: 702 947 415,  
e-mail: s.666@email.cz.

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

 KOUPÍM staré pohlednice, tuzexové bony, bankov-
ky, vyznamenání, militaria, filmové plakáty apod. Tel. 
608 420 808

 NABÍZÍME odvoz staršího nábytku na skládku. Vy-
klízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd. Naložíme a odve-
zeme cokoliv. Rozumná cena. Tel. 773 484 056.

 SBĚRATEL koupí LP gramofonové desky. Přijedu. 
Tel.: 721 442 860.

soukromá inzerce� vzpomínky�

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)

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 Kra-
lupy 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 chy-
bějícího automobilu pro převoz seniorů, získáte 

zviditelnění v podobě bezplatné inzerce na webu  
a Facebooku Kralupského Zpravodaje. Násled-
ně bude projekt 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.

PODPOŘTE UŽITEČNOU VĚC,
UDĚLEJTE SI DOBRÉ JMÉNO U OBČANŮ V REGIONU!
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u 17. 2. v 19:05 přijata žádost OO PČR o součinnost 
v ul. Mostní, kde došlo k dopravní nehodě mezi cyklistou 
a osobním vozidlem, která byla také zaznamenána DS 
MP na MKDS. Hlídka se na místo dostavila za použití 
VRZ. Následně se také dostavila RZS, která cyklistu 
ošetřila a převezla do nemocnice. Manželka cyklisty 
byla vyrozuměna a bylo jí předáno jízdní kolo. Záznam 
z MKDS byl předán DN PČR. 

u 18. 2. ve 14:50 na l. 156 přijato oznámení, že 
na ubytovně v ul. Na Horkách se mají schovávat 
dvě osoby, které jsou hledány PČR. Hlídka MP se na 
místo dostavila zároveň s hlídkou OO PČR. V jednom 
z pokojů pak byly zjištěny dvě hledané mladistvé 
osoby. Následně byla hlídka MP požádaná hlídkou 
OO PČR o kontrolu další adresy, kde se podle získaných 
informací měla zdržovat třetí hledaná mladistvá osoba. 
Hlídka před příjezdem na místo pojala podezření, že 
by se uvedená osoba mohla pokusit o útěk oknem 
bytu v přízemí, a proto se jeden ze strážníků vydal 
hlídat okna bytu z druhé strany domu. Tomu pak 
z oken po nějaké chvíli „skočila do náruče“ hledaná 
osoba. Informace byly předány hlídce OO PČR. Hlídkou 

byla tato osoba převezena na OO PČR, kde si třetí 
mladistvou převzali k dalšímu šetření. 

u 3. 3. v 10:48 hlídkou při kontrolní činnosti zjištěno, že 
v jedné z prodejen nacházející se v Lobečku je vystaveno 
zboží s erotickým podtextem, které je určeno pro osoby 
starší 18 let. Strážníky byla kontaktována odpovědná 
osoba, která byla poučena, že se jedná o porušení OZV 
(opatření k omezení propagace pornografického zboží). 
Ta následně přislíbila, že sjedná nápravu. Za porušení 
OZV mohou strážníci na místě uložit příkazovou pokutu 
až do výše 10 000 Kč, správní orgán do výše 100 000 Kč. 

u 3. 3. v 18:37 na l. 156 přijato oznámení, že v Lobečku 
u nám. J. Seiferta kličkuje vozidlo, které nabouralo několik 
zaparkovaných vozidel. Hlídka se dostavila za použití VRZ 
na místo, kde zaznamenala vozidlo odpovídající popisu, 
které bylo odstaveno uprostřed jízdního pruhu. Vedle 
vozidla stál muž, který hlídce sdělil, že uvedené vozidlo 
řídil. Tuto informaci potvrdil také oznamovatel, který se 
nacházel na místě. Ten dále potvrdil, že řidič svou jízdou 
poškodil několik vozidel. Na odstaveném vozidle pak bylo 
patrné poškození na zadní části. Řidič byl hlídkou vyzván 
k podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 

v dechu, výsledek byl pozitivní (přes jednu promile). 
Následně se na místo dostavila hlídka OO PČR a celou 
věc si na místě převzala k dalšímu šetření. 

5. 3. v 01:00 prostřednictvím MKDS byla před budovou 
MěÚ zaznamenána osoba, která seděla na lavičce 
a zvracela na dlažbu. Následně se tato osoba zvedla 
a začala močit. Poté se na místo dostavila další osoba, 
která byla celou situací viditelně pobavena. Následně 
se tato osoba také v místě vymočila. Poté se obě osoby 
odebraly za skupinkou osob postávající opodál. Za 
znečištění veřejného prostranství byla hlídkou strážníků 
každé osobě zvlášť vyslovena příkazová pokuta ve 
výši 1 000 Kč a 2 000 Kč. Informace byly předány 
zaměstnanci MěÚ odpovědnému za úklid místa. 

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
VRZ – Zvláštní zvukové a rozhlasové zařízení
RZS – Rychlá záchranná služba
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
DS – Dozorčí služba
DN – Dopravní nehody PČR
MěÚ – Městský úřad 
OZV – Obecně závazná vyhláška

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

M ěstská policie Kralu-
py nad Vltavou nabízí 

ve dnech 7., 8., 28. a 29. květ-
na 2022 v garážích objektu 
Městského úřadu Kralupy n. V. 
se sídlem Palackého náměstí č. 
1, Kralupy nad Vltavou, značení 
jízdních kol „syntetickou DNA“. 

Strážníci vaše jízdní ko-
lo označí pomocí speciálního 
roztoku a varovnou nálepkou 
(Chráněno DNA - Městská po-
licie Kralupy nad Vltavou), 
jízdní kolo vyfotografují a vy-
plní s vámi příslušné formuláře 
(přihláška do evidence jízdních 
kol a souhlas se zpracováním 
osobních údajů), které jsou po-
třeba pro zaregistrování jízd-
ního kola do databáze městské 
policie a do mezinárodní da-
tabáze. V případě, že se jedná 
o nové jízdní kolo, je vhodné 
přinést i doklad o nákupu. Ne-
ní to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je iden-
tifikovat jízdní kolo, odradit 
pachatele krádeží, minimali-
zovat podvody a urychlit vrá-
cení jízdního kola majiteli. Fo-
renzní značení je odolné a stálé 
proti běžnému mytí kola, pro-
ti běžným chemikáliím i pro-
ti soli. Podrobné informace 

o forenzním značení jízdních 
kol naleznete na stránkách:  
www.forenzniznaceni.cz.

Povinnostmi majitele, který 
si bude chtít nechat kolo takto 
označit, bude dostavit se s ko-
lem, které bude v dobrém tech-
nickém stavu, zároveň ČISTÉ 
A SUCHÉ, dále přinést hodno-
věrný doklad totožnosti a vypl-
nit příslušné formuláře. Zna-
čení a registrace je zdarma. 
Aplikace forenzního značení 
a registrace jednoho jízdního 
kola trvá přibližně 15 minut. 
Aby nedocházelo k dlouhému 
čekání zájemců, je nutné se na 
konkrétní termín dopředu při-
hlásit. Rezervační program je 
spuštěn na internetových strán-
kách www.bezpecnekralupy.cz 
a jeho prostřednictvím si mů-
žete sami zarezervovat vhodný 
termín pro označení kola. K re-
zervaci volného termínu mů-
žete také využít telefonní číslo 
777  798 208.

Výše uvedené dny nejsou po-
slední, kdy si budete moci ne-
chat označit své kolo. Tato akce 
bude v Kralupech nad Vltavou 
pokračovat na podzim 2022.

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY  

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU 

Forenzní identifikační 
značení jízdních kol

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:
NA VEDOUCÍHO ODBORU DOPRAVY 
MěÚ Kralupy nad Vltavou

Nástup: ihned, popř. dle dohody

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

Nástup: ihned, popř. dle dohody

NA POZICI STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ 
POLICIE Kralupy nad Vltavou

Nástup: dle dohody

NABÍZÍME   zajištění kurzu plavčíka, termín konání: 29.-30. 4. 2022 
 (vlastní kurz plavčíka výhodou).
POŽADUJEME   minimální věk 18 let  fyzickou zdatnost.

Svůj životopis s aktuální fotografií zasílejte na 
e-mail: sportkralupykoupaliste@seznam.cz.

Děkujeme za váš zájem. Kralupská sportovní, spol. s r. o.

Hledáme brigádníky na pozici 
PLAVČÍK/PLAVČICE na letní koupaliště 

v Kralupech nad Vltavou 
(brigáda na měsíc červen,

 červenec a srpen).

NABÍDKA LETNÍ 
BRIGÁDY

Plná znění výběrových řízení na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.
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DĚKUJEME 
dobrovolným hasičům z Kralup nad Vltavou  
a Lukáši Hodíkovi (krizovému manažeru MěÚ)  
za brigádu na Hostibejku, díky níž dostal 
hostibejcký kryt zpět svou původní podobu.

