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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou
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Autobusový terminál 
slavnostně otevřen
■ Naproti nádražní budově byla v polovině srpna 2021 zahájena výstavba moderního 
autobusového terminálu, terminál byl po osmi měsících dokončen a 29. 4. 2022 slavnostně 
otevřen! Na co se mohou obyvatelé města po jeho uvedení do provozu těšit? 
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str. 6-7 
Pomocná ruka ukrajinským rodinám.

T erminál má okružní charakter se stře-
dovým prostorem určeným k pohybu 

chodců. V rámci areálu byly rozmístěny tři 
nástupní autobusové zastávky s pří-
střešky. Svislé části prosklených přístřešků 
zdobí historické fotografie města. Autobuso-
vá stanoviště z ulice Nádražní byla odstra-
něna, prostor před nádražím se stal přehled-
nější, bude sloužit jen k výstupu cestujících. 
Kromě přehledných zastávek, jež jsou účel-
ně situovány do prostoru, je areál vyba-
ven elektronickou tabulí příjezdů  
a odjezdů vlaků či autobusů. Nechy-
bí ani veřejné toalety, které je možné 
platit hotově i bezhotovostně v rámci 
platebního automatu. Toalety jsou pří-
stupné po zaplacení částky 20 Kč. „Kvůli 
vandalství je nemůžeme nechat otevřené, 
toalety budou ve správě technických služeb, 
ty je budou pravidelně kontrolovat a udr-
žovat v čistotě,“ okomentoval Libor Lesák. 
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uzávěrky vydání

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

Vážení spoluobčané,
konečně je tu máj, lásky čas, sluníčko 
nás škádlí svými paprsky a hřeje čím 
dál více. Nechť jeho živoucí energie pů-
sobí jako balzám na duši i tělo každého 
z nás, po dlouhých měsících chladu po-
větrnostního i okolnostního si jej za-
sloužíme. 

Nenechme si brát svoje vnitřní štěstí 
a klid, ať jsou vnější vlivy jakékoliv a mé-
dia křičí sebehlasitěji. Když každý z nás 
začne u sebe, nemůže to pro společnost jako celek 
dopadnout špatně. Agresi neopětujme, zastavme 
toky špatné energie, jednejme s citem a porozu-
měním všude tam, kde to jen lze… Buďme pospo-
lití a sjednocení jako dříve, nebojujme spolu skrze 
odlišné názory.

Pokud si kladete (stejně jako já) otázku, proč je ko-
lem nás nejen radost, ale i utrpení, odpovědí je rov-
nováha. Stejně jako noc střídá den, tak pád střídá 
vzestup, brzo se tedy od pomyslného dna odrazíme 
a nastane obrat k lepšímu, usilovně na to mysleme 
a přivolejme ten okamžik. Jen díky špatným dnům 
a bolestným událostem dokážeme ocenit dny dobré 
a mít radost ze života…

Jednou z mých radostí je Kralupský Zpravodaj, 

právě držíte v rukou letošní páté vy-
dání… Květen přináší mnoho témat. 

Lokalita u nádraží doznala změn 
k lepšímu, užíváme si autobusového 
terminálu i parkovacího domu, zdárně 
pokračuje i vývoj v Nádražní ulici… Po-
díváme se na průběh pomoci ukrajin-
ským utečencům u nás ve městě, také 
nakoukneme pod pokličku řešení této 
krize Středočeským krajem. Petr Hole-

ček poodhalí taje Senátu ČR. Jak vypadá 30letá ka-
riéra u jednoho zaměstnavatele prozradí milé kole-
gyně ze správního odboru. Jak jsou na tom Kralupy 
s možnostmi ukrytí v případě nebezpečí, vysvětlí 
krizový manažer města. Vydáme se také na napína-
vou plavbu lodí po moři i oceánu s kralupským rodá-
kem a mořeplavcem Karlem Zítkem. Odkryjeme ob-
sah jedné z kronik okolních obcí, která „očima z po-
vzdálí“ vypráví o dění ke konci války v Kralupech… 
Květnové vydání představí i vítězný projekt ankety 
Orlen Unipetrol, také rozdělení sportovních dotací.

Věřím, že je v tomto čísle opět na co se těšit, tak 
žádné další zdržování, šálek lahodné kávy do ruky 
a „hurá“ na další stránky ;). 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem�

u RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího říze-
ní a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 
objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – 
III. etapa“ s dodavatelem Bohemik s. r. o., se síd-
lem Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021, 
za celkovou cenu 35 896 171,46 Kč bez DPH, resp. 
43 434 367,46 Kč s DPH.
u RM schvaluje vydávání parkovacích karet (počet 
kusů 234) zdarma v modré zóně ulic Havlíčkova, 
Rybova a Na Hrádku. Jedna parkovací karta je na 
jednu bytovou jednotku nebo provozovnu s tím, že 
parkovací karta nezajišťuje rezervaci parkovacího 
místa, ale umožňuje v zóně zaparkovat.
u RM bere na vědomí informaci o havárii na se-
kundárním potrubí dodávek TUV pro sídliště U Cuk-
rovaru.
u  RM schvaluje vypracování projektové doku-
mentace (již zadané společnosti LORENC TZB spol.  
s r. o., Hořičky 151, 552 05 Hořičky, IČ: 287 77 832, 
RM č. 21/12/46) v takové podobě, aby realizovaná 
rekonstrukce rozvodů mohla být v budoucnu pro-
vozována dvoutrubkovým rozvodem, případně aby 
sekundární potrubí na vytápění mohlo být použito 
jako primární rozvod.
u RM ukládá energetickému manažerovi města 
svolat jednání k vyřešení předmětné situace se vše-
mi dotčenými SVJ.
u RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 
písm. a) a odst. 6 SOD č. RISML/00081/2021 za 
prodlení s termínem dokončení díla „Demolice pro-
vizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádraž-

ní ulice, Kralupy nad Vltavou“ zhotoviteli MORKUS 
Morava s. r. o., Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 
27848485, ve výši 353 201,05 Kč bez DPH.
u RM bere na vědomí obdrženou „Petici – nesouhlas 
s vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ Gen. Klapálka“.
u RM nevyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele Základní školy Kralupy 
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, pří-
spěvkové organizace, čímž jsou splněny automa-
tické podmínky pro prodloužení funkčního období, 
dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (škol-
ský zákon), paní Ing. Michaely Gleichové, a dnem  
1. 8. 2022 počíná další šestileté funkční období.
u RM nevyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele příspěvkové organiza-
ce Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, čímž 
jsou splněny automatické podmínky pro prodlou-
žení funkčního období, dle § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon), paní Mgr. Kateřiny 
Viktorové, a dnem 1. 8. 2022 počíná další šestileté 
funkční období.
u RM bere na vědomí předložený návrh Komise škol-
ské a prevence kriminality ke sloučení ZŠ 28. října 
a ZŠ Gen. Klapálka. 
u RM bere na vědomí stanovisko ZŠ Kralupy nad 
Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvkové 
organizace, k návrhu možnosti sloučení škol.
(Komentář Marka Czechmanna k předloženému ná-
vrhu: „Rada města vzala návrh školské komise na vě-
domí, ale vzhledem k současné situaci s ukrajinskými 
uprchlíky se nebude návrhem sloučení dále zabývat.“)

PONDĚLÍ 20. 6. v 17:00
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.

VÝROČÍ 8. 5. 1945  ukončení II. světové války

PIETA 6. 5. 2022, 10:00-11:30 hod. rozpis lokalit na str. 13
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Dokončení ze str. 1

C estující mohou využívat celou řadu 
praktických i estetických prvků, mezi 

ně patří i lepší veřejné osvětlení celé 
oblasti, odpočinková zóna s lavička-
mi a zelení. Součástí areálu je i inter-
aktivní tabule, jakýsi „informač-
ní kiosek“, který obsahuje nepřeberné 
množství informací o městě, např.: body 
zájmu v mapě města včetně fotografií a vi-
deí; elektronickou úřední desku MěÚ; jízdní 
řády PID a ČD; přehled plánovaných udá-
lostí z kultury či sportu a také turistické 
informace. Ovládání je velmi intuitivní 
a přehledné. V jeho blízkosti je umístěna 
oboustranně prosvětlená reklam-
ní vitrína. Velkým plusem areálu jsou 
rovněž protihlukové stěny pro men-
ší zátěž okolních obyvatel. Projekt myslel 
i na praktické krátkodobé parkování, 
před nádražím jsou vytvořena místa  
K+R, ta umožní zaparkování za úče-
lem vyzvednutí cestujícího od vlaku.

Projekt tedy zkultivoval celou nádraž-
ní oblast. Součástí stavby byly propojující 
komunikace mezi ulicemi Nádražní, Ha-
vlíčkova a Libušina. Logickou návaznost 
zajistil chodník, jímž je terminál propojen 
s parkovacím domem.  

Otevření autobusového terminálu 
bylo pozdrženo z důvodu opožděných 
dodávek materiálu, nebyly např. dostupné 
lampy veřejného osvětlení, dále bylo nutné 
staticky přepočítat ocelové konstrukce pří-
střešků, kde byly nakonec zvoleny odolněj-
ší materiály, na které se muselo také čekat. 

Slavnostní otevření se týkalo celého 
areálu, tedy i parkovacího domu, zúčast-
nila se jej veřejnost i novináři. Obě tyto akce 
byly financovány z evropských dotací (z progra-
mu ITI IROP). „Kralupy byly jediné město, co 
z tohoto programu dostalo dvě dotace. Bez do-
tačních peněz bychom tyto stavby nepostavili, 
obě stavby stály cca 200 mil. Kč, z dotací bylo 
pokryto 137,5 mil. Kč,“  doplnil místostarosta. 

Projekt „Autobusový terminál Kralupy 
n. Vlt.“ byl spolufinancován z Integrova-
ného regionálního operačního progra-
mu (IROP), přičemž dotační částka či-
nila 45 791 785 Kč. Výstavbu uskutečnila 
olomoucká stavební firma GEMO, a. s., 
společník: SWIETELSKY stavební s. r. o. 
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 
za 82 170 781,95 Kč (včetně DPH) místo 
plánovaných 78 587 794 Kč (včetně DPH). 
Finanční rozdíl byl způsoben růstem cen 
na celoevropském trhu a volbou odolněj-
ších materiálů pro stavbu přístřešků.

Parkovací dům
Po téměř dvouměsíčním zkušebním pro-
vozu parkovacího domu je možné částečně 
zhodnotit jeho přínosy pro obyvatele. „Oče-
kávali jsme rychlejší naplnění, v současné 
době  tam denně parkuje okolo 80 vozidel, 
bylo by dobré, aby jej občané využívali ví-
ce, úbytek parkujících v centru města již 
však trochu znát je, od občanů jsou z větši-
ny kladné ohlasy,“ zhodnotil Libor Lesák, 
místostarosta Kralup. 

Cena parkování je v rámci parkovacího 
domu symbolická, vzhledem k tomu, že jde 
o komfortní hlídané zastřešené parkoviš-
tě blízko nádraží. Místní tam mohou stát 
i přes noc, pokud ráno odjedou vozem do 
práce. Z hlediska města je to praktické ře-
šení mnoha parkovacích míst na malém 
prostoru. „Rozvoj města by bez parkova-
cího domu a terminálu nemohl dále pokra-
čovat,“ zmínil Libor Lesák a dodal: „elekt-
ronabíječky ještě dokončené nejsou, stále 

čekáme na ČEZ a jeho subdodavatele tra-
fostanice.“ 

V souvislosti se změnami parkování ve 
městě Rada města Kralupy n. Vlt. od-
souhlasila rezidenční karty pro mod-
ré zóny v ulici Havlíčkova, Rybova  
a Na Hrádku, kde každá rodina dosta-
ne jednu parkovací kartu, aby se již ne-
stávalo, že tato místa budou blokována 
přespolními, co mohou při cestě za prací 
vlakem parkovat v domě k tomu určeném.

Nádražní ulice
S dokončením areálu jako celku jde ru-
ku v ruce první etapa rekonstrukce 
Nádražní ulice, v souvislosti s ní byla 
30. 3. 2022 podepsána směna pozemků 
se společností Finep (viz reportáž pod QR 
kódem na str. 5). „Nyní budou následovat 
projektové práce, k celkové rekonstrukci 
komunikace nedojde dříve než v roce 2024,“ 
sdělil Libor Lesák, místostarosta Kralup. 

Odstavná plocha pro autobusy za 
nádražím ještě není dokončena, najatá fir-
ma nedodržuje termíny prací, za to dostala 
pokuty v maximální možné výši. „Použili 
jsme pohrůžky a všemožné tlaky. Za boura-
cí práce ušetřilo město dost peněz, ale je to 
ukázkový příklad toho, že nejlevnější doda-
vatel nemusí být nejspolehlivější, přesoutě-
žení zakázky by trvalo déle,“ vysvětlil Libor 
Lesák a doplnil: „Není ještě zhotoveno ani 
zabezpečení statické opěrné zdi, která slou-
ží prvnímu nástupišti nádraží, teprve poté 
bude muset být dodělán povrch parkoviště.“ 

Rekonstrukce nádražní budovy
O rekonstrukci nádražní budovy jedná měs-
to dlouhodobě se Správou železnic, delší čas 
se čekalo na rozhodnutí SŽ, zda bude rekon-
strukce zahrnovat i opravu nástupišť. Po-
slední jednání proběhlo v únoru, za město 
byly sděleny SŽ různé požadavky jako napří-
klad bezbariérovost budovy včetně cesty na 
peron, prodloužení podchodu až do Podhá-
je, aby občané přijíždějící od Dolan a Turska 
mohli zaparkovat v rámci předměstí a zby-
tečně nezvyšovali provoz v centru. 

„SŽ má tři varianty řešení, jedna z nich 
hovoří o zbourání křídla nádražní budovy, 
kde sídlí Policie ČR, pokud rekonstrukce bu-
dovy nastane, proběhne bez finanční spo-
luúčasti města,“ sdělil k tématu pan Lesák.
 ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Autobusový terminál otevřen

Přístřešek  
s historickými 

výjevy  
v areálu 

autobusového 
terminálu. 

Rozhovor k tématu lokality 
za nádražím můžete 
zhlédnout po načtení  
QR kódu:
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Budova 
autobusového 

terminálu s WC
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■ Provoz nového autobusového 
terminálu v Kralupech nad Vltavou 
bude zahájen dne 2. května 2022. 
V této souvislosti vzniklo i nové sché-
ma přestupního uzlu (viz obrázek 
níže), který se primárně týká nástu-
pišť jednotlivých autobusových linek.

Režim autobusové dopravy
Autobusová doprava bude vedena ulicí Žiž-
kova, a to směrem k nádražní budově (tj. 
k výstupní zastávce). Odjezdy budou pro-
bíhat u příslušných nástupišť, přičemž au-
tobusová doprava bude z terminálu vedena 
do ulice Havlíčkova.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

Zahájení provozu 
autobusového terminálu

Nástupiště č. 1:

457  K. n. V., Obchodní centrum

617  K. n. V., Obchodní centrum

 
Nástupiště č. 2:

316 Praha, Bořislavka

457 
K. n. V., Minice; K. n. V.,  
Velvarská

617 Nelahozeves; Slaný, Aut. nádr.

620 Koleč, Zámek; Kladno, Aut. nádr.

646 Holubice

Nástupiště č. 3:

370 Praha, Kobylisy

372 Praha, Kobylisy

466 Mělník, Aut. nádr.

470 
Obříství, Štěp. most; Mělník,  
Aut. nádr.

473 Neratovice, III. ZŠ

646 Ledčice; Roudnice nad Labem

663 Odolena Voda, Závod; Újezdec

ODJEZDY AUTOBUSŮ Z JEDNOTLIVÝCH NÁSTUPIŠŤ:
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■ Dne 30. března 2022 uzavřeli 
představitelé města smlouvu 
o spolupráci se společností 
Rezidence nad Vltavou a. s., jejímž 
prostřednictvím bude zahájena 
výstavba bytového komplexu 
v destinaci za nádražím.

T ato dříve neutěšená část města, na kte-
rou v její přímé blízkosti navazuje par-

kovací dům a nově postavený autobusový 
terminál, se má v následujících letech vý-
razně proměnit v moderní obytnou zónu, 
jež mimo jiné nabídne volnočasový areál či 
novou mateřskou školu.

Projekt dále počítá s revitalizací druhé 
části Nádražní ulice, kde by eventuálně 
mohl vzniknout další parkovací dům spo-
jený se supermarketem. „Pokud chceme 
přivést do Kralup mladé lidi, využívat je-
jich potenciálu, musíme zodpovědně řešit 
i politiku bydlení. Jsem tedy velice rád, že 
můžeme dnes přistoupit k uzavření smlou-

vy o vzájemné spolupráci, jenž v průbě-
hu dvou let procházela mnoha a mnoha 
úpravami,“ uvedl kralupský starosta Ma-
rek Czechmann, jenž si je vědom i několi-
ka negativ, která jsou s výstavbou spojena.

Kralupy nad Vltavou, stejně jako okolní 
města ve Středočeském kraji, tíží každoroč-
ní nárůst dopravy, přičemž právě naše měs-
to je limitováno pouze jedinou dopravní tep-
nou (Masarykův most). „Vzhledem k tomu, 

že investor plánuje výstavbu domů na eta-
py, jsem optimista a doufám, že do té doby 
vznikne obchvat Kralup, případně jeho část, 
čímž umožníme budoucím obyvatelům vý-
jezd z rezidence nikoliv přes centrum,“ říká 
Marek Czechmann, jenž rozhodující výhody 
spatřuje zejména v mimořádně vylepšeném 
vzhledu přednádražního prostoru.

Jak už bylo výše uvedeno, právě tento do-
nedávna nevzhledný úsek projde zásadní 
kultivací, a to s výrazným finančním  při-
spěním investora. A nejedná se tímto pou-
ze o samostatnou výstavbu domů a pro-
stranství. Příkladně deset milionů korun je 
určeno pro výstavbu školky, dalších deset 
milionů korun na výstavbu odpočinkové 
zóny v blízkosti Vltavy atd.

Výstavba v lokalitě za nádražím je v rám-
ci jednotlivých etap rozdělena přibližně 
do dvanácti let, přičemž s prvními staveb-
ními pracemi lze dle slov starosty Marka 
Czechmanna počítat už v následujícím roce.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

■ V devadesátých letech 
minulého století došlo ke značné 
redukci systému stálého ukrytí 
obyvatelstva v rámci civilní ochrany. 
Celospolečenské přesvědčení, že 
podobná zařízení jako kryty již nikdy 
nebudou třeba, se vlivem posledních 
událostí částečně změnilo…

Po nedávné eskalaci konfliktu na Ukra-
jině byla ve správním území ORP Kra-

lupy nad Vltavou zahájena komplexní ana-
lýza krytů civilní ochrany, byť tento resort 
není v přímé kompetenci samosprávy. Bylo 
zjištěno, že na našem území se stále nachází 
původních 33 krytů, avšak v rozdílném tech-
nickém stavu. Prakticky všechny jsou dobře 
využitelné proti konvenčním zbraním a ví-
ce než polovina by (po více, či méně nároč-
ných úpravách) byla opět využitelná i proti 
zbraním hromadného ničení, tzn. především 
zbraním jaderným. Nejvíce úprav by vyžado-
valy kryty v bytových domech. Ty se v součas-
né době nacházejí v soukromém vlastnictví 
a byly převážně předělány k jiným účelům 
– slouží jako sklepní kóje, skladiště nejrůz-
nějšího materiálu atp. Nejmenší kryt v našem 
správním obvodě je tzv. „jednomužný“, tedy 
pouze pro jednoho člověka, největší kryty 
pojmou i několik stovek obyvatel. Seznam 
krytů a jejich technický stav je k dohledání 
na webu města: www.mestokralupy.cz/aktu-
ality/3236. Je ovšem třeba dodat, že aktuálně 

řeší ukrytí obyvatelstva Hasičský záchranný 
sbor (www.hzscr.cz/clanek/ukryti-obyvatel-
stva-v-ceske-republice.aspx)

Systém varování
Jak poznat, že se blíží nebezpečí? Primár-
ní varování je zajištěno prostřednictvím 
sirén. Rovný tón značí zkoušku a ta probí-
há pravidelně každou první středu v mě-
síci. Aktuálně byly tyto zkoušky zrušeny 
s ohledem na zmíněnou situaci na Ukrajině. 
Kolísavý tón, jasně a rozpoznatelně měnící 
výšku, vždy znamená nebezpečí.

Kdo je připraven, není překvapen
Ne každý pociťuje stejnou míru osobní 
bezpečnosti v souvislosti s ukrajinským 
konfliktem. Kdo chce být připraven na ne-
očekávané situace, může udělat několik 

jednoduchých kroků pro snížení možných 
dopadů v eventuální krizi. V případě použi-
tí zbraní hromadného ničení je třeba zmínit 
dva časové údaje – 48 a 72 hodin. Jedná 
se o nejkratší možnou a ideální dobu, kdy 
je třeba zůstat v úkrytu. A úkrytem zdale-
ka nemusí být jen kryt civilní ochrany, ale 
i vlastní sklep, či jiné bezpečnější místo. 
Proto je doporučeno být vybaven tak, aby 
jednotlivec přečkal bez zásadních problé-
mů oněch 72 hodin. Tzn. mít připravenou 
balenou vodu, léky, pokud je třeba, oble-
čení dle místa úkrytu, ideálně např. i spa-
cí pytel, potraviny, které lze konzumovat 
bez úpravy. Taktéž je dobré mít k dispozici 
např. rádio, protože moderní komunikační 
prostředky, jako internet nebo digitální te-
levize, nemusí fungovat.

