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str. 11-12 
Rozhovor s Karlem Laváčkem, nadšencem pro 
poznávání lidí a kultur celého světa.

Historické polepy na moderním autobusovém 
nádraží. 

Rozhovor s Lenkou Čechovou, bronzovou 
medailistkou z MČR.

Milí Kralupané,
letos se po dvou letech nucené odmlky opět 
chystají populární oslavy v našem městě 
- Dny Kralup. A jsou již takřka za rohem. 
I tentokrát si hned první středu budete mo-
ci vyběhnout hostibejcké schody, následo-
vat budou zábavní, sportovní i edukativní 
aktivity v různých koutech města. Kulturní 
program nezůstane o nic pozadu. Koncer-
tovat se bude v DPS, na Palackého náměstí 
i na pravém břehu Vltavy. 

Hlavním lákadlem letošních slavností 
je již několikrát překládaný koncert ne-
stárnoucích Olympic. Petr Janda osla-
vil před pár týdny osmdesátku, ale ta mu 
pranic nebrání v provozování jeho řemesla. 
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit v sobotu 
v podvečer. Ono odpoledne odstartuje dal-
ší matador – Jaroslav Uhlíř. Na pódiu se 
v průběhu večera rozžehnou pekelné ohně, 
kterými vás rozpálí maďarští Rammstein 
Tribute. Ani další umělci jistě nezůstanou 
pozadu. Úplnou novinkou bude půlnoční 
laser show. Tu si „zažijí“ (doslova) zejmé-
na ti, kteří budou tou dobou pod pódiem 
a stanou se tak přímými aktéry nezapome-
nutelného světelného rejdění. 

Letní kino, oldies disco, plavby lo-
dí, to jsou pak další skvostné dílky do mo-
zaiky Dnů Kralup. 

Přijďte, bude to skvělé!
ROBIN JANOŠ, 

ŘEDITEL KASS VLTAVA

Podrobný program na str. 16
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ČERVENEC-SRPEN
Příjem inzerce do 13. 6. 2022

do 12:00; zasílání článků a pozvánek
do 16. 6. 2022 do 12:00.

tiráž

uzávěrky vydání

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

Vážení spoluobčané,
je tu červen a s ním tak dlouho oče-
káváné Dny Kralup! Jsou to dny 
nás všech, tak neváhejte, vezměte 
členy své rodiny a zažijte krásných 
pět dní plných zábavy se sousedy ve 
městě! Podrobný program najdete 
na str. 16 ;)

Červnové oslavy předznamená-
vají blížící se konec školního roku. 
Děti čeká konečné vyúčtování za ce-
loroční snažení, držme jim/si palce, 
ať přežijí/přežijeme ve zdraví všichni, 
nejde-li o život, nejde o nic ;). 

Mimochodem, s naší novou generací to není vů-
bec špatné, ba právě naopak, měla jsem tu čest po-
slechnout si prezentace žáků v rámci projektu Pří-
běhy našich sousedů (viz str. 22). Způsob, jakým 
týmy zpracovaly příběhy pamětníků, byl fascinující, 
nemusel by se za něj stydět ani profesionál. Vizuální 
kreativita, umělecký nádech, divadelní prvky, nápa-
ditá animace – klobouk dolů! Jejich srdečnost, pří-
močarost, radost a opravdovost v rámci spolupráce 
s pamětníky mě dojala.

V dalším skvělém projektu, Kralupy v roce 2050, 
žáci teprve ztvární svoji vizi města (viz str. 22-23). 

Z úvah dětí po besedě k soutěži je 
už ale nyní zjevné, že mají daleko 
lepší povědomí o životě ve městě, 
než bychom čekali, vědí přesně, co 
je dobré a co ne, kam by se vývoj 
města měl ubírat... 

Ne, o naši budoucí generaci ne-
mám vůbec strach. 

Podporujme děti i nadále v je-
jich poznání, ve škole i doma. Vyhá-
nějme je od obrazovek, které otu-
pují jejich smysly, nabízejme lepší 

formu trávení času, věnujme jim energii, mějme zá-
jem... Motivujme je, neberme jim „vítr z plachet“, ne-
stříhejme jim „křídla“. 

Mějme je rádi se všemi nedokonalostmi, tole-
rujme jim pubertální výlevy a střelené nápady. Dá-
vejme jim hranice (ale s láskou). Veďme je k dob-
rým mravům, pokoře a empatii. Naše „investice“ 
se nám vrátí...

Dívejme se na svět nepokřivenýma očima - tak 
jako ony, žijme pro tento okamžik – stejně jako ony, 
protože my už jsme to (mnohdy) zapomněli... 

ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem�

u RM jmenovala Ing. Rostislava Loučka do funk-

ce vedoucího Odboru dopravy MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, s účinností od 1. 5. 2022.

u RM schválila zapojení finančních prostřed-

ků do rozpočtu města roku 2022  v celkové vý-
ši 3 930 204 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
účelově určenou pro obce s rozšířenou působ-
ností na financování výkonu přenesené působ-
nosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 
2022. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický od-
bor, pol. 4116 o 3 930 204 Kč a navýšení výdajů 
u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného 
čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí 
o 3 930 204 Kč.

u RM schválila smlouvu o dílo na vypracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby 
včetně vypracování položkového rozpočtu a výkazu 
výměr na akci „Rekonstrukce restaurace Vltava, 
Kralupy nad Vltavou“, se zhotovitelem projekčním 
ateliérem APREA s. r. o., Ocelářská 35/1354, 190 
00 Praha 9 ve výši 156 000 Kč bez DPH (188 760 
Kč vč. DPH). 

u RM vzala na vědomí informaci o stavu zastře-

šení pergol nad chodníky v parku J. Seiferta, Kra-
lupy n. Vlt.

u RM uložila TSM provést kontrolu zastřešení 

všech pergol nad chodníky v parku J. Seiferta, Kra-
lupy nad Vltavou a uvolněné střešní plechy řádně 
přikotvit k ocelové konstrukci pergol.

u RM schválila podle § 23 odst. 3 a 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách 
mateřských škol pro školní rok 2022/2023:
- Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. 
Klapálka: Ve všech dvanácti třídách bude zvýšen 
počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky 
nebude překročena kapacita mateřské školy.
- Základní škola a Mateřská škola Kralupy 
nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvková organizace: Ve třídě bude zvýšen 
počet dětí z 24 na 28. Ani po povolení výjimky 
nebude překročena kapacita mateřské školy.
u RM schválila zapojení finančních prostředků 
do rozpočtu v celkové výši 1 000 000 Kč. Jedná 
se o finanční dar od spol. ORLEN Unipetrol RPA 
s. r. o., účelově určený na realizaci vítězného pro-
jektu, vybudování venkovní posilovny a rozšíření 
dětského hřiště v městské části Mikovice, v rámci 
kampaně ORLEN Unipetrol lidem. Navýšení příjmů 
kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 o 1 000 000 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, 
§ 3412 o 1 000 000 Kč.
u RM schválila výběr dodavatele výběrového 
řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Výroba 
reportáží a dalších pořadů pro KRALUPY TV“ 
s dodavatelem PRAHA TV s. r. o., se sídlem 
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, IČO: 
25830937, za cenu 3 800,00 Kč bez DPH, resp. 
4 598,00 Kč s DPH/1 reportáž na dobu určitou 
do 30. 4. 2024.

PONDĚLÍ 20. 6. v 17:00
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.
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■ V Kralupech nad Vltavou byl slav-
nostně otevřen nový autobusový ter-
minál, jenž je cestujícím k dispozici 
od pondělí 2. května 2022. Obdobný 
slavnostní okamžik se uskutečnil 
před parkovacím domem, který od 
poloviny února  fungoval v tzv. zku-
šebním režimu.

O ba tyto projekty, jež byly spolufinan-
covány z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), se nachází 
v destinaci u nádraží, tj. v místě, které by-
lo dlouhodobě neudržované a nevzhledné. 
O to více vyniká např. „spojovací“ klidová 
zóna s lavičkami a řadami nových strom-
ků. Za pozornost ovšem stojí i rekonstrukce 
první části Nádražní ulice, jejímž prostřed-
nictvím došlo ke kultivaci prostoru před 
budovou ČD.

„Nesmíme zapomínat, že i tento pod-
statný úsek je součástí výstavby auto-
busového terminálu. Mám velkou radost 
z toho, kterak tato ulice prokoukla. Totéž 
se týká i rohu Žižkovy ulice, jež na tu Ná-
dražní navazuje,“ uvedl starosta Marek 
Czechmann v průběhu prohlídky nové-
ho areálu. Ten se mimo jiné může pyšnit i 
přehlednou tabulí příjezdů a odjezdů (au-
tobusy/vlaky), samoobslužnými veřejnými 

toaletami a v neposlední řadě i elektronic-
kým kioskem.

 „Jedná se o informačního průvodce, je-
hož primární funkcí jsou tzv. body zájmu 
v mapách. Návštěvník Kralup si zde může 
prohlédnout nejzajímavější místa ve městě 
a rychle se zorientovat. Součástí kiosku je 
dále elektronická úřední deska či složka 
s kalendářem kulturních a sportovních ak-
cí,“ sdělil místostarosta Libor Lesák, jenž 
přítomné hosty upozornil i na raritní histo-
rické tapety, jimiž byly ozdobeny přístřešky 
jednotlivých zastávek.

Projekt „Autobusový terminál Kralupy n. 
Vlt.“ byl spolufinancován z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), 
přičemž dotační částka činila 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 (včet-
ně DPH) místo plánovaných 78 587 794 Kč 
(včetně DPH). Finanční rozdíl byl způsoben 
růstem cen na celoevropském trhu a volbou 
odolnějších materiálů pro stavbu přístřešků.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

V rámci dokončovacích prací na novém 
autobusovém terminálu vyvstala mi-

mo jiné i otázka, co bude zdobit prosklené 
plochy  přístřešků. „Prostor si zasloužil ví-
ce než nezbytné bezpečnostní polepy skel,  
a proto jsme se rozhodli jít cestou v našem 
městě již viděnou a osvědčenou, a to svět-
lo-propustnou fototapetou,“ řekla  M. Hor-
čičková. Uchopitelné téma historie Kralup 
navrhl přímo tajemník MěÚ K. Hainc, který 
je znám svým patriotismem a vztahem k 
historii našeho města.

Nejnáročnější byl výběr fotografií. Fo-
tografie byly vybrány z knihy Ing. Josefa 
Stupky Zmizelá tvář Kralup, která čítá té-
měř stovku fotografií starých Kralup. „Zá-
měr byl, aby fotografie připomínaly místo 
a blízké okolí, kde autobusový terminál 
nyní stojí.  Proto fotografie ulice Jungma-
nnovy, Palackého náměstí, Žižkovy ulice a 
již zmizelé ulice Jateční. K vidění je i pro-
stor před vlakovým nádražím a křižovat-
ky Husovy a Žižkovy ulice,“ říká L. Císle-
rová, která dala tapetám konečnou podobu. 

Výsledek  týmové práce tak dal možnost 
proniknout cestujícím do historie města. 

Historické tapety jsou součástí aktivit na 
oslavu 120. výročí města. Místo dočasné vý-
stavy fotografií na počest povýšení Kralup na 
město budou tapety zdobit okolí po delší čas. 
Již teď se obyvatelé Kralup a turisté 
mohou těšit na pokračování této ak-
tivity, další historické fototapety jsou 
ve výrobě, místa instalace však zatím 
zůstanou opředena tajemstvím.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Kralupy mají nový autobusový terminál,
slavnostně otevřen byl i parkovací dům

Historické polepy na moderním autobusovém nádraží

Slavnostní přestřižení pásky.

Kralupští taxikáři - 30. léta.

Jeden z přístřešků s historickými výjevy  
v areálu autobusového terminálu.
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■ Od začátku měsíce června až do 
konce listopadu je naplánováno 
uzavření krytého plaveckého bazénu 
z důvodu třetí etapy rekonstrukce. 
V letošním roce se jedná o jednu 
z nejnáročnějších  stavebních investic, 
a to i s ohledem na celkové náklady.

P rojekt zahrnuje kompletní obnovu čás-
ti plaveckého bazénu, přestavbu části 

suterénu, rozšíření akumulační nádrže a  
rekonstrukci dětských šaten včetně pří-
stupové chodby. Součástí stavby je rovněž 
kompletní výměna vodovodní přípojky do 
objektu. Nezbytná je dále instalace nové 
nerezové vložky do stávajícího tělesa bazé-
nové vany. Ústřední prostory  haly se dále 
dočkají inovace ochozů, stěn, podlah a dal-
ších přilehlých konstrukcí. 

„Jedná se o velmi nákladný projekt, ov-
šem pokud bychom ho oddalovali, mohli 

bychom se brzy dostat do velmi složité situ-
ace. Mnoho zásadních prvků je už teď v ha-
varijním stavu,“ říká Marcela Horčičková, 
vedoucí odboru realizace investic MěÚ, jež 
si zároveň uvědomuje, že se na určitou do-
bu zmenší nabídka volnočasových aktivit 
pro rekreační plavce, nemluvě o těch zá-
vodních. „V letních měsících samozřejmě 
krytý bazén chybět nebude. Doufejme, že 
se letos dočkáme příznivého počasí a že 
letní koupaliště budou moci návštěvníci 

využívat i v září. Rádi bychom ho necha-
li otevřené co možná nejdéle. Dva měsíce 
však s určitostí zůstanou nevykryty,“ uza-
vřela Marcela Horčičková. 

Rekonstrukce krytého plaveckého bazé-
nu přijde město na 43 434 367,46 Kč. Zho-
tovitelem byla  vybrána dobříšská společ-
nost Bohemik s. r. o.

Krátká historie 
Objekt krytého plaveckého bazénu byl uve-
den do provozu v roce 1986. Je tvořen mi-
mo jiné velkým plaveckým bazénem o roz-
měrech 25x16,7x1,4 m a menším dětským 
bazénem s rozměry 12,5x6x0,6 m. Součástí 
jsou rovněž šatny, sociální zázemí, sauna, 
wellness a další provozní prostory. Budova 
navazuje stavebně i provozně na sousední 
sportovní halu.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ

S výstavbou parkovacího domu, k jehož 
oficiálnímu otevření došlo na sklonku 

měsíce dubna, souvisí další podstatná změ-
na týkající se systému parkování ve městě.

Od 13. května 2022 dochází k zave-
dení modré parkovací zóny v ulicích 
Havlíčkova, Rybova a Na Hrádku, při-
čemž cílem tohoto opatření je zlepšit par-
kovací podmínky pro občany bydlící v této 
destinaci. Ti dostanou tzv. rezidenční karty, 
které je budou opravňovat k bezplatnému 
parkingu. Na jednu domácnost vždy vychází 
jedna karta. Vlastníci bytů si je mohou vy-
zvednout na Infocentru MěÚ Kralupy n. Vlt. 

„V těchto ulicích ponechávali svá auta 
přespolní návštěvníci Kralup, kteří tím-

to využívali příznivé dochozí vzdálenos-
ti směrem k vlakovému nádraží. Místním 
tak ovšem zabírali stání v blízkosti jejich 
domů. Vůbec se nedivím, že nás občané 
vyzývali k tomu, abychom se touto situaci 

zabývali,“ uvedl kralupský starosta Marek 
Czechmann, jenž dlouhodobě považoval 
situaci v této destinaci za komplikovanou 
a nepřehlednou. S výstavbou parkovacího 
domu se však městu otevřela možnost řeše-
ní. „Modrá zóna je dalším nástrojem, který 
má přimět řidiče k tomu, aby začali vyu-
žívat služeb parkovacího domu. Cena par-
kovného je velmi příznivá (15 Kč za 24 ho-
din – režim P+R). Jsem přesvědčen o tom, 
že tento nový režim bude ku prospěchu 
všech stran,“ uzavřel kralupský starosta. 