V neděli 24. dubna se koná od 16:00 hod.  
BENEFIČNÍ KONCERT v kostele v Zeměchách. 
Vystoupí flétnový soubor Magistri pod vedením  

MgA. Magdaleny Tůmové. V programu zazní skladby 
např. W. A. Mozarta, A. Dvořáka, E. Griega a dalších.
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Čtvrtek 7. dubna  19:30 hod.

TANČÍRNA
Rozkmitejte nožičky pod vedením tancmistra Jana 
Kvasničky . Vstupné: 140,– pár, 80,– jednotlivec.

Pátek 8. dubna  19:30 hod.

ČECHOMOR
Českomoravská hudební skupina, která originálním 
způsobem zpracovává lidové písně. Na scéně působí již 
přes třicet let. Za tu dobu se Čechomor mnohokrát pro-
měnil jak personálně, tak stylem hudby. Jeho charak-
teristickým rysem ale vždy zůstala nápaditost aranž-
má, osobitá interpretace a inspirace v lidové písni. 
Skupina úspěšně koncertovala v Evropě, Severní Ame-
rice, Rusku, Číně, Mongolsku a Austrálii, natočila přes 
dvacet alb pro přední česká i světová vydavatelství 
a spolupracovala s řadou významných umělců – ame-
rickou písničkářkou Suzanne Vega, irským zpěvákem 
Iarlem Ó’Lionáirdem, japonským bubeníkem a hrá-
čem na šakuhači Joji Hirotou, baskytaristou Tonym 
Levinem, Jazem Colemanem, Vladem Kumpanem, Iva-
nem Táslerem, zpěvačkami Lenkou Dusilovou, Ewou 
Farnou a řadou dalších.

Vstupné: 550,– na stání, 590,– na sezení
Prodej vstupenek: v pokladně KD Vltava  

a přes Ticketstream na:  
www.ticketstream.cz/akce/cechomor-132643

Neděle 10. dubna

FARMÁŘSKÉ TRHY
První farmářský trh letošního roku odstartuje v neděli 
10. 4. na Palackého náměstí od 9:00 do 13:00 hod. Ná-

sledně se v tomto roce můžete těšit na pravidelné far-
mářské trhy na náměstí, a to vždy druhou neděli v měsíci.  
Na trhu zakoupíte čerstvé ovoce a zeleninu, domácí va-
jíčka, čerstvé pečivo z minipekárny, sýry a mléčné vý-
robky z farmy, ručně vyráběnou čokoládu, med od vče-
laře a medovinu, mošty, domácí marmelády a přírodní 
šťávy, kralupské pivo, uzené speciality a domácí paš-
tiky, zvěřinové speciality, rukodělné výrobky a mnoho 
dalšího. První trh bude obohacen o africké speciality. 
Těšíme se na vás.

Neděle 10. dubna

2. PRODLOUŽENÁ 
ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ
Odpolední kurz 16:15–19:00 hod., večerní kurz 
19:30–22:15 hod.

Vstupné: 120,–

Pondělí 11. dubna 

ZÁPIS DO POKRAČOVACÍCH 
TANEČNÍCH KURZŮ 
PRO MLÁDEŽ
Od pondělí 11. dubna do středy 12. května se mů-
žete přihlásit do pokračovacích tanečních kurzů pro 
mládež. Kurz obsahuje 6 lekcí, cena kurzu je 1 200,– 
(osoba).
Taneční lekce budou probíhat v těchto termínech: 
15. 5. , 22. 5. , 29. 5. , 5. 6. , 12. 6. , 19. 6. 

Pondělí 11. dubna  16:30 hod.

LOUTKOHERECKÁ SKUPINA 
LOUDADLO – NA KOUZELNÉM 
PALOUČKU

Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. 
Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bu-

de mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném pa-
loučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, 
kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ 
myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! 
Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte 
se s papírovými draky široko-daleko a na palouček 
zavítají kamarádi Jů a Hele.

Vstupné: 80,–

Čtvrtek 14. dubna  16:30 hod.

ČAJ O PÁTÉ
Kozelkova trojka a s ní spousta krásných melodií.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,–

Úterý 26. dubna  19:00 hod.

JARNÍ KONCERT 
KOMORNÍHO ORCHESTRU 
DVOŘÁKOVA KRAJE
Pro všechny milovníky krásné hudby je připravený již 
tradiční Jarní koncert Komorního orchestru Dvořákova 
kraje. Program koncertu je velmi pestrý, během večera 
zazní skladby těchto mistrů: A. Dvořák, G. Fauré, D. 
Popper, W. A. Mozart, J. Williams a M. Ravel.
Sólisty koncertu jsou Viktor Mazáček – housle, Jan 
Sedláček – violoncello, Veronika Sedláčková – flétna. 
Diriguje Václav Mazáček. 

Vstupné: 150,– /120,– senior, student.

Čtvrtek 28. dubna  18:00 hod.

ZUŠ – RODINNÉ 
MUZICÍROVÁNÍ
Pátek 29. dubna 19:30 hod.

Setkání po letech – kralupské 
legendy opět v akci
OLDIES DISCO PARTY
Neuvěřitelné se stane skutkem! Nejlepší DJové z Kra-
lup a okolí se po letech sejdou v kralupském kulturáku, 

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. 

DUBEN 2022

Pátek 1. dubna Jaro v zahradě 16:00 hod., zahrada KD Vltava

Loutkový soubor Rolnička uvede dne 
20. dubna 2022 v 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku O ČERVENÉ KARKULCE. 
Vstupné: 20 Kč. 
Místo konání: zadní trakt KD Vltava, 
Kralupy nad Vltavou.

Rolnička� 
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PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
1. 5. Májová lávka

1. 5. 
Věneček tanečních kurzů pro 
mládež – odpolední kurz 

2. 5. 
Divadlo v Celetné, Spo-
lek Kašpar – Cyrano

4. 5. Taneční soutěž DDM

5. 5. Tančírna

7. 5. Jazzový festiválek

8. 5. Farmářské trhy

8. 5. 
Věneček tanečních kurzů pro 
mládež – večerní kurz 

11. 5. 
ZUŠ – vzpomínkový koncert na ze-
snulého kolegu J. Gombose

17. 5.  ZUŠ - Zušlechtění uměním

18. 5. 
Zápis do základních taneč-
ních kurzů pro mládež

21. 5. Kralupský talent

PLESY V DUBNU:
2. 4. Maturitní ples 8. G DG Kralupy

9. 4. Maturitní ples 4. A DG Kralupy

aby vám udělali tu nejlepší Oldies disco party. V pěti-
hodinovém maratonu se představí Michal Červenka, 
Petr Kříček, Jaroslav Šindler, Viktor Voljanskij a Václav 
Zejman. Přijďte si zatančit a zavzpomínat.

Vstupné: 150,– 

Středa 18. května  od 8:00 hodin  
v kanceláři KD Vltava 

Zápis do základních tanečních 
kurzů a společenské výchovy 
pro mládež na období 
září–prosinec 2022.
Přihlásit se můžete i další dny.
Kurz obsahuje 10 lekcí, dvě „prodloužené“ a jeden 
„věneček“. Je také možné si zakoupit „gardenku“ pro 
doprovod, která platí na všech 10 lekcí, nikoli na „pro-
dloužené“ a „věneček“.
Rezervace (telefonem, e-mailem) není možná – je tře-
ba rovnou zaplatit kurzovné na místě. 
Odpolední kurz bude probíhat od 18:00 do 19:45 
hod., večerní kurz od 20:15 do 22:00 hod. Není nut-
né hlásit se v páru.

Cena kurzu: 2 400,– pro jednu osobu.
Cena „gardenky“: 400,–

Lekce základních tanečních 
kurzů pro mládež v dubnu: 
3. 4. , 17. 4. , 24. 4. 

Pěvecká přehlídka zpěváků z Kralup a okolí proběh-
ne v sobotu 21. května 2022 od 14 hodin v nově zre-
konstruovaných prostorách kulturního domu Vltava. 
Účast přislíbily Míša Břízová a Míša Tomešková.
Přijďte se pobavit a načerpat pozitivní energii. 
Akce je dotována městem Kralupy nad Vltavou. Velké 
díky patří též KD Vltava.