LUKÁŠ HODÍK, KRIZOVÝ MANAŽER

Reportáž 
k podpisu 

smlouvy

Smlouva o spolupráci podepsána

Město provedlo analýzu úkrytů

Rozhovor s Lukášem Hodíkem  
na téma úkrytů v Kralupech n. Vlt.: 
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A ktuálně je v Kralupech 604 ukrajin-
ských uprchlíků a z toho je více jak 236 

dětí do 18 let.
Nejzásadnější potřebou těchto lidí je uby-

tování a následně i pracovní příležitost, pro-
to jsou Kralupy vzhledem k blízkosti Prahy 
žádané. Ubytovacích příležitostí není mno-
ho. V soukromí, komerčních objektech či při-
pravených nouzových prostorech ho není 
stále dostatek. Nouzové ubytovací ka-
pacity město velmi rychle vytvořilo 
úpravou bývalé služebny Policie Čes-
ké republiky v Lutovítově ulici, v bu-
dově bylo vytvořeno 55 plnohodnotných lů-
žek s možností dalších 11 dětských přistýlek.  
V současné době je kapacita téměř obsaze-
na. Tyto i další objekty (nejen nouzového 
ubytování) jsou vedeny v databázi HUM-
PO*, do níž lze ubytovávat prostřednictvím  
KACPU**. 

V těchto dnech také město jedná o vý-
půjčce ubytovací části  SOŠ a SOU v Lobeč-
ku. „V areálu školy by bylo možné zajistit 
nouzové ubytování pro 100 lidí, je však 
nutná nezbytná úprava těchto prostor. Ob-
jekt není v dobrém stavu, bude třeba jej 
vyklidit, vyčistit a dovybavit, což je otázka 
přibližně jednoho měsíce. Práce a přípravy 
budou probíhat systematicky po patrech 
dle aktuálního přílivu nových uprchlíků,“ 
sdělil Marek Czechmann, starosta města. 
Financování nouzového ubytování je zajiš-
těno z prostředků města a také finančními 
dary od společností Synthos S.A. a ORLEN 
Unipetrol RPA s. r. o. Vynaložené náklady 
by také měly být kompenzovány slíbeným 
státním příspěvkem 200 Kč za osobu a den. 

S ubytováním ukrajinských uprchlíků 
pomohly i další organizace a spolky města. 
Kralupská sportovní poskytla své vol-
né ubytovací kapacity v areálu zim-
ního stadionu. Klub českých turistů 
poskytl prostory v ubytovně Ke Kou-
pališti, Dvořákovo gymnázium ubyto-
valo ukrajinskou rodinu v učitelském 
bytě (viz článek na další straně) a pomáhají 
i další….

Některá města ubytovávají rodiny uprch-
líků v tělocvičnách v tzv. dočasném nouzo-
vém přístřeší. Jedná se o typ krátkodobého 
ubytování s doporučením max. 30 dnů, což 
by situaci v dlouhodobějším horizontu stej-
ně neřešilo. „My jít touto cestou nechceme. 
Lidé by tam neměli potřebné soukromí, 
ani dostatečné sociální zařízení. Navíc by 
kralupští školáci neměli kde cvičit,“ sdělil 
Marek Czechmann a pokračoval:  „Pokud 
by chtěli pomoci občané a mají možnost 
volných ubytovacích kapacit, je to vítané.“ 

Další nelehkou výzvou jsou škol-
ská zařízení. „200 dětí nejsme schopni 
do škol začlenit,“ podotkl pan starosta. Pro-
to v některých školách i mimo ně vzniknou 
tzv. adaptační skupiny, v nichž budou děti 
školou povinné nejprve adaptovány do čes-
ké výuky. Další forma výuky je realizována 
distanční formou, při níž je zprostředková-
na výuka z ukrajinských škol vzdáleně. Ty-
to formy výuky jsou tolerovány po dobu tří 
měsíců, po jejich uplynutí mají cizinci po-
bývající na území ČR povinnost dodržovat 
povinnou školní docházku danou zákonem.

„V září budou mít v umístění do škol 
prioritu děti z Kralup a spádových oblas-

tí ORP, v rámci pomoci ukrajinským dě-
tem navýšíme kapacitu tříd z 25 na 30-34 
dětí (do naplnění školy). Tato výjimka je 
platná na dobu jednoho roku,“ vysvětlil  
M. Czechmann. 

Díky monitorování, které provádí Cha-
rita Kralupy, má město k dispozici několik 
ukrajinských učitelů a případných asisten-
tů, kteří s výukou dětí pomohou. Se zbý-
vajícím potřebným pro výuku pomohou 
dobrovolníci a učitelé ve výslužbě.  

Se školkami je situace ještě obtíž-
nější, ty jsou zcela naplněny kralupskými 
dětmi, z tohoto důvodu nejsou dlouhodo-
bě přijímány děti z okolních obcí. Problém 
nedostatku míst ve školkách bude řešen 
adaptačními skupinami. První takovou již 
kralupská charita otevřela, další budou při-
praveny dle požadavků. „Chceme ukrajin-
ským maminkám dát možnost pracovat. 
Na dobu přechodnou jsme ochotni vzít děti 
do skupin bez doložení pracovní smlouvy,“ 
poznamenal Marek Czechmann.

Co se týká lékařské péče - město  
zatím nedostatek služeb nepociťuje, stát 
vyčlenil volné kapacity u velkých zdravot-
nických zařízení, která mohou tito lidé vy-
užívat.

Pomocná ruka ukrajinským rodinám
■ Rusko-ukrajinský konflikt pokračuje, i nadále ovlivňuje životy všech dotčených obyvatel,  
ať už přímo v místech boje, či přeneseně u nás v Kralupech. Co vše naše město ve spolupráci  
s příspěvkovými organizacemi pro ukrajinské uprchlíky dělá, se dozvíte v následujícím sumáři.

S tředočeský kraj zřídil kromě pražského KACPU i tři 
mimopražská – v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a 

Příbrami. Těmito centry prošlo více než 40 tisíc uprchlí-
ků (k 20. 4. 2022). 

V rámci uprchlické krize řeší Středočeský kraj 
různé typy lidí a problémů. „Mimo matky s dětmi 
přichází například i občané, kteří vyznávají ne-
konvenční styl života ve velkých klanech několika 
generací, tyto osoby nechtějí jíst běžné jídlo, mají 
velmi specifické zvyklosti, neplánují posílat děti do 
školy, žijí pospolu pouze ve své komunitě,“ podotkl 
Libor Lesák, místostarosta Kralup a radní za Stře-
dočeský kraj, dále doplnil: „Do našeho kraje dorazil 
i autobus plný hendikepovaných lidí, řešíme, aby 

bylo o tyto skupiny s většími nároky na péči dobře 
postaráno.“

Kraj pravidelně komunikuje se všemi městy v re-
gionu, řeší finanční náhrady za ubytovací prostory jak 
v ubytovnách, tak u soukromých osob, aby dostali všich-
ni zúčastnění kompenzace za poskytnutou službu. 

Kraj přispěl 10 milionů Kč na ošacení a potravino-
vou pomoc, tuto částku převedl na účet ukrajinské vlá-
dy. „Středočeský kraj je nyní na hranici všech možnos-
tí, pokud bude následovat další uprchlická vlna, tak 
se situace bude bohužel muset řešit nouzovým ubyto-
váním v halách či tělocvičnách. Než se podaří vytvořit 
důstojnější ubytovací prostory, zabere to delší čas,“ 
zhodnotil Libor Lesák, krajský radní.

A jak je řešeno školství? Kraj se snaží začlenit teen-
agery do kolektivu středoškoláků, jsou jim nabízeny 
shodné obory s těmi, co studovali ve své zemi, zatím 
komunikují anglicky, maturitní zkoušku by však měli 
absolvovat v českém jazyce. Náctiletí končící devátou 
třídu základní školy budou absolvovat běžné přijímací 
zkoušky na střední školy (Středočeský kraj má na svém 
území 142 středních škol či učilišť).

Kraj vydal pokyn směrem ke všem svým příspěvko-
vým organizacím, aby všechny jeho školy učily ukrajin-
ské děti i dospělé češtinu kvůli jejich lepšímu začlenění 
do škol a zaměstnání. „I na Městský úřad v Kralupech 
se chodí utečenci učit češtinu,“ podotkl Libor Lesák.  

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

* HUMPO (Databáze humanitární pomoci/ubytovacích 
kapacit)
** KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině)

Videorozhovor se 
starostou Markem 

Czechmannem na téma 
pomoci ukrajinským rodinám:

Stěžejní témata uprchlické krize řeší město v rámci pravidelného krizového štábu, kterého se účastnili i starostové z celého ORP (www.mestokralupy.cz/aktuality/3224.)

Jak pomáhá lidem z Ukrajiny Středočeský kraj?
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V e školním bytě Dvořákova gymnázia 
je ubytována ukrajinská rodina. Je zde 

maminka se dvěma dcerkami a jejich babič-
kou. Zeptala jsem se jich na jejich příběh. 

Otevřela mi sympatická paní Oksana a 
ihned se rozpovídala. 

 Rodina pochází z města Kryvyj Rih. 
Zpráva o začátku války je velmi překvapila. 
Tatínek děvčátek, Vitalij, dostal povolávací 
rozkaz. 

„Již dříve říkal, že když ho zavolají, pů-
jde. Vzal si batoh a šel,“ vypráví Oksana. 

Čtvrtého března se ve městě rozezněly 
sirény. 

„Měly jsme strach. Vzala jsem děvčata  
a utíkaly jsme do krytu. Nevěděla jsem ale, 
kde nějaký kryt je. Tak jsme běžely tam, 
kam všichni ostatní.“ Rodina se schovala 
ve sklepě umělecké školy. Pak už bylo po-
třeba odejít z města. Společně s babičkou 
Valentinou se vydaly na nádraží. S sebou 
si stihly zabalit pouze tři batohy s konzer-
vami, dekami a léky. Psa a kočku bohužel 
musely nechat na starost sousedce, která z 
města odmítla odejít. 

„Na nádraží bylo strašně moc lidí, na-

štěstí jsme stihly nastoupit do posledního 
vagonu. Lidé ve vlaku stáli na chodbič-
kách, někteří leželi na podlaze,“ popisuje 
Oksana strastiplnou čtyřdenní cestu. Ne-
ustále opakuje, že má tyto dny jako v mlze, 
byl to pro ni hrozný stres. Na hranicích do-
staly teplou polévku. “Teplé jídlo nám moc 
pomohlo, všichni se o nás starali.“ 

Oksanina nejlepší kamarádka Olja má v 
Kralupech sestru. Nikoho jiného v zahrani-
čí neznají. “V Kralupech jsme se dostaly do 
charity, pan ředitel Plecháček nám nabídl 
byt v budově gymnázia. Po tom všem si tu 
připadáme jako v ráji.” 

Dnes se Oksana dozvěděla, že její rodné 
město bombardují. „Mám o svého muže 
velký strach. Jsem s ním občas v kontaktu 
přes telefon, internet nefunguje.“ 

 Holčičky již začaly chodit do školy, snaží 
se učit česky. Desetiletá Katja na Ukrajině 
závodně plavala, Emili je devět let a věnu-
je se moderní gymnastice. Cvičení jí moc 
chybí.

 Oksana si zde již našla práci. Na Ukrajině 
pracovala jako jeřábnice a studovala vyso-
kou školu, nyní pracuje v ústavu v Řeži, balí 

Vzala jsem děvčata a utíkaly jsme do krytu
■ Příběh jedné z ukrajinských rodin v Kralupech

zde součástky. „Jsem moc vděčná, že mohu 
pracovat, musím se postarat o rodinu.“

 Odcházela jsem z návštěvy se stísně-
ným pocitem. Byla bych moc ráda, kdyby 
si všichni lidé dokázali představit, jak těžký 
je osud této a mnoha dalších rodin. Přála 
bych si, aby nám všem odhodlání pomáhat 
vydrželo co nejdéle.

MICHAELA JURKOVÁ, 

3. G, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

■ V čistém a uklizeném městě by 
chtěl žít každý, někteří však svým 
chováním pravidelnou údržbu 
znemožňují. Možná je to nevědomky, 
proto se na následujících řádcích 
podíváme tomuto častému nešvaru 
„na zoubek“. 

Na území našeho města se v blízkosti 
chodníků a komunikací nachází stovky kójí, 
výklenků či zděných klecí s kontejnery na 
odpady. Aby také ne, rezidenčních oblastí 
neustále přibývá. Více obyvatel znamená 
větší produkci odpadků. 

K tomu, aby byla shromaždiště odpadu čis-
tá, je třeba ohleduplnosti občanů. Ta spočí-
vá v udržování pořádku okolo nádob 
a neblokování těchto míst osobními 
auty během svozových dnů.  Dostupnost 
ovlivňují i zátarasy příjezdových cest auto-
mobily občanů, mnohdy se tedy auta svozu 
k plnému kontejneru ani nedostanou. Pope-
lářský vůz je velký, uličky jsou úzké. Pan To-
máš Bronec (technik z TSM Kralupy n. Vlt.) 
k problematice dodal: „Auta TSM potřebují 
tři metry v každém směru (dle vyhlášky)  
a na vytočení se do zatáčky mnohem víc.  
O tom si mohou řidiči našich vozů ale nechat 
jen zdát, o hasičích ani nemluvě.“ 

plán svozu odpadu� 

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

ROZPIS SVOZŮ – jaro, léto 2022

KVĚTEN:

týden 2. 5.-6. 5. 
rozměrný odpad 
z domácností

týden 16. 5.-20. 5. bioodpad

týden 30. 5.-3. 6. 
rozměrný odpad 
z domácností

ČERVEN:
týden 13. 6.-17. 6. bioodpad

týden 27. 6.-1. 7.
rozměrný odpad 
z domácností

ČERVENEC:  
týden 11. 7.-15. 7. bioodpad

týden 25. 7.-29. 7.
rozměrný odpad 
z domácností

SRPEN:
týden 8. 8.-12. 8. bioodpad

týden 22. 8.-26. 8. 
rozměrný odpad 
z domácností

ZÁŘÍ:
týden 5. 9.-9. 9. bioodpad

týden 19.9.-23. 9. 
rozměrný odpad 
z domácností

Všechna tato místa jsou označena svis-
lými či vodorovnými značkami, nebo to 
vyplývá z vyhlášky. Některá místa umož-
ňují (značením) parkování mimo svozové 
dny. Přesto tuto výhodu řidiči zneužívají a 
ve dnech vývozu kontejnery blokují.

Když se auto TSM k místu svozu nedo-
stane, volá jeho řidič městskou policii, do 
lokality se vrátí buď v jiný čas, nebo s ma-
lokapacitním autem na operativnější svozy, 
případně může jet k danému cíli oklikou, 
což vede k větší spotřebě pohonných hmot 
a zdržení na trase.

Ředitel Městské policie Kralupy n. Vlt. 
Ladislav Voves k problematice doplnil: 
„V Kralupech řešíme ročně okolo tří tisíc 

přestupků souvisejících s protiprávně za-
parkovanými vozidly. Velmi často se jedná 
o parkování vozidel přímo v křižovatce, 
přestože od hranice křižovatky by měla 
vozidla stát minimálně pět metrů. Dále 
motoristé v mnoha případech nerespektují 
šířku průjezdnosti. U obousměrně průjezd-
né silnice mají řidiči povinnost parkovat 
tak, aby na silnici zůstaly volné alespoň 
tři metry pro každý směr jízdy. Kvůli bez-
ohlednosti některých řidičů se stává, že 
ulice jsou neprůjezdné nejen popelářským 
vozům, ale rovněž brání i plynulému prů-
jezdu hasičské či záchranářské techniky.“

ANDREA JŮNOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

Špatné parkování znemožňuje vyvážení odpadu
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ČÁSTKA ŽADATEL PROJEKT

10 000 M. H.  Koncert na terase MěÚ Kralupy nad Vltavou

30 000 TJ Kralupy, z. s. – oddíl KČT  Turistické pochody pro veřejnost

25 000 
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.  
– Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou  

Kralupy – čisté město 2022

30 000 Človíček RaD, z. s. Letní dětská rekreace 

30 000 Denys Luksík  
Letní příměstský fotbalový kemp Denyse 
Luksíka 2022

17 000 
Spolek Rodáci a příznivci města Kralupy 
nad Vltavou, z. s.  

Činnost Rodáků a příznivců města  
v Kralupech nad Vltavou v r. 2022

17 000 R. F.
Aktivní zájmová činnost seniorů „Senior 
minichor“

17 000  
Kynologická organizace Kralupy  
nad Vltavou - Strachov, pobočný spolek  

Činnost Kynologické organizace  
Kralupy nad Vltavou - Strachov

50 000 Dvořákův komorní sbor, z. s.  „Jiří Antonín Benda – 300 let od narození“

30 000 Eva Slámová  Letní dětský tábor

10 000 InGarden, z. s.  Humoristická výstava Pavla Kantorka

45 000 Hudba staví chrámy, z. s. 
Soubor koncertů na podporu obnovy tradice  
v Zeměchách

29 000 Lesní mateřská škola Kulíšek, z. s.  „Kulíšek se činí“

30 000 Ing. Klára Kloučková  Galerie VK 37 pro rok 2022

15 000 ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou, o. p. s. Činnost ČSCH ZO Kralupy

25 000 TSK MLS, z. s. Činnost TSK MLS pro rok 2022

35 000 Divadelní spolek Scéna Kralupy  Scéna Fest 2022 – Divadelní festival

50 000 Veronika Jedlinková  „Country saloon“ se skupinou Rangeres Band

49 000 V. M.  Historie Rocku 2022

10 000 Centrum D8, o. p. s. – pobočka AZ centrum Příspěvek na energie a služby pro Centrum D8

40 000 Komorní orchestr Dvořákova kraje
Podpora činnosti Komorního orchestru 
Dvořákova kraje pro rok 2022

20 000 TJ Sokol Zeměchy  Sportovní den v areálu TJ Sokol Zeměchy 

25 000 
Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život 
seniorů, z. s. 

Music for seniors 

34 000 R. D. Činnost Kralupských žesťových sólistů

ČÁSTKA ŽADATEL PROJEKT

75 000 M. M.  Hudební festival Unity Rage

60 000 
Junák – český skaut, středisko Střelka Kra-
lupy nad Vltavou, z. s.  

Skautské letní a podzimní tábory 2022

45 000 Pobočný spolek svazu diabetiků ČR  Diabetici v pohodě a ve zdravém pohybu

45 000 Jiří Veselý  2 příměstské fotbalové kempy

55 000 Charita Kralupy nad Vltavou  Kralupské vinobraní

70 000 Divadelní spolek Scéna Kralupy  Za Vodou 2022 – Divadelní festival 22. ročník

10 000 Spolek Tenis Akademie Bálek, z. s.  
Podpora letních příměstských i mimoměstských 
tenisových kempů pro děti  
a mládež z Kralup nad Vltavou

70 000 M. W.  „Kralupský talent“

90 000 Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, z. s. 
50. ročník hudebních slavností Antonína 
Dvořáka v jeho rodném kraji

ŽADATEL / PROJEKT ČÁSTKA

BK Kralupy - junior, z. s. 355 000

ČSS, z. s. - Sportovně střelecký klub 30 000

Diamond Gym fitness club 103 000

FIT FOR YOU, z. s. 195 000

FK Kralupy 1901, z. s. 284 000

FK ČECHIE KRALUPY n. Vlt., z. s. 265 000

Gladiator Training, z. s. 95 000

Horolezecký odd. Kralupy n. Vlt., z. s. 100 000

Jiu-Jitsu Kralupy 65 000

Kralupy Wolves, z. s. 355 000

Rugby Club Kralupy nad Vltavou 208 000

SH ČMS - SDH Minice 49 000

Ski klub Kralupy, z. s. 280 000

SPORT KRALUPY, z. s. 30 000

Tenis Akademie Bálek, z. s. 108 000

Tiger - Jiu Jitsu, z. s. 140 000

TJ KRALUPY - Asociace sportu pro všechny 21 000

TJ KRALUPY, z. s. - moderní pětiboj 223 000

TJ KRALUPY, z. s. - oddíl judo 240 000

TJ KRALUPY, z. s. - oddíl kanoistiky 120 000

TJ KRALUPY, z. s. - oddíl krasobruslení 310 000

TJ KRALUPY, z. s. - oddíl silový trojboj 20 000

TJ KRALUPY, z. s. - oddíl stol. tenisu 20 000

TJ KRALUPY, z. s. - oddíl volejbalu 325 000

TJ KRALUPY, z. s. - plavecký oddíl Kralupy 355 000

TJ KRALUPY, z. s. - šachový klub 55 000

TJ KRALUPY, z. s. - tenisový oddíl 309 000

TJ KRALUPY, z. s. - turistický oddíl (KČT) 230 000

TJ Sokol Kralupy nad Vltavou 255 000

TJ Sokol Kralupy, oddíl orientačního běhu 55 000

TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z. s. 80 000

VETAS team Kralupy, z. s. 20 000

Celkem 5 300 000

BK Kralupy - junior, z. s. 90 000

ČSS, z. s. - Sportovně střelecký klub 20 000

FK Kralupy 1901, z.s. 110 000

FK ČECHIE KRALUPY n. Vltavou, z. s. 70 000

Gladiator Training, z. s. 40 000

Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, z. s. 350 000

Kralupy Wolves, z. s. 100 000

TJ KRALUPY - Asociace sportu pro všechny 10 000

TJ KRALUPY, z. s. - oddíl judo 50 000

TJ KRALUPY, z. s. - oddíl silový trojboj 20 000

TJ KRALUPY, z. s. - dddíl stolního tenisu 20 000

TJ KRALUPY, z. s. - turistický oddíl (KČT) 80 000

VETAS team Kralupy, z. s. 30 000

TJ KRALUPY, z. s. - šachový klub 10 000

Celkem 1 000 000

■  Mládež:

■  Dospělí:

Rozdělení programových dotací
■  Rada města na jednání 14. března 2022 rozhodla o přidělení 
programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2022: 

■  Zastupitelstvo města na jednání 4. dubna 2022 rozhodlo o přidělení 
programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2022: 
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V současné době 
nastává ob-

dobí, kdy si žádá 
o cestovní pasy 
nejvíce obča-
nů. Pokud i vy 
plánujete let-
ní dovolenou 
v zahraničí, 
zkontrolujte si včas platnost va-
šeho cestovního 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 vámi 
preferovaný den a hodinu, pře-
dejdete 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...