Do konce měsíce května bude měst-
ská policie tolerovat možné přestup-
ky spojené s touto zásadní změnou.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

■ Společnost TAMERO INVEST s. r. o. 
jako výrobce a distributor tepelné 
energie pro Kralupy nad Vltavou a 
Chvatěruby byla nucena vzhledem 
k aktuální situaci na energetickém 
trhu zvýšit od 1. 5. 2022 předběžné 
ceny tepelné energie o cca 19 %. 

Hlavním důvodem ke zvýšení předběž-
ných cen je výrazný nárůst ceny zem-

ního plynu, ze kterého je teplo produková-
no a nárůst ceny emisních povolenek CO2.  
Naše společnost dlouhodobě dodává tepel-
nou energii hluboko pod celorepublikovým 
průměrem a věříme, že tomu bude i v násle-
dujících letech, kdy celý energetický průmy-
sl bude procházet významnými změnami.

 Společnost TAMERO INVEST s. r. o. 
má i nadále zajištěny spolehlivé dodávky 
zemního plynu. Pokud by v budoucnu došlo 
k přerušení dodávek zemního plynu a byl 
zemního plynu nedostatek, jsou odběrate-
lé zemního plynu povinni se řídit „Vyhláš-
kou o stavu nouze v plynárenství a o způ-
sobu zajištění bezpečnostního standardu 
dodávky plynu“. Na základě této vyhlášky 
jsou odběrná místa zákazníků rozdělena do 
skupin A až F, podle velikosti odběrů (roč-
ních spotřeb) a důležitosti. Omezení nebo 
přerušení dodávek zemního plynu jednot-
livým skupinám odběratelů je prováděno 
na základě vyhlášených odběrových stup-
ňů, které vyhlašuje provozovatel přepravní 
soustavy, společnost NET4GAS. Vyhláš-

ka stanovuje pět odběrových stupňů, při 
kterých jsou postupně omezováni největší 
odběratelé – skupiny A, B a C. Pět odbě-
rových stupňů, při kterých jsou postupně 
přerušovány dodávky plynu odběratelům 
skupin A až E.  A jeden havarijní odběrový 
stupeň, který znamená přerušení dodávky 
plynu do všech odběrných míst včetně od-
běratelů skupiny F, do které jsou zařazeny 
domácnosti. Díky této vyhlášce by nemělo 
dojít k omezení dodávek zemního plynu 
pro domácnosti, potažmo přerušení našich 
dodávek tepla pro obyvatelstvo. 

Doufáme, že se konflikt na Ukrajině brzy 
vyřeší a dojde tak k uvolnění nejen napětí 
politického, ale i cen na energetickém trhu. 
PETR ŠTOREK, VÝKONNÝ ŘEDITEL ENER. TAMERO INVEST S. R. O.

Krytý plavecký bazén čeká rekonstrukce

Zvýšení cen a bezpečnost dodávek tepla pro obyvatelstvo

Modrá zóna v ulicích Havlíčkova, Rybova a Na Hrádku
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V Kralupech nad Vltavou si 
nejčastěji přáli vybudování 

venkovní posilovny a rozšíření 
dětského hřiště v městské části 
Mikovice, zatímco ve Veltrusích 
byl největší zájem o vybudová-
ní dětského a cvičebního hřiště 
v parku za hřbitovem. Skupina 
ORLEN Unipetrol daruje na re-
alizaci obou projektů každému 
z měst částku ve výši jednoho 
milionu korun. Projekt OR-
LEN Unipetrol lidem patří me-
zi úspěšné aktivity, jimiž se sku-
pina snaží udržovat úzké vztahy 
s lokálními komunitami založe-
né na oboustranné důvěře.

„Mile nás překvapilo, že se 
v rámci projektu ORLEN Uni-
petrol lidem v Kralupech nad 
Vltavou a Veltrusech sešlo ve 

sběrných boxech a v online hla-
sování bezmála 1200 hlasů. 
A ještě více nás těší, že můžeme 
realizaci obou nejžádanějších 
projektů podpořit jedním mi-
lionem korun pro každé měs-
to,“ říká Katarzyna Woś, mís-
topředsedkyně představenstva 
skupiny ORLEN Unipetrol. „Ve 
spolupráci s vedením Kralup 
nad Vltavou se budeme podí-
let na výstavbě venkovní posi-
lovny a rozšíření dětského hři-
ště v městské části Mikovice, 

Vzniknou nové venkovní posilovny a dětská hřiště
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Předání šeku starostům obou dotčených měst.■ ORLEN Unipetrol zve-
řejnil vítězné projekty na 
zlepšení života obyvatel 
měst Kralupy nad Vltavou 
a Veltrusy, které získaly od 
veřejnosti nejvíc hlasů v le-
tošním ročníku kampaně 
ORLEN Unipetrol lidem. 

zatímco obyvatelům Veltrus 
splníme sen o dětském a cvi-
čebním hřišti v parku za hřbito-
vem. Těšíme se na úspěšnou re-
alizaci obou projektů i na další 
aktivity v rámci našich snah 
o dobré sousedské vztahy.“

Obyvatelé Kralup nad Vlta-
vou odevzdali celkem 646 hla-
sů, z toho 299 v podobě hla-
sovacích lístků a 347 v online 
hlasování. Vítězný projekt – 
vybudování venkovní posi-
lovny a rozšíření dětského 
hřiště v městské části Mi-
kovice – obdržel bezmála 
polovinu hlasů (přesně 322 
hlasů). Druhé místo pak patřilo 
revitalizaci veřejného prostoru 
a rekreačního hřiště na sídliš-
ti Hůrka s 233 hlasy, zatímco 
pro nová grilovací místa v lo-
kalitách Strachov a Macalák se 
vyslovilo 91 hlasujících.

„Rád bych poděkoval všem 
obyvatelům našeho města, kte-
ří se do hlasování zapojili, velký 
dík patří také skupině ORLEN 
Unipetrol za financování vítěz-
ného projektu i za její dlouho-
dobé úsilí o zlepšování života 
v Kralupech nad Vltavou,“ ří-
ká Marek Czechmann, starosta 
Kralup nad Vltavou. „Na reali-
zaci vítězného projektu jsme vel-
mi dobře připraveni. Počítáme 
s celkovými náklady 1 100 000 
Kč. Přesný termín zatím ještě 
není stanoven, ale projekt plá-
nujeme uskutečnit během dvou 
měsíců, s největší pravděpodob-
ností v době letních prázdnin.“

Ve Veltrusech shromáždila 
anketa kampaně ORLEN Uni-

petrol lidem celkem 522 hlasů. 
Veltruské hlasování bylo ještě 
jednoznačnější. Vítězný projekt 
získal 333 hlasů, tedy téměř 64 
procent z celkového počtu. Kro-
mě nejžádanějšího vybudová-
ní dětského a cvičebního hřiště 
v parku za hřbitovem měli oby-
vatelé na výběr také revitalizaci 
veřejného prostoru v Družstev-
ní ulici včetně cvičebních prvků 
(62 hlasů) a vnější úpravy ko-
lem nového komunitního centra 
doplněné o posezení pod lípou 
(127 hlasů).

„Mám radost, že kampaň OR-
LEN Unipetrol lidem vzbudila 
mezi obyvateli Veltrus velký 
zájem, a skupině ORLEN Uni-
petrol děkujeme za tak štěd-
rou podporu,“ říká Filip Volák, 
starosta města Veltrusy, a do-
dává: „Na základě současného 
stavu předpokládáme, že si rea-
lizace projektu včetně všech po-
třebných příprav vyžádá zhru-
ba půl roku. Nechceme podcenit 
přípravnou fázi, která zahrnu-
je dokončení návrhu, vyjádření 
dotčených orgánů a výběrové 
řízení na dodavatelské firmy. 
Vzhledem k tomu, že ještě není 
hotová projektová dokumenta-
ce, není k dispozici ani přesný 
rozpočet, nemůžeme zatím sta-
novit přesný termín dokončení. 
Vynasnažíme se však, aby bylo 
hřiště hotové do konce letošní-
ho roku. Město počítá se spolu-
účastí a investicí do mobiliáře 
a oplocení, případně i s dopl-
něním menších herních prvků.“
 ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ
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■ Město Kralupy nad Vltavou je členem 
spolku MAS Kralupsko, z. s. 
(www.maskralupsko.cz). Pojďme 
si přiblížit co vlastně pojem „MAS“, 
neboli Místní akční skupina, znamená. 

Místní akční skupina (dále MAS) je na 
politickém rozhodování nezávislým 

společenstvím občanů, neziskových orga-
nizací, soukromé podnikatelské sféry a ve-
řejné správy (obcí, svazků obcí a institucí 
veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji 
venkova a zemědělství získáváním finanční 
podpory z EU a národních programů pro 
svůj region. Základním cílem MAS je zlep-
šování kvality života a životního prostředí 
ve venkovských oblastech. Jedním z ná-
strojů je také aktivní získávání a rozdělo-
vání dotačních prostředků.

V minulých dotačních programových 
obdobích v regionu Kralupska žádná  
z „MASek“ souvisle nepůsobila, což byla 
škoda, protože pokud na území MAS ne-
působí, není možné jejím prostřednictvím 
o dotační prostředky žádat. „Proto jsem byl 
jedním z hlavních iniciátorů a spolu s další-
mi jsme se rozhodli v roce 2020 MAS zalo-
žit, aby bylo možné v programovém dotač-
ním období 2021-2027 čerpat prostředky,“ 
poznamenal Libor Lesák, místostarosta 
města a předseda MAS Kralupsko, z. s.

Tento krok do regionu Kralupska přinese 
několik desítek milionů korun, které by ji-
nak než prostřednictvím MAS nebylo mož-
né získat. Tomu také odpovídá vymezení 
území, kdy se do MAS Kralupsko, z. s. přida-
la většina obcí z ORP Kralupy nad Vltavou.

Dne 7. 1. 2022 došlo Ministerstvem pro 
místní rozvoj ke schválení dokumentu „Kon-
cepční část Strategie SCLLD 21+ MAS Kra-
lupsko, z. s.“. V současné době jsou připravo-
vány podklady pro akční plány jednotlivých 
operačních programů v programovém ob-
dobí 2021-2027. Po jejich schválení řídícími 
orgány mohou být vypisovány výzvy pro-
střednictvím MAS Kralupsko, z. s. 

V rámci MAS bude možné realizo-
vat projekty vedoucí k naplnění stra-
tegických cílů, kterými jsou:

1. Bezpečný region s rozvinutou infra-
strukturou a vybaveností sídel s kvalitním 
životním prostředím se stabilním využívá-
ním krajiny.

2. Vzdělaní obyvatelé žijící v soudržné 
komunitě, kteří mají dostupnou občanskou 

vybavenost a služby sociálního začleňování 
v místě jejich bydliště.

3. Rozvoj zemědělství, kulturního dědic-
tví a cestovního ruchu s využitím chytrých 
řešení a podpora vytváření nových pracov-
ních příležitostí.

Těchto cílů může být dosaženo například 
projekty zaměřenými na podporu bezpeč-
nosti dopravy a zlepšení stavu místních ko-
munikací, chodníků a cyklostezek. Roz-
vojem občanské vybavenosti a zázemí pro 
spolkový život. Rozvojem kvality vzděláva-
cí infrastruktury základních škol (odborné 
učebny) a zvyšováním kapacit mateřských 
škol. Obnovou kulturních památek a roz-
vojem veřejné infrastruktury cestovního 
ruchu nebo podporou zemědělských pod-
nikatelů. 

Výzvy budou zaměřeny na více oblastí, 
každý občan si bude moci najít sobě blíz-
ké zaměření, kterým mu MAS Kralupsko,  
z. s. zvýší kvalitu života v regionu.  

LENKA HERMANOVÁ, 

MAS KRALUPSKO

V dřívějších vydáních jsme 
vás informovali o zámě-

ru výstavby nové multifunkč-
ní sportovní haly za krytým 
plaveckým bazénem, když jej 
schválilo kralupské zastupitel-
stvo. Nyní tento záměr nabírá 
konkrétnější obrysy, neboť byl 
vybrán dodavatel projektové 
dokumentace, kterým se stala 
společnost INTAR a. s. z Brna. 
Průběh celé zakázky bude mít  
tři etapy. První etapa bude do-
končena odevzdáním třech va-
riant vizualizace haly a umístění 
ve vymezeném území. Následo-
vat bude projektová dokumen-
tace pro společné povolení a po-
té již finální dokumentace pro 
provádění stavby. „Předmětem 
zadání je projektová dokumen-
tace pro výstavbu nové ha-

ly s kapacitou 300 diváků pro 
sporty vyžadující velkou spor-
tovní plochu, tedy florbal, bas-
ketbal, volejbal a futsal. Hala by 
svým charakterem mohla slou-
žit i pro mimořádné akce jako 
jsou například taneční závody, 
soutěže v aerobiku apod. Nově 
vznikající dokumentace by měla 
navázat na již hotovou dopravní 
studii, která řeší dopravní ob-
služnost lokality včetně parko-
vání. Zohledňuje parkovací mís-
ta pro sportovní halu, ale také 
rozšíření parkovacích míst pro 
sídliště U Cukrovaru“, komentu-
je místostarosta Vojtěch Pohl. Na 
předání kompletní dokumentace 
bychom se mohli těšit zhruba za 
jeden rok, v návaznosti na ode-
vzdání jednotlivých etap. 

JAN DOLEŽÁLEK

Seznámení s MAS Kralupsko

Projekt multifunkční sportovní haly 
právě začíná
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Zdůvodu plánované rekon-
strukce horkovodu bude v 

termínu od 16. května do 30. 
června 2022 zcela uzavřen 
chodník propojující Komen-
ského náměstí (od firmy skle-

nářství Pokorný) a ulici Mostní.
K omezení provozu kavárny 

iCafé nedojde, ovšem návštěv-
níkům bude umožněn vstup 
pouze z ulice Mostní.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

■ Poslední čtyři roky mu v návštěvě 
Kralup nad Vltavou bránily zdravotní 
potíže, nyní se už do Kralup nikdy 
nepodívá!

L utz-Peter Schönrock byl průvodcem 
partnerství města Kralupy nad Vltavou 

a německého Hennigsdorfu více jak 30 let.
Kralupy miloval, pokaždé se do Kralup 

vracel ve svém luxusním vozidle jízdou za dvě 
hodiny (jak s humorem sobě vlastním vždy 
dodával). Miloval ubytování v místním ho-
telu a k obědu si v Kralupech nedal snad ni-
kdy nic jiného než jeho oblíbený „Schnitzel“.

Lutz-Peter Schönrock byl od roku 1990  
v zastupitelstvu města Hennigsdorf a více jak 
15 let působil na čestné funkci v radě okresu 
Oberhavel jako poslanec okresní rady.

V roce 1996 byl u toho, když města Kra-
lupy nad Vltavou a  Hennigsdorf podepsala 
po 30 letech obnovu partnerství.