 1. 4. PÁ od 17:00 hod. Morbius
Akční/horor/sci-fi/thriller, USA, 2022, 108 min., dabing, vstupné 140 Kč

 1. 4. PÁ od 20:00 hod. Známí neznámí
Komedie, Česko, 2021, 95 min., vstupné 140 Kč

 2. 4. SO od 14:30 hod. Příšerákovi 2
Animovaný/rodinný/komedie, Německo/Velká Británie, 2021, 103 min., dabing, vstupné 
130 Kč

 2. 4. SO od 17:00 hod. Poslední závod
Drama, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 2. 4. SO od 20:00 hod. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, 100 min., vstupné 130 Kč

 3. 4. NE od 14:30 hod. Proměna
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/fantasy, USA, 2022, 100 min., dabing, vstup-
né 130 Kč

 3. 4. NE od 17:00 hod. Morbius
Akční/horor/sci-fi/thriller, USA, 2022, 108 min., dabing, vstupné 140 Kč

 3. 4. NE od 20:00 hod. Známí neznámí
Komedie, Česko, 2021, 95 min., vstupné 140 Kč

 6. 4. ST od 18:00 hod. Expediční kamera 2022 – Festival cestovatelského a dobro-
družného filmu
Objevujme… Poznávejme… Žijme! Kam až můžeme na lodi doplout? Kam až můžeme vy-
lézt? Kde jsou naše hranice? Vstupné 120 Kč

 6. 4. ČT od 15:00 hod.  Kino Senior - Poslední závod
Drama, Česko, 2022, vstupné 70/140 Kč

 6. 4. ČT od 17:00 hod. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství -  premiéra
Dobrodružný/rodinný/fantasy, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 7.  4. ČT od 20:00 hod. Známí neznámí
Komedie, Česko, 2021, 95 min., vstupné 140 Kč

 8. 4. PÁ od 17:00 hod. Ježek Sonic 2 
Akční/dobrodružný/komedie/rodinný/sci-fi, USA/Japonsko, 2022, 110 min., dabing, 
vstupné 130 Kč

 8.  4. PÁ od 20:00 hod. Stínohra
Thriller/drama/krimi, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 9. 4. SO od 14:30 hod. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
Dobrodružný/rodinný/fantasy, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 9. 4. SO od 17:00 hod.  Morbius
Akční/horor/sci-fi/thriller, USA, 2022, 108 min., dabing, vstupné 140 Kč

 9. 4. SO od 20:00 hod. Známí neznámí
Komedie, Česko, 2021, 95 min., vstupné 140 Kč

 10. 4. NE od 14:30 hod. Ježek Sonic 2 
Akční/dobrodružný/komedie/rodinný/sci-fi, USA/Japonsko, 2022, 110 min., dabing, 
vstupné 130 Kč

 10. 4. NE od 17:00 hod. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
Dobrodružný/rodinný/fantasy, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 10. 4. NE od 20:00 hod. Ztracené město
Akční/dobrodružný/komedie, USA, 2022, titulky, vstupné 140 Kč

 13. 4. ST od 17:00 hod. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 2022, 104 min., vstupné 130 Kč

 13. 4. ST od 20:00 hod. Morbius
Akční/horor/sci-fi/thriller, USA, 2022, 108 min., dabing, vstupné 140 Kč

 14. 4. Čt od 17:00 hod. Zlouni – premiéra
Animovaný/akční/komedie/krimi/rodinný, USA, 2022, dabing, vstupné 130 Kč

 14. 4. ČT od 20:00 hod. Vyšehrad: Fylm – premiéra
Komedie/sportovní, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 15. 4. PÁ od 17:00 hod. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
Dobrodružný/rodinný/fantasy, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

 15. 4. PÁ od 20:00 hod. Seveřan – premiéra
Drama/akční/dobrodružný/thriller, USA, 2022, titulky, vstupné 140 Kč

 16. 4. SO od 14:30 hod. Zlouni 
Animovaný/akční/komedie/krimi/rodinný, USA, 2022, dabing, vstupné 130 Kč

 16. 4. SO od 17:00 hod. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 2022, 104 min., vstupné 130 Kč

 16. 4. SO od 20:00 hod. Vyšehrad: Fylm 
Komedie/sportovní, Česko, 2022, vstupné 140 Kč

 17. 4. NE od 14:30 hod. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
Dobrodružný/rodinný/fantasy, USA, 2022, dabing, vstupné 140 Kč

PROGRAM KINA KRALUPY NAD VLTAVOU – DUBEN 2022 (KOMPLETNÍ PROGRAM NA WWW.KASSKRALUPY.CZ)

2022
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Informační gramotnost  
pro žáky základních  
a mateřských škol
Knihovna dlouhodobě spolupracuje s kralupskými zá-
kladními i mateřskými školami. O návštěvu knihovny 
projevují zájem také pedagogové z okolních obcí. Pro-
gram jednotlivých lekcí je uzpůsoben věku žáků a kni-
hovnice je seznamují s prostředím dětského oddělení, 
s pravidly půjčování, ale především je učí vyhledávat 
literaturu v online katalogu a následně v regálech. Ne-
chybí ani prezentace literatury pro různé věkové katego-
rie. V březnu kralupskou knihovnu navštívilo 10 tříd ZŠ 
a gymnázia. Pro 4 třídy mateřských škol bylo připraveno 
přibližně 30-45minutové setkání s povídáním o kníž-
kách a se čtením pohádek. 

Lovci perel
24. února proběhlo v knihovně slavnostní vyhlášení vý-
sledků 3. ročníku osvědčeného a oblíbeného projektu 
Lovci perel na podporu čtenářské gramotnosti. Od počát-
ku konání projektu se do lovení perlorodek zapojilo 190 
dětí do 15 let věku. V posledním ročníku o četbu a plnění 
úkolů projevilo zájem 41 dětských čtenářů, kteří od května 
do konce prosince minulého roku přečetli 389 knih a spl-

nili přes 700 úkolů, které se vztahují k přečteným titulům. 
S výsledky a umístěním se čtenáři po ukončení každého 
ročníku seznamují ve vstupní chodbě dětského oddělení.  
Zde si také mohou malí lovci vzájemně porovnávat své 
úlovky. Na ulovení čekají téměř dva tisíce perlorodek v po-
době knih označených perlou. Bližší informace o této hře, 
která vede malé čtenáře především k objevování nových 
příběhů, porozumění textu a smysluplnému využití volného 
času, získají děti nebo jejich rodiče v dětském oddělení. 

Už jsem čtenář –  
Knížka pro prvňáčka
V březnu byl zahájen další ročník projektu Už jsem čte-
nář – Knížka pro prvňáčka, do kterého je knihovna za-
pojena od roku 2013. Jedná se opět o projekt na pod-
poru čtenářské gramotnosti, tentokrát zaměřený na ty 
nejmenší čtenáře. Cílem projektu je rozvoj čtenářských 
návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Ka-
ždý rok připravují knihovnice pro zaregistrované třídy 
prvňáčků program rozdělený do tří částí. Při prvním se-
tkání se děti seznámí s provozem knihovny, s podmínka-
mi půjčování, mohou si prohlížet knížky a samozřejmě 
také prověříme jejich znalosti ze světa pohádek. Další 
návštěvu zajišťujeme profesionály, kteří se věnují psaní 
dětských knih nebo práci s dětmi. V květnu nebo počát-

kem června na prvňáčky čeká poslední návštěva knihov-
ny, slavnostní pasování, při kterém je vyzkoušíme ze 
čtení, společně složíme krásný slib, předáme jim knihy 
určené výhradně pro účastníky projektu a drobné dárky. 
I když poslední ročník vzhledem k pandemické situaci 
neprobíhal podle tradičního scénáře a děti byly ošizeny 
o jednu návštěvu, věříme, že jakákoliv podpora čtenář-
ství je důležitá, že soustavná práce s dětskými čtenáři, 
byť i krátké setkání s knihou a knihovnou, v nich probou-
zí zájem o čtení a literaturu.  ŠÁRKA PÁNKOVÁ

Městské MUZEUM DUBEN 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

OD ČTVRTKA 17. 3. 
je pro širokou veřejnost otevřena 
krátkodobá výstava: JARNÍ A VELIKONOČ-
NÍ TRADICE.
Na dobu březen–duben jsme společně při-
pravili s lektorkami („kouzelnými babička-
mi“) z Klubu lidové tvorby Praha lákavou vý-
stavu. Malým i velkým návštěvníkům budou 
představeny 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 objednané školní skupiny jsou připrave-
ny programy s jarními dílničkami. Poslední 
den výstavy bude sobota 23. 4. 2022.

ČTVRTEK 7. 4. OD 18:00 HOD.
DŘEVĚNÝ VEČER S MARTINEM PATŘIČ-
NÝM a jeho hostem režisérem BEDŘICHEM 
LUDVÍKEM; Vstupné: 50 Kč. Bude možno 
zakoupit některé Martinovy knihy.

NA SOBOTU 9. 4.   (13:00–17:00 hod.) 

je připraveno JARNÍ A VELIKONOČNÍ ODPO-
LEDNE s programem pro rodiny s dětmi i pra-
rodiče. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Na muzejní akce rádi přivítáme také mamin-
ky, babičky a hlavně děti z Ukrajiny (vstupné 
na rok 2022 zdarma).
Ми також будемо раді вітати матерів, 
бабусь і особливо дітей з України на 
музейні заходи (безкоштовний вхід у 
2022 році).