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

Výroční vizitku je možné zakoupit v INFOCENTRU MĚÚ Kralupy n. Vlt.

LETNÍ KOUPALIŠTĚ KRALUPY NAD VLTAVOU
Otevření venkovního koupaliště nastane zřejmě 3. 6. 2022, případně již 27. 5. 2022 
(s ohledem na počasí). V závislosti na venkovních teplotách bude možné i prodlouže-
ní provozu koupaliště, a to do září 2022. Termín otevření sledujte na webu Kralupské 
sportovní (www.sportkralupy.cz/koupaliste).

Podívejte se na reportáž, která hodnotí první etapu 
rekonstrukce, popisuje průběh druhé fáze opravy Čechovy 
ulice a předjímá termín třetí části oprav.

ČECHOVA ULICE PROCHÁZÍ DRUHOU FÁZÍ 
REKONSTRUKCE
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Pane senátore, jak moc se lišila vaše 
představa o působení a pravomocech 
Senátu versus reálná poznání za prožitá 
léta v něm?
Představa byla – jak to tak bývá – trošku 
jiná než skutečnost. Původně jsem si mys-
lel, že budu moci pro region udělat více, ale 
posléze jsem pochopil, že to není práce vý-
konná, nýbrž hlavně zákonodárná. Hlavním 
úkolem senátora je práce na zákonech, Senát 
kontroluje zákony předkládané Poslaneckou 
sněmovnou, přičemž každý senátor pohlíží 
na tyto zákony okem svého regionu, který 
důvěrně zná, ať je to příhraničí, podhorská 
oblast či město v srdci ČR, 81 senátorů vnáší 
dostatečně rozličný pohled na věc. 

Co vám tato práce dala? 
Rozšíření obzorů v mnoha směrech. Mu-
sel jsem se do zákonů ponořit, více vnímat 
ústavní pořádek ČR, musel jsem se rovněž 
„prokousat“ hospodářstvím, které jsem si-
ce nestudoval, ale zažil jsem jej v praxi na 
kralupské radnici, kde jsem přicházel do 
styku s rozpočtem města (i když zde jde 
spíše o makroekonomický pohled). Hodně 
mi daly služební cesty, kde jsem měl mož-
nost seznámit se se zahraniční politikou 
ČR, diplomacií atd. 

A vzala?
Dva roky života :). Hlavně první dva roky 
ve funkci, protože to jsem dělal starostu 
i senátora dohromady. To byla práce „od 
nevidím do nevidím“, včetně sobot i nedě-
lí… Proto jsem pak znovu nekandidoval na 
starostu, i když nerad. Uvědomil jsem si, že 
obě pozice jsou prací na plný úvazek. Musel 
jsem vzít v potaz i svůj věk, před 20 lety by 
se mi souběh funkcí jistě zvládal lépe :). 

Vaší motivací pro práci v Senátu byla 
absence některých zákonů, které ztěžují 
život obcím a jejich občanům. Povedla 
se nějaká náprava? Které zákony se vám 
podařilo realizovat?
Částečně ano, působím v politickém hnutí, 
které je navázáno na komunální politiku, 
na obce a města. Snažili jsme se některé 
zákony upravit, ale bylo to pro nás (jako 
opozici) těžké. My můžeme zákon pozmě-

nit, vrátit ho do Poslanecké sněmovny, ta 
nás však může 101 hlasy přehlasovat, což 
se děje… Máme však ještě jednu možnost. 
Při podezření na protiústavnost zákona se 
můžeme obrátit na Ústavní soud ČR. 

Pokud mám být konkrétní… Podařilo se 
nám třeba po třech letech pozměnit volební 
zákon, kde je nyní větší důraz na výsledek 
menších politických stran. Potom zákon 
o obcích, který jsme pozměnili tak, aby lépe 
vyhovoval potřebám obcí. Z dalších úspě-
chů bych uvedl zákon, kde se dříve museli 
komunální politici zbytečně daňově obna-
žovat, každý radní musel podávat daňové 
přiznání i pro pár tisíc korun, což bylo pro 
komunální politiky demotivující, nechtěli 
z tohoto důvodu kandidovat.

Jedním z vašich předsevzetí bylo 
navštěvovat části regionu a pomáhat 
starostům v jejich nelehké práci, jak 
tento úkol zpětně hodnotíte, splněn či 
nesplněn?
Do předsevzetí zasáhl covid-19, chtěl jsem 
navštívit všechna obecní zastupitelstva, je-
jich veřejná jednání, což se mi první dva 
roky dařilo. Poté přišla covidová pauza, 
kterou se teď snažím dohnat, zajímá mě 
totiž, jak jednotlivá zastupitelstva jednají, 
jako bývalému starostovi mně to dělá ra-
dost. Na zastupitelstvu slyšíte nejen názor 

zastupitelů, ale i názory či dotazy občanů, 
následně je možné sledovat, jak se s tím 
obec vyrovnává. V případě, že mohu pomo-
ci, jsem zastupitelům k dispozici.

S váhou senátorské funkce jste chtěl 
pomoci městu s realizací obchvatu, 
problematikou mezinárodního letiště 
ve Vodochodech či zlepšením životního 
prostředí. Co se událo na těchto „polích 
zájmu“?
Obchvat je dlouhodobá a komplikovaná zá-
ležitost, tomuto tématu jsem se věnoval již 
jako starosta. Na začátku svého senátního 
období jsem byl v kontaktu s radním pro 
dopravu ze Středočeského kraje, bohužel 
však bylo další jednání ovlivněno napade-
ním projektu ze strany přílepského ekologi-
stického hnutí. Tím se jednání pozastavila. 
Dohody přišly vniveč. Pozdrželo se to na 
takové úrovni, do které jsem jako senátor 
nemohl svou pravomocí zasáhnout. 

Ohledně Letiště Vodochody – tam byla 
a je spolupráce s obcemi velmi intenziv-
ní, dosud jsem v kontaktu s hnutím Stop 
Letišti Vodochody a s okolními starosty 
a zastupiteli. Navštěvuji jejich pravidelné 
schůzky, v plánu je setkání s novým maji-
telem letiště, od kterého bych chtěl slyšet 
představu o dalším vývoji situace. Je to věc, 
kterou mám hodně na zřeteli, jelikož je to 
záležitost pro tento region zcela zásadní. 

Co se za vašeho působení v Senátu podařilo 
změnit k lepšímu (v rámci celé ČR)?
Je těžké říct něco konkrétního, senátorova 
role je moderování jednání, mohu ze své 
pozice připravit schůzku k tématu s mini-
stry, s lidmi z výkonných složek, a to činím. 
Snažil jsem se například domluvit s kraj-
skými úřady opravy komunikací v regionu. 
Konkrétním obcím jsem nabídl „pomocnou 
ruku“ s vybudováním školy či školky, ať už 
formou dotací či propojením obcí za účelem 
založení společné školy, což se v některých 
případech podařilo. 

Náš region je svérázný v tom, že je neustá-
le zalidňován, stejně jako další obce v blíz-
kosti Prahy, ne všechny obce si s tímto umí 
dobře poradit, když povolují výstavbu. Neře-
ší totiž potřebnou infrastrukturu, to se sna-

ROZHOVOR s… Petrem Holečkem, senátorem Parlamentu ČR

Prosadit dobrý zákon je radost
■ Představovat Petra Holečka by bylo nošením dříví do lesa, jeho život je spjatý s městem velmi dlouho, ať už 
z hlediska pracovního či soukromého. Byl v Kralupech učitelem, místostarostou, starostou, po určitý čas starostou 
i senátorem současně a nyní se plně věnuje senátorské práci za region Mělnicka. Mimo profesní život jej můžete 
potkat třeba i v místní hospodě, na kole či ve vlaku do Prahy. Jak hodnotí své končící období v Senátu ČR? To vám 
přiblíží následující ohlédnutí za uplynulými lety...
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konferenci před mimořádným 
jednáním Senátu o rezoluci proti 
ruské invazi na Ukrajinu.
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žím starostům vysvětlovat. Mnohdy staros-
tové vidí, že jim developeři opraví chodníky 
či kanalizaci, vybudují školu či komunitní 
centrum, případně obchodní středisko, ale 
na infrastrukturu zapomínají… 

Dovolím si „zabrousit“ do aktuálního 
tématu, zabýváte se v Senátu ukrajinskými 
uprchlíky? 
Ano, ukrajinskou migraci řešíme, upravu-
jeme rozpočty, schvalujeme finance uvolně-
né jinými ministerstvy (např. mimořádné 
finanční prostředky pro Armádu ČR, školy 
či Lex Ukrajina). Pomáháme ministrům, 
aby jejich nařízení procházela Parlamen-
tem co nejrychleji. Ukrajinou hodně žijeme, 
dělali jsme sbírky, několik senátorů jezdí 
na hranice a dováží tam potřebný materi-
ál. První cesta ukrajinského velvyslance po 
útoku Ruska vedla do Senátu, jako první 
jsme totiž ruskou invazi odsoudili, udělali 
jsme proti ní dokonce manifest. 

V čem vidíte plusy a minusy pravomocí 
senátora versus starosty?
Starosta je součástí výkonného orgánu ve 
městě, senátor je spíše zákonodárce či ústa-
vodárce, starostování je daleko akčnější 
činnost, každý den se řeší jiný problém, 
kdežto senátorství je spíše o četbě zákonů 
a práci v regionu. 

Která funkce vám „seděla“ lépe? Na které 
pozici jste byl prospěšnější lidem? Jako 
starosta nebo senátor?
Práce na radnici mě velmi bavila, za 16 let 
vidíte velmi hmatatelně, co se podařilo – 
nová radnice, Technopark, nové vozovky, 
to vše je vidět. Kdežto u senátora – tam je 
to jinak. Často se sám sebe ptám: Povedly 
se nám zákony? Prosadili jsme je? Vydali 
jsme správná nařízení? Dokázali jsme do-
statečně zasáhnout do zahraniční politiky? 
To jsou aktivity, do kterých veřejnost příliš 
nevidí… Větší radost tedy plynula z práce 

na radnici. Nyní chápu, proč mohou být se-
nátoři zvoleni až po dosažení věku 40 let… 
Je to práce pro trpělivého člověka, který 
má nadhled a životní zkušenost. 

Jaký je váš nejpozitivnější zážitek 
z působení v Senátu?
Když se nám podaří prosadit dobrý zákon, je 
to radost, udělalo se tak něco pro lidi. Jeden 
můj kolega však říká: „Čím méně zákonů, 
tím lépe pro lidi.“ Což je také někdy pravda. 
Mnohdy v Senátu vracíme zákony do Po-
slanecké sněmovny, protože jsme 
se domnívali, že jsou zbytečné 
nebo špatně napsané. Radost 
máme tedy i z toho, podaří-li 
se nám utlumit špatný zá-
kon, který by lidem přinesl 
jen byrokracii. Z  toho mám 
větší potěšení než z dalšího 
dobrého zákona, jelikož dobrých 
zákonů máme dost. Odstínit 
špatný zákon dá zabrat. 

A naopak? Nejvíce 
nepříjemná 
záležitost?
Nepříjemná byla co-
vidová doba, to jsme 
přijímali hodně zá-
konů, o kterých jsme 
věděli, že se nebudou 
lidem líbit – např. 
Pandemický zákon.

Pracovali jste 
rovněž ve 
vzdáleném režimu?
Podle zákona se 
to nesmí, Posla-
necká sněmov-
na ani Senát ne-
smí zasedat na 
dálku, hlasovat 
vzdáleně také není 

možné. Ale měli jsme online různé výbory 
či komise, kde se brala různá opatření jen 
na vědomí. Takže jsme také zažili práci na 
dálku. Nosili jsme roušky, seděli odděleně. 
Vše jsme poctivě dodržovali, kdyby totiž 
onemocněla část Senátu, nebyli bychom 
usnášeníschopní, tím by byl Parlament 
ochromen. 

Proč chcete opět kandidovat do Senátu?
Chtěl bych v Senátu setrvat ještě jedno vo-
lební období. Jednak proto, že jsem se tam 
mnoho věcí naučil a rád bych tyto zkuše-

nosti zúročil (přeci jen se tam člověk prv-
ní rok až dva zaučuje). Zadruhé mě ta 
práce baví. Šest let je sice dlouhá doba, 

ale ještě se na to cítím. A protože svůj 
region poměrně dobře znám, mohu 

mu nabídnout svou pomoc a radu.

Dokážete se (po tolika letech na 
tak významných postech) 

vcítit do starostí 
a potřeb běžného 
občana?
Nikdy jsem nepře-
stal být běžným ob-
čanem, žiju v Kra-
lupech. Do Prahy 
jezdím většinou vla-
kem, když je hezky, 
tak na kole. Chodím 
tu s kamarády do hos-
pody, jezdím často na 
výlety po regionu. 
Necítím se jako VIP. 
Jsem v obraze i díky 

tomu, že jsem stále čle-
nem našeho městského 

zastupitelstva a stále  dob-
ře vnímám problémy lidí, 
kteří tu žijí. 

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA
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Setkání se zahraničním  diplomatickým 
sborem ve Valdštejnské zahradě.

Zleva 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička, 
senátor Zbyněk Linhart a Petr Holeček.

Senátor a před šesti lety také starosta 
Petr Holeček na setkání s neratovickou 

místostarostkou Lenkou Mrzílkovou  
a starostou Mělníka Ctiradem Mikešem.

Senátor  
Petr Holeček
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Pane Karle, jak jste v sobě objevil vášeň 
pro plachetnice?
Narodil jsem se u Vltavy, jen 200 metrů od 
jejího koryta. Vodu jsem měl rád od mala, 
kdykoli mě rodiče pustili samotného ven, 
tak „hurá“ k řece. Po válce (v 50. a 60. le-
tech) bylo na Vltavě hodně živo, bylo mož-
né hojně pozorovat nákladní vleky, výletní 
kolesové parníky, pramice, kajaky či kanoe. 
Již v té době jsem snil o brázdění vod od 
Miřejovic po Chvatěruby. Nebylo však na 
čem, peněz na koupi lodi nezbývalo. Když 
můj otec viděl, že mě má vášeň s časem ne-
opouští, ale ještě více roste, rozhodl se můj 
sen podpořit. Postupně nám osud přihrál 
do cesty nadšence pro stejnou věc, od kte-
rých jsme se hodně naučili a začali stavět 
vlastní loď. 

Můžete nám své dílo trochu přiblížit?
S otcem jsme postavili 6,5metrovou pla-
chetnici s kajutou, to jsem ještě chodil na 
obecnou školu, potom jsme postavili osmi-
metrovou námořní plachetnici. Dále lami-
nátovou loď, se kterou jsem jezdil od osm-
desátých let až donedávna.

Plavil jste se vždy jen na vámi vyrobených 
plavidlech?
Ne, i na jiných. Jezdil jsem například do 
Chorvatska, kde jsem dělal školení pro zá-
jemce o lodní průkazy, najímaly si mě ces-
tovní kanceláře, pro které jsem pracoval 
jako kapitán. Přepravoval jsem lodě svým 
známým, kteří neměli dostatek zkušeností 
nebo času. Dvakrát jsem se plavil z Karibi-
ku do Evropy a jednou z New Yorku. 

Za Československo jsem se účastnil akce 
k 500. výročí objevení Ameriky, to bylo s lodí, 
kterou postavil můj kamarád, na ní jsme jeli 
z Evropy do Ameriky a zpět. Ale je pravdou, 
že většinou jsem se plavil na vlastních lodích. 

Kde všude jste se s nimi plavil?
Byl jsem členem klubu Čechie, který se poz-
ději rozdělil na dvě větve (Kaučuk a Čechii). 
V Praze jsme se za klub účastnili různých 
závodů, po závodu jsme vždy jeli domů do 
Kralup po vodě. Jednou nám kamarád řekl, 
ať neblbneme a necháme loď v Praze, aby-
chom nemuseli přes několik jezů. To byla 
naše pozvánka do Yacht clubu Císařská lou-
ka na Praze 5, jehož členem jsem dodnes. 

O prázdninách jsme s tátou či kamarády 
jezdívali na Slapy a Orlík, na to rád vzpo-
mínám. 

První zahraniční výprava se podaři-
la v roce 1968, kdy jsme vyrazili se třemi 
kajutovými loděmi do tehdejší Jugoslávie. 
To jsem se dostal prvně do ciziny a prvně 
k moři. Strávil jsem tam celý měsíc.

Jaké je to plavit se po moři? Jaká moře 
máte „projetá“? 
Je jich dost. Atlantik, skoro celý Balt, z vel-
ké části Severní moře, Lamanšský průliv, 
dále jsem se plavil podle Španělska, Portu-
galska, Gibraltaru, většiny Středozemního 
moře a přilehlých končin, dále Černé moře 
a Egejské moře. Nejméně to znám ve vý-
chodní části u afrického pobřeží, tam jsem 
byl jednou v Tunisu, podruhé jsem jel s ka-
marádem na část jeho cesty kolem světa, 
přidal jsem se v Ománu, odtamtud jsme jeli 
směr Rudé moře, Egypt, dále Suezským ka-
nálem, končil jsem v Izraeli (on pokračoval 
dál směrem na Jadran). Při této cestě jsem 
„štrejchnul“ i Indický oceán. 

Oceán byl (předpokládám) metou nejvyšší, 
řeknete nám o této plavbě více?
V roce 1992 se konala Grand Regatta Co-
lumbus k 500. výročí objevení Ameriky. 
Chtěl jsem, aby se za Československo někdo 
účastnil. Vybrali jsme loď Carmen, která 
byla tou dobou ještě nedodělaná, půl roku 
před startem jsme ji dali na vodu, abychom 

vyzkoušeli motor, dále jsme na ni pracovali 
na suchu. Když nastal den „D“, odvezl ji ka-
mion do Lisabonu, tam jsme ji spustili do 
vody a bez vyzkoušení jeli rovnou na oce-
án. Naštěstí se loď osvědčila. Takto jsem se 
tedy dostal na oceán… 

Plavil jste se obvykle sám nebo 
s doprovodem (kdo jím byl)?
Sám jsem nikdy nejel, to mě nelákalo, pro 
mě je lepší plout ve dvou či ve třech, aby si 
člověk mohl popovídat. V jednom člověku je 
to příliš náročné, např. neustálý přerušova-
ný spánek u kormidla atp. Nicméně stálého 
parťáka jsem neměl, kamarádi se střídali.

Co ponorková nemoc?
Ta nikdy nenastala, naštěstí. S kamarády 
nehrozila a na týdenních kapitánských kur-
zech v Chorvatsku na ni nebylo dostatek 
času :).

Nemáte na svých výpravách strach 
z nepředvídatelných událostí? 
Když jsme končili plavbu k výročí Kryštofa 
Kolumba (konec oficiální plavby byl v Liver-
poolu), jeli jsme ještě přes Irské moře skrz 
Kaledonský kanál do Severního moře, v po-
lovině Severního moře nám upadlo kormidlo. 

A sakra… Jak jste to řešili? 
Pomohli jsme si dřevěnou tyčí používanou 
na nastavování předních plachet, kterou 
jsme upravovali pilníkem, aby se vešla do 

ROZHOVOR s… Karlem Zítkem, mořeplavcem z Kralup nad Vltavou, autorem knihy Z Čech až na oceán

Jít si za svým snem
■ Narodit se u Vltavy znamená dostat do vínku lásku k vodě, a že je to vztah na celý život, dokládá životní příběh 
místního milovníka plachtění. Své vášni věnoval vše, energii, čas, finance i možnost založení rodiny. Co zajímavého 
na vlastnoručně vyrobené lodi zažil? Kam se podíval? To vám odhalí následující povídání...
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otvoru na zádi lodi. To bylo velmi dobro-
družné udržet se ve vlnách při této aktivi-
tě. Nakonec přišla taková vlna, že kamarád 
pilník pustil do moře. Naštěstí byla tyč již 
tak dobře opracovaná, že do otvoru padla, 
pilník jsme tedy již mohli postrádat… Provi-
zorní kormidlo jsme vyrobili z podlahových 
desek a částečně i ze stropních latěk, zesílili 
jsme jej plechem z plechovky od piva. Toto 
náhradní řešení nemohlo být na roveň to-
mu původnímu. Vypadalo to, že skončíme 
v Norsku, potom v Dánsku, nakonec jsme se 
dostali až do Německa. Kormidlo jsme nasa-
dili až před ústím Labe a dopluli jsme s ním 
do Hamburku. Člověk si musí umět poradit, 
musí vyjít s tím, co na lodi má.

Jak dlouhé byly obvykle tyto větší námořní 
výpravy?
Za minulého režimu mohl člověk vyjet jen 
na výjezdní doložku na dobu své řádné do-
volené, povedla se mi však občas domluva 
v práci a mohl jsem si dovolenou prodlou-
žit o dva týdny neplaceného volna, takže 
to byla nakonec cesta v délce šesti týdnů.