Díky své iniciativě a lásce ke Kralupům 
měl zájem o prohlubování přátelství i mimo 
radnice. Zasadil se o přátelství mezi hasi-
či, volejbalistkami, mezi základními  umě-
leckými školami a komorními sbory obou 
měst. Velmi stál i  o vzájemné přátelství 
mezi školami a kluby seniorů.

Byl iniciátorem nemalé materiální po-
moci od  města Hennigsdorf, do které i on 
sám s rodinou přispěl při povodních v roce 
2002 a v roce 2013.

Lutz-Peter Schönrock obdržel v roce 
2010 zvláštní cenu starosty Petra Holeč-
ka za zásluhy při mezinárodní spolupráci 
partnerských měst.

Lutze-Petera Schönrocka si velmi vážíme a 
budeme na něj navždy vzpomínat. Jeho účast 
v Kralupech nad Vltavou nám bude chybět.

Lutz-Peter Schönrock zemřel v pátek 6. 
května ve věku 78 let. LENKA CÍSLEROVÁ, 

VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘ STAROSTY

■ Město Kralupy nad Vltavou 
otevřelo ve spolupráci se soukromou 
školou Movere další předškolní 
adaptační skupinu pro ukrajinské 
uprchlíky (ulice Přemyslova). 

„Dostali jsme se do složité situace, kdy 
jsme na jedné straně chtěli pomoci lidem, 
kteří se dostali do tísně, ale na druhé straně 
víme, že máme téměř vyčerpané kapacity 
mateřských škol pro české děti, na které 
musíme myslet prioritně. Jsem proto rád, 
že se díky výborné spolupráci se spolkem 
Movere a Charitou Kralupy podařilo tuto 

situaci vyřešit a vytvořit adaptační skupi-
ny čistě pro ukrajinské děti. Provoz adap-
tačních skupin bude hrazen z dotace od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy,“ vysvětlil Vojtěch Pohl, místostarosta.

Do příprav této třídy se mimo jiné  za-
pojily i pracovnice městského úřadu, díky 
nimž došlo k celkovému urychlení  prací.

Druhá předškolní adaptační skupina, 
která byla zřízena  ve spolupráci s Chari-
tou Kralupy, zahájila činnost ještě o týden 
dříve. Od 25. 4. 2022 pak fungují obě sku-
piny v celodenním režimu. 

„Ve městě již tedy fungují celkem čtyři 

adaptační skupiny, další dvě jsou provozo-
vány v rámci ZŠ Gen. Klapálka a ZŠ Tře-
bízského,“ doplnila Eva Ivanová, vedoucí 
odboru sociálních věcí, školství a kultury.

Děkujeme všem zainteresovaným 
stranám za vykonanou práci a bez-
meznou péči o děti v adaptačních 
skupinách. Velké uznání zaslouží ze-
jména pracovnice Charity Kralupy, 
jež zabezpečují komplexní péči a po-
radenství pro ukrajinské uprchlíky, 
zejména pak pro maminky s dětmi.  

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Vzpomínka na Lutze-Petera Schönrocka

Uzavření chodníku 
za nemocnicí

Předškolní adaptační skupiny 
pro ukrajinské uprchlíky
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Historie místa
Po dostavbě moderního kralupského gym-
názia v roce 1930 byl místní akademický 
sochař Jan Straka požádán o umělecké do-
tvoření plochy před školou. Tou dobou stál 
v blízkosti gymnázia meteorologický kiosek 
pro měření teploty, tlaku a vlhkosti, sochař 
tedy navrhl a zrealizoval sousoší Čtvero 
ročních období, které bylo instalováno na 
vrchol tohoto technického díla, to bylo však 
při bombardování Kralup na konci II. svě-
tové války zničeno, dochovalo se jen ono 
sousoší, které bylo později umístěno na no-
vý kamenný podstavec do středu parku. 
V roce 2009 proběhly restaurátorské prá-
ce vedoucí k očištění, opravení a doplnění 
sochy o zničené části.

Revitalizace parku

Od měsíce dubna letošního roku probíhá 
revitalizace parku na Dvořákově náměstí. 

Tato iniciativa vyplynula z prací 
okolo zeleně u sochy Antonína 
Dvořáka, kde byly přerost-
lé růže a škůdcem napa-
dené buxusy. Následně 
se zrodila myšlenka 
novou výsadbu v okolí 
gymnázia rozšířit. 

Nový návrh zpraco-
vala zahradní archi-
tektka Michaela Sucho-
ňová, rozšířila jej o další 
dva záhony s letničkami, tr-
valkami a cibulovinami, kte-
ré budou situovány v části parku 
směrem k restauraci. Samotnou výsad-
bu trvalek zajišťuje firma Milana Jandy. 
„Rostliny, které by se teď na jaře neměly 
sázet, budou doplněny dodatečně na pod-
zim,“ podotkl Jan Kobera, vedoucí Odboru 
životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou, dále dodal: „V pravém horním rohu 
parku (z pohledu od gymnázia) bude vysa-
zen ještě jeden strom, který v řadě chybí, 
ze směru od večerky byly vyřezány keře, 
ty však nebudou nahrazeny z důvodu větší 
přehlednosti v místě. Náklady na výsadbu 
zeleně dosáhnou 280 tis. Kč.“ 

V rámci odborného projektu byl zpraco-
ván i návrh obnovy cestní sítě, který zahr-

nuje jak původní cestní síť, tak 
přiznání a úpravu vyšlapa-

né cesty napříč parkem. 
„Technické služby měs-

ta Kralupy n. Vlt. re-
alizují kompletní 
dodávku obnovy 
cestní sítě, která se-
stává z odkopávek 
původních cest a re-

alizace nových mla-
tových cest do betono-

vých obrub. Na rozdíl od 
původních cest, které byly 

pouze sypané pískem a ohra-
ničené betonovými obrubami, jsou nové 

cesty zhotoveny včetně zhutněných pod-
kladních vrstev, které by měly zajistit delší 
životnost s patřičným vzhledem. Do původ-
ní cestní sítě bude přidán i nový chodník ve 
stejném provedení, který bude kopírovat 
přirozenou cestičku, jež byla po léta vyšla-
pávána místními obyvateli úhlopříčně přes 
park,“ doplnil Luboš Němec, ředitel TSM 
Kralupy. V rámci chodníků budou zřízeny 
zálivy s lavičkami a instalovány nové odpad-
kové koše. Předpokládané dokončení revita-
lizace parku je plánováno na konec června.

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Křížek Anny Vrškové se nachází na 
jižním okraji Minic nad zatáčkou 

silnice z Minic do Turska. Byl posta-
ven z odkazu Anny Vrškové z Minic 
v roce 1893 na místě, kde původně 
stával dubový kříž. Anna Vršková by-
la ženou truhláře Josefa Vrška z Mi-
nic a žila od roku 1869 v chalupě č. 
10. Jejich chalupa stávala naproti mi-
nickému kostelu v blízkosti fary a po 
druhé světové válce byla obcí vykou-
pena a v roce 1973 zbořena. 

Na mohutném soklu z lomového kamene 
byl postaven pískovcový čtyřhranný pomní-
ček zakončený křížem s tělem Krista. Na po-
mníčku je vytesán nápis: Ke cti a chvále Boží 
kříž tento postaviti dala Anna Vršková L. P. 
1893 z Minic. Kamenný sokl zakomponova-
ný do stráně je v dolní části více než dva me-
try vysoký a rovněž pomník s křížem umís-
těným na něm je více než dva metry vysoký. 
Původní kříž s tělem Krista byl v průběhu 

času nahrazen holým kamen-
ným křížem bez Kristova těla. 
První generální opravu kříže 
zajistilo město Kralupy nad Vl-
tavou již v roce 2010. Zhotovi-
telem byl kameník a restaurátor 
Pavel Kytka z Prahy.

V květnu v roce 2021 došlo 
k poničení kříže neznámými 
vandaly. Pachatelé strhli kříž 
i profilovanou hlavici soklové 
části, přičemž byl kříž pádem 
rozlomen na tři části. Po zjiš-
tění události byl odborem rea-
lizace investic a správy majet-
ku operativně zajištěn převoz poškozené 
památky do ateliéru kameníka pana Kyt-
ky, kde se následně během zimních měsíců 
pracovalo na její opravě. Nejprve musela 
být odstraněna maltová směs z původního 
osazení a následně byla provedena biosa-
nace a čištění kamenného povrchu. V hla-

vici soklu bylo nutné vyplně-
ní prasklin pomocí injektáží. 
Odlomené části kříže byly fi-
xovány pomocí nerezových če-
pů, které byly vsazeny do před-
vrtaných otvorů a připevněny 
pomocí speciálního lepidla na 
kámen. Poškozené kamenné 
části byly doplněny vhodnou 
směsí umělého kamene, ba-
revně retušovány a na závěr 
ošetřeny konzervačním pří-
pravkem. Po osazení hlavice 
a kříže zpět na původní místo 
bylo ještě nutné vyplnit spá-

ry vápenocementovou směsí. Celá oprava 
vyšla na bezmála 40 000 Kč a z větší části 
byla uhrazena pojišťovnou. 

(Použitá literatura: Kulturní a historické památky
Kralupska, Ing. Josef Stupka, rok vydání: 2005)

JINDŘICH KARVÁNEK, 
ODBOR REALIZACE INVESTIC

Revitalizace parku  
na Dvořákově náměstí

Nosnou myšlenkou 
tohoto projektu 

je zpříjemnění prostředí v parku 
před Dvořákovým gymnáziem. Jedná se 

o obnovu a modernizaci stávajícího stavu 
s tím, že TSM zajistí rekonstrukci cestní sítě 
a osazení nového mobiliáře. Odbor životního 

prostředí pak zajistí obnovu záhonů 
a zeleně. V poslední fázi realizace bude 
myšleno i na doplnění nových laviček.  

Vojtěch Pohl, 
místostarosta

Oprava křížku Anny Vrškové v Minicích
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Pane Kobero, můžete prosím čtenářům 
objasnit důvody, které vedly k vykácení 
části topolů na Budečské stezce? 
Dendrolog Odbor životního prostředí MěÚ 
Kralupy upozornil, že tamější topoly jsou 
velmi nebezpečné, život mají již za sebou, 
hrozil tedy jejich pád na stezku a zranění 
kolemjdoucích. S posudkem se čekalo na 
jaro, až se stromy zazelenají, některé byly 
viditelně suché, hrozil tedy bezprostřední 
pád. Posouzení stromů bylo následováno 
objednávkou ke skácení 38 kusů, které byly 
znalcem označeny za havarijní. Zabezpečili 
jsme přístup firmy, plošiny, stromolezce, 
uzavřeli část stezky. Do 14 dnů byl problém 
vyřešen. Náhradní výsadba nebude ře-
šena přímo v místě, ale v jiné 
vhodnější lokalitě.

Dotčené topoly byly na 
stezce vysázeny v roce 
1984, tehdejší výsad-
bu provedlo dobro-
volné sdružení, které 
se účastnilo i nedáv-
ného jednání o kácení 
(v zastoupení pana Mál-
ka, člena ekologické ko-
mise). Stromy byly bohužel 
vysázené velmi na husto, jeden 
druhému bránil v růstu, proto se po-
stupem času všelijak vyklonily. Jejich špat-
ný stav zapříčinilo i podmáčené prostředí, 
ve kterém žily. V oblasti se naposledy ká-
celo vloni, to bylo odstraněno 12 nebez-
pečných stromů z iniciativy Povodí Vltavy. 

Má město v plánu ještě nějaké další větší 
kácení?
Další kácení by mohlo nastat na hřbitově 
v Zeměchách. Odbor životního prostředí 
dostal z rady města úkol, aby nechal vy-
pracovat dendrologický posudek na stromy 
v areálu hřbitova. Je tam 42 stromů (kaš-
tany, javory, lípy, dub). Hřbitov je ve správě 
města, stromy i pozemek hřbitova jsou však 
v majetku církve, která městu nabídla pře-
vod vlastnictví, proto chceme udělat den-
drologický posudek, jelikož stromy nejsou 

v dobrém stavu, je třeba je svázat, upravit 
jejich koruny, některé pokácet, jinak hrozí 
riziko pádu na procházejícího člověka nebo 

poškození hrobů. Opatření budou 
velmi nákladná. 

Kdo je zodpovědný 
za finální rozhodnutí 
o pokácení stromu?
Zákon ukládá povinnost, 
že kdo chce kácet strom 
s obvodem kmene nad 80 

cm ve 130 cm výšky nad 
zemí, musí požádat orgán 

státní správy, což je odbor ži-
votního prostředí. Když chce ká-

cet město, tak statutární zástupce po-
depíše žádost a odbor životního prostředí 
rozhodne. Rozhoduje tak, že se vezme v 
potaz ekologická váha dotyčného stromu 
versus míra hrozby nebezpečí. 

Na sociálních sítích města 
jsem zaznamenal názor obča-
na, že na každý strom, který 
se bude kácet, by měl být 
pořízen soudně znalecký 
posudek, já si však mys-
lím, že toto by neúměrně 
zatížilo rozpočet města, 
znalecké posouzení takové-
ho stromu znamená 20strán-
kový elaborát, který následuje 
faktura na 20-25 tis. Kč. Zastávám 
názor, že pokud je někde topol, který je 
popraskaný, padají z něho větve, je dutý, ničí 

auta, jako se to stalo před nedávnem v Lobeč-
ku (v KZ o tom bylo poděkování od spokojené 
občanky, která se cítila být ohrožená), tak ta-
kový případ je orgán státní správy schopen 
a povinen vyhodnotit sám a kácení zrealizo-
vat. Jestliže se kácí na povolení a podléhá to 
rozhodovacímu aktu, je v rozhodnutí vždy 
nařízena náhradní výsadba. 

Zeleně ve městě tedy neubývá?
Náhradní výsadba je obvykle v rozsahu da-
leko větším, než byl původní stav, aby se 
eliminovala negativní váha vlivu na životní 
prostředí. Zeleně tedy určitě neubývá, na-
opak jí přibývá, s tím však rostou i náklady 
na její údržbu. 

Vybavíte si nějaké případy ohrožení života 
či majetku přestárlými stromy?

V čerstvé paměti mám topol z Lobeč-
ku, to byl velký zdravě vypadající 

strom, jeho stáří bylo 60-70 
let, byl však dutý, což je ri-

ziko stromů nasávajících 
vodu, větve takových 
stromů mohou vážit 
i několik tun. Svým 
stavem ohrožoval živo-
ty a majetek lidí v okolí, 

proto byl pokácen.
Nebo další případ. By-

lo mi hodně líto, když bylo 
rozhodnuto o vykácení většího 

množství topolů kolem hřiště v Ol-
ších… Než došlo (přes rozhodnutí a ob-
jednávku) k realizaci, tak jeden z velkých 
stromů spadnul na garáže a zničil auto. 
Zodpovědnost je vždy na tom, kdo rozhod-
nutí vydal. Pokud by takové rozhodnutí ne-
bylo vydáno včas, je vinen ten, kdo o rizi-
ku věděl a nekonal. Buď koná orgán státní 
správy sám, nebo nechá zhotovit znalecký 
posudek. Radit, jak se to má dělat, umí ka-
ždý, ale ne každý se pod to potom podepíše. 

 ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Budeme navrhovat 
náhradní výsadbu,

aby se vykompenzovala ztráta, ale
spíše na pozemcích za stezkou, kde 

je volné prostranství a stromům by se zde 
mohlo dařit lépe, protože kolem potoka

 jsou prostory stísněné.
Jiří Cimler, 

člen Komise životního  
prostředí města  

Kralupy nad Vltavou

Zdravotní stav 
a vitalita stromů nebyly 

dobré, koruny byly hodně proschlé, 
byly vykloněné a měly proto posunuté 
těžiště, v systémech topolů bylo větší 

množství vody, docházelo proto k lámání 
větví. Stromy byly podél stezky ve velké 
hustotě, docházelo k přerůstání větví  

ve výšce a přímo nad chodníkem.
Jiří Grulich, 

soudní znalec

ROZHOVOR s… Janem Koberou, vedoucím Odboru životního prostředí MěÚ Kralupy n. Vlt. o kácení stromů na Budečské stezce

Vinen by byl ten, kdo o riziku věděl, ale nekonal...

Videorozhovor můžete zhlédnout po načtení QR kódu.

Budečská stezka.
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Zdroj: Kralupy TV: Kácení nebezpečných stromů na Budečské stezce (27. 4. 2022).
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Paní Alino, odkud pocházíte?
Jsem z Kyjeva. Přijela jsem na začátku března 
se svou rodinou do Prahy a poté do Kralup. 

Jak to tam momentálně vypadá? Máte 
nějaké zprávy od blízkých?
Ano, mám, občas je klid, jindy je slyšet 
střelbu, zatím není bezpečné se vrátit, 
i když jsou města, která jsou na tom hůře. 

Jak to vypadalo pár dní před válkou, dalo 
se vytušit, co přijde?
Vůbec, byl to blesk z čistého nebe. Do po-
slední chvíle jsme nevěřili, že může k ně-
čemu takovému dojít. Byl to pro nás šok.

Jak probíhala cesta sem? Odcházela jste 
narychlo?
Cesta byla stresující, v autě nás bylo hodně, 
šest lidí a sedm zvířat. Ale jsem vděčná, že 
se moje rodina dostala na bezpečné místo. 

K tomu se váže historka, mám 81letou ba-
bičku, která nemluví žádným cizím jazykem, 
nikdy nebyla za hranicemi Kyjeva, chtěla 
jsem ji dostat k nám do bezpečí, přes různé 
dobrovolníky se postupně dostala kousek po 
kousku sem za námi, každý ji vzal na část 
cesty, předávali si ji jako štafetu :). Bylo to 
k nevíře. Naštěstí to dobře dopadlo. 

Před lety jste v ČR studovala, jaký obor?
Studovala jsem v Brně na Masarykově uni-
verzitě obory Sociální práce a Psychologie. 
Po studiu jsem se vrátila domů, ostatní spo-
lužáci také. Na toto období velmi ráda vzpo-
mínám, byl to krásný čas plný radosti, nyní 
jsem v České republice po 20 letech. 

Vím, že pracujete pro město, čím přesně 
se zabýváte?
Pracuji pro charitu, dělám to, co jsem stu-
dovala, tedy sociální pracovnici.

Jak se vám podařilo získat toto zaměstnání?
Začalo to tlumočením, přicházelo sem čím 
dál více uprchlíků a město se s nimi potře-
bovalo domluvit v rámci zajištění pomoci. 
Poté jsem dostala možnost uplatnit svoji 
odbornou profesi. 

Co ostatní krajanky, slyšela jsem, že 
v rámci adaptačních skupin vypomáhá 
i učitelka v MŠ či psycholožka z Ukrajiny? 

Ano, máme již dvě psycholožky z Ukrajiny, 
které pracují v našich adaptačních skupi-
nách, pracují s dětmi, ale někdy také s je-
jich rodiči, rovněž pomáhají ve školce a ve 
škole. Máme také dvě učitelky, které pracují 
v rámci adaptačních skupin. 

Jak jsou aktuálně psycholožky vytížené?
Začínají být vytížené čím dál více, vysky-
tují se adaptační dotazy, začíná se projevo-
vat posttraumatický syndrom. Skvělé je, že 
psychologickou pomoc dokážeme potřeb-
ným nabídnout v ukrajinštině. 

Jak jsou na tom vaši dětští svěřenci, jak 
situaci vnímají? Jsou zde spokojeni?
Záleží to na věku, ale většina z nich dospěla 
příliš rychle, museli se adaptovat na změnu 
situace, přejí si brzký návrat domů. 

Jak na vás působí Česká republika 
s odstupem 20 let, vidíte nějaký posun?
Největší devízou České republiky jsou je-
jí dobří lidé, to se za těch 20 let nezmě-
nilo, dostali jsme neuvěřitelnou podporu 
od všech možných lidí, se kterými jsme se 
setkali. Je to nepopsatelný pocit, když se 
člověku dostane pomoci od někoho, koho 
vůbec nezná. Navíc nezištně. Co se týká 
vizuálních změn, pozoruji větší urbaniza-
ci země, ale jinak je to stejně krásný stát, 
který jsem před 20 lety opouštěla. 

Jak jste se ocitla v Kralupech? Máte k nim 
vazbu?
Ne, byla to náhoda. 

Jak se vám v Kralupech žije? 
Skvěle, cítíme se v bezpečí. Máme kolem 
sebe moc hodné lidi, kteří nám pomáhají. 

Měla jste již čas na prozkoumávání 
města?
Ano, Kralupy jsou takové zelené a klidné 
město. Hodně chodíme na procházky, líbí 
se nám tu. 

S čím se v rámci pobytu v ČR nejvíce 
potýkáte?
Největší starostí bylo najít vhodné bydlení 
pro nás a naše zvířata. 

Vidíte nějaké rozdíly mezi českou 
a ukrajinskou mentalitou?
Ukrajinci se budou muset naučit dodržovat 
zdejší pravidla. Ukrajinská a česká mentali-
ta se podobají v tom, že si obě cení lidskosti 
a empatie. Zásadní rozdíly nevidím. 

V rámci Kralup jsou již stovky uprchlíků, 
stýkáte se v rámci komunity?
Kralupská charita je takový náš potkávací 
bod :), často se setkáváme tam. Navazuje-
me mezi sebou přátelské vztahy, vzájemně 
se podporujeme. 

Co vám dělá (na vzdory situaci) radost?
To, že mám u sebe své blízké, že jsou v bez-
pečí. Také mi pomáhá moje zdejší pracovní 
uplatnění. Vidím, že má práce má výsled-
ky, pomáhám lidem se začleněním do spo-
lečnosti, aby se necítili jako uprchlíci, ale 
jako hosté. 

Jaké jsou vaše plány, až bude válka 
u konce?
Moc jsem o tom zatím nepřemýšlela, ale 
doufám v brzký konec války, věřím, že vět-
šina krajanů se bude chtít vrátit zpět, přes-
tože má tady dobré podmínky pro adaptaci. 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Alinou Straževskou, sociální pracovnicí ve službách města

Válka mě zavedla zpět do Čech
■ Alina Straževská je rodačka z Ukrajiny, která před dvaceti lety studovala na Masarykově univerzitě v Brně. 
Válečný konflikt v její domovské zemi ji však znovu zavedl do středu Evropy, konkrétně do našeho města, kde 
nyní žije a pracuje. S čím se potýká, co se jí na Kralupech líbí, jaké jsou její plány do budoucna? To prozradí 
v následujících řádcích...

Videorozhovor je možné  
zhlédnout po načtení QR kódu.
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Pane Karle, pochlubte se, kde všude jste 
byl (na dlouhodobější pobyt)?
Delší čas jsem strávil v Severní Americe – 
v Kanadě a Spojených státech amerických. 
V Asii jsem navštívil Vietnam a jeho okolí, 
tam jsem strávil dohromady více než rok 
a půl. Skoro dva měsíce jsem byl v Austrá-
lii. Nyní objevuji Afriku.

Jaká země vám učarovala nejvíce?
Na to je těžké odpovědět, velmi mě nadchla 
Aljaška, hlavně Yukon. Rád bych se tam 
podíval ještě v zimě. V létě je to sice hez-
ké, ale teprve zima reprezentuje představy 
o tomto místě. V zimě je tam 20 hodin tma 
a čtyři hodiny světlo, na to musí být člověk 
stavěný… Také mě uchvátil Vietnam, jak 
historií, tak lidmi a přírodou. Rád pozná-
vám lidi a jejich osudy, i když zrovna tam 
je komunikace s nimi těžká, jen minimum 
jich hovoří anglicky. 

Jaký zážitek řadíte mezi nejzajímavější?
Já jsem dost citlivý člověk, mě nadchnou 
i maličkosti, pro někoho je les pytel dří-
ví, mně stačí jít v Kralupech podél řeky, 
vidět tam památné duby a jsem nadšený. 
Velmi impresivní pro mě bylo navštívení 
Mesa Verde v Coloradu (USA), tajuplné 
místo v hlubokém kaňonu ve skalách, kde 
si zvláštní skupina lidí vybudovala obydlí 
pod převisy a pak je z ničeho nic opustila, 
do dneška se neví proč. Také mám rád so-
pečný pás v Kalifornii, který se táhne z Ka-
nady přes státy Washington a Oregon, jde 
o souvislý pás sopek až po San Francisco. 
Jmenovitě slavná sopka Mount St. Helens. 
Velmi krásné je pobřeží Pacifiku s neuvěři-
telnými výhledy na oceán. 

A v Africe… Zajímavým zážitkem pro mě 
bylo seznámení s babičkou mé přítelkyně, 
strávili jsme u ní čtyři dny. Žije v blízkos-
ti Viktoriina jezera. (Keňa má velice ma-
lou část tohoto jezera, jinak patří Ugandě 
a Tanzánii.) Její babička žije tak, jak to zná-
me z vyprávění dr. Emila Holuba, tj. v ty-
pické chýši uprostřed kukuřičného pole, 
bez elektriky, bez vody, beze všeho. Půso-
bila na mě jako spokojená a šťastná žena. 
Řada lidí v Keni je hluboce věřící. Ona je 
křesťanka. Moc bělochů se v této oblasti 

nevyskytuje. Když procházíte vesnice, ne-
bo menší města, děti na sebe křičí: „Hele, 
bílej.“ 

Nedá mi to nezeptat se na váš 
nejhrůznější zážitek :).
Téměř ani jedna moje cesta se neobešla bez 
komplikací. Skoro každý let do Ameriky 
znamenal problém. Jednou, když jsem le-
těl do New Yorku, posádka letadla slavila, 
uprostřed cesty kapitán oznámil, že jedna 
z letušek má dnes svoji poslední cestu, že 
pro ně pracovala 20 let, tak jsme všichni 
tleskali, za hodinu se ozval s dalším hlá-
šením, že v New Yorku je zemětřesení, že 
tam nemůžeme přistát, tak jsme se smáli 
a znovu tleskali, ale bohužel to myslel váž-
ně, přistáli jsme tedy v Connecticutu. Za-
tím mi uletěly všechny navazující spoje… 
Ale to je riziko „podnikání“, pořád se děje 
něco neplánovaného. Alespoň jsem poznal 
noční život v New Yorku.

Dá se říci, že jste se na některé z vašich 
cest cítil vysloveně v nebezpečí?
Se zvěří jsou nepříjemnosti… Na Yukonu 
potkáte za den více medvědů než lidí. Exis-
tuje desatero, jak by se člověk měl chovat, 
aby nedošlo k napadení. Např. nemít potra-
viny ve stanu, zbytky potravin vyhazovat 
do speciálních nádob, které připomínají 
spíše trezor než odpadní nádobu atd. Ale 
stejně tam každý rok přijde někdo o život. 

Jaká mentalita jiného národa byla pro vás 
nejodlišnější od té české?

Procestoval jsem celou Evropu, část mé 
rodiny žije ve Švýcarsku… Myslím si, že je 
hodně těžké najít příbuzné národy, které by 
nám zcela vyhovovaly. Řeknete si Slované, 
ale každý slovanský národ má svá specifi-
ka. Ani naši nejbližší bratři Slováci nejsou 
úplně stejní jako my. 

Ale třeba Asie a jmenovitě Vietnam, to je 
opravdu jiný svět - kultura, chování, zvyklosti, 
je to natolik jiná země, že by to mnohé odra-
dilo i od návštěvy, uzavřeli by to s tím, že lidé 
jsou tam hrozní, je tam špína, nepořádek…

Ve Vietnamu jsem byl s přítelem, který si 
vzal Vietnamku, sice žijí v ČR, ale na Viet-
nam mají silnou vazbu z důvodu rozvětve-
né rodiny. Ve Vietnamu není téměř žádné 
sociální zázemí, nahrazuje je rodinný klan, 
panuje tam tak trochu čínský model – vlá-
da jedné strany, diktatura „proletariátu“, 
ale zároveň tvrdý kapitalismus s (pro nás) 
nepředstavitelnými zákony a pravidly, také 
je tam velká korupce.

Kde by se vám dobře žilo, třeba i lépe než 
v ČR, kdybyste chtěl změnit místo pro život?
Teď mám čerstvě v paměti Keňu, Mombasu 
a Indický oceán, to mi učarovalo, za deset 
dní se tam vracím. Nicméně země není úplně 
bezpečná, vypadá to tam místy jako v pev-
nosti, všude mříže třeba až do pátého pat-
ra (mimochodem ve Vietnamu je to stejné). 
Větší sídla hlídá portýr. Nepůsobí to dobře, 
ale lidé jsou velice příjemní. V Africe všich-
ni tančí a zpívají. Když jedu tamějším pro-
středkem hromadné dopravy, vybírám si jej 
podle hudby. Výhoda Keni je také v tom, že 
tam všichni mluví anglicky, lépe či hůře, je to 
úřední jazyk.  

Kde při svých delších zahraničních 
cestách obvykle přebýváte, je to třeba 
i u domorodců?
Ano, většinou se se svými hostiteli i stravuji 
a žiji jejich životem, což je příjemné, naštěs-
tí mám dobrý žaludek, mohu jíst vše a vše 
mi chutná. Jenom jednou jedinkrát jsem 
pokrm odmítl, avšak i domorodci mě před 
ním varovali, byla to ryba zpracovaná tak, 
že „voněla“ a vypadala jako odpad trávicího 
procesu, ani mnozí zdejší nepřišli této „po-
choutce“ na chuť :). Pokračování na str. 12

ROZHOVOR s… Karlem Laváčkem, nadšencem pro poznávání lidí a kultur celého světa

Doma je člověk tam, kde cvrnkal kuličky...
■ Už jako kluk projel s drážní „režijkou“ téměř celou Českou republiku. Dalšímu rozvíjení jeho záliby však nepřálo 
tehdejší politické zřízení. Jako syn emigranta neměl šanci vycestovat „ven“. Sám o emigraci nikdy neuvažoval, 
doma je tam, kde „cvrnkal kuličky“, tedy v Praze a Kralupech. Přesto by mu přišel život jako promarněný, kdyby se 
omezil jen na prostor svého rodiště. Proto se po uvolnění režimu začal oddávat poznávání jiných krajů a mravů... 
Na svých cestách potkal nespočet lidí, při naslouchání jejich osudům se utvrdil v tom, že štěstí je dáno stavem 
mysli, nikoliv obsahem peněženky. Nechť jsou vám následující řádky inspirací ;).
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Dokončení ze str. 11
Jak se s domorodci vůbec domlouváte?
Když to nejde anglicky, je to problém, dnes 
je však svět postavený na hlavu, každý Ke-
ňan má chytrý telefon, lze se tedy domlou-
vat s využitím online překladače. 