K výstavě „ZA OPONOU“ malířky VERONIKY 
TUČKOVÉ (20. 1.–5. 3. 2022)
Ke konci výstavy se dostavily tři školní sku-
piny na prohlídku a pro načerpání inspirace 
z abstraktního umění. Žáci se také pokusili 
různými technikami namalovat svůj vlastní 
originál v moderním stylu. Dvouhodinová ná-
vštěva byla pro žáky velice přitažlivá, bavila je, 
prokázali velkou míru fantazie, ale i základní 
poznatky z výtvarného umění. Touto cestou 
děkujeme paní učitelce Renatě Němečkové 
a jejím šesťákům ze ZŠ Gen. Klapálka, ta-
ké paní učitelce ZUŠ Pavle Kořínkové a jejím 
dvěma výtvarným skupinám pozorných žáků. 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
Nenechte si ujít výstavu FENOMÉN IGRÁČEK 
/od 5. 5. /, se kterou zavzpomínáte na dět-
ství a můžete si s novými typy igráčků prožít 
i 15. Muzejní noc s překvapením (ve čtvr-
tek 2. 6. od 17:00 do 22:00 hod., kdy bude 
výstava zakončena.

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA 

A IVETA BENDÍKOVÁ

Městská KNIHOVNA DUBEN 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

Podpora dětského čtenářství v kralupské knihovně
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Sledujte www.muzeumkralupy.cz (především složku online) a facebook, kde pro vás stále připravujeme mnohé zajímavosti, videa, obrázky.
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY  
PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Vážení rodiče,
jako školské zařízení jsme se rozhodli také 
nabídnout pomoc ukrajinským maminkám 
v našem městě. Naplánovali jsme otevře-
ní dvou kroužků výtvarného tvoření pro děti 
od 2 do 6 let (pondělí a středa od 10 do 11 
hodin), které budou určeny speciálně ukrajin-
ským dětem.

VYNÁŠENÍ MORANY
Přijďte se společně s námi rozloučit první 
dubnovou neděli se zimou. Tradiční vynáše-
ní Morany spojené s vystoupením folklórního 
souboru Kytice i kralupských dětí se uskuteč-
ní 3. dubna od 14:00 hodin před budovou 
DDM. Těšíme se na vás!

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Stejně jako v předešlých letech jsme do naší 
nabídky opět zařadili výtvarné kurzy pro do-
spělé. Těšit se můžete na Keramickou dílnu a 
Tiffany techniku pod vedením. G. Junáškové.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se na 
nás obrátilo s možností zapojit se do výtvar-
né soutěže s tématem: „POŽÁRNÍ OCHRANA 
OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE“. V rámci DDM se do 

soutěže zapojilo celkem 40 malých výtvarní-
ků – od předškoláků až po žáky 2. stupně ZŠ. 
Velmi děkujeme všem dětem, že se do soutě-
že zapojily. V každé kategorii jsme však mohli 
vyhodnotit pouze první tři práce. Na hodnoce-
ní se shodla šestičlenná porota z výtvarné ob-
lasti, zástupců DDM, města i hasičů Kralupy 
n. Vlt. Všem dětem, které uspěly a postoupily 
do okresního kola, velmi gratulujeme. Práce 
výherců jsme postoupili na Okresní sdružení 
hasičů Mělník. O případné výhře nás bude 
správa hasičů informovat.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU DUBEN 2022

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

Vítězové městského kola
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ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU

J ak jsem vás již informoval, ve čtvrtek 
27. ledna se konalo v naší škole okres-

ní kolo soutěže v klasickém zpěvu. Z naší 
školy do krajského kola soutěže postupu-
jí Viktorie Vivien Maternová, Jan Jakub 
Dvořák a Karolína Moravcová ze třídy 
paní učitelky Ing. Pavly Kšicové. Ze tří-
dy pana učitele Romana Klimta postoupil 
Lukáš Zeman.

V krajském kole dne 11. 3. 2022 násled-
ně vybojoval Jan Jakub Dvořák 1. místo, 
Viktorie Vivien Maternová a Lukáš Zeman 
obsadili krásná třetí místa. Gratulujeme!

V úterý 22. 2. a ve středu 23. 2. se konalo 
v Mělníku okresní kolo soutěže ve hře na 
dechové nástroje. Z naší školy do krajských 
kol, která se budou konat v Kolíně a v Říča-
nech u Prahy, postupují tito soutěžící: De-
nisa Švarcová, Marianna Habartová (obě 
hra na zobcovou flétnu) a Linda Turbová 

(hra na příčnou flétnu) ze třídy paní uči-
telky Veroniky Sedláčkové. 

Ve hře na žesťové nástroje budou kralup-
skou „ZUŠku“ zastupovat Matěj Halajčík 
(hra na trubku - pan učitel Luděk Hrabec) 
a Jonáš Ondráček (hra na baskřídlovku – 
pan učitel Luboš Harazin).

Všem zúčastněným žákům i pedagogům 
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy 
a těm postupujícím držíme počátkem dubna 
palce! LUBOŠ HARAZIN, ŘEDITEL ZUŠ 

Výsledky okresních kol 

Akce na základní škole 28. října

Soutěže základních uměleckých škol 2021/2022

ZŠ 28. ŘÍJNA
Pravěk
Žáci 4. třídy využili nabídku programu 
„Pojďte s námi do pravěku“ v Městském 
muzeu v Kralupech nad Vltavou. Výprava 
začala ještě před návštěvou muzea. Už ve 
škole jsme si o tomto období něco pověděli. 
V muzeu na nás čekaly milé lektorky, které 
se nám po celou dobu věnovaly. Na vlastní 
kůži jsme si vyzkoušeli, jak se našim před-
kům žilo a co všechno museli zvládnout. 
Děvčatům se líbilo převléknout se do kos-
týmů pravěkých lidí. Kluci si s chutí vy-
zkoušeli, jak těžké bylo vyrobit si kamenné 
nástroje. A všichni si rádi zabubnovali a za-
tančili, jako při pravěkých oslavách a slav-
nostech. Program se nám velice líbil a moc 
se těšíme na další návštěvy. 

VENDULA SEINEROVÁ, 

TŘÍDNÍ UČITELKA 

Moderní dějiny zážitkem
Dějiny 20. století… Jak přiblížit tak složité 
a často nelehké období desetiletým páťá-
kům? Tak, aby alespoň trošku pochopili, 

jak mohly probíhat některé události, a jak 
se „velké dějiny“ odrážely v životech běž-
ných lidí a dětí?

Jednou z možností je zážitkový workshop 
inspirovaný skutečnými událostmi a příbě-
hy. Účastníci vystupují v kůži pamětníků 
historických událostí. Hrají roli dané po-
stavy, ale mohou se volně rozhodovat a pře-
mýšlet, jak by se zachovali sami. Využívají 
se zde postupy zážitkového učení i drama-
tické výchovy.

Jeden takový workshop zorganizovali 
pro naše dvě 5. třídy lektoři neziskové orga-
nizace Post Bellum. Během celého dopole-
dne se všichni „přesunuli“ do Protektorátu 
Čechy a Morava v roce 1940 a stali se členy 
skautského oddílu, který se přes neutěše-
nou situaci pilně připravuje na letní tábor. 
Na tábor se odjede, ale na všechny čekají 
nejen zkoušky skautských dovedností, ale 
též odvahy a charakteru…

Celý workshop byl inspirován opravdo-
vým příběhem skauta, jehož autentický au-
dio záznam zazní na konci celého projektu.

Při závěrečné reflexi zaznívaly např. tyto 
větičky: „Hrozně se mi to líbilo!“; „Dozvě-
děla jsem se nové věci.“; „Hodně mě to ba-
vilo!“; „Chtěla bych to hrát ještě dlouho.“; 
„Tohle mi něco připomíná.“; což dokazuje, 
že celá akce splnila svůj účel, nejenže se 
děti dozvěděly něco o minulosti, ale musely 
též přemýšlet o tématech, jako je čest, od-
vaha, strach, spravedlnost, pomoc a solida-
rita, což je, zvláště v kontextu současných 
dějinných událostí v Evropě, velmi důležité.

MICHAELA KUPTÍKOVÁ, 

TŘ. UČ. 5. B

ZŠ JODLOVA

Ž áci ze základní školy Jodlova v Kra-
lupech nad Vltavou se zapojili do Me-

zinárodní dětské výtvarné soutěže. Tuto 
soutěž každoročně pořádají Lidice již od 
roku 1967 a vznikla primárně k uctění dět-
ských obětí, které byly zavražděny němec-
kými nacisty, nebo v té době zahynuly při 
válečných konfliktech. Původně tedy ná-
rodní výstava se od roku 1973 stala me-
zinárodní soutěží, do které se v současné 
době zapojuje až 80 států z celého světa. 

Do této prestižní soutěže se v letošním 
ročníku zapojují výtvarně nadaní žáci z 
naší školy od páté do deváté třídy. Děti 
účast v soutěži velmi baví a pod vedením 
učitelů tak vznikají výjimečné práce. Na 
ukázku je zde dílo jedné z našich žaček, 
která se společně s paní učitelkou Mgr. 
Zuzanou Hrubou rozhodla vytvořit „Sbír-
ku motýlů“. 

HANA MAZOCHOVÁ, 

ASISTENTKA PEDAGOGA 
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Žáci ze základní školy Jodlova soutěží
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Lyžařský výcvik
ZŠ GEN. KLAPÁLKA

L yžák 2022? Ano! U nás na škole ZŠ 
Generála Klapálka jezdily na lyžařský 

výcvik vždy pouze sedmé ročníky, ale pro 
letošní školní rok nastala změna. V loň-
ském roce řádil covid-19, tak se lyžařský 
výcvik nemohl uskutečnit. Letos proto 
vyjeli na svahy žáci sedmých i osmých 
ročníků.