V roce 1992 (na výročí objevení Ameriky) 
jsem plul tři měsíce a tři týdny v kuse, to 
byla moje nejdelší plavba. Pro představu - 
přeplavba Atlantiku trvá obvykle 4-5 týdnů.

Co mořská nemoc, nepotkala vás někdy? 
Naštěstí na ni netrpím, i když někdy mi 
také úplně dobře nebylo… Znáte ten vtip:
„Mořská nemoc vzniká od moře, na lodi mů-
žete být nejdál od moře jedině na vrcholu stěž-
ně.“ Nebo jiný: „Mořská nemoc má dvě stadia, 
v prvním si člověk myslí, že brzo umře, ve dru-
hém si myslí, že snad nikdy neumře.“ 

Co se vám při mořeplavbách „honilo“ 
hlavou?
Ve dne člověk pozoruje hladinu, delfíny, 

želvy, v noci po setmění u kormidla pře-
mýšlí, co mohl udělat v životě jinak či lépe… 

Jaký máte nejkrásnější zážitek z plaveb?
Zážitků je tolik, že je těžké vybrat jeden, ale 
pokusím se. Potřásl jsem si rukou se špa-
nělským králem. Je to sice zážitek mimo 
jachting, ale souvisí to s ním. Když jsme 
dokončili akci Kolumbus, kapitáni lodí byli 
svoláni do místnosti, kde na ně čekal špa-
nělský král se svou ženou, všem účastní-
kům potřásl královský pár pravicí. 

A nejhrůzostrašnější? Tedy kromě 
utrženého kormidla…
Jednou jsme se vraceli ze Stockholmu, při-
bližovali jsme se za velmi špatného počasí 
k dánskému ostrovu Bornholm, když jsme 
objevili závadu na motoru, byli jsme celí po-
mlácení a promočení, byl to nepříjemný záži-
tek. Nakonec jsme se však dostali k přístavu, 

vyhodili kotvu, zavolali rádiem do přístavu, 
aby nás vtáhli dovnitř. Dobře to dopadlo…

Co vám plachetnice daly?
Dobrý pocit z toho, že se člověk bez použití 
motoru dokáže přemístit téměř kamkoliv 
a procestovat tak kus světa. 

A vzaly?
Musel jsem jim obětovat hodně, za rok jsem 
prací na plachetnicích strávil více hodin než 
v zaměstnání. Jakmile jsem skončil v práci, 
oblékl jsem montérky a pracoval jsem na 
plachetnici až do tmy. Svátky a dovolenou 
nevyjímaje. Např. v kině jsem nebyl roky… 

Co rodina, jak zvládala vaši nepřítomnost?
Otec jezdil se mnou, když ještě mohl. Ma-
minka také jezdila s námi, líbilo se jí to. 
Zajímavé bylo, že ani jeden z rodičů neuměl 
plavat, plachtění se přesto nebáli. 

Splnil jste si tímto koníčkem svůj sen?
Určitě ano, obětoval jsem tomu vše, co jsem 
mohl, včetně peněz. Vlastně jsem se kvůli 
plachetnicím ani neoženil. 

Je ještě něco, co byste chtěl ve 
své mořeplavecké zálibě podniknout?
Před nedávnem jsem se vrátil z plavby po Itá-
lii. V současné době sice již nemám loď, ale 
jsem vždy rád, když mě někdo z přátel pozve ke 
společné plavbě. Takže jsem ještě neskončil…

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Zažijte mořeplavbu s panem Zítkem, pusťte si video z plavby lodí Tanga 
Roa přes tři moře a čtyři přístavy, kde loď urazila úctyhodných 2001 mil. 
Podíváte se k Rudému moři, do Ománu, na pyramidy či sfingu do Egypta, 
do Luxoru do Údolí královen či do Izraele. Cestou spatříte delfíny, podíváte 
se do útrob plachetnice a neunikne vám ani vaření na lodi… 
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■ 20. 5. 2022 uplyne pět 
let od instalace sochy 
Švejka v Kralupech.

Socha Švejka je tu s námi již pět let

Připomeňme 
si slavnostní 
odhalení 
sochy...

...či besedu 
s panem 
Radko 
Pytlíkem 
nejen o její 
instalaci.
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Na své lodi v Rijece 
v červenci 1968
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M ístní amatérský divadel-
ní spolek Scéna Kralu-

py letos slaví svou 90. sezónu. 
A nemohl si nadělit lepší dárky. 
S komedií od Woodyho Allena 
Central Park West se zúčast-
nil krajské postupné přehlídky 
Tříska 2022, která se odehráva-
la v Disku v Praze. Odborná po-
rota ve složení profesionálních 
divadelníků nás doporučila na 
Národní přehlídku amatérské-
ho činoherního divadla Diva-
delní piknik Volyně 2022, kte-
rá se koná v jižních Čechách na 
začátku července.

S naší nejnovější hrou od brit-
ské dramatičky Charlotte Keatley 
„Máma říkala, že bych neměla“ 
jsme nejenom vyprodali na kon-

ci března Činoherní klub v Praze, 
ale na krajské přehlídce v Mostě 
s názvem Přemostění 2022 jsme 
získali další doporučení na Diva-
delní piknik 2022, čestné uznání 
za inscenaci a cenu poroty za he-
rectví všech čtyř hereček.

Tímto srdečně zveme na 
představení „Máma říka-
la, že bych neměla“, které 
budeme hrát 8. 5. 2022 od 
20:00 v naší divadelní Klu-
bovně. Datum není náhod-
né, je to na Den matek, pro-
to vezměte svou mámu nebo 
babičku a darujte jí dárek – 
společný zážitek v divadle. 
Těšíme se na vás a přejeme 
krásné květnové dny.

HELENA PLICKOVÁ, DS SCÉNA KRALUPY

Změna programu vyhrazena.
Koncerty se konají od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves za dodrže-
ní všech aktuálních epidemiologických opatření. Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden 
před koncertem u tajemnice KPH paní Ing. Hronkové (tel.: 725 837 912,  
e-mail: hronkovai@seznam.cz).
Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní.
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 hodin ze zastávky autobusu MHD Na 
Jízku a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.
Těšíme se na setkání s vámi,

PETRA OČENÁŠKOVÁ,
PŘEDSEDKYNĚ KPH

Pondělí 9. 5. 2022

Čtvrtek 26. 5. 2022

Loutkový soubor Rolnička uvede  
25. května 2022 v 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku ,,PEKELNÉ SRDÍČKO“.
Místo konání: zadní trakt KD Vltava.

Úspěchy kralupského 
divadla Scéna

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, z. s.

50. ročník Hudebních slavností  
Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
Přijměte prosím naše srdečné pozvání na dva zahajovací květnové koncerty 

jubilejní sezóny KPH:

Koncert v rámci festivalu Americké jaro
Kenny Broberg (US) - klavír

Koncert Klavírní duo Schiavo-Marchegiani 
pořádaný ve spolupráci s Česká kultura 
z.s. a Istituto Italiano di Cultura Praga
Marco Schiavo (IT) – klavír, Sergio 
Marchegiani (IT) – klavír

KVĚTNOVÁ VÝROČÍ

8. KVĚTEN 1945  
– DEN OSVOBOZENÍ

Pietní zastavení u pomníků  
se uskuteční v pátek 6. května 2022:

Lobeček - 10:00 hod., sokolovna 
- 10:15 hod., ZŠ Komenského - 
10:20 hod., pomník Nesmrtelným 
– ulice Palackého - 10:30 hod., 
Hostibejk - 10:40 hod., hřbitov - 
10:50 hod., pomník v Minicích - 
11:05 hod., pomník u ZŠ 28. října 
v Mikovicích - 11:15 hod., pomník 
v Zeměchách - 11:30 hod. (časy 
jsou orientační).

Připomeňme si historické události z května roku 
1945 v článku pana Stupky:

http://www.kralupskyzpravodaj.cz/2015/05/ 
09/kralupy-v-kvetnu-roku-1945/

Bombardování Kralup n. Vlt. 
(autentický přepis)
„Den hrůzy bylo možno nazvat tep-
lým slunečným dnem, byl to 22. bře-
zen 1945. Před půl jednou hodinou 
polední ozvaly se zde úpěnlivé hlasy 
sirén oznamující nebezpečí náletu. 
Po delší chvíli bylo vidět ve směru 
od Mělnicka ku Kralupům ve velikos-
ti holuba letící skupiny letadel, ale 
nebylo možno zjistit pouhým okem, 
mnoho-li jich je skupin. Když prv-
ní skupina již se zdálo, že jest nad 
Otvovicemi, ozvalo se takové několik 
vteřin trvající rachocení, jako když se 
sype něco přes železné rolety, detonace a čpavý černý dým 
nad městem se po pětkráte opakoval, zde okna dveře se 
třásly, lidé vybíhali ven bojíce se sesutí svých domků. Když 
letadla odletěla ze všech stran, lidé vybíhali shromažďu-
jíce se, někteří šli se podívat na dílo zkázy města Kralup.

Všeobecně byl nálet odsuzován, vždyť zde nebyla 
žádná výroba tak důležitá k prodloužení války vedoucí 

a konec její byl již na dosah ruky. 
Zděšení lidé, kteří opouštěli Kralu-
py, vyprávěli o hrůzách tam proži-
tých. Sto a sto bomb bylo svrhnuto 
na město, které bylo z 80 % zniče-
no. Některé domy byly až do zá-
kladu rozbořeny, obyvatelé, kteří 
nálet přežili, se po okolí rozjížděli 
hledajíce úkryt. Také zde několik 
rodin až do konce války se zdržo-
valo. Hmotná škoda způsobená 
Kralupům odhadnuta na jednu mi-
liardu. Ze sedmitisícové výše byly 
vrhány bomby, několik metrů auta 
těžká tvořila jámy v průměru až 10 

metrů a hloubku 3 metry. Zasáhnuté domy proraženy 
až do sklepů, změnily se v úplné rumiště. 48 podniků 
průmyslových a zemědělských těžce poškozeno, 63 
obchodních a živnostenských utrpělo velké ztráty, o ži-
vot přišlo 145 lidí, kancelářské a jiné spisy byly výbu-
chy rozmetány a nalezly se až v letecké cihelně.“

ZPRACOVALA ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Ohlédněme se zpět časem, 
co bylo zaznamenáno v holubické kronice bezprostředně po náletu  
na Kralupy (zdroj: kronika Holubic z roku 1882). 
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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 parkovací-
ho lístku: 200 Kč  Úhradu parkovného proveďte v RECEPCI MěÚ (přízemí) * INFOCENTRUM - TEL.: 315 739 811. 

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

Patříte i VY mezi úspěšné kralupské podnikatele?  
Rádi byste participovali na dobré věci?

Sociální služby města Kralupy nad Vltavou přišly v nedávně době 
(doslova ze dne na den) o jeden ze svých automobilů, kterým 
obsluhují klienty. MěÚ Kralupy nad Vltavou na situaci zareagov-
alo a požádalo o dotaci na ekologický elektromobil, současně 
však vyzývá podnikatele, aby projekt finančně podpořili. 

Zapojením do projektu pomůžete nákupu chybějícího 
automobilu pro převoz seniorů, získáte zviditelnění v podobě 

bezplatné inzerce na webu a Facebooku Kralupského Zpra-
vodaje. Následně bude projekt komunikován formou jmenného 
poděkování sponzorům (v rámci tištěného i online měsíčníku). 
Dárce si bude moci obnos odečíst z daní a rovněž získá pamět-
ní 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!

MÁŠ VRTULI U ZADKU...

T o o mě říká moje teta :). Neposedím. Pasivita 
mě ničí. Jsem pořád v trapu. Něco dělám. Milu-

ju pohyb. Pohyb je život. 
Ale v práci je nutné sedět, psát za pochodu se 

fakt nedá… nebo?
Sedění je třeba vykompenzovat. Přijedu do-

mů, pověnuju se rodině, nakrmím čtyřnohé členy 
domácnosti, ty dvounohé taky :). Kontrola úkolů, 
odvoz na kroužek, drobný úklid. Kafe! Velký! A se 
spoustou mlíka! Toho červenýho! A něco dobrýho 
na zub, pečenýho, domácího. Nešidit máslo, plno 
tvarohu, kakaa, ovoce… Není na tom světě krásně? 

Jé, ještě pověsit prádlo, uf…
Hurá! Konečně 

hotovo, honem ven, 
než po mně někdo 
něco bude chtít :). 
Co je dnes za den? 
No přece „kolo-
běžka den“! Suché 
cesty, modrá oblo-
ha, svěží jarní větřík. 
Svištím si to „hla-
va-nehlava“ směr 
Okoř. Bacha, díra! 
Kolobrnda úpí, kov 
jiskří o asfalt, ale to 
mě netrápí, zespoda 

to není vidět :). Kochám se krajinou, ptáci zpívají. 
Auta mě míjí nebezpečně blízko, magoři, kdyby mě 
smetli, ani by si nevšimli… 

Vracím se zpět, Noutonice, Svrkyně, Kozinec, 
tradá… vjezd do cílové rovinky. Jsem v ulici… Mám 
kámoše. Jede se mnou. Asi „čtyřleťák“, taky na 
„kolobrndě“. Myslí, že budeme jezdit spolu :). 
Dětská bezprostřednost je kouzelná… Kouká na 
mě, dost divně. Šrotuje mu to. Pak z něj vypad-
ne: „A kolik ti je?“ Tak to mě dostal... Kluk jeden 
ušatej. Asi mu to „neštimuje“, tak velká a na ko-
loběžce… „Chlapečku, já jsem tak stará, že si to 
ani neumíš představit.“ Musela jsem se smát… 
Říkám mu: „Uháněj domů, už je pozdě, maminka 
se o tebe bude bát.“ A on: „Tak zítra.“ Úsměv na 
tváři jsem měla ještě dlouho… 

Angličan by řekl: „He made my day.“ :)
ANDREA JŮNOVÁ, 

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

PO-ÚT: Pokladna uzavřena (tel.: 315 726 101)
ST-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. 

KVĚTEN 2022

Pondělí 2. května  
Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar 

CYRANO (VYPRODÁNO)
Čtvrtek 5. května  19:30

TANČÍRNA
Sobota 7. května 

JAZZOVÝ FESTIVÁLEK U ŘEKY 
Neděle 8. května  9:00–13:00

FARMÁŘSKÉ TRHY
Neděle 8. května  17:00–22:00

VĚNEČEK KURZŮ TANCE
 – večerní kurz

Vstupné: 170,-, 150,- na stání

Středa 11. května  18:30

ZUŠ – VZPOMÍNKOVÝ KONCERT 
na zesnulého kolegu J. Gombose

Čtvrtek 12. května  16:00–19:00

ČAJ O PÁTÉ 
Pro velký zájem jsme Čaj o páté o půl hodinky pro-
dloužili. ZAČÁTEK AKCE JE OD 16:00 HODIN!

Úterý 17. května  18:00–20:00

ZUŠLECHTĚNÍ UMĚNÍM
Středa 18. května 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH 
TANEČNÍCH KURZŮ 
pro mládež, kancelář KD 

Sobota 21. května  14:00

KRALUPSKÝ TALENT 2022 
Tradiční přehlídka mladých talentů. Účast v po-
rotě přislíbily Míša Břízová a Míša Tomešová. 

Vstupné: 120,-

Pokračovací taneční kurzy pro mládež: 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6. od 18:00 do 19:45
BĚHEM VELMI BOHATÉHO PROGRAMU ZAŽIJETE:
12:00 - výstavu historických automobilů doprovázenou 
živým vystoupením dixielandové kapely, Palackého nám.;
12:30 - promenádu s kočárky;
13:30 - průvod městem (od náměstí k DPS a zpět) s 
Bohemian Marching Bandem;
14:30 - návrat k náměstí, připojení historických auto-
mobilů, přesunutí pod most;
14:45-15:00 - zahájení festivalu starostou města;
15:10-16:10 - Big Band Kralupy; 
16:30-17:30 - a cappella  Let´s Go! 
18:00-19:00 - Petr Kroutil a Pink Swing s bubeníkem 
Daliborem Gondíkem;
19:30-20:30 - Laco Déczi a Celula New York;
21:00-22:00 - DJ Mersi - elektroswing party;
16:10, 17:30, 19:00 - ukázky a výuku dobových tanců s 
Nikol Mikeskovou;
SP PRAHA LODNÍ DOPRAVA: 7. 5. Lodní linka Praha–
Kralupy. Odplutí z Prahy 8:15, připlutí do Kralup 
12:00; 15:30–16:30 - okružní plavba pro veřejnost, 
max. kapacita 100 osob; 8. 5. Lodní linka Kralupy 
nad Vltavou-Praha. Odplutí z Kralup 10:30, připlutí do 
Prahy 14:30. Lodní lístky v předprodeji na e-shopu  
www.sppraha.cz nebo je lze koupit i přímo na lodi 
těsně před vyplutím; ochutnávku mladých vín  
s Vinotékou Na Františku; dílničky pro děti s Charitou 
Kralupy; pestrou nabídku občerstvení.
Patronem a moderátorem akce je hudebník Petr Kroutil.

VÝHRADNÍ SPONZOR: 

Více na www.kasskralupy.cz, facebook.com/KDVltava

VSTUP 
NA AKCI 

VOLNÝ

JAZZOVÝ FESTIVÁLEK U ŘEKY
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Milí Kralupané,
dovolte, abychom vás touto ces-
tou pozvali na blížící se kulturní 
podniky v našem městě!

Již v sobotu 7. května pro 
vás ku příležitosti oslav 
120. výročí povýšení Kra-
lup na město pořádáme 
slavnostní dobový pro-
gram. Ten vypukne hned v po-
ledne na Palackého náměstí, kde 
představíme kupříkladu před-
válečná vozidla a kočárky. Pro-
gram se v průběhu odpoledne 
za doprovodu „Marching band“ 
přesune na prostranství levého 
břehu řeky Vltavy. Zde na vás 
bude čekat koncertní pódium, 
ze kterého se po zbytek dne bu-
dou linout jazzově laděné tóny, 
dále výletní loď Jan Plezier, na 
jejíž palubě můžete absolvovat 
plavbu po Vltavě, instalujeme 
dílničky pro děti, nabídneme 
ochutnávku vín, program bude 
opravdu bohatý. Až do pozdního 
večera vás budou hudebně i ver-
bálně doprovázet hvězdy největ-
šího formátu. Moderování akce 
se ujmou pánové Petr Kroutil za 
asistence Dalibora Gondíka. Jis-
tě tak oslavy našeho města bu-
dou v dobrých rukou a o zábavu 
bude postaráno.

A další velmi očekávanou 
městskou akcí budou pak 
červnové oslavy Dnů Kra-
lup. Ty odstartují hned prv-
ního dne v měsíci a jejich 
program se uzavře v nedě-
li 5. 6. Ohledně výčtu všech 
plánovaných akcí bych vás měl 
nejlépe odkázat na konkrétní 
plakát, letáky, facebookový pro-
fil Dny Kralup a stejnojmenný 

web, jelikož bych nechtěl niko-
ho z účinkujících opomenout. 
Předešlu však, že hlavní kultur-
ní program je směřován na ná-
městí v pátek 3. 6. Toto odpole-
dne zde mimo jinými vystoupí 
i populární Vojtěch Kotek s ka-
pelou. Bude následovat projekce 
letního kina vedle kostela a mů-
žete se těšit na znatelně větší 
plátno než v letech minulých. 