Navazujete při svých cestách nová 
přátelství?
Odpovím vám příběhem. Při první návště-
vě Vietnamu jsem v komunitě rodiny své-
ho přítele zažil svatbu, ve Vietnamu jsou 
svatby i pohřby velkým zážitkem. Všichni 
se sjedou na tři, čtyři dny do svého spo-
lečného rodiště, 50 příbuzných se usadí 
u několika kulatých stolů po 8-10 hostech. 
Stolování má své zákonitosti, všichni sedí 
velmi blízko sebe (u nás by se to bralo jako 
narušování osobního prostoru), starší že-
ny sedí pospolu, mládež je pohromadě atd. 
Vietnamci při svých oslavách hodně pijí 
alkohol, pije se na začátek, uprostřed a na 
konec slavnosti. Ale když se na akci objeví 
host (což jsem byl já a můj přítel Petr), ka-
ždý člen rodiny má tendenci přijít a připít 
si s návštěvou. Takže host pije pořád. Jejich 
pálenka z rýže je slabší, je to velmi čisté 
pití, ne moc chutné, ale nikdy mě z toho 
nebolela hlava. 

Vietnamština je velmi komplikovaný ja-
zyk, angličtinou rodina nevládla, takže na-
še komunikace byla „rukama-nohama“ či 
přes překladač v telefonu.

Naproti mně seděl muž přibližně stej-
ného věku, byl bez ruky. Vedle mě o něco 
starší muž, velmi klidný, vyrovnaný a roz-
vážný. Ten mě po chvíli oslovil, překvapivě 
slušnou angličtinou, ptal se, odkud jsem 
atd. Následně se mi představil, byl to ge-
nerál, který válčil proti Vietkongu a Ho Či 
Minově armádě, byl z demokratického jihu, 
létal do Washingtonu a zásoboval zbraněmi 
armádu. A ten bezruký naproti mě byl zase 
generál Vietkongu :). Nedalo mi to a pánů 
jsem se zeptal, jak je možné, že spolu sedí 
u jednoho stolu, oni odpověděli, že „TO“ 
už mají dávno za sebou… Obecně dnes již 
žádnou nenávist vůči Američanům necítí, 
ani proti Japonsku. Daleko více je u nich 
historicky zakořeněná nenávist vůči Číně, 
a to i přes skutečnost její podpory při válce 
s Američany. 

Co vám cestování dává?
Pro mě by byl život promarněný, kdybych se-
děl doma. Mám „toulavé boty“ po tátovi, navíc 
mám velmi rád lidi. Pokud bych svůj „kruh“ 
omezil na Kochmanku, Hůrku, hospodské 
posezení na Františku (kam zajdu velmi rád), 
byl by to příliš malý obzor, to by mi nestači-
lo. Vlastně mi už přestala stačit i Evropa :). 
Myslím si, že poznávání zemí a kultur je ta 
nejlepší investice, co člověk může pro sebe 

udělat. Po ztrátě partnerky už nebylo nad čím 
dumat, potřeboval jsem nový životní impulz. 

Jaká má cestovatelská vášeň rizika?
Na cestách se mi vždycky něco stane :). Člo-
věk musí být ostražitý. Na příklad už jen to, 
že v Austrálii, Anglii a částečně i v Africe se 
jezdí vlevo. Prostředí zemí je odlišné. Voda 
může být problematická. Stravování také. 
To vše je riziko, mnoho lidí by se s tím nedo-
kázalo popasovat. Mimomochem vietnam-
ská kuchyně je výborná, Vietnamci často 
vaří přímo na stole, mají malé vařiče. Vaří 
tak, že spaří zeleninu, přidají mořské plody, 
ryby a neustále doplňují další ingredience. 
Různé druhy zeleniny, které ani neznáme. 
Postupně přilévají vodu, za dvě hodiny je 
z toho úžasně silný vývar výborné chuti. 

Jaké máte cestovatelské sny a plány do 
budoucna?
Ještě bych se rád podíval do Jižní Ameri-
ky, mám tam vazbu v Argentině. Je tolik 
zajímavých míst, kde jsem zatím nebyl… 
Velká škoda je, že se kvůli předcházejícímu 
režimu nedalo cestovat v době, kdy jsem byl 
mladý. Vzhledem k tomu, že část rodiny žila 
v zahraničí (včetně otce), tak jsem „nemo-
hl“ pomalu ani do Radotína, v Chuchli mě 
chytli a poslali zpět :). 

V jaké zemi jsou podle vás lidé 
nejspokojenější?
To je velmi individuální, nespojoval bych to 
s konkrétní zemí, ale spíše s lidmi. Spoko-
jenost není v peněžence, ale v hlavě. Potkal 
jsem mnoho chudých lidí, co byli velmi spo-
kojeni, ale také lidi, co byli bohatí, ale vnitř-
ně nespokojeni a často nešťastní… Mohu 
všechny ubezpečit, že většina lidí na světě 
je na tom hůře než my zde, a to ve všech 
ohledech. Když je životní prostor a rámec 
člověka správný, demokratický, tak člověku 
umožňuje, aby byl spokojený i s málem, ale 
když žije v diktatuře, nemůže být spokojený 
bohatý, ani chudý. 

Kterou zemi by člověk na svém 
cestovatelském seznamu určitě neměl 
vynechat?

Nejdříve by měl poznat tu svoji :). Za hlu-
bokého totalitního režimu nemohl můj otec 
dělat svoji profesi, pracoval tedy v železnič-
ním stavitelství. Díky tomu jsem měl režijní 
jízdenku na vlak, takže jsem nepotřeboval 
žádné velké peníze na to, abych procestoval 
celou republiku, vlastně i část Slovenska, jíz-
denka do Tater mě stála do deseti korun. Už 
jako kluk jsem si takto rád rozšiřoval obzory, 
někdy mě zajímala i samotná trať, ne jen její 
cíl. Naši zemi jsem tedy poznal dost detailně. 

Vybrat jednu zahraniční zemi je těžké. 
Vlastně jsem nenavštívil žádnou zemi, kde 
by nebylo něco zajímavého. Někdo ohrne 
nos nad Holandskem, že je to fádní desti-
nace, já tam byl několikrát. Nejvyšší kopec 
tam má cca 90 metrů, já u něj bydlel, tak-
že jsem se z okna díval přímo do svahu :).

Máte nějakou „radu do života“ pro 
začínající dobrodruhy?

Především umět jazyk, kterým se lze 
v dané lokalitě domluvit. A nebát se mlu-
vit. I ta nejhorší angličtina je lepší než nic. 
Bez možnosti domluvy člověk strašně moc 
ztrácí. Když cestoval můj otec, domluvil se 
po celé Evropě, ovládal téměř všechny ev-
ropské jazyky, některý výborně, jiný kostr-
batě, ale domluvil se vždycky. 

Také je třeba být „otužilý“. Vždy se vy-
skytne nějaká komplikace. Např. v Keni se 
mi stal dost podstatný zádrhel. Samotná 
cesta začala podivně. Při odletu jsem byl ve 
Frankfurtu úplně sám v terminálu, v místě, 
kde každých 30 vteřin přistává nějaké leta-
dlo, to bylo velmi depresivní. Přiletěl jsem 
do Nairobi, prokázal jsem se všemožnými 
potvrzeními (to byla hlavní covidová do-
ba), následovala pasová kontrola, pár vtíp-
ků a vyřízeno. Pobýval jsem si spokojeně 
v Nairobi, druhý měsíc jsem jel za známou 
k jezeru. Opět kontroly, i protidrogová. Šel 
jsem si pro jízdenku do nádražní budovy, 
kde mi však úředník oznámil, že mám pro-
padlé vízum, to mě zaskočilo, dohadovali 
jsme se tedy. On tvrdil, že mám v pase uve-
dené pracovní vízum na měsíc a já opono-
val, že mám turistické na tři měsíce. Mu-
sel to chybně přepsat úředník při příletu. 
Se mnou tam byla přítelkyně a její tetička 
znalá místních poměrů, dala úředníkovi 
„všimné“, na to konto byl hned ochotnější 
a doprovodil nás až k vlaku :). 

Každému radím, ať nepospíchá a je tr-
pělivý, aby nejel na 14 dní či tři neděle, ale 
minimálně na měsíc, protože pak si může 
dovolit i problémy :). Vloni se mi před odle-
tem domů z Afriky stalo, že jsem měl pozi-
tivní covidový test. Musel jsem tedy návrat 
o 10 dní odložit, přišel jsem tím o letenku, 
musel jsem vyřešit náhradní, zároveň dou-
fat, že další test bude již v pořádku a stihnu 
let ve stanovené době platnosti testu, což 
bylo v zemi, kde je vše „MAŇANA“, dost 
oříšek. Když cestujete na vlastní pěst, mu-
síte počítat s komplikacemi. Ale všechno je 
řešitelné, vždy se musí najít cesta z nesnází. 
Množství příjemných zážitků bohatě pře-
váží nějakou tu komplikaci. Všechno zlé je 
k něčemu dobré ;).

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Nezkrácenou verzi rozhovoru a fotografie najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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■ Městská policie Kralupy nad 
Vltavou nabízí ve dnech 14. a 21. 
června 2022 u budovy městské 
policie se sídlem Hálkova č. 991, 
Kralupy nad Vltavou - Lobeč, 
značení jízdních kol, koloběžek 
a kompenzačních pomůcek 
„syntetickou DNA“. 

O chrana za pomoci „syntetické DNA“ je 
novou metodou ochrany majetku, pře-

devším s preventivním účinkem. Jedná se 
o moderní způsob značení jízdních kol, ko-
loběžek a kompenzačních pomůcek pro-
střednictvím forenzního identifikačního 
značení. Toto značení je zvláštní tím, že 
označení je vidět jen pod UV světlem (není 
tedy vidět pouhým okem). Každý předmět, 
který takto označíme, bude zaregistrován v 
Národním registru forenzního identifikač-
ního značení. To v případě krádeže umož-
ňuje individuální identifikaci každého tak-

to označeného majetku na celém území ČR.  
Značení se provádí tak, že strážníci před-

mět označí pomocí speciálního roztoku a 
varovnou nálepkou (Chráněno DNA - Měst-
ská policie Kralupy nad Vltavou), vyfoto-
grafují a vyplní s vámi příslušné formuláře 
(přihláška do evidence a souhlas se zpraco-
váním osobních údajů), které jsou potřeba 
pro zaregistrování předmětu do databáze 
městské policie a do mezinárodní databá-
ze. V případě, že se jedná o nově zakoupený 
předmět, je vhodné přinést i doklad o ná-
kupu. Není to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí.

Cílem tohoto značení je identifikovat ma-
jetek, odradit pachatele krádeží, minimali-
zovat podvody a urychlit vrácení majiteli. 
Forenzní značení je odolné a stálé proti běž-
nému mytí, proti běžným chemikáliím i pro-
ti soli. Podrobné informace o forenz-
ním značení jízdních kol naleznete na 
stránkách: www.forenzniznaceni.cz

Jedinou povinností majitele, který si bu-
de chtít nechat daný předmět takto označit, 
je dostavit se s předmětem (jízdním kolem, 
koloběžkou, kompenzační pomůckou), kte-
rý bude v dobrém technickém stavu, čistý 
a suchý, přinést hodnověrný doklad totož-
nosti a vyplnit příslušné formuláře. Apli-
kace forenzního značení a registrace tr-
vá přibližně 15 minut. Aby nedocházelo 
k dlouhému čekání zájemců, je nutné se na 
konkrétní termín dopředu přihlásit. Zna-
čení a registrace je zdarma.

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY MĚP KRALUPY NAD VLTAVOU

V termínu od 1. 4. do 20. 5. probíha-
lo v Kralupech nad Vltavou pravidel-

né čištění komunikací. To bylo prováděno 
dle harmonogramu, který byl zveřejněn na 
webových stránkách města, v Kralupském 
Zpravodaji a na sociálních sítích. Přísluš-
ná místa, na kterých bylo čištění komu-
nikací naplánováno, byla s dostatečným 
časovým předstihem osazena dopravním 
značením, na kterém byl rovněž uveden 

datum a čas samotných prací. Pokud pro-
vozovatelé vozidel toto dopravní značení 
nerespektovali, byli vyzváni k podání vy-
světlení na služebnu městské policie, kde 
jim byla následně udělena pokuta. Pokud 
se provozovatel vozidla po obdržení takové 
výzvy ve stanoveném termínu na služebnu 
městské policie nedostavil, byla věc předá-
na k dalšímu řízení příslušnému správní-
mu orgánu pro podezření z přestupkového 

jednání. Během celého cyklu bylo ve měs-
tě zjištěno více než 200 vozidel, která by-
la zaparkována v místech, ve kterých bylo 
zrovna prováděno čištění ulic, a tím bylo 
znemožněno jejich důkladnější vyčištění. 
Je to přibližně o třetinu méně než během 
jarního čištění v roce 2021. Další totožná 
akce proběhne v Kralupech nad Vltavou na 
podzim tohoto roku.

LADISLAV VOVES, ŘEDITEL MĚP KRALUPY NAD VLTAVOU 

u  28. 3. v 00:20 na sl. mobil přijata SMS typu 
FIREPORT (informační a svolávací systém), jednalo se 
o požár dopravního prostředku, který byl zaparkovaný 
na parkovišti v ul. O. Wichterleho. Hlídka po příjezdu 
na místo ihned zaznamenala vozidlo v plamenech. Na 
místo se dostavil HZS. Z důvodu podezření z úmyslného 
zapálení byla celá věc předána na OO PČR k dalšímu 
šetření.

u 31. 3. v 9:33 na sl. telefon přijato oznámení, že 
v ul. Kaplířova leží osoba, která nemá viditelné známky 
zranění, ale velmi špatně komunikuje. Hlídkou na místě 
byl zjištěn muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu. 
Podle jeho slov zkombinoval alkohol s nějakými léky. 
Muž se nebyl schopen postavit a hekal bolestí. Na místo 
byla přivolána RZS, která převezla muže do nemocnice. 

u 10. 4. v 21:14 při kontrolní činnosti v rámci tř. 
Legií zaznamenala hlídka muže, který z převráceného 
kontejneru vybíral elektroodpad. Ve stejnou chvíli bylo na 
l. 156 přijato oznámení, že uvedený muž tento kontejner 
převrátil před příjezdem hlídky. Strážníci nechali muže 
kontejner, který byl v nepoškozeném stavu, umístit 
zpět na místo a navrátit do něj veškerý vytažený odpad. 
Dotyčný muž se vytahováním odpadu z kontejneru 
dopustil přestupku tím, že úmyslně způsobil škodu na 

cizím majetku krádeží. V případě tohoto přestupku může 
být na místě stanovena pokuta až do výše 10 000 Kč, ve 
správním řízení až do výše 50 000 Kč. 

u 15. 4. v 11:00 na l. 156 oznámil muž, že v ul. Čechova 
vidí pohybovat se zraněné zvíře, zřejmě vydru. Následně 
opětovně oznámil, že se jedná o kunu, nad kterou jeho 
manželka umístila kbelík. Hlídka si zraněnou kunu 
na místě převzala a odvezla na služebnu MP. DS byla 
kontaktována záchranná stanice AVES. Posléze se na 
služebnu dostavil zaměstnanec stanice a kunu si převzal.

u  25. 4. v 13:35 na l. 156 přijato oznámení, že 
v Růžovém údolí pobíhají dva psi bez majitele a 
ohrožují silniční provoz. DS byli prostřednictvím MKDS 
v uvedeném místě zaznamenáni psi již mimo silnici. 
Hlídce se v místě podařilo zjistit majitele, který si je ihned 
odchytil a zajistil. Majitel se tak dopustil přestupku tím, 
že neučinil opatření proti úniku. Za tento přestupek lze 
uložit ve správním řízení pokutu až do výše 100 000 Kč.

u 30. 4. v 17:00 na l. 156 oznámila žena, že před 
hotelem Sport se nachází dva muži a jeden druhého 
fackuje. Na místě byli hlídkou MP ztotožněni dva muži, 
kteří uvedli, že si pouze vyřizovali účty. Žádný z nich 
něměl viditelné známky zranění, lékařské ošetření 
odmítli a nic hlásit nechtěli. Poté oba místo opustili. 

u  5. 5. v 12:46 na l. 156 přijato oznámení ženy, 
kterou poprosily žákyně ZŠ Gen. Klapálka o zavolání 
na MP, z důvodu nálezu bílého potkana. Hlídka se pak 
s žákyněmi ZŠ spojila a bílého velmi krotkého potkana 
převzala. DS MP pak byly obvolávány záchranné stanice, 
veterinární kliniky, zooparky. O potkana se přihlásil 
zaměstnanec z PET-MEDIC, který si následně potkana 
převzal a předal organizaci Potkan v nouzi. 

u 3. 5. v 15:30 na l. 156 přijato oznámení mladé slečny, 
že pod mostem na straně Lobečku vidí dvě osoby, které 
si pravděpodobně aplikují drogy. Hlídka se spojila 
s oznamovatelkou, která z bezpečné vzdálenosti označila 
místo a osoby. Hlídkou byla provedena lustrace na OO 
PČR, kdy následně bylo zjištěno, že se jedná o osoby 
zájmové pro PČR. Hlídkou pak byly osoby předány OO 
PČR k dalšímu šetření. 