Přijeli jsme do Pece pod Sněžkou a vy-
šlápli si pořádný krpál, ale ti, kteří naklá-
dali kufry a batohy, se mohli svézt v rol-
bě. Došli jsme až na Husovu boudu, ve 
které jsme po zbytek týdne bydleli. Po 

rozřazení do skupin začal náš lyžařský 
výcvik… 

Jednotlivé skupiny se střídaly na sjez-
dovce a na běžkách. Kromě toho jsme cho-
dili na vycházky, cestou hráli akční hry, 

uspořádali večerní běžkování nebo celo-
denní výlet na běžkách na Výrovku. Přes-
tože jsme večer byli notně unaveni, měli 
jsme ještě bohatý večerní program - des-
kové a společenské hry, nesměla chybět 
ani diskotéka.

Na závěr pobytu se konal běžkařský 
závod. Trasa byla dlouhá dva kilometry. 
Všichni závodníci jeli opravdu skvěle a moc 
jsme si to užili. Včetně pádů a vítězství. 

Všichni jsme si zalyžovali, zaběžkovali, 
zlepšili si fyzičku a hlavně získali nezapo-
menutelné zážitky. Poznali jsme také krásu 
Krkonoš, bylo to zkrátka skvělé!

ANEŽKA NOVOTNÁ , 8. D

ZŠ KOMENSKÉHO

Z a krásnou výstavou doplněnou báječ-
ným workshopem nemusíte cestovat 

až do Prahy. Úžasný zážitek nabízí galerie  
Arto.to v industriálních prostorech Uhel-
ného mlýna v Libčicích nad Vltavou. V sou-
časné době zde najdete výstavu „V uzavře-
ném kruhu“ – Umění v čase pandemie. 

Vystavující umělci – Dagmar Šubrtová, 
sochařka z Kladna, Petra Gupta Valentová, 
českoamerická sochařka, Janka Vidová, 
slovenská umělkyně a bretaňský umělec 
Gwénael Morice – se dlouhodobě zabýva-
jí otázkou trvalé udržitelnosti. Jejich dí-
la jsou tvořena netradičním materiálem 
– klacíky, gumičkami, nitěmi, recyklova-
telným materiálem, popelem přimíchaným 

do barvy. Součástí výstavy jsou i videa se 
silným osobním podtextem. 

Ač by se na první pohled zdálo, že abstrakt-
ní pojetí nemůže zaujmout děti mladšího vě-
ku, opak je pravdou. Žákům 5. třídy se vysta-
vené práce líbily a se zaujetím poslouchali 
výklad naší průvodkyně Anny Roubalové.

Na závěr si vytvořili své vlastní dílo in-
spirované tvorbou P. G. Valentové, které si 
také odvezli do školy. 

Všem doporučuji tuto výstavu navštívit 
a spojit ji s workshopem. Nebudete litovat.

JIŘINA HEREINOVÁ, ŘEDITELKA

Výlet na Černou horu

Výstava za humny
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„Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se 
zapojili do školní sbírky potravin, hygienických po-
třeb, školních potřeb a přispěli dárkovými kartami 
na nákup potravin pro lidi z Ukrajiny.“

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

C ílem projektového vyučování je mimo 
jiné rozvoj kompetencí, znalostí, do-

vedností a postojů žáků v daném tématu. 
Ve 3. třídě Mgr. Lenky Hamouzové byla ta-
to aktivita zaměřena na environmentální 
výchovu spolu s přesahem do kariérového 
poradenství.

Odborníkem z praxe byl doc. Ing. Jiří 
Bárta, Ph.D., vedoucí Centra polární eko-
logie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Na za-
čátku děti seznámil s metodami vědeckého 
zkoumání. Projektový den aktuálně nava-
zoval na učivo, které žáci ve škole probírají 
– podmínky života na Zemi. Velmi srozu-
mitelně jim vysvětlil vliv člověka na příro-
du, změnu klimatu, vše ukazoval v souvis-

lostech celého ekosystému. Společně s paní 
učitelkou předem připravili pomůcky, které 
pro tento den budou žáci potřebovat: mik-
roskopy, lupy, preparáty, vzorky ledu, labo-
ratorní sklo a jiné. Žáci bádali ve skupinách 
na jednotlivých stanovištích. Probíhalo mi-
kroskopování, otisky prstů do agaru, po-
zorování růstu plísní (v průběhu dalších 
dní), zkoumali různé přírodniny a druhy 
ledů okem, lupou, hmatem a čichem. Po-
kusy zaznamenávali, zakreslovali a částeč-
ně ilustrovali. Metody byly přiměřené vě-
ku, žáci získali nové praktické dovednosti 
při práci s přírodninami, navíc museli být 
pozorní, přesní, soustředění. Prověřili si 
a vyzkoušeli řízení skupiny, organizování 
pracovního prostoru, komunikaci při práci. 

Projektový den se vydařil. Docent Bárta 
žákům také povyprávěl o svých cestách a 

odpověděl na spoustu zvídavých otázek. 
My se můžeme těšit, že nám třeba právě na 
základě této zkušenosti vyroste nový eko-
log, odborník na ekosystémy nebo polární 
badatel a cestovatel. 

MARTIN LUKSÍK,

ŘEDITEL

Projektový den v praxi
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ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

P rojekt EU Šablony pro Třebízské-
ho II. jsme ukončili jedním pro-

jektovým dnem ve škole a dvěma 
projektovými dny mimo školu, jeden 
z těchto dnů nesl název Trilopark aneb 
cesta do pravěku. 

 Pokud jste zvídaví a obdivujete filmy 
Karla Zemana, potom se vydejte stejně ja-
ko 4. A a  4. B do Triloparku v Praze. Uvidí-
te mamuta, obří hmyz, zkamenělou kostru 
Plesiosaura přivezenou z Maroka, nohu je-
diného dinosaura Burianosaura Augustai 
nalezeného v Čechách. A nejen to. Sáhnete 
si na pravý zub a chlupy mamuta, na zka-
menělého trilobita i zuby pravěkých žralo-
ků a další exponáty. Mimo to si vyhrabete 
kostru Velociraptora a vytvoříte si odlitek 
trilobita či amonita. Žáci obou tříd všem 
vřele doporučují.
     EVA BALADOVÁ

D ruhý projektový den jsme strávili 
v Národní galerii, a to ve dnech 23. 

a 24. února, kdy absolvovali žáci obou na-
šich šestých tříd výtvarný program v Anež-
ském klášteře. Je to jedna z budov Národní 
galerie, kde jsou shromážděná významná 
díla středověkého umění. Program nesl 
název Byl jednou jeden… a jeho prostřed-
nictvím se žáci seznámili s postavami nej-
významnějších světců a jejich rolí v životě 
našich předků. Kromě toho také poznali 
literární žánr zvaný legenda a sami si spo-
lečnými silami v ateliéru vytvořili legendu 
pomocí komiksu. Tento komiks – výtvarný 
výstup žáků – jsme si mohli odvézt s sebou. 
Dosud nám ve škole připomíná tyto příjem-
ně strávené dny.
  MARTINA BRONDIČOVÁ

Dne 18. 2. 2022 na naší škole probě-
hl projektový den v rámci „Šablon II 

pro Třebízského“ pod názvem Mobilní 
planetárium ve škole, kdy si žáci sami 
sestavili mobilní planetárium. Potom se 
podívali na projekci o tom, jak důležité 
jsou pro naši planetu stromy. Dozvěděli 
se vše o stromech, jejich růstu od semínka 
až po výrobu kyslíku. Vše bylo přizpůso-
beno věku. Provázeli je broučci a různá 
zvířátka, která mají stromy jako svůj do-
mov. Poslední hodinu jsme si vše zopa-
kovali, kreslili jsme a vyplňovali připra-
vené pracovní listy. Užili jsme si krásný 
den. Budeme si víc vážit stromů a přírody. 
Děkujeme.

VĚRA SVOBODOVÁ 

N a gymnáziu studuji šes-
tým rokem, ale tohle 

jsem ještě nezažila. Od ná-
padu k realizaci bývá dlou-
há cesta, ale protože válka na 
Ukrajině zuří dnes, nebyl pro-
stor s pomocí otálet. Potěšilo 
mě, jak obrovská vlna solida-
rity se zvedla. A jak je znát na 
celkové atmosféře i ve škole. 

 Pondělí a úterý se neslo ve 
znamení příprav potravino-
vých a lékařských balíčků, 
v pouhých dvou dnech jsme 
jich k okamžitému odeslání 
připravili 196. Jejich celková hodnota se 
pohybovala mezi 80 000 a 100 000 Kč. Při-
pojili jsme se tak k iniciativě pana Jarosla-
va Friče (firma Realvestav z Kralup), který 
humanitární pomoc na Ukrajinu odvezl. Na 
přípravě balíčků se podílely téměř všechny 
třídy. 