V sobotu musím zmínit hlav-
ní program na pravém břehu 
v podobě legendárních Olympic. 
Mezi další vystupující hudební 
stálice patří Jaroslav Uhlíř, zpě-
vák z ostrova Vanuatu se stej-
nojmennou kapelou či maďar-
ští Rammstein Tribute a mnozí 
další. Novinkou bude půlnoční 
laserová show namísto ohňo-
stroje. Připravujeme opět výlet-
ní plavby lodí. Nebudou chybět 
ani závody rychlých člunů. V do-
provodném programu se budou 
prezentovat mnohé kralupské 
kluby a organizace. V neděli se 
můžete přijít podívat na středo-
věkou osadu Falconia zbudova-
nou po celý víkend na paloučku 
u řeky. Simultánně budou v tom-
to týdnu po městě probíhat dal-
ší akce a podniky. Na všechny 
akce je vstup zdarma. Sleduj-
te tedy facebook Dny Kra-
lup či www.dnykralup.cz 
pro úplný itinerář a nejnověj-
ší informace o programu, aby 
vám vaše oblíbené koncer-
ty či jiná vystoupení neunikly. 
S přáním příjemných zážitků 
vás za celý náš tým na zmiňo-
vané akce zve

ROBIN JANOŠ, 

ŘEDITEL KASS

Pozvánka na jarní 
kulturní akce v Kralupech
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NE 1. 5.
 14:30 
MIMI & LÍZA: ZAHRADA
Animovaný • Slovensko/Česko • 2022  

• vstupné 100 Kč

  17:00 
VYŠEHRAD: FYLM 
Komedie/sportovní • Česko • 2022  

• vstupné 140 Kč

 20:00 
Po čem muži touží 2 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

ST 4. 5.
 17:00 
POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama/životopisný/sportovní • Česko • 2022 

• vstupné 130 Kč

 20:00 
PROMLČENO
Krimi/thriller • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

ČT 5. 5.
 17:00 
ZLOUNI 
Animovaný/akční/komedie/krimi/rodinný • 

USA • 2022 • dabing • vstupné 130 Kč

 20:00 
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ – 
premiéra 
Akční/fantasy/horor • USA • 2022 • dabing 

• vstupné 140 Kč

PÁ 6. 5.
 17:00 
VYŠEHRAD: FYLM 
Komedie/sportovní • Česko • 2022  

• vstupné 140 Kč

 20:00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

SO 7. 5.
 14:30 
JEŽEK SONIC 2 
Akční/dobrodružný/komedie/rodinný/sci-fi • 

USA/Japonsko • 2022 • dabing  

• vstupné 130 Kč

 17:00 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný/rodinný/fantasy • USA • 2022 

• dabing • vstupné 140 Kč

 20:00 
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 
Akční/fantasy/horor • USA • 2022 • titulky  

• vstupné 140 Kč

NE 8. 5.
 14:30 
ZLOUNI 
Animovaný/akční/komedie/krimi/rodinný • 

USA • 2022 • dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ – premiéra
Komedie/romantický • Slovensko/Česko • 

2022 • vstupné 140 Kč

 20:00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

ST 11. 5.
 17:00 
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
Akční/fantasy/horor • USA • 2022 • titulky  

• vstupné 140 Kč

 20:00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

ČT 12. 5.
 15:00 
KINO SENIOR – PROMLČENO
Krimi/thriller • Česko • 2022 • vstupné 
70/140 Kč

 17:00 
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK – 
PREMIÉRA
Animovaný/dobrodružný/rodinný • Belgie/
Francie • 2022 • vstupné 130 Kč

 20:00 
ŽENY A ŽIVOT – premiéra
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

PÁ 13. 5.
 17:00 
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 
Komedie/romantický • Slovensko/Česko • 

2022 • vstupné 140 Kč

 20:00 
PRAŽSKÝ VÝBĚR - SYMPHONY 
BIZARRE
Dokumentární/hudební • Česko • 2022 • 

vstupné 140 Kč

SO 14. 5.
 14:30 
JEŽEK SONIC 2 
Akční/dobrodružný/komedie/rodinný/sci-fi • 

USA/Japonsko • 2022 • dabing  

• vstupné 130 Kč

 17:00 
ŽENY A ŽIVOT 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

 20:00 
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
Akční/fantasy/horor • USA • 2022 • dabing 

• vstupné 140 Kč

NE 15. 5.
 14:30 
ZLOUNI 
Animovaný/akční/komedie/krimi/rodinný • 

USA • 2022 • dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

 20:00 

ŽENY A ŽIVOT 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

ST 18. 5.
 17:00 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný/rodinný/fantasy • USA • 2022 

• dabing • vstupné 140 Kč

 20:00 

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

ČT 19. 5.
 17:00 

JEŽEK SONIC 2 
Akční/dobrodružný/komedie/rodinný/sci-fi 

• USA/Japonsko • 2022 • dabing • vstupné 
130 Kč

 20:00 

CO JSME KOMU VŠICHNI 
UDĚLALI? – premiéra
Komedie • Francie • 2022 • dabing  

• vstupné 140 Kč

PÁ 20. 5.
 17:00 

POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama/životopisný/sportovní • Česko • 2022 

• vstupné 130 Kč

 20:00 

ŽENY A ŽIVOT 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

SO 21. 5.
 14:30 

ZLOUNI 
Animovaný/akční/komedie/krimi/rodinný • 

USA • 2022 • dabing • vstupné 130 Kč

 17:00 

ŽENY A ŽIVOT 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

 20:00 

VYŠEHRAD: FYLM 
Komedie/sportovní • Česko • 2022  

• vstupné 140 Kč

NE 22. 5.
 14:30 
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 
Animovaný/dobrodružný/rodinný • Belgie/
Francie • 2022 • vstupné 130 Kč

 17:00 
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
Akční/fantasy/horor • USA • 2022 • dabing 

• vstupné 140 Kč

 20:00 
ŽENY A ŽIVOT 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

ST 25. 5.
 17:00 
ŽENY A ŽIVOT 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

 20:00 
ŽHÁŘKA 
Drama/horor/thriller/sci-fi • USA • 2022 • 

titulky • vstupné 140 Kč

ČT 26. 5.
 15:00 
KINO SENIOR – 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
Komedie • Česko • 2022 • vstupné 70/140 Kč

 17:00 
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT – 
premiéra
Komedie/akční • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

 20:00 
TOP GUN: MAVERICK – premiéra
Akční/drama • USA • 2022 • titulky  

• vstupné 140 Kč

PÁ 27. 5.
 17:00 
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
Akční/fantasy/horor • USA • 2022 • dabing 

• vstupné 140 Kč

 20:00 
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ – 
PREMIÉRA
Dokumentární/hudební • Česko • 2021 
 • vstupné 140 Kč

SO 28. 5.
 14:30 
BOBOVY BURGERY VE FILMU – 
premiéra
Animovaný/komedie • USA • 2022 • dabing 

• vstupné 130 Kč

 17:00 
TOP GUN: MAVERICK 
Akční/drama • USA • 2022 • dabing • 

vstupné 140 Kč

 20:00 
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT 
Komedie/akční • Česko • 2022 • vstupné 140 Kč

29. 5.
 14:30 
JEŽEK SONIC 2 
Akční/dobrodružný/komedie/rodinný/sci-fi • 

USA/Japonsko • 2022 • dabing  

• vstupné 130 Kč

 17:00 
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT 
Komedie/akční • Česko • 2022 • vstupné 
140 Kč

 20:00 
TOP GUN: MAVERICK 
Akční/drama • USA • 2022 • dabing • 

vstupné 140 Kč

KaSS si vyhrazuje právo na změnu programu.
Kino Vltava – náměstí J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827,
předprodej: 315 726 101, kasskralupy.cz

PROGRAM 
KINA 
VLTAVA
Pokladna otevřena vždy hodinu před začátkem 
první projekce. Vstupenky lze také kupovat 
online na kasskralupy.cz.

KVĚTEN 2022

TOP GUN: 
MAVERICK  
26. 5., 28. 5. 
a 29. 5.
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Paní Volfová, paní Losová, jak to vypadalo 
na úřadu v době vašich začátků (v 90. 
letech) ve srovnání s nynější situací?
V roce 1992, kdy jsme nastoupily, byl úřad 
daleko menší, měl nižší počet zaměstnan-
ců. Agenda se nám o dost rozrostla a s ní se 
navýšil i počet zaměstnanců v roce 2003 po 
zrušení okresních úřadů, kdy se náš úřad 
stal úřadem s rozšířenou působností. 

Vývoje doznala i podoba občanského 
průkazu, ten měl dříve formu knížky, ny-
ní je to kartička. V současné době vyřizu-
jeme hodně ztrát těchto průkazů, otázka 
je, čím je to způsobené, je to tím, že dříve 
člověk u sebe občanku tolik nenosil? Nebo 
byli lidé zodpovědnější?

Také vnímáme větší provoz žádostí 
o změny, je větší fluktuace osob v rámci 
bydliště, lidé mění stavy, příjmení… To sa-
mé se týká pasů, dříve byly děti uvedené 
v pasu rodiče, nyní musí mít každé svůj 
pas již od miminka. 

V minulých dobách to bylo pro úředníky 
tedy jednodušší, nevydávalo se tolik dokla-
dů. Když se dříve někdo oženil, do knížky se 
dopsala změna stavu, posvětila se razítkem 
a doklad sloužil dál. 

Jak se rozrostlo osazenstvo úřadu za 30 let?
Z původních 30 zaměstnanců je jich nyní 
cca 120. Dříve to bylo komornější, jezdili 
jsme spolu na výlety, všichni jsme se vešli 
do jednoho autobusu a užili si mnoho leg-
race, více jsme utužovali kolektiv. Nyní je 
to složitější.

Předpokládám, že se za ta leta zvýšila 
i spádovost obslužnosti občanů…
Obslužnost se zvýšila o více než 100 %. Nej-
větší počty žadatelů o doklady zaznamená-
váme od doby, kdy se o občanské průka-
zy a pasy nemusí žádat dle místa trvalého 
pobytu. Nárůst souvisí i s přestěhováním 
úřadu na náměstí, jsme tak dobře umístěni, 
že k nám jezdí žadatelé od Prahy či Kladna. 
Je sem dobré spojení vlaky, od dráhy je to 
kousek, občané vítají i příjemnou možnost 
parkování v podzemních garážích, celko-
vě sem lidé chodí rádi vzhledem k novým 
a hezkým interiérům úřadu. 

Které období bylo v rámci vaší dlouhé 
působnosti na MěÚ nejhezčí?
Když jsme byly mladé :). Na tom starém 
úřadu. To byl kolektiv menší a soudržnější, 
všichni jsme se znali, velmi jsme si rozu-
měli. Dělaly se různé společné akce (výlety, 
oslavy). Všichni jsme se potkávali na scho-
dech, přitom prohodili pár slov. Nyní už 
se tolik nevídáme, míjíme se v prostorech 
budovy. Na druhou stranu je tady mnohem 
hezčí prostředí, komfortní výtah, větší kli-
matizované prostory, v zimě neprofukuje 
okny. Prostředí je důstojnější jak pro nás, 
tak pro občany. 

A které nejpodivnější?
Jednou nehezkou etapou byla doba povod-
ní, to se držely služby celé noci. 

Druhé podivné údobí je od počátku covi-
du-19 do současnosti. Lidé jsou nešťastní, 
projevují se ty horší stránky v nich. Někteří 
jsou bojovní, někdy až zlí, plánovitě při-
cházejí s tím, že se jdou na úřad vykřičet. 
A když se navíc takovému člověku nevy-
hoví, protože to není možné, vybíjí si svou 
zlost ještě více. Bývají vulgární, jejich slova 
se ani nedají opakovat, následně posílají 
stížnosti. Člověk se s tím musí naučit pra-
covat, aby se z toho nezbláznil. Když vám 
po ránu přijdou dva až tři takoví, zkazí vám 
den. Máme však i dobré dny, těch je na-
štěstí většina. 

Paní Volfová, kolik voleb jste na MěÚ 
zajistila?
Nepočítaně. V řádu desítek. Zajišťujeme 
krajské, senátní a prezidentské volby, také 
volby do Poslanecké sněmovny, zastupitel-
stev obcí či Evropského parlamentu. Volby 
se konají každý rok, někdy i dvakrát. 

Které volby byly nejnapínavější?
Nejdůležitější jsou ty parlamentní, lidé o ně 
mají největší zájem. Napínavé byly i prezi-
dentské volby, vydaly jsme rekordní počet 
voličských průkazů, aby lidé mohli volit 
jinde, když tu nebyli. I volby do zastupitel-
stva jsou zajímavé. Každé volby mají něco 
do sebe. Když vzniká nějaká nová strana, 
se zájmem sleduji, jak ve volbách obstojí. 

Kolik referend jste na MěÚ zažila? 
Jedno celorepublikové, které se dotazovalo 
občanů na vstup ČR do EU a jedno lokální.

Paní Losová, kolik se za vaší působnosti 
odehrálo svateb?
To nelze spočítat, v 90. letech bylo ročně 
zhruba 140 svateb, poté počet svateb klesal 
a v covidové době jich bylo jen 60.

Kolik se za tu dobu narodilo nových 
kralupských občánků?
Mám bohužel přehled jen o těch, co se zde 
chtějí nechat „uvítat“, není to tedy komplet-
ní. Jelikož zde nemáme porodnici a děti se 
tak rodí v okolních městech, nemám přehled 
(tento přehled má pouze evidence obyvatel).

Dá se podle „vítaných“ dětí odhadnout 
trend porodnosti?
Řekla bych, že porodnost neklesá, je to po-
řád stejné. 

V poslední době zaznamenávám velký ná-
růst žádostí o „určení otcovství“, lidé vstu-
pují méně do manželských svazků, žijí spo-
lu „na hromádce“ i s několika dětmi. Když 
jsme dříve měli 20 těchto určení za rok, bylo 
to hodně, nyní jich máme ročně okolo 150. 

Jaké nejzvláštnější jméno dítěte vám 
utkvělo v paměti?
Nyní jsou trendová cizokrajná jména, je to 
i vlivem smíšených párů, co se národnosti 
týká. Měli jsme tu rodinu z Fidži, jejich jmé-
na jsou vskutku exotická. Na druhou stranu 
se opět vrací do módy klasická česká jména.
 
Děkuji za rozhovor, gratuluji k vaše-
mu úctyhodnému pracovnímu jubileu 
a přeji mnoho dalších spokojených let 
v kanceláři kralupského úřadu.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Dagmar Volfovou, vedoucí správního odboru a Hanou Losovou, matrikářkou MěÚ Kralupy n. Vlt.

Za prací s úsměvem
■ V zaměstnání trávíme třetinu dne, zásadní část života, u které člověk váží, zda mu jeho pracovní náplň dává 
smysl. Spokojenost na pracovišti ovlivňuje míra osobního naplnění, přátelská atmosféra, různorodá a zajímavá 
činnost, šance profesního růstu, odpovídající finanční ohodnocení či možnost skloubení pracovního a osobního 
života. Pro každého je poměr vah trochu jiný. V každém případě je důležité, aby člověk byl v práci rád, toho 
jsou krásným důkazem dvě milé dámy, které se mohou pyšnit čestným statusem 2. a 3. služebně nejstarší 
zaměstnankyně Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
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■ Málokoho by napadlo, že stavba 
kostela může mít i pragmatičtější 
důvod, než je vybudování místa pro 
bohoslužby a setkávání věřících. 
Příkladem může být právě náš 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Václava. 

K dyž se Kralupy staly r. 1881 městysem 
a získaly přídomek „nad Vltavou,“ 

k městskému titulu jim chyběl jen kou-
sek. Městský znak (získaný 1884) a vlast-
ní chrám. Bez něj by město nemohlo být 
městem, a tak se rozběhl smělý projekt vy-
budování důstojného a reprezentativního 
svatostánku, který by zvedl nejen prestiž 
rozvíjející se obce, ale přinesl kýžené po-
výšení mezi města.

O stavbě místní výbor, který byl obdobou 
zastupitelstva, rozhodl již v roce 1878, avšak 
kromě projektu chyběly potřebné prostřed-
ky. Během deseti let se sice podařilo vybrat 
přes 11 tisíc zlatých, ale tato částka byla stále 
nedostačující. Pro představu, o jak velkou 
sumu se jednalo, stačí uvést měsíční mzdu 
úředníka, která činila 25 zlatek (zedník vy-
dělával o 10 zlatých více). Kilo másla stálo 
jeden zlatý a kalhoty si v té době mohl člověk 
pořídit od čtyř do devíti zl. Vybraná suma 
by tak jistojistě stačila na velkolepou osla-
vu k povýšení Kralup, ale slavit nebylo co.

Obrat nastal až v roce 1894 díky velko-
rysému daru teologa, profesora Karlovy 
university, altruisty a pražského proboš-
ta v jedné osobě Msgr. Eduarda Tersche. 
Částka 78 000 zlatých, kterou na stavbu 
věnoval, pomohla pokrýt nejen 2/3 nákla-
dů, ale posloužila i pro vybavení nového 
kostela, který jeho donátor navíc obdaroval 
třemi zvony.

Plány novogotického chrámu z dílny 
J. Kaury sice musely být přepracovány 
a zdobnost stavby zredukována (původní 
plány jsou k vidění v prostorách městského 
úřadu), ale ani to neubralo na její velkole-
posti, která dle nových plánů od A. Živného 
započala roku 1894. Práce byly tak rychlé, 
že již 27. října o rok později mohl být kra-
lupský kostel vysvěcen. První kázání zde 
nepronesl nikdo jiný, než právě jeho me-
cenáš E. Tersch.

A snad právě na tohoto člověka se sluší 
v letošním roce, kdy si Kralupy připomí-
nají 120 let od svého povýšení na město, 
zavzpomínat. Přestože se naše město již 
od svého počátku nepřetržitě mění a dyna-
micky rozvíjí, jediné zůstává stejné. Jeho 
středobod v podobě kostela, nad nímž ční 
jeho 63 metrů vysoká věž. Kdo ví, jak by 
to s naším městem bylo, nebýt právě oné 
štědře otevřené ruky.

JINDŘICH BARTOVANEC HAVLÍK

Kralupský kostel: cesta 
k městskému titulu

 Stavba je nezvykle směřována na sever. 
Důvodem byla již existující zástavba v centru, 
mezi kterou se kostel musel vměstnat.
 Ve věži jsou již třetí zvony. Každá ze světových 
válek pro kostel znamenala rekvizici.
 Vedle městského znaku nad vchodem je také 
černozlatý znak Pražského proboštství, v jehož 
čele stál E. Tersch od roku 1891 až do své smrti 
v roce 1898. Pochován je právě v kralupském 
kostele.

„ZAJÍMAVOSTI 
KRALUPSKÉHO KOSTELA“

FO
TO

: A
N

D
R

EA
 J

Ů
N

O
VÁ

KRALUPY SOUTĚŽÍ O TITUL  
„OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM“
V dubnu jsme odstartovali činnost mezigeneračních setkání skupiny dětí ze ZŠ 
Gen. Klapálka a kralupských seniorů. Ve společenské místnosti domu s pečo-
vatelskou službou proběhla v  březnu a dubnu pravidelná středeční setkání. Na 
první schůzku přišly na návštěvu děti, které se setkáváním v „předcovidové“ do-
bě začínaly. Dnes jsou to už šesťáci, a tak pro další setkávání předali štafetu 
mladším spolužákům. Atmosféra na setkáních byla příjemná. Úspěšně začali 
i seniorští němčináři. Cyklus tematických přednášek (především s cestovatel-
skou tematikou) přilákal množství zájemců a bude dál pokračovat. Ve spolu-
práci s Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou se uskutečnila ekologická 
vycházka. Děti a senioři společně vyšli na procházku do jarní přírody. S lektory 
ekocentra jsme zjistili, že i v sídlištním prostředí můžeme pozorovat mnoho růz-
ných stromů, rostlin a živočichů. Je patrné, že senioři mají zájem se potkávat 
a podílet se na životě kralupské komunity.

Ve spolupráci s městem Kralupy a DPS byl vypracován projekt na pořízení 
materiálního zázemí a zabezpečení další činnosti komunitního centra. Projekt 
byl zaslán do soutěže MPSV ČR o titul „Obec přátelská seniorům“.

Obec přátelská seniorům usiluje o propagaci proseniorské atmosféry v ob-
cích České republiky a podněcování jejího rozvoje.

Srdečně zveme na besedu se spisovatelkou a herečkou Ivou Hüttnerovou 
ve středu 11. května ve 13 hodin v jídelně zeleného domu s pečovatelskou 
službou.

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

vás zve na procházku k rozhledně Doubravka
Kdy? V sobotu 14. května 2022.

Doubravka XIV. je rozhledna v lesoparku Čihadla 
na kopci Horka v Kyjích, poblíž Černého Mostu v 
městské části Praha 14. I s korouhví je vysoká 
23,5 metru, po 98 schodech lze vyjít do výšky 
20 m. Výstavba probíhala od června 2017 do 
června 2018. Autorem návrhu je prof. Ing. arch. 
Martin Rajniš spolu se svým ateliérem Huť ar-
chitektury, který stavbu i realizoval.
Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 

v  8:42 hod. na Masarykovo nádraží. Dále bu-
deme pokračovat metrem na konečnou stanici 
Černý Most. S mimokralupskými členy se sejde-
me před 10. hodinou před stanicí metra (po vy-
stoupení z metra budeme pokračovat přes lávku 
nad autobusovým nádražím).
Tato vycházka je realizována s finanční podpo-
rou MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Helena Zákoucká.

rodáci�
Milí rodáci a příznivci našeho sdružení, jste 
zváni na výroční schůzi ve čtvrtek 12. květ-
na do penzionu. Po dvouleté pandemické 
přestávce se opět sejdeme v 15:00 hodin.

Plánovaný výlet 2. června zůstává, ale 
je změna – pojedeme na zámek v Hrádku 
u Nechanic. Vzhledem k nárůstu cen po-
honných hmot je nutné volit bližší destina-
ci. I tento novogotický zámek má své kouz-
lo a krásný anglický park.

Těšíme se na shledání a krásný zážitek.
Zájemci budou moci zaplatit na výroční 

schůzi, nebo se objednat na tel.: 728 939 510.
Upozorňujeme, že do penzionu je nutné 

mít roušky.
Členky výboru Sdružení rodáků a přízniv-

ců Kralup n. Vlt. 