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
HZS – Hasičský záchranný sbor
RZS – Rychlá záchranná služba
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém 

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

Ohlédnutí za blokovým čištěním

Forenzní identifikační značení 
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46. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2022
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

vás zve na procházku Novým Světem
Kdy? V sobotu 11. června 2022.

Část Hradčan se nazývá Nový Svět z toho důvo-
du, že se nalézala mimo území města Hradčan 
založeného okolo roku 1320. Takzvané před-
polí Pražského hradu založil původně nejvyšší 
pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé. Jedná se 
vlastně o bývalé hradčanské předměstí, které 
začalo vznikat přibližně v polovině 14. století a 
po roce 1360 bylo zahrnuto do hradčanských 
hradeb. Ulička Nový Svět kopíruje původní cestu 
podél potoka Brusnice, která těmito místy vedla 
k osadě Střešovice. Novým Světem nás provede 

PhDr. Eva Havlovcová.
Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v  8:42 hod. na Masarykovo nádraží. Dále bu-
deme pokračovat metrem do stanice Národní 
a tramvají č. 22 nebo tramvají 15 do zastávky 
Malostranská a dále tramvají 22 do stanice Po-
hořelec. S mimokralupskými členy se sejdeme 
cca v 10:30 hod. na zastávce Pohořelec. 
Tato vycházka je realizována s finanční podpo-
rou MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová.

rodáci�
Rodáci a příznivci Kralup pořádají dne  
2. června zájezd pro členy a zájemce na Zá-
mek Hrádek u  Nechanic a Poděbrad. Další 
činnost bude pokračovat po prázdninách. 
Výbor přeje všem krásné léto a těší se na 
další setkávání.

jubilanti�
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří 
oslaví V ČERVNU 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 

Marie Seidelová

Vasil Křivánek

Olga Matulová

Karel Cháb

Alena Rohanová

Božena Roškotová

85 let 

Vladimíra Boušová  
(rozená Vojtěchovská)

Alžběta Sytařová

Ing. Jana Řadová

90 let
 Oldřich Kalina

 Věra Lipsová

Dne 26. 6. 2022 oslaví 
85. narozeniny naše 
maminka, babička 
a prababička paní 
Vladimíra Boušová 
(rozená Vojtěchovská), 
přejeme jí hodně 
zdravíčka a rodinné 
pohody. Zdeněk, Hana  
a Magda s rodinami.

blahopřání

poděkování

poděkování

�

�

�

Dne 14. 6. 2022 uplyne již 100 
let od narození pana LADISLAVA 
BUBENÍKA. S láskou stále vzpomíná 
dcera Hana s rodinou.

Scházíš nám, ale v srdcích a 
vzpomínkách zůstáváš. 12. 6. 2022 to 
bude rok, kdy zemřel pan JAROSLAV 
KASALICKÝ. S láskou stále vzpomínají 
manželka, syn s rodinou, dcery  
s rodinami a ostatní příbuzní.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�
13. 4.  Miroslav Červinka 88

21. 4.  Marie Jírová 82

23. 4.  Jaroslava Vojnová 81

25. 4.  Naděje Kuntelová 90

10. 5.  František Kamaryt 70

13. 5.  Vlasta Grygarová 86

14. 5.  Helena Hřebíková 82

} 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. Vyklí-
zení bytů, sklepů, pozůstalostí atd. Naložíme a odveze-
me cokoliv. Rozumná cena. Tel.: 773 484 056.

soukromá inzerce�

vzpomínky�

Ráda bych touto cestou poděkovala 
rehabilitační sestře, sestrám i lékařům 
Nemocnice Kralupy, odd. LDN II., za skvělou 
péči a úžasný lidský přístup.

RŮŽENA BOLFOVÁ

Moji báječní návštěvníci Čaje o páté, z celého 
srdce vám děkuji za gratulace a nádherné 
růže, které jsem od vás k životnímu jubileu 
dostala. Nesmírně mě těší vaše přízeň, na 
každý Čaj o páté se velice těším, společné 
setkání je pokaždé plné radosti a porozumění. 
Jsem moc a moc ráda, že vás mám.

JITKA KOŠŤÁLOVÁ, 

KD VLTAVA

„DĚKUJI“ - šest písmen abecedy 
poskládaných vedle sebe. Šest písmen, 
která ještě před devíti lety umělo napsat jen 
pár jedinců vstupujících do 1. třídy. Dnes 

jsou z nich puberťáci, kteří opouštějí lavice 
základní školy, a přichází další etapa jejich 
života. A jsem přesvědčená, že to nejsou jen 
ti puberťáci, ale i my rodiče, kteří s vděkem 
budeme vzpomínat na to, jaké měly naše děti 
štěstí. Co já osobně bych dala na základní 
škole za kantora, který má takové pochopení, 
s jakým se potkávaly naše děti, smysl pro 
spravedlnost, kterou by chtěl disponovat 
každý z nás a obětavost vůči každému z třídní 
bandy i mimo lavice školy. „Za nás všechny, 
rodiče i děti, Ti tak děkuju, Lucko Hegrová, 
za to, jaká jsi byla těch několik let skvělým 
průvodcem školním životem našich dětí a co 
všechno jsi jim do života dokázala dát.“ 

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

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:
NA REFERENTA ODBORU VÝSTAVBY 
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚÚ - 
AGENDA PAMÁTKOVÉ PÉČE  

na dobu určitou

Nástup: dle dohody

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

Nástup: 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.

 Tento příspěvek má mít ambici recenze, 
což je publicistický žánr, který posuzuje 
a hodnotí. Možná však jedna motivace je 
nad výše uvedeným, a to informovat! Aby se 
čtenář dozvěděl, že tady kniha podobného 
obsahu a zaměření je a (jak ve shodě uvá-
dějí oba autoři) neklade si malé cíle: „Byli 
bychom rádi, kdyby lidí, kterým tato kniha 
pomůže změnit/zlepšit jejich vlastní život, 
byly stovky/tisíce - a vzhledem k extraor-
dinární zálibě českého národa ve všem, co 
je alespoň trochu alkoholické – i miliony.“ 

 Knihu o dvě stě stranách vydalo v pa-
perbackové podobě formátu A5 brněnské 
nakladatelství CPress. Je psaná formou 
rozhovoru, laskavě a srozumitelně ucho-
peného, připadáte si, jako kdyby si s vámi 
autoři povídali někde ve vašem soukromí, 
kde se cítíte dobře a v bezpečí, což zvyšuje 
šanci přijímat nové podněty. Vždy je jed-
nodušší se ve své „sociální bublině“ utvr-
zovat v tom, co už víte. Poznání, ono opuš-
tění komfortní zóny, bolí, potřebuje vaši 
aktivní spoluúčast, energii, vůli. Jen tak se 
lze intelektuálně posouvat! Autoři knihy se 
nepředvádějí, nežonglují nesrozumitelnou 

medicínskou „hatlamatilkou“. A když, tak 
vše řádně a v souvislostech vysvětlují. Dí-
ky zvolenému formátu můžete knihu nosit 
všude s sebou, a když zahrozí nějaký ztrá-
tový čas, třeba při čekání na 
autobus, můžete okamžitě číst 
a klidně i v textu podtrhávat 
jako já :). 

 Kniha přináší mix osobních 
zkušeností autorů, příběhů li-
dí, kteří si dokázali přiznat, že 
mají problém s návykovou lát-
kou a rozhodli se s ním bojovat. 
Dále je v ní obsaženo i velké 
množství dobře vysvětlených 
faktů, které vám jako kostičky 
puzzle skládačky zapadnou do 
mozaiky vašeho přemýšlení, jak mít třeba 
pití alkoholu pod kontrolou. (A jde to vů-
bec?) Co vám konzumace alkoholických 
nápojů dává a hlavně, co vám bere. Čtete 
a přemýšlíte… Na konci knihy najdete i po-
vedený slovníček nazvaný AAA aneb Antial-
koholní abeceda. U hesla R – jako REALITA 
- autoři uvádějí: „Závislosti nejsou vlastně 
nic jiného než únik. Únik před sebou samý-

mi, před realitou. Možná jsme se realitě už 
dlouhá léta nepodívali zpříma do očí. A dost 
možná není realita zase až tak strašná, jak 
se může přes vypouklé dno pivní sklenice 

zdát.“ Když máte sami nějakou 
pochybnost, nebo vás události 
života přivedly na těžkou kři-
žovatku, není slabost požádat 
o pomoc odborníky, lékaře. 
Jednou z myšlenek, která se 
z knihy tyčí jak vysoký maják 
pro bezpečnou navigaci lodí, je 
konstatování, že umění nepít 
je uměním přijmout a prožívat 
svobodu. A že ke každé svobo-
dě patří i odpovědnost. Uzná-
vaný odborník s bohatou praxí 

v oblasti závislostní MUDr. Dušan Randák 
dodává: „Starat se o své fyzické a psychické 
zdraví není žádné sobectví. Je to naše po-
vinnost.“ Život je totiž obrovský, neopakova-
telný dar a Dušan s Reném nám v napsaných 
řádcích i mezi nimi v mnoha obměnách a va-
riacích sdělují to nejpodstatnější, že nedává 
smysl takovým darem plýtvat!

JINDŘICH KOHM

Jak neuvíznout v návykových labyrintech?
■ Jednoduchou otázku v titulku tvoří čtyři slova a předložka. A lze na tuto prostě položenou otázku podobně lapidárně, 
nebo chcete-li stručně, odpovědět? Společně tušíme, že to nejde. Do lůna jednoho z návykových labyrintů nás pozvali 
autoři knihy Umění nepít – Cesta střízlivého bojovníka MUDr. Dušan Randák (lékař, psychiatr, terapeut) a René Kujan 
(ekonom, umělecký truhlář, ultramaratonec). Oba autoři jsou mimo jiné kralupští patrioté a spojuje je vášeň k běhání. 

RECENZE KNIHY
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 STŘEDA 1. 6. 
 16:00–17:50

BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH SCHODŮ
(Schody na Hostibejk)
25. ročník – Jedná se o výběh po terasách 
a schodech na vrchol zdejšího kopce – 
Hostibejku – cestou se zdolává 187 schodů, 
které dokáží pořádně “zadýchat” a nohy jsou 
stále těžší a těžší. Bojuje se o co nejlepší časy 
v 11 kategoriích. Pořádá KČT Kralupy.
kralupska-turistika.cz 

 ČTVRTEK 2. 6. 
 9:00–12:00

BEZPEČNÝ DEN
(Pravý břeh Vltavy, pod mostem TGM)
Prezentace složek IZS a dalších organizací 
zabývajících se prevencí a ochranou obyvatel. 

 15:30

 KONCERT SENIOR MINICHÓRU  
A HVĚZDIČEK ZŠ KOMENSKÉHO
(Dům s pečovatelskou službou Kralupy, U Cukrovaru) 
Vystoupení sboru Senior Minichór a sboru 
Hvězdičky žáků ZŠ Komenského

 17:00–22:00

15. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM 
(Městské muzeum, Vrchlického 590/9)
15. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM, derniéra 
výstavy IGRÁČEK JAKO FENOMÉN, 
komentované prohlídky s lektorkou Igráčka 
pro děti, mládež, rodiny s dětmi, hrací koutek 
s igráčky, otevřené expozice pro návštěvníky,  
kviz, hudba i překvapení.
muzeumkralupy.cz

 PÁTEK 3. 6. 
 9:00–14:00

HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI
(Dům s pečovatelskou službou) 
Pořádá DDM Kralupy a ZŠ Komenského. Dětské 
soutěže a hry na jednotlivých stanovištích na 
téma: SURVIVOR.
ddmkralupy.cz, zskomenda.cz

 15:30–17:30

ORIENTAČNÍ BĚH
(Centrum – dětské hřiště Budečská stezka)
Závod v orientačním běhu pro všechny. 
Nejmenší děti budou hledat zvířátka 
v nejbližším okolí hřiště. Děti (závodníky 10–14 
let) bude čekat trať 2,5 km. Pro závodníky  
od 14 do 99 let bude připravena náročnější 
trať dlouhá 5 km. Pro příchozí (ty, kteří nechtějí 
závodit) budou připraveny kontroly na výběr, 
které chtějí hledat, a které v žádném případě 
hledat nechtějí.
sokol.kralupy.cz

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ KRALUP  
NA NÁMĚSTÍ
16:30  Dětská dechovka ZUŠ 

a Dětská lidová muzika 
Notičky

17:30  Proslov starosty města  
M. Czechmanna

18:00 Blue Cimbal
19:30 TH!S s Vojtou Kotkem
21:30  LETNÍ KINO S AUTO KRALUPY 

(Palackého náměstí) 
Kurz manželské touhy

20:00–01:00  OLDIES DISCO  
(loděnice Kotva,  
pravý břeh Vltavy)

 SOBOTA 4. 6. 
 9:00–15:00
TURNAJ STOLETÍ POD ZÁŠTITOU  
SENÁTORA PETRA HOLEČKA
(hřiště FK Čechie). Bavíme se společně – 
fotbalový turnaj družstev. Pořádá DDM Kralupy. 
ddmkralupy.cz 
 9:00–17:00
MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ
(Volejbalové kurty TJ Sokol)
Volejbalové turnaje juniorek a žákyň „Memoriál 
Simony Machanové“ 

 10:00–12:00
BASKETBALOVÝ OPEN STREET
(venkovní hřiště vedle sportovní haly  
na Cukrovaru). Turnaj 3x3 pro všechny věkové 
kategorie. Registrace týmů v 10:00 na hřišti 
vedle sportovní haly  
na Cukrovaru. Startovné za tým 250 Kč.

 12:00–15:20
KRALUPSKÁ MÍLE (loděnice Kotva)
Závody rychlých člunů v různých kategoriích.

ODPOLEDNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM 
SOBOTNÍHO FESTIVALU
(pravý břeh Vltavy, pod mostem TGM)
12.00–17:00  Dětská prakiáda  

s Kralupským prakem – střelba 
dětí z praku

12:00–17:00  Překážková dráha nejen pro 
děti pořádaná Gladiator 
Training Kralupy

13:00–15:00  Ukázky bojových umění Tiger – 
Jiu Jitsu

13.00–17:00  Hokejová střelba a hry  
s HK Kralupy

14:00–15:00 Seznámení s Play Real
15:00–15:30  Taneční vystoupení TS Naděje
• Skimboard
• Charitativní bazar kočičího útulku Devět 

životů, o. p. s.
• Malování na obličej
• Prodejní stánky, občerstvení 

Lovecký tábor Falconia na paloučku  
u vltavské tůně – scény ze života lovců, 
dobová kuchyně, k vidění již během soboty – 
hl. program pak v neděli

KRALUPSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
(pravý břeh Vltavy, pod mostem TGM)
16:00 Jaroslav Uhlíř s kapelou
17:30 Country beat
19:30 Olympic
21:00 Vanua 2
22:30 Rammstein Tribute
00:15 Dissection

 16:15–20:30
VÝLETNÍ OKRUŽNÍ PLAVBY
(loděnice Kotva, pravý břeh Vltavy)
Loď Jan Plezier, kapacita 100 osob,  
cena 120 Kč dospělý, 80 Kč dítě (2–16 let). 
Odplutí:
16:15, 19:15 Kralupy – Chvatěruby – Dolánky – 
Kralupy (délka plavby 60 minut)
17:45, 20:30 Kralupy – Nelahozeves – Kralupy 
(délka plavby 60 minut)
vltavaslodi.cz
 16:15
ZKUS ŘÍDIT LOĎ
(loděnice Kotva, pravý břeh Vltavy)
Krátké výletní plavby s možností vyzkoušení řízení 
lodě (délka plavby 25 minut). 
Loď Valerie Selene, kapacita 12 osob, cena 70 
Kč dospělý, 40 Kč dítě (2–16 let)
Odplutí: 16:15, 16:55, 17:35, 18:10, 18:45, 19:30, 
20:10
vltavaslodi.cz

00:00
LASER SHOW
(pravý břeh Vltavy, pod mostem TGM)
Laser show k oslavám 120. narozenin Kralup 
nad Vltavou

 NEDĚLE 5. 6. 
 8:00–13:00
DEN ZDRAVÍ 
(velký sál KD Vltava)
• měření tlaku
• měření saturace kyslíkem
• cvičení s balónky
• sociální poradenství
• ukázka kompenzačních pomůcek
• projekt “Rozchodíme civilky”  
     – Nordic Walking – chůze s holemi
• stánek BESIP

 9:00–15:00
TURNAJ NADĚJÍ
(Volejbalové kurty TJ Sokol)
„Turnaj nadějí“ – Tradiční setkání volejbalistek 
na závěr sezony.

 9:30–16:30
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FARNÍ CHARITY
(Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou)
Oslava 20 let trvání charity – den otevřených 
dveří. Mše, zpívání s kytarou, dětský program, 
tvořivé dílničky pro děti i dospělé, návštěva 
nově zrekonstruovaného azylového domu.

 10:45–12:00
KRALUPSKÝ KILOMETR – X. ROČNÍK MEMORIÁLU 
JIŘÍHO VACHALCE 
(loděnice Kotva, pravý břeh Vltavy) 
 11:00-17:00
RODINNÁ NEDĚLE
(palouček u vltavské tůně, pravý břeh) 
Na paloučku u vltavské tůně vyroste lovecký 
tábor, kde budou k vidění koně, dravci, 
lovečtí psi a veškerá historická lovecká 
výbava. Součástí bude i dobová střelnice 
s výkladem a přednáška o myslivosti s letovými 
ukázkami dravců. Zhruba ve třinácti stanech, 
obydlených více než čtyřiceti účinkujícími 
v dobových kostýmech, se návštěvníci seznámí 
s životem lidí ve středověku a ukázkami 
řemesel. Historii si tak každý bude moci doslova 
„osahat”.

 12:00
VÝLETNÍ OKRUŽNÍ PLAVBY
(loděnice Kotva, pravý břeh Vltavy)
Loď Jan Plezier, kapacita 100 osob, cena 120 Kč 
dospělý, 80 Kč dítě (2–16 let). 
Odplutí: 12:00 Kralupy – Nelahozeves – Kralupy 
(délka plavby 60 minut)
vltavaslodi.cz 
 12:00
ZKUS ŘÍDIT LOĎ
(loděnice Kotva, pravý břeh Vltavy)
Krátké výletní plavby s možností vyzkoušení řízení 
lodě (délka plavby 25 minut). 
Loď Valerie Selene, kapacita 12 osob, cena  
70 Kč dospělý, 40 Kč dítě (2–16 let)
Odplutí: 12:00 a 12:45
vltavaslodi.cz 
 13:30
LODNÍ LINKA
KRALUPY NAD VLTAVOU – PRAHA
(loděnice Kotva, pravý břeh Vltavy)
Odplutí z Kralup nad Vltavou ve 13:30 hod., 
připlutí do Prahy v 17:30 hod. Lodní lístky je 
možné zakoupit od 11. 4. v online předprodeji 
na e-shopu sppraha.cz nebo je lze koupit 
i přímo na lodi těsně před vyplutím.
Cena je 300 Kč dospělý, 220 Kč dítě, rodinné 
jízdné 880 Kč (2 dospělé osoby + 2 děti). 
Přeprava kočárků a kol je omezena.

DNY KRALUP 1.-5. ČERVNA
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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. 

ČERVEN 2022

Úterý 7. června  18:00

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO 
OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY V KRALUPECH
Středa 8. června  18:00

VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ-
DRAMATICKÉHO OBORU 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY V KRALUPECH
Během večera zhlédnete hry Strom 
na rozcestí a Deluxe.

Čtvrtek 9. června  19:30

TANČÍRNA
Tančíme, tančíme, tančíme.

Vstupné: 140,– pár, 80,– jednotlivec.

Sobota 11. června  17:00

TANEČNÍ KONCERT 
TANEČNÍHO A POHYBOVÉHO 
STUDIA ZUZANY ŠTARKOVÉ
Po dvouleté nedobrovolné přestávce se opět blí-
ží  tradiční červnový Taneční koncert Taneční-
ho a pohybového studia Z. Štarkové. Stejně jako 
v minulých letech diváci uvidí řadu choreografií 
různých tanečních stylů. Kromě žáků studia vy-
stoupí i studenti Pražské taneční konzervatoře, 
tedy budoucí profesionálové. Koncert proběhne 
opět ve spolupráci s kulturním domem Vltava. Sr-
dečně zveme všechny přátele tanečního umění 
v sobotu 11. června 2022 od 17:00 v KD Vltava.

Vstupné: 90,– 

Neděle 12. června  9:00

FARMÁŘSKÉ TRHY 
Palackého náměstí

Pondělí 13. června  18:00

VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ-
DRAMATICKÉHO OBORU 
ZUŠ V KRALUPECH
Uvidíte inscenace PoHádka! a Řepa.

Středa 15. června  17:00

TANEČNÍ KONCERT 
TANEČNÍHO STUDIA NADĚJE
Čtvrtek 16. června  16:00

AKADEMIE DOMU DĚTÍ 
A MLÁDEŽE V KRALUPECH
Pátek 17. června 19:00

MATURITNÍ PLES 4. B 
DG A SOŠE KRALUPY
Čtvrtek 23. června  16:00

ČAJ O PÁTÉ
Poslední Čaj o páté v jarní sezóně. Přijďte se po-
bavit s přáteli a užít si krásný letní podvečer.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,– 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC:

28. 7.
Sváťovo dividlo  
Příběhy ovčí babičky

9:30

Pokračovací taneční kurzy pro mládež: 5. 6., 12. 6., 19. 6. od 18:00 do 19:45
DNY KRALUP 1.-5. 6. (viz titulní strana a str. 16)

VSTUP 
NA AKCI 

VOLNÝ

OHLÉDNUTÍ ZA JAZZOVÝM 
FESTIVÁLKEM U ŘEKY

První májová sobota se vydařila ve všech směrech. 
Počasí bylo slunečné, vzduch voňavý a svěží. Stejné 
přívlastky měla i atmosféra na Jazzovém festiválku u ře-
ky, který jsme připravili k letošním narozeninám města. 

Děkujeme umělcům za skvělé výkony, výhradnímu 
partnerovi akce Synthos a. s. a městu Kralupy za pod-
poru a všem návštěvníkům za báječnou atmosféru. 
A samozřejmě Petru Kroutilovi, který nám věřil, stal 
se patronem festiválku a s noblesou sobě vlastní se 
zhostil i role moderátora celé akce.

Velké díky patří kralupskému Spolku přátel histo-
rických vozidel, sběratelkám kočárků - paní Čížkové a 
Škrabálkové, Tomáši Skalickému za zapůjčení moto-
cyklů, kralupské charitě a všem dalším,  kteří se jakkoli 
na programu a průběhu festiválku podíleli. Městské 
policii děkujeme za skvělou spolupráci při průchodu 
průvodu městem.

JITKA KOŠŤÁLOVÁ,
KD VLTAVA, ORGANIZÁTORKA AKCE

VÝSADBA JEDLÝCH KEŘŮ V ZAHRADĚ  
KD VLTAVA ANEB KULÍŠEK V AKCI  

PROGRAM KINA:

Ve čtvrtek 12. května naši zahradu navštívili malí zahrad-
níci z Lesní školky Kulíšek v Kralupech. Společně jsme do 
připraveného záhonu zasadili několik jedlých keřů, které 
budou svojí krásou a chutí těšit malé i velké návštěvníky 
zahrady kulturního domu.

Děkujeme městu Kralupy nad Vltavou a Odboru ži-
votního prostředí MěÚ za poskytnutí finančních pro-
středků pro realizaci akce. Dětem z Lesní školky Kulí-
šek děkujeme za báječné dopoledne, ve kterém  jsme 
společně zasadili, zalili a zazpívali stromečkům, aby se 
jim krásně rostlo.
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L etos je to neuvěřitelná 46. sezóna. A to 
pan dirigent přijal tehdy tuto výzvu na 

rok či dva, než „se“ někdo najde, kdo by dál 
vedl orchestr. A podívejme! Ne a ne někoho 
najít… Až si našel svého nástupce sám. A to 
bylo překvapení večera.

Za dirigentský pult se postavil a suverén-
ně oddirigoval Mozartovo Divertimento F 
dur. Jan Sedláček, syn flétnistky Veroniky, 
a tedy vnuk Václava Mazáčka, který studuje 
hru na violoncello na Pražské konzerva-
toři a dirigování na Akademii muzických 
umění.

Následovala velmi působivá hudba z fil-
mu Schindlerův seznam od Johna William-
se, kterou pro sólové housle a smyčcový or-
chestr upravil a dirigoval Václav Mazáček. 
Poslední skladbou programu bylo Bolero 
Maurice Ravela. Bouřlivý potlesk ve stoje 
nedovolil orchestru odejít, a tak dirigent 
uvedl jedno překvapení na závěr, které jis-
tě poznáme. Ano, Dvořákova Humoreska! 
Od prvních tónů se mi zdálo celé jeviště ně-
jak mlhavé. Aha, to jsou slzy v očích. Slzy, 
za které se vůbec nestydím. Vždyť je to tak 
trochu i můj orchestr! Vzpomínám, jak jsem 
coby dvanáctiletý chlapec přišel na první, 
možná druhé setkání právě vznikajícího hu-
debního tělesa. Kdy jsme se mi nejmladší 
šťouchali smyčcem a zlobili dirigenta. Směli 
jsme hrát po boku svých učitelů i starších 
spolužáků z „lidušky“. Ale i společně s dá-
mami, které si doma občas zahrály jen tak 
pro radost, s pány, kteří po letech opráši-
li hudební nástroje. Takové byly začátky. 
Vzpomínám, jak jsme dřeli Humoresku na 
jeden z prvních koncertů… A podívejme! 
Dnes ji zahrají kdykoliv s lehkostí jako drob-
ný přídavek, stále krásný. Za ta desetiletí 
ušel orchestr veliký kus cesty v tuzemsku 
i v zahraničí, především díky Václavu Ma-
záčkovi a také za neutuchající podpory jeho 
manželky Jarušky. Tak jak dcera Veroni-
ka poděkovala dirigentovi za celou rodinu 
a Honza Šarboch za celý orchestr, i já dě-
kuji za to, že jsem mohl být jeho součástí 
alespoň těch prvních 20 let. Za to, že nám 
muzikantům dodával odvahy a energie pou-
štět se do dalších a těžších výzev nejen za 

pultem s notami. A také za to, že nás poslu-
chače stále obohacuje ušlechtilou hudbou. 
„A především za to, Václave, že máš 
tak velké srdce, do kterého se vejde 
celá Tvoje rodina, ale i každý jednot-
livý hráč Tvého orchestru.“

Světla zhasla, hlediště se vyprázdnilo. Od-
cházíme spokojeni, plni dojmů a těšíme se 
na další vystoupení „našeho“ Komorního 
orchestru Dvořákova kraje. Ať už bude di-
rigovat Václav nebo Jenda, víme, že to bude 
opět nádherný zážitek. TOMÁŠ ČAPEK

Sváteční večer
■ Když mě dcery gymnazistky vyzvaly, ať je doprovodím na koncert 
Komorního orchestru Dvořákova kraje, že tam hraje jejich paní učitelka, 
řekl jsem si, proč ne? Dlouho jsem orchestr neslyšel. To jsem ještě 
netušil, co se všechno bude dít. Dorazili jsme na poslední chvíli... A ejhle! 
V hledišti stolová úprava a všechny stoly obsazené. Sedli jsme si tedy na 
balkon a s napětím očekávali příchod orchestru. Holky se s úsměvem 
zatetelily, když paní učitelka usedla za čembalo. Dvořákova Cavatina 
v úpravě samotného dirigenta navodila tu příjemnou atmosféru, kterou 
jsem dříve tolikrát zažíval. FO
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Městské MUZEUM ČERVEN 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

Krátkodobá výstava: FENOMÉN IGRÁČEK 
končí 2. 6. 2022.
Poslední den výstavy s Igráčkem (dernisáž) 
bude navíc součástí programu 15. Muzejní 
noci s překvapením = dne 2. 6. 17:00–22:00 
hod. v Městském muzeu v Kralupech n. Vlt.

ČTVRTEK 2. 6.  17:00–22:00 
15. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM
Program:

17:00 – zahájení Muzejní noci;

17:10 – pravěké sklepení nejen pro rodiče 
a děti;
} dernisáž výstavy FENOMÉN IGRÁČEK;
} dotvoř si svého Igráčka;
} hravý koutek nejen pro děti, ale i pamět-
níky Igráčka;           
} lákavé provedení výstavou lektorkou Věrou 
Stojarovou, která společně s kolegy připra-
vila tuto putovní výstavu;
} možnost zakoupení různých sestav moder-
ních Igráčků v muzejním obchůdku;
} otevřené expozice pro návštěvníky v pod-
večerní dobu;
} tradiční kvíz;
19:00 – vystoupení oblíbeného sboru TUTTI 
CANTATE v menším složení;
} malý jarmark i občerstvení zajištěno
A PŘEKVAPENÍ? JIŽ JE NACHYSTÁNO... 

Přijďte. Těšíme se na vás.
Změna programu vyhrazena. 