Studentský parlament přes noc uspořá-
dal sbírku pro Člověka v tísni, za tři dny tak 
získal téměř 50 000 Kč. Nejvíc oceňuji pro-
dej domácích pečených dobrot v režii stu-
dentek kvarty s obdivuhodným výnosem 
14 700 Kč. Aby toho nebylo málo, žije teď 
v učitelském bytě jedna ukrajinská rodina. 

Šokuje mě rychlost všech těchto akcí. Ja-
ko by se škola probudila ze zimního spán-
ku. 

Učitelé dali ve svých hodinách prostor 
současné situaci. Najednou se objevilo něco 
naléhavějšího než všechny učebnice, pre-
zentace a jiné výukové materiály. Jedna 
profesorka nám ukázala konflikt z pohledu 
ekonomie, druhá odtajnila historii Ukraji-
ny. Najednou jsme se tak zvláštně stmelili. 
Je to prostě cítit ve vzduchu. Zase máme 
společný a jasně viditelný cíl. 

ANEŽKA MALÍNSKÁ, 

6. G, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

Projekt EU Šablony 
pro Třebízského II. 

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

A I, 5G, IoT a další: Třetí ročník přírodovědné větve 
navštívil přednášku ČVUT o technologiích, které 

hýbou světem. / Jsme s vámi: I naše škola vyjádřila 
podporu Ukrajině formou celoškolní finanční sbír-
ky, organizací humanitárních balíčků, poskytnutím 
školního bytu rodině uprchlíků, cílenou materiální 
podporou uprchlickým rodinám a symbolickým vyvě-
šením vlajky. / Mise Kralupy: Studentský parlament 
uspořádal třetí autorské čtení, tentokrát s chirurgem, 
spisovatelem a spolupracovníkem organizace Lékaři 
bez hranic Tomášem Šebkem. / Hore zdar! Příměst-
ský lyžařský kurz sekundy vyústil v neplánovaný osmi-
kilometrový pěší pochod s běžkami na ramenou z Vel-
var do Kralup - kvůli špatnému počasí. / V Praze to 
roztočíme, drahoušku: Za pěkné vysvědčení dostala 
prima darem návštěvu expozice Světy české anima-
ce a semináře na téma čas v Národním technickém 
muzeu. / Kiai! Střelbu z vlastnoručně vyrobeného lu-

ku, zápas v historickém šermu, žonglování, katu nebo 
i cosplay masky obdivovali na přehlídce výsledků pro-
gramu DofE na gymnáziu v Táboře kralupští „dofáci“. 
/ Šelma napadla bezbrannou seniorku a její vnučku! 
Tento a další novinové titulky vznikly během semináře 
vedeného copywriterkou Kateřinou Kang v rámci akce 
Den pro školu; terciáni se v něm učili, jak psát články 
pro různé typy periodik od odborného tisku po bulvár. 
/ Dobrá partie: Šachisté se vydali na turnaj v Nera-
tovicích. / Nevypusť duši: První ročníky se zúčastnily 
semináře zaměřeného na rozvoj a podporu duševního 
zdraví. / Festival dokumentárních filmů s lidskopráv-
ní tématikou o Íránu, Afghánistánu či Bělorusku Je-
den svět navštívili studenti třetích ročníků. / Taneční 
abstinence: Po dvouleté pauze proběhnou v sobotu 
2. 4. a 9. 4. maturitní plesy.

KLÁRA SIKOROVÁ, 

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

Studenti DG na družební návštěvě programu DofE v Táboře
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Osmáci v primě

Č eská unie sportu Měl-
ník každoročně nominuje 

a oceňuje nejúspěšnější spor-
tovce roku v regionu. Města 
Kralupy nad Vltavou, Mělník 
a Neratovice tuto akci podporu-
jí a nominují jednotlivé sportov-
ce, kolektivy a trenéry, kterým 
se v uplynulém roce nejvíce da-
řilo. Reprezentovali nejen svá 
města, okresy nebo kraje, ale 
dokonce i Českou republiku. 
Příkladem je kralupský Zdeněk 
Tuháček, který soutěží v silo-
vém trojboji. V loňském roce byl 
první na mistrovství republiky 
v disciplíně benchpress a bron-
zový na MS v Litvě. U takového 
sportu není nouze o zranění zad 
a svalů. I Zdeněk si v minulos-
ti prošel utržením bicepsu, na-
štěstí se díky kvalitní lékařské 
péči postupně vrátil k závodění 
„v plné síle“. 

Další kralupskou sportovky-
ní byla zároveň i nejmladší no-

minovaná Amálie Kolcová zá-
vodící v disciplíně fitness. Její 
tatínek Lukáš Kolc je repre-
zentantem v Red Bull Crashed 
Ice, závodě v ledovém korytě. 
Svým sólo vystoupením zahá-
jila Amálie slavnostní večer. 
A jak sama prohlásila, pořád 
vyhrává jen zlaté medaile. Snad 
jí to vydrží i nadále, i když je to 
prý trochu nuda.

80 % psychika, 20 % trénink. 
V tom spočívá podle Martina 
Kořínka tajemství úspěšného 
plavce. Proto je občas více psy-
chologem než přísným trené-
rem. 

V hlavní kategorii Největší 
sportovec Mělnicka 2021 vy-
hrála taekwondistka Anna Wal-
terová. Prozradila nám, že tím 
nejdůležitějším je pro ni zázemí 
a rodina vytvořená kolem taek-
wondo klubu Hansoo v Nera-
tovicích. 

HANA BOZDĚCHOVÁ
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Z ávodní maraton letošního roku od-
startovalo naše duo Lucinka Radolfo-

vá a Anička Pokorná. Pod federací Fisaf 
na soutěži Českomoravský pohár. Na konci 
ledna vyjela děvčata do Mladé Boleslavi. 
V kategorii dua vyhrála první místo se se-
stavou nazvanou Sugars. Anička Pokorná 
získala ještě v kategorii jednotlivců stříbro 
a Lucinka Radolfová místo šesté. V úno-
ru závodila děvčata se svou sestavou ještě 

v Plzni. Jejich výkon byl znovu výborný, 
dívky obhájily své 1. místo v kategorii dvo-
jic. I jako jednotlivkyně podaly krásný vý-
kon a Anička přiváží ze závodu 2. místo. 
Lucince se podařilo získat místo třetí. Kon-
kurence závodnic byla opět z celé republiky. 
Děvčatům moc gratulujeme a budeme držet 
palce do dalších závodů.

ZA SPORTOVNÍ KLUB FIT FOR YOU TRENÉRSKÉ DUO 

KRISTÝNA BLAŽKOVÁ A KRISTÝNA HUDÁČKOVÁ

Aerobicová sezóna 2022 
ve FIT FOR YOU zahájena!
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Šestiletá Amálie Kolcová 
zahájila slavnostní večer

Kalabis Jan futsal SK Olympik Mělník

1 Walterová Anna taekwondo Taekwondo Hansoo WTF

2 Kočí Filip box SK Boxing Neratovice

3 Kotoučová Barbora dálkové plavání Neratovický plavecký klub 

4 Polidorová Linda vodní lyžování WSK TJ Neratovice

5 Tuháček Zdeněk silový trojboj TJ Kralupy

6 Novák Marek judo TJ Kralupy

7 Vegrichtová Denisa jezdectví Jezdecký klub Mělník

8 Vokoun Jiří futsal SK Olympik Mělník

9 Šnajdr Matěj box SK Box Mělník

10 Kořínek Martin plavání TJ Kralupy

Kategorie nejlepšího sportovce Mělnicka za rok 2021

1 Kmentová Klaudie vodní lyžování WSK TJ Neratovice

2 Dítětová Tereza jachting TJ Neratovice

3 Sovová Rozálie jezdectví Jezdecký klub Mělník

Kategorie nejlepší talent za rok 2021:

Družstvo mužů fotbal FK Neratovice - Byškovice

Kategorie nejlepší sportovní kolektiv dospělých 2021:

Družstvo mužů fotbal FK Neratovice - Byškovice

Kategorie nejlepší sportovní kolektiv dospělých 2021:

Družstvo přípravky atletika TJ Neratovice

Kategorie nejlepší sportovní kolektiv mládeže 2021:

Chytrá Lucie judo TJ Kralupy

Síň slávy 2021:

Šenkýř Ivan TJ Neratovice

Zasloužilý funkcionář 2021:

Pazderová Adéla házená DHK Baník Most

Nejlepší krajánek 2021:

Nejlepší trenér 2021:

Centner Jakub taekwondo Taekwondo WTF Hansoo

Handicapovaný sportovec 2021:

Walterová Benešová Bára taekwondo Taekwondo WTF Hansoo

Kategorie Fair Play 2021:
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Fandí celý stadion
Kralupská klička je součástí celorepubliko-
vého projektu Bruslička, který tvoří seriál 
závodů rozprostřených po celé České repub-
lice. Finále sezony spojené se slavnostním 
vyhlášením celkového umístění je na pro-
gramu 19. března ve Dvoře Králové. V Kra-
lupech se bojovalo o důležité pohárové body 
a šanci zúčastnit se tzv. „malého mistrovství 
České republiky“ v dané výkonností katego-
rii mezioddílových závodů. Domácí závod-
nice hnalo k povedeným výkonům tradičně 
bouřlivé publikum. Dvaadvacet kralupských 
nadějí bojovalo o pohárové body a medaile 
v patnácti soutěžních kategoriích.
 