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

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

80 let

Jiří Hubálek

Jan Novák

Eliška Solarová

Jindřich Thér

Helena Hudecová

Monika Trpišovská

Zdeněk Pícha

Jarmila Alingerová

Agneša Mácsodiová

85 let

Karel Čipera

Jaroslava Česáková

Marie Hořáková

Anna Šályová

Ladislav Hynek

Alena Janáková 

Jaromír Janko

Ing. Hana Dočkalová

92 let
Jaroslava Maříková

Marie Kopečková

94 let

Věra Pařízková

Marie Těšíková

Hana Dočekalová

Vladimír Minář

Anna Hlinovská

95 let Josef Krumpholc

Všechno nejlepší  
k Tvým 80. narozeninám, 
Jindřichu!
Tolik let, tolik zážitků, 
tolik vzpomínek. Přejeme 
Ti ze srdce prožití dalších 
let s láskou, zdravím  
a štěstím.
Rodina Thérova

V květnu, měsíci 
lásky, se dožívá 
zaměstnankyně  
KD Vltava paní Jitka 
Košťálová krásného 
kulatého životního 
jubilea. Pevné zdraví a 
štěstí do dalších let jak v osobním životě, tak 
v kulturním dění v KD Vltava přejí příznivci  
a návštěvníci Čaje o páté.

blahopřání�

Dne 17. 5. 2022 uplynou čtyři roky ode 
dne, kdy nás navždy opustila milovaná 
manželka, maminka, babička, paní 
ERIKA HOKŮVOVÁ.  
S láskou vzpomínají manžel Antonín  
a synové Štěpán a Lukáš s rodinami.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�
27. 3. Miroslava Mecelová 80

28. 3. Věra Jelínková 91

1. 4. Václav Uhlíř 73

6. 4. Jan Hnitka 78

8. 4. Gisela Brožková 94

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

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

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

soukromá inzerce�

vzpomínky�
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OD ŘÍP 
(potraviny Eso Market Pavla Voráčka)

 POŘÁDÁ DEN DĚTÍ. 
Termín: 28. 5. 2022, 9:00-12:00 hod.; 

Místo konání: OD ŘÍP, před potravinami 
ESO market.
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u 9. 3. v 19:45 na l. 156 přijato oznámení obsluhy 
restaurace na sídl. V Zátiší, že se v místě nachází 
agresivní muž, který rozbíjí dveře a vyhrožuje ostatním 
hostům. Hlídce byl po příjezdu na místo uvedený muž 
označen. Ten na sebe upozornil také tím, že po spatření 
hlídky shodil jízdní kolo, které bylo opřené o nedaleké 
oplocení. Muž cizí národnosti byl hlídkou vyzván 
k prokázání totožnosti, což odmítl. Poté se pokusil 
z místa utéct. To se mu však nepovedlo, za použití 
donucovacích prostředků byl zpacifikován a byla mu 
nasazena pouta. Následně byl převezen na služebnu OO 
PČR ke zjištění totožnosti. Z obavy o zdravotní stav muže 
byla na OO PČR přivolána RZS. Muž se až do příjezdu 
RZS pokoušel klást aktivní odbor a neustále obě hlídky 
vulgárně urážel. Provedená orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu byla pozitivní, dosáhla 
dvou promile. Muž odmítl jakékoliv lékařské ošetření. 
Lékař shledal, že zdravotní stav muže je v pořádku a 
nevyžaduje převoz do nemocnice. Po uklidnění byl muž 
poučen, že je podezřelý z přestupků neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby, znevážení postavení úřední osoby a 
z úmyslného způsobení škody na cizím majetku. Celá věc 
tak byla spolu se záznamem z minikamery postoupena 
na příslušný odbor MěÚ k dalšímu řešení. Muž pak OO 
PČR opustil. Majitel restaurace způsobenou škodu 
vyčíslil na částku přesahující 5 000 Kč. 

u 10. 3. v 17:20 na l. 156 přijato oznámení zaměstnance 
drogerie nacházející se v Lobečku, že na prodejně 
došlo k odcizení zboží v celkové hodnotě přesahující 
1 300 Kč. Hlídka se v místě spojila s oznamovatelkou. 

Ta uvedla, že zboží odcizila žena s kočárkem, která při 
placení jiného zboží použila věrnostní kartu evidovanou 
na jméno. Hlídkou byl také zhlédnut kamerový záznam 
z prodejny, z něhož bylo patrné, jak žena do kočárku 
uvedené odcizené zboží ukládá. Na základě zjištěných 
informací a provedené lustrace prostřednictvím OO 
PČR byla zjištěna adresa ženy uvedené na věrnostní 
kartě drogerie. Hlídka MP a OO PČR se pak v místě 
bydliště zkontaktovali s výše uvedenou ženou, která 
se k odcizení zboží přiznala. Dále uvedla, že je v tíživé 
životní situaci a nemá dostatek financí. Odcizené zboží 
navrátila v nepoškozeném stavu zpět do prodejny. Žena 
byla poučena, že je podezřelá ze spáchání přestupku 
tím, že způsobila škodu na cizím majetku krádeží. Celá 
věc byla spolu se záznamem z kamery předána na MěÚ 
k dalšímu řešení.

u 16. 3. ve 22:30 na l. 156 přijato oznámení, že na 
sídl. U Cukrovaru sedí mladý člověk se psem a pláče. 
Oznamovatelka uvedla, že z obavy z jeho psa se mladíka 
neptala, zda je v pořádku. Hlídkou v místě oznámení byl 
zajištěn chlapec ve věku 14 let, který se ztratil a neví, 
jak se dostat domů. Na základě informací z registru bylo 
zjištěno bydliště chlapce. Hlídkou byl odveden domů, 
kde byl v pořádku předán zákonnému zástupci. 

u 20. 3. v 9:29 si hlídka MP při kontrolní činnosti 
v lokalitě Hostibejk povšimla poraněného zmateného 
dravce. Strážník nacházející se na místě se ve svém 
volném čase věnuje dravcům, a tak rozpoznal, že se 
jedná o samici ohroženého druhu jestřába lesního. 
Tato samice měla krvavé zranění v okolí zobáku. Strážník 

tak dravce odchytil a přepravil na svou zahradu, kde jej 
ošetřil a umístil do tzv. antistresového boxu. Po následné 
rekonvalescenci jej vypustil zpět do volné přírody. 

u 25. 3. v 18:30 bylo na l. 156 přijato oznámení, že  
se v lokalitě Zeměchy nachází žena, která pláče, působí 
zmateně a nemůže se postavit na nohy. Hlídkou byla u 
ženy provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 
pozitivním přes 1,5 promile alkoholu. Díky místní znalosti 
strážníka byl kontaktován její syn, který se neprodleně 
dostavil na místo a svou matku doprovodil do místa 
bydliště. 

u 26. 3. ve 20:51 bylo na l. 156 přijato oznámení, 
že v ul. V. Havla projelo vysokou rychlostí vozidlo tov. 
zn. Škoda Octavia stříbrné barvy, jehož posádka po 
oznamovateli házela vejce. Následně opět na l. 156 
oznámil, že vozidlo se vrátilo a řidič jej úmyslně srazil. 
Hlídka se v místě spojila s oznamovatelem, který neměl 
viditelné známky zranění a lékařské ošetření odmítl. 
Sdělil, že jej bolí pouze ruka. Strážníkům předal RZ 
vozidla. Všechny informace byly neprodleně předány 
na l. 158, kdy se poté na místo dostavila hlídka DN a OO 
PČR. Ti si celou věc převzali k dalšímu šetření.

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ – Městský úřad
DS – dozorčí služba MP

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY  

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

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

ELEKTRIKÁŘ, ZEDNÍK,  
AUTOMECHANIK, ZÁMEČNÍK  
A FINANČNÍ ÚČETNÍ. 
Detaily k pozicím najdete 
na: www.tskralupy.cz/volna-
pracovni-mista/ 

Kontaktní osoba: Petra Hájková
tel.: 315 726 589, e-mail:  
tsm.hajkova@mestokralupy.cz

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

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

NA REFERENTA ODBORU  
DOPRAVY MěÚ

Nástup: od 1. 7. 2022, popř. dle dohody

NA REFERENTA ODBORU DOPRAVY 

MěÚ na dobu určitou 
(po dobu rodičovské dovolené)

Nástup: dle dohody

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

Nástup: ihned, popř. dle dohody

NA STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE  
KRALUPY NAD VLTAVOU 

Nástup: dle dohody 

v případě, že uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR 
pro výkon povolání strážníka, nebo  od 10. 10. 2022  
v případě, že uchazeč platné osvědčení MV ČR pro 
výkon povolání strážníka nevlastní.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU HLEDAJÍ 
VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICE:

ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník 
přijme kvalifikovaného/nou/ 

učitele/ku/ pro 1. stupeň ZŠ.
Nástup 1. 9. 2022, na celý úvazek. Nabízíme rodinné 
prostředí v příjemném kolektivu, vybavenou školu se 
sportovním zázemím, ubytování v RD v blízkosti školy.

Životopis prosím zasílejte na email: moravi@centrum.cz.

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA
ZŠ Jodlova 111 Kralupy nad Vltavou přijme 

asistentku pedagoga  
pro výuku žáků s mentálním 
postižením.
Životopis zasílejte na e-mail bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz, 
případně volejte na tel. 315 727 293, 739 631 666.
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Knihovna pomáhá

M ěstská knihovna se opět zapojuje do celoná-
rodní veřejné sbírky Český den proti rakovi-

ně, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Jestli-

že nepotkáte prodejce v ulicích, zajděte do knihovny, 
kde budete mít možnost kytičky zakoupit ve dnech 
11. až 14. 5. 2022. Do 26. ročníku sbírky můžete při-
spět  v oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti.  
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku) je 20 Kč.

Městská KNIHOVNA KVĚTEN 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

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 11.–14. 5. 2022

Městské MUZEUM KVĚTEN 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

ÚTERÝ 3. 5., 17:30 
I. absolventský koncert ZUŠ

ČTVRTEK 5. 5., 17:00 
vás zveme na unikátní vernisáž krátkodo-
bé výstavy (5. 5.–2. 6. 2022): FENOMÉN 
IGRÁČEK.
Dětské vystoupení připravila paní učitelka 
Vlaďka Packová se žáčky ZŠ Dolany.
Odborně o Igráčkovi promluví Mgr. Věra Sto-
jarová, která společně s kolegy připravila 
putovní výstavu v kralupském muzeu.
Poslední den výstavy s Igráčkem (dernisáž) 
bude navíc součástí programu 15. Muzejní 
noci s překvapením = dne 2. 6. od 17:00 do 
22:00 v Městském muzeu v Kralupech n. Vlt.
V průběhu měsíce května až do začátku 
června máte jedinečnou možnost – my do-
spělí i odrostlí – zavzpomínat si a znovu vidět 
jednu z nejoblíbenějších figurek našeho dět-
ství a mládí. A máme velikou radost, protože 
firemní výroba Igráčků se opět v ČR obnovi-
la, a tak si s figurkami hrají i současné děti.

ÚTERÝ 24. 5., 17:30 
II. absolventský koncert ZUŠ

Na muzejní akce rádi přivítáme také ma-
minky, babičky a hlavně děti z Ukrajiny 
(vstupné r. 2022 zdarma).

Ми також будемо раді вітати 
матерів, бабусь і особливо дітей 
з України на музейні заходи 
(безкоштовний вхід у 2022 році).

ČTEME Z KNIHY NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
Výstava JARNÍ A VELIKONOČNÍ TRADICE  
17. 3.–23. 4. 2022
Vzhledem k tomu, že potěšujících a chválí-
cích zápisů je od dětí i pedagogů celá řada, 
vybrali jsme zápis poslední:
12. 4. „Jsem tu s dětmi již potřetí a s vernisá-
ží počtvrté (smajlík). Vždy je tu moc krásně!
Díky všem, co tuto výstavu připravili a dětem 
se během dílniček vlídně věnovali“.  Renáta 
Ň. + děti ze ZŠ Gen. Klapálka.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
15. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM -  
2. června 17:00–22:00, nejen s programem 
výstavy FENOMÉN IGRÁČEK.
Nenechte si ujít ani poslední den s Igráčkem, 
kdy bude tato výstava ukončena.

Sledujte www.muzeumkralupy.cz (především složku online) a facebook, kde pro vás stále připravujeme mnohé zajímavosti, videa, obrázky.
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Od doby, co se zajímám o historii, jsem 
přesvědčen o tom, že součástí její kul-

turní složky je i sledování změn a vývoje stra-
vování, stolování a potažmo gastronomie. Za 
dobu studia těchto fenoménů jsem dospěl 
k řadě obecných i konkrétních poznatků, 
o které bych se s vámi rád podělil. Nepůjde 
jen o některé konkrétní dobové recepty, ale 
i o to, proč např. Francouzi jsou známí ja-
ko milovníci všelijakých korýšů a měkkýšů, 
proč řecká a římská civilizace ve své době 
dominovaly celému Středomoří a proč se Ří-
mané nakonec stali kořistí Germánů. A jak 
do toho zapadáme my jako západní Slované. 
Moje psaní nebude souvislý chronologický 
výklad, budu tematicky přeskakovat z místa 
na místo. A tak abych hned na úvod přispěl 
něčím konkrétním, uvedu několik receptů 
a návodů z kuchařky od Magdaleny Dobro-
mily Rettigové. Není všeobecně známo, že 
tato dáma patří do své generace spisovatelů 
národního obrození. Mám k dispozici její 
knihu receptů vydanou v roce 1837 s názvem 
Domácí kuchařka. Zajímavé je, že tato kniha 
není jen sbírka předpisů přípravy pokrmů, 
ale prostor je věnován i vzhledu, chuti a roz-
manitosti jídla. V závěru knihy jsou i přesné 
náčrty správného rozmístění pokrmů a do-
plňků na tabulích různých velikostí, jakož 
i příklady jídelníčků pro menší a větší hos-
tiny. Pozornost je věnována i návodům k pé-
či o kuchyňské vybavení. Je to tedy vlastně 
první česká ucelená příručka pro kuchařky 
a pomocníky v kuchyni. 

Přikládám dvě servírovací rady a dva re-
cepty. Další zajímavé budou příště.

A nakonec alespoň dva recepty. Známá 
jídla ve starém hávu. Zajímavé je, že Mag-
dalena k žádnému jídlu nedává jako součást 
jakoukoliv přílohu.

Tak nazvaná svíčková pečeně
/lungenbraten/
Vezmi kus, asi 4 libry tak nazvané svíčkové pečeně, 
totiž ten kus libového masa pod ledvinou, všechny 
kůžičky a lůj z ní okrájej, nasol ji. Vezmi asi 2 žejdlíky 
vinného octa, pokrájej do něj celou cibuli, dej 12 ce-
lých pepřů, 4 kousky zázvoru, trochu tymiánu a nech 
to povařit. Zatím prostrkej nasolené maso slaninou, 
vlož je do hliněné nádoby a tím vařícím octem je po-
lej. V tomto láku maso tři i čtyři dny, v zimě i déle, 
ležet nech, ale každodenně ho obracej. Pak jako 
zajíce znenáhla peč a s kyselou smetanou polévej, 
až hezky hnědě upečené. Může se buď místo hovězí-
ho masa po polívce dát, nebo místo pečeně použít. 
Může se též teplé neb studené s olejem nebo octem 
požívati. (1 libra = 513 gramů, 1 žejdlík = 0,4 litru.)

Španělské ptáčky
Vezmi libru vepřového masa, drobně ho usekej, dej 
ho na mísu, vraz do něj dvě celá vejce a půl hrníčku 
sladké smetany, strouhané žemličky dej tolik k to-
mu co je zapotřebí, aby to dobře pohromadě drže-
lo. Dej k tomu citronové kůry, nové koření, hřebíček 
a dobře to osol. Nech zelnou hlávku na polovic uva-
řit, rozeber na lístky a zaobal do těch lístků, co se 
do každého vejde té sekaniny, obvaž pěkně nitkou, 
aby se to nerozdělalo, nech to v rozpáleném másle 
vysmažit, pak nitky odvaž, narovnej to do nějaké-
ho kastrolku, podlej sladkou smetanou a nech to 
v troubě vypéct. Pak to dej buď v kastrolku nebo na 
míse na stůl.

PŘIPRAVIL: JAN RACEK, 
ŘEDITEL MUZEA

■ Od 17. 3. do 23. 4. 2022 byla pro 
veřejnost, a hlavně pro školní mlá-
dež, otevřena krátkodobá výstava: 
JARNÍ A VELIKONOČNÍ TRADICE.

N a dobu březen–duben jsme společně 
připravili s lektorkami (kouzelnými 

babičkami z Klubu lidové tvorby Praha 
(KLT) tuto lákavou výstavu. Malým i vel-
kým návštěvníkům byly představeny lidové 
zvyky počínaje předjařím a konče největ-
šími svátky jara – Velikonocemi. Společně 
jsme se s žáčky ponořili do pradávných li-
dových tradic, slavností i svátků, které naši 
předkové bedlivě dodržovali. 

Pro objednané školní skupiny byly při-
praveny i programy s jarními dílničkami. 

Následuje několik opravdu zajímavých 
čísel z výstavy:
 na rukodělných pracích se v čase několika 

let podílelo 26 členek KLT Praha, ale pro 
nás jsou to kouzelné babičky pro všestran-
nou šikovnost, lásku a vlídné zacházení i 
přístup k dětem; 
 2 babičky (Alenka a Věrka) celou výstavu 
naaranžovaly samy, naše aranžérka I. Sau-
rová dala výstavě jednotné výtvarné pojetí 
a doplnila ji o moderní velikonoční ozdoby; 
 víte, kolik zde bylo k obdivování rukoděl-
ných technik? 26 druhů;
 a kolik kraslic jste si mohli prohlédnout? 

Požehnaný počet 268 ks;
 do muzea se objednalo během několika 
dní - 22 školních skupin v celkovém počtu 
450 žáčků + pedagogický doprovod;
 5x si třída ZŠ i MŠ musela vybrat (z ka-
pacitních důvodů) pouze prohlídku výstavy 
s výkladem muzejnice (115 dětí);
 výstava pokračovala o patro výše moder-
ními trendy zdobení velikonočních vajíček i 
nápaditými aranžemi z přírody (připravila 
je p. Iveta Saurová).

Rozloučili jsme se s Velikonocemi, všich-
ni se těšíme na opravdické jaro a stále se 
na vás, milí čtenáři i návštěvníci, těšíme, až 
se do muzea přijdete podívat, zamyslet se, 
odpočinout si, ale také zažít něco nového, 
nebo si poslechnout koncert, či přednášku.

Zkrátka si u nás všichni malí i velcí na-
jdete svůj vlastní zážitek a dobrou náladu.

IVETA BENDÍKOVÁ

Jaká vlastně byla výstava jarní a velikonoční...

Stravování v proměnách času I.
POŘÁDEK, JAK SE  
PŘI VELKÝCH TABULÍCH 
PEČENĚ STAVĚTI MAJÍ:

levá strana

bílé víno - sladký salát – olej, ocet, pepř - 
kyselý salát - červené víno
šunka - červ. víno – pomerančový rosol - 
bílé víno - jazyk

střed stolu

mladé koroptve – husy – kýta – srnčí – 
květina – kapouni – kachny – zajíc - telecí 
kýta

pravá strana

bílé víno - sladký salát - olej - ocet – pepř - 
kyselý salát - červené víno
šunka - červené víno - selátko v rosolu - 
bílé víno - jazyk

POŘÁDEK, JAK SE PEČENĚ 
NA STŮL MALÝ STAVĚTI MAJÍ:

levá strana

červené víno – salát sladký – jazyk - bílé 
víno 

střed stolu

bažant – kapoun – květina – kachny - zajíc 

pravá strana

bílé víno – šunka - salát kyselý - červené 
víno 

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 M

U
ZE

A



27www.mestokralupy.cz   DDM KVĚTEN 2022      KZ

TANEČNÍ SOUTĚŽE 

Dne 19. 3. 2022 se naše taneční kroužky zú-
častnily soutěže „Slánské tančení“. Z tohoto 
tanečního klání máme i krásná umístění. 
Dívky z kroužku „moderní tanec“ pod vede-
ním Kristiny Hynkové se umístily na krás-
ném 6. místě. Dívkám z kroužku „krok 
za krokem“ pod vedením Terky Vítkové 
a Mirky Šmídové gratulujeme k 5. místu. 
Za fantastické 2. místo gratulujeme dívkám 
z kroužku „street dance B“ pod vedením Ve-
roniky Vespremiové. 
Naše zájmové taneční útvary se zúčastňu-
jí různých tanečních soutěží. Momentálně 
se připravují na okresní kolo Středočeského 
tanečního poháru, který proběhne 4. května 
2022 v KaSS Vltava. Jedná se o taneční ama-
térskou soutěž pod Středočeským krajem pro 
dvojice a skupiny. Tato soutěž má dlouhole-
tou tradici, ze které máme spoustu pohárů 
k vidění ve vitríně DDM.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
Hry pod infocentrem v rámci Dnů Kralup  
3. 6. 2022 dopoledne
„Survivor – hra o přežití“ (děti se mohou těšit 
na různé hry a soutěže, které prověří jejich 
fyzickou zdatnost, důvtip a týmového ducha).
Turnaj století v malé kopané v rámci Dnů 
Kralup 4. 6. 2022
Přijďte se podívat, zafandit a dát si něco dob-
rého k jídlu a pití.
Seifertovy Kralupy 8. 6. 2022 od 9:00 hod.
Autorská literární soutěž na památku básní-
ka Jaroslava Seiferta.
Pohádková cesta 18. 6. 2022, 15:00-18:00 
hod. u řeky
Pojďte s námi do pohádky! Cestou děti pro-
vedou pohádkové postavy a na konci bude 
čekat odměna. 
Akademie DDM 16. 6. 2022, 16:00-18:00 
hod.
Rozloučení se školním rokem, ukázky z ta-
nečních, sportovních a hudebních kroužků, 
občerstvení, soutěže a mnoho zábavy.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU KVĚTEN 2022

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

S ituace na Ukrajině není lhostejná ani 
nám, a proto jsme podali pomocnou 

ruku maminkám s dětmi. 
Otevřeli jsme zájmový útvar „čeština pro 

ukrajinské děti i maminky“ každý čtvrtek 
od 17:00 hod. a pátek od 14:00 hod. 

Dětem jsme nabídli, po dohodě se zři-
zovatelem, volná místa v zájmových útva-
rech (olejomalba, míčové hry, malované 
kamínky, šití, krůček I., taneční hýbání I., 
technika kolem nás, gymnastika pro mírně 

pokročilé, výtvarně-keramický I.).
Ve spolupráci s neziskovou organiza-

cí RAZOM mohou ukrajinské maminky 
s dětmi zdarma využít každé pondělí do-
poledne naši herničku a každou středu od 
10:00 do 11:00 hod. je pro ně připravené 
výtvarné tvoření. 

V červenci pak připravujeme příměstský 
tábor pro ukrajinské děti, který bude vý-
tvarně a tematicky zaměřen, povede ho náš 
lektor Viktor Žuk, který pochází z Ukrajiny. 

DDM a ukrajinské maminky s dětmi
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N aše škola uspořádala pro 
výběr žáků 3.-5. ročníků 

lyžařský zájezd v termínu od 
20. do 25. 3. 2022. Podporuje-
me tímto u dětí zájem o spor-
tovní aktivity, lyžování je tak 
velmi vhodnou aktivitou v zim-

ním období. V Peci pod Sněžkou 
je každoročně dostatek sněhu 
a všichni si mohli užít nejen 
super lyžování, ale i radován-
ky při koulování nebo stavění 
sněhuláků.

MGR. IVANA ŠULOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

L etos v březnu se naše 3. tří-
da zapojila do Velikonoční 

soutěže pořádané Ekologickým 
centrem Kralupy nad Vltavou. 
Naši žáci a žákyně vyráběli ve-
likonoční ovečky z odpadové-
ho materiálu, papírových obalů, 
kartónu a plastové bublinkové 
fólie. Pilně jsme stříhali, lepili, 

práskali bublinky a barvili své 
ovečky temperovými barvami. 
Na výsledek se můžete podívat 
na fotografiích, ovečky jsou již 
v ekocentru a čekají na vyhlá-
šení výsledků soutěže.

KAROLINA BOUCHNEROVÁ, 

TŘÍDNÍ UČITELKA 3. TŘÍDY 

P o covidové distanční výuce 
cítíme potřebu pracovat na 

vztazích ve škole a na vytváře-
ní příjemného prostředí. Proto 
jsme se vrátili k osvědčené akci 
Děti učí děti a vyzkoušeli jsme 
nový No bag day.

Děti učí děti
Den učitelů slavíme tradičně akcí 
Děti učí děti. Deváťáci v ten den 
nahradí paní učitelky na 1. stupni 
a vyzkouší si, jaké to je učit. 

Dne 28. března 2022 jsem 
měla jedinečnou příležitost 
zkusit si vyměnit roli s našimi 
pedagogy a stát se na den uči-
telkou. A tak jsem do toho šla. 
Společně se svými kamarádka-
mi jsem měla na starost třídu 
1. B. Děti byly pozorné, aktiv-
ní při hodině a nebály se s ná-
mi komunikovat. Učily jsme je 
převážně formou her s moti-

vací sladké odměny, kterou od 
nás následně dostaly. Společný 
program jsme si ale užily i my 
„paní učitelky“. Na toto dopo-
ledne vzpomínáme s velkým 
úsměvem na tváři a doufáme, 
že děti alespoň z části také.

PAVLÍNA ZELENÁ, 9. C 

No bag day
Akce No bag day byla další inici-
ativou školního parlamentu. Ve 
dnech 11. a 12. dubna si měli žáci 
přinést do školy pomůcky a sva-
činu v čemkoliv jiném než ve 
školním batohu. Takže jsme ve 
škole měli proutěné i odpadko-
vé koše, klece na zvířata, dětské 
kočárky, vysavač, klokanku na 
miminko, šuplíky, kufry, popel-
nice, multikáru, člun a spoustu 
dalších originálních předmětů. 
Byla to velmi povedená akce!
MARTINA HANTYCHOVÁ A JITKA HOKEŠOVÁ

V srpnu roku 2022 jsem ob-
držel informaci od ředitelky 

ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy 
nad Vltavou o možnosti přihlá-
sit se do grantového programu 
společnosti ORLEN UNIPET-
ROL, který umožňoval získat 
peněžní příspěvek pro rozvoj 
moderní výuky chemie. Granto-
vý program se zaměřoval na pří-
stup konkrétního učitele k výuce 
chemie. Hlavním kritériem pro 
hodnocení nároku na nadační 
příspěvek bylo představení vý-
ukových metod, které byly rea-
lizovány při výuce. V listopadu 
roku 2021 mě vybrala správní 
rada Nadace ORLEN Unipet-
rol a rozhodla o poskytnutí na-

dačního příspěvku v rámci tzv. 
„pedagogického grantu“ ve výši 
30 000 Kč na pokrytí nákladů 
souvisejících s  mým osobním 
rozvojem a podporou konkrét-
ních kroků realizovaných pro 
podporu moderního pojetí vý-
uky chemie na naší škole.

 Část prostředků jsem pou-
žil také na další bezpečnostní 
pomůcky, které jsem pak mohl 
uplatnit pro účast žáků v sou-
těži „Výzva pro chemika“, která 
mimo jiné spočívala v předsta-
vení jednoduchého chemického 
pokusu realizovaného žáky.

MGR. VLADIMÍR SUCHÝ, 

UČITEL CHEMIE  

NA ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO KRALUPY

FO
TO

: I
VA

N
A 

ŠU
LO

VÁ
, Ř

ED
IT

EL
K

A 
ŠK

O
LY

Podporujeme 
sportovní aktivity

Velikonoční soutěž 
ekocentra
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ZŠ 28. ŘÍJNA ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Nadace Orlen Unipetrol přispěla 
na osobní rozvoj učitele chemie

Podporujeme pozitivní 
klima ve škole
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Děti učí děti
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P o dvou letech máme za se-
bou osm měsíců pravidelné 

prezenční výuky. Všichni jsme 
rádi, že se nám podařilo v letoš-
ním školním roce udržet školu 
po celou dobu v chodu a nebyli 
jsme nuceni přejít na distanční 
výuku. Samozřejmě to s sebou 
neslo i řadu omezení. Výuku bez 
exkurzí, výletů, poznávacích zá-
jezdů, návštěv kin a divadel, zato 
však s rouškami a pravidelným 
testováním. Jedinou výjimkou 
byl lyžařský výcvikový kurz.

Všechna omezení nám však 
nemohla zabránit v zapojení se 
do projektu Hrdá škola. Účast 
v něm oživila a zpříjemnila náš 
školní život. V jeho rámci jsme 
se nejdříve všichni podíleli na 
vytvoření vlastního loga, školní 
kolekce oblečení a dalších doplň-
ků. Pak už následovaly jednotli-
vé aktivity, jejichž podobu mů-
žete sledovat na facebooku školy. 
Suit-up den, Den šílených účesů, 
Vánoční dobrý skutek, Teplákový 
den, Týden netradičních barev, 
Retro den a Eko týden již máme 

za sebou. Před námi je ještě Den 
bláznivých ponožek a Den naru-
by. A nejen to. Sedm tříd vyjíždí 
na školu v přírodě, žáci druhého 
stupně absolvují vícedenní cy-
klovýlet, němčináři si ověří své 
znalosti a schopnosti domluvit 
se na poznávacím zájezdu v Ber-
líně, čeká nás Národní muzeum, 
Národní památník na Vítkově, 
zoologická zahrada, Centrum ře-
mesel a bylinné zahrady Botani-
cus a návštěva spousty dalších 
krásných míst v našem okolí.

Na závěr si vás dovolím 
pozvat na Zahradní slav-
nost, která proběhne v are-
álu naší školy 19. května od 
14:00 hod., součástí bohaté-
ho programu bude i hudeb-
ní vystoupení Inky Rybářo-
vé. Samozřejmě se budou 
podávat i velmi oblíbené 
palačinky od našich žáků.

Těšíme se na vás.
MARTIN LUKSÍK, ŘEDITEL ŠKOLY

J sme velmi rádi, že se provoz 
naší školy pomalu vrací do 

původních kolejí. Tím pádem 
jsme v dubnu mohli uskutečnit 
Dubnový koncert, Velikonoční 
koncert v kostele i již tradiční 
akci Rodinné muzicírování. 

Uplynulý měsíc v naší ško-
le proběhl rovněž ve znamení 
krajských kol soutěží MŠMT.

V soutěži ve zpěvu získali Lu-
káš Zeman a Viktorie Vivien 
Maternová třetí místa. Jan Ja-
kub Dvořák obsadil místo prv-
ní! Soutěže se celkově zúčastni-
lo 144 soutěžících. 

V krajském kole ve hře na dře-
věné dechové nástroje získa-
ly druhá místa žákyně Denisa 
Švarcová, Marianna Habartová 
(hra na zobcovou flétnu) i Linda 
Turbová (hra na příčnou flétnu).

V krajském kole ve hře na žes-
ťové dechové nástroje, jehož se 
zúčastnilo 88 soutěžících, zís-
kal Jonáš Ondráček 2. místo ve 
hře na baskřídlovku a trumpe-
tista Matěj Halajčík postoupil 
do národního kola!!!

 Děkujeme a těšíme se na 
shledanou!

LUBOŠ HARAZIN, ŘEDITEL ŠKOLY

V týdnu od 9. do 13. května 
se na „Komendě“ uskuteční 

Týden vědy. Po dlouhé odmlce, 
způsobené koronavirovou pan-
demií a s tím spojeným omeze-
ním aktivit, se konečně usku-
teční v té formě, ve které byl 
původně zamýšlen.

Na co se mohou děti těšit? 
V průběhu týdne si žáci vyzkou-
ší řadu pokusů, vyluští zábavné 
kvízy na platformě Kahoot!, na-
še nejmenší žáky navštíví vědci 
z Ústavu fyzikální chemie J. Hey-
rovského v Praze, kteří je zasvě-
tí do tajů chemie hravou formou. 
Další aktivitou bude soutěž po-
znávání rostlin a živočichů pro-
střednictvím klíče, děti si vyzkou-
ší pozorování pod mikroskopem 
apod. V rámci tohoto týdne pro-

běhne také turnaj ve stále oblíbe-
nější české hře spojené s virtuální 
realitou – Beat Saber. 

Protože si myslíme, že by 
tyto aktivity měly být ur-
čeny i pro žáky z ostatních 
škol, zveme je také, mohou 
se těšit na víceméně podob-
ný program oživený o ně-
které další aktivity spojené 
např. s biologií či fyzikou.

Aktivity pro školy v ORP 
budou časově upřesněny 
a bude zveřejněna regis-
trace na stránkách školy 
(www.zskomenda.cz).

LUKÁŠ MORAVEC, VYUČUJÍCÍ FYZIKY

S e zpožděním, které bylo 
způsobeno koronavirovou 

pandemií, se začíná rozjíždět 
projekt, jehož cílem je zejmé-
na spolupráce naší školy s vý-
znamnou českou vědeckou, ale 
i vzdělávací institucí - Ústavem 
fyzikální chemie J. Heyrovské-
ho, který je jedním z ústavů 
Akademie věd ČR.

V rámci této aktivity, jež je za-
štítěna rámcovou smlouvou, bu-
dou mít žáci naší školy jedinečnou 
možnost vzdělávat se v oblas-
ti přírodovědných a polytech-
nických oborů. Nejedná se však 
o žádné nudné přednášky pro 
osmáky či deváťáky, ale o celko-
vé pojetí vzdělávacích aktivit za-
ložené na experimentování, kte-
ré budou podané formou snadno 
přístupnou i pro žáky nejmenší. 

Ve spolupráci s pedagogy na-
ší školy tak budou vědci-popu-
larizátoři z týmu nazvaného 
PEXED (Popularization EX-
perimental EDucation, což ne-
znamená nic jiného než vzdě-
lávaní žáků v přírodovědných 
oborech jejich experimentová-

ním) z Ústavu fyzikální chemie 
J. Heyrovského hrát chemická 
divadélka pro naše žáčky z prv-
ního stupně, zatímco druho-
stupňoví žáci pak budou jezdit 
do EDU centra ÚFCH JH na 
workshopy představující che-
mii interaktivní formou, které 
jim budou ušity na míru. 

V rámci této spolupráce žáci 
absolvují celou řadu worksho-
pů a dalších programů, některé 
z nich se uskuteční v přístavbě 
školy ZŠ Komenského, která je 
pro tyto aktivity určena. 

Již nyní se mohou žáci prv-
ního stupně těšit na to, že je 10. 
května vědci poprvé navštíví. 
Ostatní se dočkají v průběhu 
příštího školního roku. Můžeme 
prozradit, že se mají na co těšit.

LUKÁŠ MORAVEC, VYUČUJÍCÍ FYZIKY

Týden vědy na KomenděHrdá škola

ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU

ZŠ KOMENSKÉHOZŠ VÁCLAVA HAVLA

V KVĚTNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA TYTO AKCE:

3. 5. 2022 17:30 I. absolventský koncert Muzeum Kralupy

10. 5. 2022 18:00 Květnový koncert žáků školy Sál ZUŠ v hotelu Sport

11. 5. 2022 18:30
Vzpomínkový koncert na J. 
Gombose (pozv. s. 16)

KaSS Vltava Kralupy

17. 5. 2022 18:00
* ZUŠ Open  
– ZUŠlechtění uměním

KaSS Vltava Kralupy

24. 5. 2022 17:30 II. absolventský koncert Muzeum Kralupy

31. 5. 2022 18:00 III. absolventský koncert Sál ZUŠ v hotelu Sport

Bližší informace najdete na www.zuskralupy.cz

„Komenda“ se zapojuje do projektu 
„Hledá se nový Heyrovský“
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* Pozvánka na str. 34 (ZUŠ OPEN se zúčastní všechny čtyři obory školy:  
hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.)
V rámci vernisáže VÝTVARNÉ TVORBY A KERAMIKY JINAK proběhne benefiční aukce 
děl žáků školy, jejíž výtěžek bude věnován Charitě Kralupy nad Vltavou.
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Studentský projekt 
žurnalistiky
Přečtěte si články mladých 
nadějných dopisovatelů 
z Dvořákova gymnázia:

Nejhezčí věcí na ragby je respekt
Pokud fandíte sportu, jistě víte, že v na-
šem městě již spoustu let funguje fotbalový 
klub. Dokonce dva. Ovšem víte i něco o na-
šem kralupském ragbyovém klubu? 

Někteří lidé zastávají názor, že ragby je 
násilný a méně hodnotný sport. Ale podle 
mě je to chyba. Víte totiž, o čem je ragby 
doopravdy?
...pokračování na: 
www.kralupskyzpravodaj.cz

KORNEL PAUČO, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM

Olovnická zoologická, místo jak 
pro rekreaci, tak pro zážitky
Kdo by neměl rád zvířátka, no povězte. Ka-
ždý, alespoň jako menší dítě, toužil po vý-
letech do zoologické zahrady. Podívat se na 
zvířátka a některá si dokonce i pohladit! 
Já osobně už od svých raných let navště-
vuji ZOO, která je ke Kralupům blíže, než 
byste čekali.
...pokračování na: 
www.kralupskyzpravodaj.cz

NORA HABOVÁ, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM

M ožná jste v souvislosti s šílenou vál-
kou na Ukrajině četli v jedné z mnoha 

předpovědí jejího dalšího vývoje, že kon-
flikt může skončit patem. „Pat“ je jedním 
z mnoha šachových termínů, které se běž-
ně používají a kvůli kterým by bylo dobré 
vědět něco o této takzvané „královské hře“. 

Co jsou vlastně šachy? Desková hra, nud-
ná zábava starších pánů a obrýlených šprtů, 
nebo vzrušující bitva dvou armád, při které 
sice neteče krev, ale která může skončit ví-
tězstvím jedné ze stran, nebo již zmíněným 
patem? Podle některých velmistrů jsou ša-
chy sportem, uměním a vědou současně. 
Ale mohou obnášet i další významy. Bývalý 
mistr světa Garri Kasparov (mimochodem, 
velký odpůrce Putina) napsal knihu s vtip-
ným názvem „Jak život napodobuje šachy“. 
Asi není třeba vysvětlovat, že mnohé situ-
ace a postupy na šachovnici se jako vejce 
vejci podobají různým postupům a situa-
cím v životě.

A skutečně – znalost určitých šachových 
zásad nám může pomoct i při řešení neša-
chových problémů. Nehledě na to, že šachy 
(stejně jako další „brain games“) posilují 
schopnosti našeho mozku podobně jako 

stroje v posilovně naše svaly. Mimocho-
dem, špičkoví šachisté málokdy vypadají 
jako obrýlení „mimoňové“ – kdo tomu ne-
věří, ať si na internetu kromě již zmíněné-
ho Garriho Kasparova vyhledá třeba sou-
časného mistra světa Magnuse Carlsena…

Jedna z velkých šachových bitev se ode-
hrála v úterý 22. 3. 2022 v Neratovicích, 
kde v krajském kole přeboru škol bojovala 
hned dvě družstva kralupského Dvořákova 
gymnázia. Každé utkání se hrálo na čty-
řech šachovnicích, obě naše družstva měla 
po jednom náhradníkovi. 

V kategorii středních škol se představili 
hráči, pro které jsou šachy více zábavou než 
sportem; většinu z nich čeká letos maturita, 
a přesto si našli čas, aby si zahráli šachy – 
anebo právě proto, aby se trochu rozptýlili 
od studijních povinností? I když netrénu-
jí a neúčastní se jiných turnajů, rozhodně 
„nepropadli“ a obsadili konečné 4. místo ze 
šesti týmů. Tým nastoupil ve složení: Adam 
Štastný, Michal Novák, Prokop Klouček, 
Tadeáš Ryba, Štefan Miko.

V kategorii žáků 6.-9. ročníků ZŠ a pří-
slušných ročníků osmiletých gymnázií se 
turnaje účastnilo 11 družstev. Kralupské 

gymnázium reprezentovali studenti, kteří 
prokázali, že šachy jsou sportem se vším 
všudy a nelze dosáhnout úspěchu bez pravi-
delného tréninku. První hráč našeho druž-
stva Tomáš Bezděk trénuje každý den, po-
dobně je na tom další člen týmu na druhé 
šachovnici – Jan Seidl, jenž v Neratovicích 
svým soupeřům nedaroval ani půl bodu za 
remízu. Oporami týmu byli i hráči na třetí 
a čtvrté šachovnici – Tomáš Tutr a Jakub 
Lev, kteří sice nehrají šachy závodně, ale dí-
ky dobrým základům od dřívějších trenérů, 
přirozenému nadání a nezbytnému klidu 
v kritických chvílích většinu svých partií 
vyhráli. Náhradníkem byl Petr Beran, který 
se se soutěžním šachem teprve seznamuje, 
ale který výrazně přispěl k dobré pohodě 
celé výpravy. Od začátku do konce turnaje 
se náš tým přetahoval o prvenství s prvním 
nasazeným družstvem Gymnázia Bohu-
mila Hrabala z Nymburka. Soupeře jsme 
„přeskočili“ až v posledním kole, při rov-
nosti bodů se díky pomocnému hodnocení 
kralupské družstvo stalo přeborníkem kra-
je a postupuje (společně s Nymburskými) 
do celorepublikového kola. 

PAVEL RYNT, VEDOUCÍ ŠACHOVÉHO KROUŽKU DG KRALUPY

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

„Já tu maturitu nezvládnu.“ „Veselé ponožky, 
veselý student.“ „My vám budeme prezentovat 
o…“ „Au, moje nohy!“ I takové věci jistě zaznívaly 
v dubnu na naší škole. No posuďte sami!

Na 2. místě v krajském kole konverzační soutěže 
v ruském jazyce se umístila Katka Mašková. / Usku-
tečnil se další ročník školní prezentační soutěže DG 
point, studenti zpracovávali nadčasová témata ja-
ko například Dokonalý zločin či Krása v ošklivosti. 
/ Frekventanti semináře z českého jazyka navštívil 
Knihovnu Josefa Serinka v Mostu, která se zaměřuje 
na romskou literaturu. / Kvartánka Kateřina Houd-
ková postoupila do krajského kola chemické olympi-
ády. / Studenti několika tříd se umístili v jazykových 
soutěžích Rabe Ralph von Christian Morgenstern 
a O bílého havrana Edgara Allana Poea, v nichž zpí-
vali, recitovali a hráli divadlo v němčině a angličti-
ně / Žáci 1. S a 1. P se zúčastnili lyžařského výcvi-
ku, během něhož vystoupili na Černou horu i ze své 

komfortní zóny. / Spustil se prodej školního merche; 
jasným favoritem jsou veselé ponožky. / Vynikajících 
výsledků dosáhli studenti v soutěžích Matematický 
klokan a Olympiáda z fyziky. / První ročníky se zú-
častnily programu Nevypusť duši o psychohygieně 
a duševním zdraví. / Po dvou letech se psaly ma-
turitní slohové práce z češtiny a cizích jazyků. / Na 
přijímací zkoušky se přihlásilo celkem 233 žáků, a to 
97 na čtyřleté gymnázium a 136 na osmileté. / Ode-
hrály se Dny země, součástí programu byla například 
literární soutěž, módní přehlídka nebo bazar knih 
a oděvů. / Šachové družstvo DG zvítězilo na krajském 
turnaji v Neratovicích a postoupilo do celorepubliko-
vého kola. / Studenti se v rámci společenskověd-
ního semináře vydali na film Buď můj hlas, jenž byl 
promítán během festivalu Jeden svět na školách. / 
Návštěvníci maturitních plesů se přenesli z KaSSu na 
oslavu Dušiček v Mexiku a do Hollywoodu. 