Zasloužené medaile
Na 44. ročníku Kralupské kličky v roce 
2020 získali domácí „ledové“ naděje osm 
medailí: dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě 
bronzové. Letos se jim podařilo zastou-
pení na „medailové bedně“ navýšit. V 15 
soutěžních kategoriích získaly krasobrus-
lařky z Kralup nad Vltavou deset cenných 
kovů: tři zlaté, čtyři stříbrné a tři bronzové. 
Hlavní trenérka oddílu a organizátorka zá-
vodu Simona Majrychová byla s průběhem 
a výsledky celodenního závodního mara-
tonu spokojená: „Jsem šťastná za všechny 
úsměvy dětí i jejich rodičů, kteří si znovu 
po dlouhých měsících nejistot mohou napl-
no užívat sport, který mají rádi. Kralupská 
klička letošním ročníkem znovu potvrdila, 
že je v rámci naší republiky oblíbenou a vy-
hledávanou závodní destinací.“ 

Společenská událost
Od brzkého sobotního rána do pozdně ve-
černích hodin patřil 26. února zimní sta-
dion sportu, o kterém se mluví také jako  
o umění. Je obecnou pravdou, že krasobrus-
laři musí být všestranně zdatní sportov-
ci. A kdo někdy podobné závody navštívil, 
tak viděl, jak je pro malé, větší i ty největší 
slečny důležitý i estetický prožitek, které-
mu vládne móda i líčení. Když se vše zmí-
něné potká v optimální konstelaci, zrodí se 
hluboký prožitek, který potěší nejen divá-
ky, ale i trpělivé trenéry, a hlavně samotné 
závodníky. Mrzí vás, že jste se nepřišli na 
Kralupskou kličku podívat? Nezoufejte, již 
teď se pracuje na přípravách 46. ročníku. 

JINDŘICH KOHM

ZLATO

Kohmová Veronika závody kategorie B

Višteinová Rosálie závody kategorie C

Nováková Anna přípravka

STŘÍBRO

Kimličková Adéla závody kategorie B

Novotná SoňA závody kategorie B

Liemannová Dora závody kategorie B

Šlehoferová Emilie přípravka

BRONZ

Kopecká Alexandra závody kategorie B

Kovářová Michaela závody kategorie B

Foret Lia přípravka

Počet účastníků 216

Počet soutěžních kategorií 15

Do Kralup přijely závodnice z 30 měst

Domácí závodnice získaly 10 medailí

Deset medailí pro kralupské krasobruslařky
Na 45. ročníku Kralupské kličky závodilo přes dvě stě dětí ze třiceti českých oddílů
■ Koncem února se na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou uskutečnil již 45. ročník legendárního 
krasobruslařského závodu Kralupská klička. Historickou roční kontinuitu závodů v minulém roce metaforicky 
přestřihly „pandemické nůžky“, ale parta nadšenců od ledu v čele s manželi Majrychovými na slavnou tradici 
dokázala navázat vydařeným celodenním závodem.

ODDÍL KRASOBRUSLENÍ 
KRALUPY NAD VLTAVOU 

45. KRALUPSKÁ KLIČKA  
V ČÍSLECH

Žačky nejmladší B  
(21 soutěžících) 
1. místo Kohmová Veronika  
(Oddíl krasobruslení  
Kralupy nad Vltavou)

Žačky C (15 soutěžících). 1. Višteinová Rosálie  
(Oddíl krasobruslení Kralupy n. Vlt.). Na fotce 
s trenérkou Monikou Kimličkovou

Přípravka MINI (18 soutěžících). 1. Nováková 
Anna (Oddíl krasobruslení Kralupy nad Vltavou), 
přípravka.
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KRALUPY TV: 
Kralupským 
krasobruslařkám se 
na domácí Kralupské 
kličce dařilo 
(28. 2. 2022)
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■ Běh, jedni ho milují, druzí 
nenávidí, pro někoho je to duševní 
relax, zlepšování kondice a příval 
endorfinů, pro jiného nezměrné 
utrpení a ztráta času. Co vše může 
tato aktivita tělu a mysli nabídnout 
bylo předmětem rozhovoru s místní 
běžeckou nadšenkyní. 

Katko, můžeš krátce představit 
celorepublikový projekt Rozběháme Česko?
Rozběháme Česko z. ú. je nezisková orga-
nizace, jejíž hlavní filosofií a cílem je roz-
běhat co nejvíce lidí a zároveň je vzdělávat 
v oblastech jako je zdravé běhání a zdra-
vý životní styl. Ukazujeme veřejnosti 
cestu k pohybu, pořádáme charitativní 
běhy, výzvy ve městech po celé republi-
ce na pomoc těm, kteří to potřebují. Vy-
tváříme komunity, spojujeme sportovní 
nadšence, organizujeme pro lidi výběhy 
zdarma, „běhovýlety“, zajišťujeme pra-
videlné tréninky, organizujeme soustře-
dění i závody, učíme nováčky milovat po-
hyb a pomáháme lidem měnit životní styl. 

A jeho kralupskou odnož?
Skupina Rozběháme Kralupy nad Vlta-
vou vznikla v roce 2016. Ve skupině je teď 
277 členů, ať už aktivních nebo pasivních. 
Každý týden v neděli pořádáme pravidel-
ný výběh ve Veltrusech, kdy se scházíme 
v 9:30 u hlavní brány do parku, vybíhá-
me každý podle svých běžeckých možnos-
tí. Nikdy se však nestává, že by zůstal ně-
kdo sám. Většinou si každý běžec najde 
někoho, kdo má stejné tempo a společně 
se drží až do konce. Vždy se pár dní pře-
dem dělá na facebookové skupině Rozbě-
háme Kralupy nad Vltavou událost. Teď 
máme ve skupině po výběhu takovou mi-
lou zálibu stavovat se společně na kávu. 
Zapojujeme se do různých výzev a pořá-
dáme společně charitativní živé výběhy.  

Jak si Kralupy stojí ve srovnání s ostatními 
týmy?
Kralupy si, ve srovnání s ostatními měs-
ty z projektu Rozběháme, stojí velmi dob-
ře. Máme jednu z nejpočetnějších skupin 
a u různých výzev se vždy držíme v top 10. 
 
Co tě vedlo k založení běžecké skupiny?
Běžeckou skupinu Rozběháme jsem se roz-

hodla založit, protože se mi líbí jejich filoso-
fie a celkový koncept. Byla jsem více jak rok 
po porodu první dcery a chtěla jsem se opět 
hýbat, ale nebylo hlídání. Tak jsem začala 
běhat s kočárkem, pak narazila na projekt 
Rozběháme a dala dohromady dvě užiteč-
né věci. První výběh jsem měla 1. 1. 2016, 
kdy přišlo asi 30 lidí. Na druhý jich při-
šlo jen pět. Ale nevzdala jsem to a většina 
z těch pěti s námi běhá do teď. Také se od 
té doby přidalo x dalších běžeckých nad-
šenců. A dneska se nás na výběhu schází 
více jak deset. 

Kdo jsou její členové, kolik jich je?
Členové Rozběháme Kralupy jsou taková 
všehochuť. Většina je pracující, ale máme 
tam i několik maminek na mateřské dovole-
né, já jsem jedna z nich. Dále jsou to podni-
katelé, úředníci, učitelé, policisté, sestřičky, 
opravdu hodně široká škála. 

Jaký byl nejvydařenější běh? 
Pro mě jsou všechny výběhy vydařené :). 
Ale ten, na který jsem opravdu pyšná, je 
první charitativní běh Naživo v Kralupech, 
který se konal 18. 12. , výtěžek šel na orga-
nizaci ADRA. Přišlo přes 40 lidí a síla to-
ho týmu, který mi se vším pomáhal, byla 
neskutečná. Bez nich by to prostě nešlo. 
Hodně vydařený byl vloni také Barevný 
běh, který je hodně o zábavě, kdy po sobě 
běžci hází barvy. 
 
Kam se obvykle běží?
Běhá se teď hodně ve veltruském parku. Je 
to místo ideální pro všechny a máme to tam 
rádi. Takže většina běžců dojíždí, ale niko-

mu to nevadí. Občas se stane, že se sejdeme 
v Kralupech, ale většinou jsme v parku ve 
Veltrusech. Je to také tím, že po výběhu 
směřujeme společně na kávu. 
 
Jaké máš osobní běžecké ambice?
Ambice již žádné nemám. Chtěla jsem běžet 
půlmaraton, ale to mám již pár let úspěš-
ně za sebou. Jinak běhám pro radost a na 
pohodu. Udělala jsem si kurz kondičního 
trenéra 3. třídy a zatím mi to takhle stačí. 
A samozřejmě mám velkou chuť a odhod-
lání pořádat další charitativní akce. 
 