ELIŠKA HAMROVÁ, 3. G

Laureátky německé 
soutěže Rabe Ralph von 
Christian Morgenstern.FO
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Šachové dostihy s vítězným koncem



31www.mestokralupy.cz   SPORT KVĚTEN 2022      KZ

Tomáši, určitě nám dokážeš popsat své 
šachové začátky. Ono to není zase tak 
dávno… 
Šachy jsem začal hrát v mých osmi letech. 
Nejdřív jen tak doma pro zábavu s tátou, 
který mě naučil pravidla a základy hry. Po 
zjištění, že mě to baví a nevedu si špatně, 
mě rodiče přihlásili do šachového kroužku 
v Domě dětí a mládeže. Kroužek trenérsky 
vedli František Seiner a Vladimír Verner. 
Naučili mě základy šachové strategie, za-
hájení a další pro hru důležité věci. Mým 
prvním turnajem byl v roce 2017 Bakovský 
rákosníček, kde jsem skončil na 20. místě 
se třemi body. Když jsem se v roce 2018 po-
prvé kvalifikoval na Mistrovství Čech, začal 
mě trénovat František Hánl. To mě hodně 
posunulo vpřed. I když se mi Mistrovství 
Čech nakonec moc nepovedlo, tak mě neú-
spěch vůbec neodradil, naopak, namotivo-
val mě k ještě intenzivnějšímu tréninku. Na 
Velikonoce roku 2019 jsem jel na svůj první 
mezinárodní turnaj do Frýdku-Místku, na 
40. turnaj šachových nadějí. Byť to stále 
ještě nebyla žádná sláva, podstatné bylo, 
že jsem si konečně uhrál své první mezi-
národní Elo, což je šachový rating, který 
ukazuje sílu hráče a lze jej získat poraže-

ním stanoveného počtu hráčů, kteří již toto 
hodnocení mají. 

První úspěchy se dostavily poměrně 
rychle…
S tím jak se postupně zvyšovala moje výkon-
nost, začalo se mi konečně dařit i na turna-
jích. Nejdřív se mi v červnu 2019 povedlo 
vyhrát Krajský přebor mládeže v kategorii 
H14 a současně jsem si opět zajistil postup 
na Mistrovství Čech. Tam už se mi dařilo 
mnohem lépe, a byť jsem skončil až na 40. 
místě, porazil jsem výkonnostně mnohem 
silnější soupeře, takže jsem měl nejvyšší ná-
růst Elo ratingu ze všech hráčů turnaje. Po 
tomto turnaji jsem začal trénovat se Stani-

slavem Stárkem, což byl další velký posun 
vpřed. Ve stejném roce jsem musel čelit jed-
nomu zásadnímu a nelehkému rozhodnutí. 
Fotbal, který jsem hrál od svých pěti let za 
kralupskou Čechii, nebo šachy. Oboje, ještě 
s nástupem na víceleté gymnázium, se pro-
stě stíhat nedalo. Vyhrály šachy a nelituji to-
ho, byť jsem opouštěl něco, kde jsem prožil 
spoustu nádherných okamžiků. 

Život všech sportovců značně 
zkomplikovala covidová výluka. Jak to bylo 
u vás? 
Hrálo se jen minimum turnajů a většina ša-
chového dění se přesunula do online světa 
k rychlým a bleskovým partiím. Klasické 
„vážné“ šachy se téměř nehrály. Naštěstí 
jsem začátkem roku stihl odehrát alespoň 
dva velké turnaje v Praze - Prague Chess 
Open B a Prague International Chess Fes-
tival. Po zklidnění covidové situace jsem 
v srpnu 2020 odehrál úžasný turnaj Open 
Říčany, kde jsem skončil v Open B celkově 
druhý. Nádherný pocit „stát na bedně“ s do-
spělými hráči. A taky první finanční odmě-
na. Mistrovství Čech se toho roku z důvodu 
pandemie bohužel nekonalo.

Pokračování na str. 32

Šachový talent z kralupské líhně
ROZHOVOR s… Tomášem Bezděkem, šachistou
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P o devíti letech se vrací šachový tým 
mládeže Kralup nad Vltavou do první 

ligy. Tento úspěch je odměnou za dobrou 
koncepční práci, kterou zastřešuje tandem 
Pavel Langmaier a Stanislav Stárek. Prá-
vě Pavel Langmaier je zároveň kapitánem 
mládežnického týmu. „Mládež jsem pře-
bral po neúspěšném Krajském přeboru 
starších žáků v sezoně 2018/2019 po pa-
nu Sainerovi, jenž mi s mládeží pomáhá 
i přes svůj pokročilý věk (letos oslaví 80. 
narozeniny) a který stále vede šachový 
kroužek v DDM. Dále u týmu mládeže pů-
sobí další čtyři trenéři. Pan Jiří Korbel, 
který se věnuje mladším žákům. Pan Pa-
vel Rynt, který vede šachový kroužek při 
Dvořákově gymnáziu. Svazový trenér pan 
Stanislav Stárek, který vede většinu sou-
středění a individuálních tréninků našich 

Šachové družstvo postoupilo do 1. ligy mládeže 

1. VHS PROJEKT Kralupy

2. ŠK Spartak Čelákovice A 

3. KŠ Říčany 1925 D 

4. JOLY Lysá nad Labem A

KRAJSKÝ PŘEBOR 
STARŠÍCH ŽÁKŮ DRUŽSTEV 
SŠS 2021/2022, FINÁLE 
(KONEČNÉ POŘADÍ):

Sestava  vítězného týmu Krajského přeboru družstev starších žáků VHS PROJEKT Kralupy (zleva): 
kapitán týmu Pavel Langmaier, Michal Langmaier, Sandra Hosová, Michal Pospíšil, Jan Seidl, 
Tomáš Bezděk a Patrik Kohm. 

nejlepších mladých šachistů. A pan Milo-
slav Vanka, který působí v roli osobního 
trenéra Tomáše Bezděka,“ shrnuje situaci 
ohledně výkonnostního růstu domácích 
šachistů Langmaier, a dodává: „Co se týče 

týmových soutěží, tak jednoznačně chceme 
bojovat v příštím roce o postup do extrali-
gy juniorů. Sice budeme nováčky v 1. lize, 
ale outsidery rozhodně nebudeme.“

JINDŘICH KOHM

■ Patnáctiletý Tomáš Bezděk sklízí úspěchy na čtyřiašedesáti polích. Není to zemědělec, ale nadějný hráč šachu 
domácího oddílu. Jeho raketově výkonností vzestup je inspirující. V letošní sezoně se probojoval na Mistrovství 
České republiky v kategorii H16, v aktuálním republikovém žebříčku mu patří skvělé 17. místo. Je úřadujícím 
krajským přeborníkem v praktickém i rapid šachu a pravidelně nastupuje za áčko Kralup. Začátkem března uhrál 
FIDE elo 1989 a tím splnil podmínky pro udělení 1. výkonností třídy. Bývalí trenéři (František Seiner, František 
Hánl) i ti současní (Stanislav Stárek, Miloslav Vanka) musí mít z jeho výkonnostního růstu obrovskou radost. 
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A -tým Kralupy Wolves má za 
sebou první sezónu v celo-

státní soutěži. Přes slibný začá-
tek se sice nepodařilo postou-
pit do vyřazovacích bojů, avšak 
ukázalo se, že vlci mají v Divizi 
své místo.

Druhou polovinu sezóny za-
čali Wolves na domácím hřišti 
proti soupeři z Ústí, jednomu 
ze dvou celků, který je dokázal 
v první polovině ročníku pora-
zit. Soupeř se prezentoval dů-
slednou a tvrdou hrou, kom-
paktně bránil a na výhru 6:4 
založil zejména díky povede-
ným brejkům. Na první nezdar 
v r. 2022 se podařilo odpovědět 
dvěma famózními výhrami s re-
zervou Chomutova a lídry tabul-
ky z Kadaně. Výsledky 7:6 a 5:4 
vlily do kádru, který počítal prv-
ní ztráty, nové síly a ukázal, že 
myšlenky na play-up, tedy vyřa-

zovací boje o vyšší soutěž, nejsou 
fikcí, ale blízkou realitou.

O tom, jak je tenká je hra-
nice mezi realitou a snem se 
kralupští florbalisté přesvěd-
čili během února, který lze po 
právu nazvat černým měsícem 
florbalu ve městě nad Vltavou. 
Dva po sobě jdoucí víkendy 
přinesly celkem čtyři utkání, 
ve kterých muži hráli vždy jak 
v sobotu, tak v neděli. Z těch-

to zápasů vydolovali vlci pouze 
3 body a začali v tabulce ztrá-
cet. Stále však existovala šance 
dostat se do play-up o Národní 
ligu, o kterou však zraněními 
ovlivněný kádr přišel během 
posledních dvou kol - nejdříve 
domácí prohráli s týmem Tep-
lic a následné nepovedené soaré 
v Lounech odsoudilo náš elitní 
mužský tým mimo postupové 
příčky.

Po dvou nekompletních roční-
cích se jednalo o plně dohranou 
sezónu, navíc v nejvyšší lize, kam 
kdy Kralupy postoupily. Už jen 
z toho důvodu je konečné 5. mís-
to potvrzením dlouhodobě kva-
litní práce všech trenérů a členů 
mužské složky. Družstvo ukáza-
lo, že má na celostátní florbalové 
mapě co dělat a při stabilizaci vý-
konů dokonce může pomýšlet na 
postupové příčky! To je motivují-
cí příslib nejen pro stávající kádr, 
ale také pro mládežnické genera-
ce, které v oddíle dorůstají. 

Sportovní klišé říká, že druhá 
sezóna je nejtěžší. Dotyčný tým 
v ní musí potvrdit, že v dané 
soutěží není omylem a zaslou-
ží si tam být. Už teď si můžete 
být jisti, že na tohle potvrzení 
Wolves budou 100% připrave-
ni. Proč? Protože společně jsme 
nejsilnější!  FILIP JANOUCH

VKrajském přeboru star-
ších žákyň vybojovaly kra-

lupské volejbalistky PRVNÍ 
MÍSTO. Závěrečné finále se 
konalo 2. dubna v Kralupech. 
Naše hráčky jednoznačně po-
razily všechny své soupeřky 2:0 
a z rukou předsedy Středočes-
kého volejbalového svazu pře-
vzaly medaile, diplom a pohár 
pro vítěze.

V letošní sezóně hrálo Kraj-
ský přebor starších žákyň cel-
kem 33 družstev. V podzimní 
části soutěže byla družstva roz-
dělena do 3 základních skupin 
po 11. První dvě družstva ze 
skupin postupovala na zimní 

část do finálové skupiny. Třetí 
a čtvrté týmy bojovaly o posled-
ní dvě místa ve finálové osmič-

ce. Kralupy přihlásily do pře-
boru 2 družstva. Kralupy A po 
podzimu skončily bez porážky 

na prvním místě. Kralupy B 
byly čtvrté, ale bohužel se jim 
nevedlo v dokvalifikaci a spad-
ly do 2. výkonnostní skupiny. 
Poslední kolo bude kralupský 
B tým hrát 1. 5. o 14.– 17. místo.

V zimní finálové skupině se 
áčku dařilo. Před posledním ko-
lem byly naše hráčky na prvním 
místě tabulky a mohly tak finále 
pro nejlepších pět týmů z kraje 
hrát před domácím publikem.

Na druhém místě skončil 
Mělník B, třetí Roztoky, čtvrtá 
Příbram a pátý Mělník A.

JITKA KUBIŠTOVÁ,

TRENÉRKA MLÁDEŽE VOLEJBALOVÉHO 

ODDÍLU TJ KRALUPY

Florbalistům sezóna skončila nezvykle brzy

Mladé volejbalistky jsou přebornice kraje

Dokončení ze str. 31

Naštěstí Mistrovství České republiky 
v roce 2021 se již mohlo odehrát.
Díky vysokému Elo hodnocení jsem po-
stoupil na Mistrovství ČR. Nastupoval jsem 
jako 22. nasazený, finálně skončil 12., což 
byl pro mě velký úspěch. Od září 2021 už 
hraji v základní sestavě za kralupský „A“ 
tým i „B“ tým. Hostuji za Klub šachistů 
Říčany v 1. lize mládeže. Téhož roku jsem 
ještě odehrál Mistrovství Čech a Polofinále 

MČR juniorů, kde jsem si opět slušně zvýšil 
Elo hodnocení.

Letošní sezona již běží bez omezení, jaké 
jsou tvé další plány?
Letos už mám za sebou MČR mládeže v Lu-
hačovicích, kde jsem skončil na 13. mís-
tě. Nebýt dvou nepovedených partií, které 
jsem ztratil zbytečnými chybami v koncovce, 
umístil bych se líp. Tak to ale někdy v šachu 
je. Budujete hodiny krůček po krůčku pozici, 
v časové tísni pak uděláte chybu a celá pečli-

vě budovaná hra jde „do háje“. To se ale stává 
i v jiných sportech. Důležité je se z chyb po-
učit, ne se trápit. V nejbližší době bych chtěl 
hrát hned několik velkých turnajů jako třeba 
41. turnaj šachových nadějí, nebo Pardubic-
ký šachový festival, na konci léta opět Open 
Říčany. Samozřejmě je těžké skloubit školu 
s šachy, ale prozatím se mi to daří. Aktuálně 
mám dva trenéry, Stanislava Stárka a Milo-
slava Vanku, snažím se trénovat každý den, 
abych se zlepšil a příští rok MČR vyhrál. Tak 
uvidíme…  JINDŘICH KOHM

Šachový talent z kralupské líhně
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#wolvestogether
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P ro 5. třídu HKK se poda-
řilo uspořádat dvoudenní 

turnaj s názvem Hockey Spring 
Games 2022. 

V lednu se zrodila myšlenka 
zorganizování velkého turnaje, 
který by mohl započít každoroč-
ní tradici. Na turnaj se povedlo 
zlákat velmi atraktivní soupeře. 
Ze severu republiky dorazili tep-
ličtí Huskies, ze západu přijela 
karlovarská Energie, Vysočinu 
reprezentovali zástupci Havlíč-
kova Brodu, vítěze zimního ce-
lostátního Mini Winter Cupu, 
z moravské metropole dorazila 
slovutná Kometa Brno a třešnič-
kou byla účast mládežnického 
mužstva rakouského velkoklubu 
EC Red Bull Salzburg. Turnaje 
se zúčastnilo šest mužstev a ka-
ždý odehrál pět utkání. 

Celý turnaj provázela parád-
ní atmosféra. Všichni účastní-
ci si užívali podporu z tribun 
a povzbuzování od svých tre-
nérů. Všichni přítomní mohli 
vidět vysokou úroveň hry této 
věkové kategorie. Kometa i Ha-
vlíčkův Brod patří mezi nejlep-
ší republiková mužstva a tento 
turnaj to jen potvrdil. Většina 
utkání byla vyrovnaná do po-
sledních minut, dokonce byla 
k vidění dvě prodloužení. Do-

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE: NEJLEPŠÍ HRÁČI TURNAJE:

Report z turnaje 5. tříd

BK Havlíčkův Brod 15 bodů

HC Kometa Brno 12 bodů

HK Kralupy nad Vltavou 8 bodů

HC Teplice Huskies 5 bodů

HC Energie Karlovy Vary 4 body

EC Red Bull Salzburg 1 bod

Nejlepší brankář Marek Kratochvíl (BK HB)

Nejlepší obránce Tomáš Říha (KOM)

Nejlepší útočník Ludwig Amadeus Dondit (TEP)

Největší týmový hráč Lukas Jonak (SAL)

Nejužitečnější hráč Tomáš Jung (HKK)

mácí hráči první hrací den pře-
hráli celkem jednoznačně Tep-
lice a v prodloužení přetlačili 
Karlovy Vary. V obou utkáních 
byla k vidění převaha domácích 
hráčů. Ve třetím utkání jsme se 
postavili Kometě Brno. Favorit 
utkání byl jednoznačný, přesto 
se našim hráčům podařilo být 
konkurenceschopnými. Nicmé-
ně vítězství si připsali brněnské 
naděje.  Druhý hrací den nás 
nejprve prověřil dosud nepo-

ražený Havlíčkův Brod. Utká-
ní bylo velmi vyrovnané, domá-
cí hráči dokonce vedli a dlouho 
drželi stav 2:3. Po smolné situ-
aci bylo ovšem nařízeno trestné 
střílení pro hosty a ti odskoči-
li na rozdíl dvou branek. Tato 
situace se ukázala jako klíčová 
a talentovaní hráči z Vysočiny 
si už výhru nenechali utéct. 
Do posledního střetnutí jsme 
nastoupili po Salzburgu. Naši 
hráči měli herní převahu a vel-

ké množství šancí, které ovšem 
nedokázali přetavit ve vedení. 
Stav byl 2:2. V posledních de-
seti minutách tlak Kralup sílil, 
ale brankáře hostí se nedařilo 
překonat. Znovu se ukázal vel-
ký charakter kralupských páťá-
ků, kteří letos už poněkolikáté 
dokázali rozhodnout v samém 
závěru utkání. Pouhých dvacet 
sekund před koncem Kralupy 
skórovaly a překlopily utkání na 
svou stranu v poměru 3:2. 

V celkovém součtu domácí 
tým získal krásné 3. místo. Vítě-
zem turnaje se stal BK Havlíčkův 
Brod, který zůstal během celého 
turnaje neporažen. Velkou radost 
máme z velice povedené organi-
zace turnaje, která byla chválena 
všemi zástupci účastníků turnaje 
i přihlížejícími rodiči. Turnaj byl 
opravdu velkolepý a dopřál na-
šim hráčům skvěle zakončit se-
zonu 2021/2022.  JAKUB KAPRÁL

VOLEJBAL
Kadetky (Extraliga), 15.-16. 4. 2022 Hradec Králové

Kralupy – Hradec Králové
1:3 (22:25, 25:18, 9:25, 
19:25)

Kralupy – Frýdek Místek 0:3 (26:28, 20:25, 21:25)

Kralupy – Přerov
3:1 (23:25, 25:23, 27:25, 
25:17)

Kralupy – Prostějov 3:0 (25:23, 25:15, 25:18)

Juniorky (1. liga)
(Český pohár, 19.–20. 3. 2022 Hradec Králové)

Kralupy – Rychnov n. Kněžnou 2:0 (25:19, 25:20)

Kralupy – Nymburk 2:0 (25:15, 25:16)

Kralupy – Hradec Králové 2:1 (25:18, 17:25, 15:5)

Kralupy – Lanškroun 0:2 (20:25, 24:26)

Kralupy – Lvi Praha 0:2 (18:25, 24:26)

Kralupy – Uherské Hradiště 2:0 (25:17, 25:13)

Kralupy – Dobřichovice 2:0 (25:17, 25:18)

Ženy (2. liga)

Kralupy – ČVUT Praha 0:3 (23:25, 17:25, 20:25)

Kralupy – ČVUT Praha 0:3 (17:25, 16:25, 23:25)

Kralupy – ČVUT Praha 0:3 (17:25, 16:25, 23:25)

Starší žákyně „A“ (Krajský přebor - finále)

Kralupy – Mělník „A“ 2:0 (25:20, 25:12)

Kralupy – Příbram 2:0 (25:10, 25:13)

Kralupy – Roztoky „A“ 2:0 (25:14, 25:10)

Kralupy – Mělník „B“ 2:0 (25:9, 25:19)

(Kralupské hráčky se staly vítězkami KRAJSKÉHO PŘEBORU!)

FOTBAL
I. B. třída

TJ Sokol Chotětov – FK Kralupy 1901 0:3 (0:1)

Branky: Polák, Matějček, Víteček

FK Kralupy 1901 – TJ Slavia Radonice 5:1 (3:1)

Branky: 2 Weiner, Zdržálek, Houška, Řenč

FK Kralupy 1901 – SKK Hovorčovice 3:2 (3:0)

Branky Kralup: Zdržálek 2, Junek

IV. třída 

TJ Sokol Ledčice – FK Kralupy 1901 B 3:4 (1:2)

Branky: Tsoka, Psota, Klier, Pakandl

SK Postřižín – FK Čechie Kralupy 2:1 (1:1)

Branka: František Kovář

FK Kralupy 1901 B – TJ Tursko 9:0 (5:0)

Branky: Glogas 3x, Klier 2x, Jeleňák 2x, M. Kolmistr, Pakandl

FK Čechie Kralupy – Sokol Ledčice 3:2 (1:1)

Branky: 3x Jakub Vydra

FK Kralupy 1901 – TJ Sokol Chlumín 7:1 (4:0)

Branky: Glogas 2, Kinter, Vránek, Hrabal, Klier, Novák

FK Čechie Kralupy – TJ Sokol Dřínov 2:1 (1:1)

Branky: 2x Jakub Vydra

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ  (od 18. 3. do 19. 4. 2022)
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Kompletní přehled sportovního zpravodajství 
najdete na: www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické nebo všeobecné 

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

s účetnictvím výhodou.
Nabízíme: práci v malém 

kolektivu, možnost osobního a 
odborného růstu v perspektivním 

oboru (s možností vykonání 
kvalifikačních zkoušek), solidní 

jednání i odměna. 

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

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku  
spolupracovníka na pozici

POMOCNÁ 
ÚČETNÍ
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Hledáme nového zaměstnance na pozici:
SENIOR SERVISNÍ TECHNIK v průmyslové prádelně.

Údržba a opravy strojů a zařízení v provozu prádelny. 
Nutná vyhláška 50, min. §6. 

Práce na směny -8 hodin (od pondělí do pátku).  
Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

Celkový výdělek: až 50.000 btto,- Kč. V případě zájmu 
prosím volejte na mobilní telefon: 736 620 727, nebo se 

hlaste na email: kristyna.dokoupilova@cws.com

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. 

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

účetnictví, flexibilitu, příjemné 
vystupování.

Nabízíme: práci v malém 
kolektivu, možnost osobního  

a odborného růstu v perspektivním 
oboru (s možností vykonání 

kvalifikačních zkoušek), solidní 
jednání i odměna.

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

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku  
spolupracovníka na pozici

FINANČNÍ  
A MZDOVÁ  
ÚČETNÍ