A z pohledu skupiny?
Z pohledu skupiny bych ráda, aby se ka-
ždý běžec, který přijde, zdokonalil a měl 
z běhání radost. Udržet skupinu stále tak 
nabitou skvělými lidmi a pěstovat v nich 
nadšení pro běh, které mají. A přilákat díky 
skupině další běžce, ať už pokročilé, nebo 
začátečníky. 
 
Co bys chtěla čtenářům vzkázat?
Ať se k nám nebojí přidat. Ať už chtějí začít 
běhat, nebo již běhají. Každý někdy začínal. 
Máme obrovské pochopení pro začáteční-
ky a jsme jim vždy velkou oporou. Obavy, 
zda se přidat, jsou zbytečné. Naše skupina 
je opravdu pro každého. A hlavně to ne-
ní jen o běhání, jsme opravdu skvělá par-
ta lidí, co si rozumí, rozhodně se mezi nás 
několik dalších skvělých lidí vejde. Přidej-
te se do facebookové skupiny Rozběháme 
Kralupy nad Vltavou, najdete tam veškeré 
informace. 

ANDREA JŮNOVÁ,

 ŠÉFREDAKTORKA
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ROZHOVOR s… Kateřinou Havlínovou, ambasadorkou skupiny Rozběháme Kralupy nad Vltavou

Učíme nováčky milovat 
pohyb a měnit životní styl
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POJĎTE K NÁM PRACOVAT

AKTUÁLNĚ HLEDÁME OPERÁTORY 
DO VÝROBY NA NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

Co byste měli splňovat:
 fyzickou zdatnost, zručnost, ochotu pracovat 
 na směny včetně víkendů, výuční list

A co vám nabídneme my?
 příspěvek k penzijnímu připojištění 1 200 Kč
 měsíčně, dotované závodní stravování, 5 týdnů
 dovolené, čtvrtletní odměny a hlavně

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK AŽ 20 000 Kč 
(dle interních pravidel)

Pište, volejte, těšíme se na vás
SYNTHOS Kralupy

e-mail: Hr.cz@synthosgroup.com
web: www.synthosgroup.com

tel.: 315 713 080

LEDNÍ HOKEJ
Liga juniorů

Technika Hockey Brno  
– HK Kralupy nad Vltavou

9:0 (5:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 2. Sever (Čoupek, Vlach), 3. Adam (Růžek, 
Trögner), 6. Trögner (Pospíšil), 8. Růžek (Lajoš), 9. Čoupek (Sever, 
Žák), 41. Čoupek (Sever, Mrkvica), 45. Čoupek (Vlach, Sever), 55. 
Fojt (Sever, Čoupek), 58. Pospíšil (Trögner, Kubica).

HK Kralupy nad Vltavou – IHC Písek 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 18. Šilhavý (Hanousek, Kočí), 21. Hanousek, 29. 
Šimůnek (Kohlíček, Hanousek) – 5. Hrakholski (Ryba, Kurfürst), 13. 
Dubský (Hála, Hrakholski), 17. Ryba (Hollar, Kulvejt), 49. Hail (Hollar), 
50. Hrakholski (Dubský, Kulvejt), 60. Dubský (Hrakholski, Kurfürst).

BK Havlíčkův Brod  
– HK Kralupy nad Vltavou

5:4 po prodloužení  
(2:0, 2:0, 0:4 – 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Pártl (Fiala, Besmák), 19. Fiala (Kravec, 
Pártl), 27. Kravec (Prášek, Besmák), 36. Prášek (Fiala, Pártl), 62. 
Prášek – 44. Hanousek (Šilhavý), 45. Náhončík (Šmíd, Hanousek), 
59. Hanousek (Šimůnek), 60. Hanousek.

Krajská liga mužů
Předkolo play-off
I. zápas

HK Kralupy nad Vltavou  
– HK Easy Flyers Králův Dvůr

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

Branky a nahrávky: 23. Bradáček (Hampl), 33. Štibran (Brandejský), 
40. Štibran (Řehák), 48. Bradáček (Hampl, David), 54. Hampl (Bradá-
ček) – 56. Veber (Brém, Pánek).

II. zápas

HK Easy Flyers Králův Dvůr  
– HK Kralupy nad Vltavou

4:5 po samostatných 
nájezdech (3:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Veber (Petrus), 16. Brém (Krásl), 17. Pánek 
(Kulich), 31. Petrus (Kulich) – 1. Bradáček (Hampl, Husarik), 37. Sou-
kup (Bradáček), 38. Hampl (David, Husarik), 57. Bradáček (Hampl), 
rozhodující nájezd Husarik. Konečný stav série 0:2.

Čtvrtfinále play – off
I. zápas

SC Marimex Kolín „B“  
– HK Kralupy nad Vltavou

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

Branky a nahrávky: 8. Semirád (Hanzl, Martínek), 27. Kozák (Martí-
nek) – 16. Kaprál (Verbík), 26. Husarik (Verbík), 32. Hampl (Husarik, 
Soukup), 59. Verbík (Kaprál).

II. zápas

HK Kralupy nad Vltavou  
– SC Marimex Kolín „B“

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

Branky a nahrávky: 31. Husarik (Hampl, Chládek), 35. Hampl 
(Chládek) – 21. Martínek (Malý). Konečný stav série: 2:0.

Semifinále play-off
I. zápas

HC Junior Mělník  
– HK Kralupy nad Vltavou 

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

Branky a nahrávky: 2. Litera (Havel), 11. Kapoun (Litera, Havel), 24. 
Macek (TS), 29. Havel (Nesládek, Kapoun) – 17. Husarik, 27. Husarik 
(Bradáček), 32. Štibran (Brandejský).

II. zápas

HK Kralupy nad Vltavou – HC Junior 
Mělník 3:2 po prodloužení

(0:0, 2:1, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Řehák (Štibran), 30. Bradáček, 61. David 
(Kaprál) – 37. Chvátal (Šubrt, Havel), 46. Šícha (Litera).

III. zápas

HC Junior Mělník  
– HK Kralupy nad Vltavou 

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

Branky a nahrávky: 4. Havel (Nesládek), 16. Šípek (Prejza), 31. 
Vernek (Stinka), 55. Šubrt (Krejsa), 58. Stinka (Kapoun, Šípek) – 10. 
Husarik, 12. Chládek (Hampl). Konečný stav série 2:1.

FLORBAL
Divize (muži)

TJ Lokomotiva Louny-STARNET  
– Kralupy Wolves 

7:6 po prodloužení  
(1:3, 1:2, 4:1 – 1:0)

Branky: 20. Aleš Linka, 32. Pavel Bezrouk, 43. Zdeněk Mašek, 44. 
Aleš Linka, 49. Zdeněk Mašek, 60. Tomáš Princ, 62. Michal Fürstl – 5. 
Kristián Malík, 12. Jakub Manek, 16. Daniel Štefl, 26. Aleš Mazánek, 
35. Štěpán Berka, 51. Jakub Manek.

VOLEJBAL
Ženy (2. liga)

Kralupy nad Vltavou – Domažlice
3:1 (25:22, 8:25, 25:14, 
25:22)

Kralupy nad Vltavou – Domažlice
1:3 (25:19, 23:25, 15:25, 
22:25)

Kralupy nad Vltavou – Bohemians
1:3 (24:26, 20:25, 25:20, 
21:25)

Kralupy nad Vltavou – Bohemians
1:3 (24:26, 20:25, 25:20, 
21:25)

Kralupy nad Vltavou – Bohemians 0:3 (16:25, 27:29, 19:25)
 
(kompletní sportovní zpravodajství na  www.kralupskyzpravodaj.cz) 

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
(od 25. 2. do 13. 3. 2022)

TJ KRALUPY, z.s. - oddíl šachy hledá nové talenty
V TÉTO KRÁLOVSKÉ HŘE MŮŽETE OBJEVIT 
– SPORT, UMĚNÍ, ZÁBAVU, NAPĚTÍ, VĚDU … nebo vše zároveň?

Pamatuješ na Ronovu šachovou partii v prvním dílu legendární čarodějnické 
fantasy o Harry Potterovi? Dechberoucí spojení inteligence a odvahy pomohlo 
Nebelvíru získat školní pohár. 
Šachy jsou fenomén, pojďte si je zkusit zahrát a propadnout jejich kouzlu … 
 
ŠACHY VÁM DAJÍ VÍC, NEŽ SI NYNÍ DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT!
 
Máš chuť zahrát si šachy? Chceš se zlepšit v královské hře zvané šachy?
Chceš se stát součástí šachového oddílu s více jak 100letou tradicí?

Tak přijď k nám, jsme každé úterý od 15:30 do 18:00 hod. v Hotelu Sport,  
salonek č. 4, nebo nás kontaktuj: 
Pavel Langmaier: langipavel@seznam.cz, tel.: 605 924 100
Jiří Korbel: jirikorbel@seznam.cz, tel.: 776 135 515

Motto: 

„Šachy jsou sport 
na celý život.“
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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. 