ÚTERÝ 14. 6.  17:30 
KONCERT ZUŠ

ČTVRTEK 16. 6.  17:00
vernisáž výstavy LADISLAV ROSÍK  
- FOTOGRAFIE (16. 6.–13. 8. 2022)

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).

IVETA BENDÍKOVÁ

L adislav Rosík /1929-2012/ byl rodákem 
ze Zlínska, na počátku 60. let přišel do 

Kralup do nově budovaného podniku Kau-
čuk, kde po celý život působil v jeho vý-
zkumném ústavu.

Velkým koníčkem L. Rosíka bylo foto-
grafování, proto hned v roce 1963 vstoupil 
do fotokroužku, později fotoklubu ZK ROH 
Kaučuk. Od roku 1965 byl jeho předsedou.

Klub nejen sdružoval zájmové fotogra-
fy, ale pořádal pro své členy i zdokonalo-
vací přednášky či semináře a především 
fotovýstavy jak prací vlastních členů, tak i 

hostujících. Ročně bylo uspořádáno kolem 
10 výstav, přičemž do roku 2001 jich pro-
běhlo úctyhodných 258. Sám L. Rosík zde 
měl pět autorských výstav. 

Jeho oblíbenými tématy byly např. různé 
technické detaily /části parních lokomotiv, 
kanalizační litina – poklopy kanálů a růz-
ných rozvaděčů se zajímavými nápisy nebo 
emblémy/. S oblibou rovněž fotografoval 
jazzové muzikanty při koncertech, na toto 
téma dokonce vymyslel pořádání soutěž-
ních výstav, kterých se zde od roku 1973 
odehrálo 10 ročníků. 

Na přelomu tisíciletí ukončil činnost 
místní fotoklub, a tak jsou práce L. Ro-
síka uloženy v rodinném archivu, odkud 
jen příležitostně putují na nejrůznější vý-
stavy.

V roce 2006 obdržel Ladislav Rosík ce-
nu Ministra kultury ČR za neprofesionální 
audiovizuální a výtvarné aktivity.

Vernisáž výstavy s výše uvedeným ná-
zvem se v kralupském muzeu uskuteční 
dne 16. 6. v 17 hodin. Výstava potrvá do 
13. 8. 2022.

JAN RACEK, ŘEDITEL

ŠVEJKOVO PÁTÉ JUBILEUM
Socha Švejka oslavila 20. 5. 2022 své páté výročí, 
poslechněte si rozhovor s panem Václavem Gabrielem, 
členem Spolku přátel Josefa Švejka v Kralupech, o cestě 
sochy na Palackého náměstí a dalších zajímavostech 
k tématu. Nenechte si ujít ani zhlédnutí balady ;).

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

Ladislav Rosík – FOTOGRAFIE

Vernisáž 
Fenomén 
Igráček.
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CHARITATIVNÍ BĚH 
V neděli 15. 5. 2022 proběhl 5. 
ročník charitativního Běhu pro 
dobrou věc. Letos byly získa-
né finanční prostředky použity 
na podporu čtyř středoškoláků 
s Downovým syndromem, kteří 
navštěvují tréninkovou kavárnu 
Rígrovka v Kralupech. Děkujeme 
všem, kteří si trasu proběhli, pro-
jeli nebo prošli. Celková vybraná 
částka činila 2 389 Kč.

ČARODĚJNICKÝ REJ
Dne 28. 4. 2022 se uskuteč-
nil Čarodějnický sabat pro malé 
i velké čarodějnice a kouzelníky 
na zahradě DDM v Zátiší. Na dě-
ti čekalo mnoho stanovišť, kde 
prověřily své dovednosti a zna-
losti například v letu na neposed-
ném koštěti či zásahu havěti. Kdo 
chtěl, mohl si vytvořit papírového 
kamaráda v podobě netopýra, 
kočky nebo čarodějnice na špej-
li. Nechyběl také čarodějnický ta-
nec a opékání špekáčků na ohni. 
Věříme, že si to všichni moc užili 
a příští rok opráší svá košťata od 
pavučin a zase přiletí. 

VYBÍJENÁ
Ve dnech 22. 4. a 29. 4. 2022 
proběhl turnaj oblastního a okres-
ního kola ve vybíjené. Všichni hrá-
či bojovali statečně a do posled-
ního dechu. Do krajského kola 
postupuje v kategorii „dívky“ ZŠ 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ČERVEN 2022

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

V období od letošního března jsme si testovali zá-
jem veřejnosti o seniorské a mezigenerační akce. 

Některé měly úspěch větší a jiné menší. S podporou 
pracovníků domů s pečovatelskou službou a s finanč-
ní dotací města Kralupy n. Vlt. jsme se začali scházet, 
společně tvořit a bavit se.

Fotografie připomíná květnové setkání s paní Ivou 
Hüttnerovou a společná tvoření. Moc bychom si přá-
li, aby se v budoucnu s větší samozřejmostí setkávaly 
různé skupiny lidí. Starší senioři s mladšími, obyvatelé 
DPS se sousedy z města, s dětmi i jejich rodiči a vzá-
jemně se poznávali a obohacovali. Velkým přínosem 
by bylo, kdyby se vytvořila aktivní skupina, která by se 

podílela na dalším plánování a aktivitách. Vždyť i my, 
senioři, můžeme svému okolí a městu být velmi užiteč-
ní a zůstávat aktivní.

Další příležitostí bude akce „Vítáme léto“ v krásné 
zahradě DPS na sídlišti Cukrovar. Potkají se senioři a 
děti ze ZŠ Gen. Klapálka, které se s babičkami, ale ta-
ké s dědečky, pravidelně scházejí ke společnému stře-
dečnímu zpívání a tvoření. Budeme opékat špekáčky, 
zpívat, poslouchat písničky s harmonikou, bavit se a 
užívat si přicházející letní čas. Přijďte se podívat 15. 
června od 13. do 16. hodiny do zahrady DPS.

Za tým projektu „V Kralupech společně“ přeje hezké 
léto Dagmar Knöpfelmacherová.

TĚŠÍME SE NA LÉTO A NA DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE

Kralupy n. Vlt. (28. října) a za ka-
tegorii „otevřená“ ZŠ T. Stolzové. 
Všem moc děkujeme za účast. 

TANEČNÍ POHÁR 
Ve středu 4. 5. 2022 v KaSS Vl-
tava proběhlo okresní kolo Stře-
dočeského tanečního poháru. 
Jednalo se o taneční amatérskou 
soutěž pro dvojice a skupiny. Z tý-
mu DDM postoupilo do krajského 
kola mnoho nadějných taneční-
ků. Všem moc držíme palce. 

V Kralupech společně Z besedy  
s Ivou Hüttnerovou.
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Taneční pohár.
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„Příběhy našich sousedů“ je vzdě-
lávací projekt neziskové organizace 
Post Bellum pro žáky osmých a de-
vátých tříd základních škol a tercií 
a kvart víceletých gymnázií. Studenti 
mají za úkol vyzpovídat pamětníka, 
natočit jeho vzpomínky, digitalizovat 
fotografie, prozkoumat archivy a na-
konec vytvořit rozhlasovou, televizní 
nebo psanou reportáž či dokument.

„Cílem projektu bylo setkání místních 
dětí s pamětníky, vytvoření vzájemné-
ho vztahu, zaznamenání jejich životního 
příběhu, projekt byl přínosem pro obě zú-
častněné strany, pamětníkům to zpestřilo 
život, dětem rozšířilo obzory,“ dodala Mi-
chaela Kuptíková, koordinátorka projektu 
za Kralupsko.

Společenskou událost zahájili houslovým 
koncertem manželé Matouškovi. Poté ná-
sledovalo pět prezentací žáků před odbor-
nou porotou a diváky z řad veřejnosti. Do 
projektu se zapojily dva týmy z Dvořákova 
gymnázia, po jednom týmu ze ZŠ Třebíz-
ského, ZŠ Václava Havla a ZŠ Velvary. 

Žáci prostřednictvím video či audio na-
hrávek vykreslovali životy lidí (často) pozna-
menané totalitním režimem, své prezentace 

nezřídka doplnili i o divadelní prvky a před-
nes. Mezi příběhy zazněly např. vzpomínky 
paní Marcely Jiráskové, alias Šupiny, která 
vedla neuvěřitelných 42 let nejrůznější zá-
jmové útvary pro děti pod hlavičkami růz-
ných organizací (přírodovědný kroužek Ja-
vory  Černuc), i když se jí to politický režim 
snažil znepříjemnit křivým nařčením z ovlá-
dání dětí. Dále zazněl příběh Jana Novot-
ného, alias Johnnyho, který jako malé dítě 
zažil bombardování Kralup, následně (v ro-
ce 1968) emigroval do Austrálie… Tereza 
Slachová, zástupce Post Bellum, k projektu 
dodala: „Děti se v rámci projektu učí to, co 
děláme my v Post Bellum, to znamená, že 
hledáme pamětníky, natáčíme jejich pří-
běhy, ty zpracováváme a následně šíříme 
mezi veřejnost.“ 

Porota měla těžké rozhodování, všechny 
příběhy byly nápaditě zpracované, nakonec 
však vybrala dvě vítězné práce. První příč-
ku obsadila zaslouženě umělecky kreativ-
ní ZŠ Velvary s příběhem energické paní 
„Šupiny“. Adéla Moučková, členka vítězné-
ho týmu, k zážitkům z projektu podotkla: 
„Paní Jirásková nám vyprávěla o svém 
životě, velmi jsme si to užily, poté jsme vše 
namalovaly, vytvořily scénář, namluvily 

a sestříhaly dohromady.“ Ocenění žáci si 
odnesli drobné dárky od sponzorů projektu 
(město Kralupy nad Vltavou, město Velva-
ry, KaSS Vltava, Global Kralupy, Perníká-
ča) a převzali diplomy od senátora Petra 
Holečka, novinářky Magdaleny Čechlovské 
a starostů obou měst, Marka Czechmanna 
a Radima Woláka.

„Udělovat nějaké pořadí v této soutěži 
bylo nesmírně náročné. Všechny student-
ské práce byly na vysoké úrovni, bylo vi-
dět, že se studenti snažili z osudů vybra-
ných lidí vybrat ty okamžiky a chvíle, které 
pro ně měly celoživotní význam a téměř 
profesionálně je zpracovali. Ano, jsou udá-
losti v našich nedávných dějinách, na které 
nesmíme zapomenout, a které by měly být 
mementem právě pro tu nejmladší gene-
raci,“ komentoval svoji účast na projektu 
Petr Holeček.

Na akci byly zveřejněny i starší příbě-
hy, které se kvůli covidovým restrikcím 
nemohly v loňském roce veřejně odpre-
zentovat. Veškeré prezentované příběhy 
kralupských pamětníků najdete na webu 
projektu: www.pribehynasichsouse-
du.cz/kralupsko. 

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

R egionální výtvarná soutěž je ur-
čena pro žáky základních škol 

v ORP Kralupy. Žáci v této soutě-
ži představí své ideální vize Kralup 
v roce 2050 jako města, ve kterém by 
chtěli žít v období své dospělosti. Sou-
těž je realizována pod záštitou Libora 
Lesáka, místostarosty města Kralupy 
a radního KÚ Středočeského kraje.

Cílem projektu je aktivní dialog a zamy-
šlení se s žáky nad tématy, která jsou pro 
dnešní mládež důležitá a současně klíčová 
pro udržitelný rozvoj Kralup. 

„Projekt jsme se rozhodli zrealizovat ve 
spolupráci s UK Praha především proto, 
abychom viděli, jaké představy mají naše 
děti o budoucnosti města, jelikož jej za ně-
jakých 30 let povedou,“ okomentovala Ji-
řina Hereinová, ředitelka ZŠ Komenského, 
a dodala: „Účast na projektu jsme nabídli 
všem školám v ORP a trochu mě mrzí, že 
jediná škola, která se k nám přidala, je ZŠ 
Václava Havla. Ostatní školy neměly zá-
jem, a to je velká škoda.“ 

Pro uvedení žáků do problematiky by-
la zorganizována beseda, kde byl žákům 

představen strategický plán města a mož-
nosti dalšího rozvoje. Debata proběhla 
v KaSS Vltava 20. 4. 2022, účastnili se jí 
žáci 6.-9. tříd ZŠ Komenského a ZŠ Vác-
lava Havla. 

Paní Jakeschová a paní Štemberková 
z oddělení územního plánování předsta-
vily dětem, co je územní plán, jak vzniká, 
kde jsou ve městě plochy pro výstavbu. Na 
kolegyně ze stavebního odboru navázala 
Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje 
města, představila žákům strategický plán 
města, co vše jeho vzniku předchází. Od 

„Příběhy našich sousedů“ spojily 
místní studenty s pamětníky
■ 4. 5. v 16:00 hod. proběhla v aule ZŠ a MŠ 
Třebízského slavnostní závěrečná prezentace 
druhého ročníku projektu Příběhy našich 
sousedů - Kralupsko. Hlavními protagonisty byli 
žáci základních škol z Kralup a Velvar a studenti 
Dvořákova gymnázia, dále se účastnili zástupci 
měst, Post Bellum a někteří z pamětníků. 

■ W & ART z. s., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká centra ve spolupráci 
s městem Kralupy nad Vltavou a Základní školou Komenského vyhlásili regionální 
výtvarnou soutěž „Evropa, ve které chci žít: Kralupy v roce 2050“, která je součástí 
celoevropského projektu „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“. 

Evropa, ve které chci žít: Kralupy v roce 2050
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dlouhodobého plánu přešla dále k plánu 
akčnímu (krátkodobějšímu) a plánu inves-
tic. Vysvětlila dětem pojmy jako veřejná 
zakázka, dotace, přiblížila, co je v majetku 
města a co v majetku kraje. 

Po prezentacích zaměstnanců MěÚ ná-
sledoval prostor pro debatu s místosta-
rostou Liborem Lesákem. Zástupce města 
i pedagogy dotazy od žáků velmi mile pře-
kvapily, nejen množstvím, ale i věcností 
a tématy. Bylo znát, že děti znají své měs-
to i jeho problémy. Debata se protáhla na 
úžasných 60 min. „Bylo to přínosné pro 
všechny zúčastněné – pro děti, pedagogy 
i zaměstnance MěÚ,“ okomentovala akci 
Lenka Pustinová.

Mezi dotazy od dětí zaznělo: Jak se měs-
to vypořádá s energetickou krizí? Proč zde 
není komerční zóna s malými retailovými 
obchody? Nedaly by se upravit spoje auto-
busů tak, aby navazovaly na přípoj? Bude 
v Kralupech přístav? Proč tu není pohoto-
vost? A mnohé další…

„Je vidět, že mladí vnímají své okolí, slyší 
témata, o kterých se mluví,“ podotkl Martin 
Luksík, ředitel ZŠ Václava Havla, a pokra-
čoval: „Zapojení do tohoto projektu pro nás 
znamenalo pokračování úvah o životě v Kra-
lupech. V roce 2019 jsme v prostorách školy 
umístili tubus s poselstvím do roku 2069. 
I tam jsou zakomponovány představy o ži-
votě ve městě, a to dokonce až do roku 2069. 
Téma roku 2050 jsme využili k besedě o tom, 
co žáci 9. třídy vidí jako hlavní problémy 
a jaká by si představovali možná řešení.“ 

„V ZŠ Komenského jsme zapojili i tří-
dy na 1. stupni. Samozřejmě jsme museli 
představení projektu uzpůsobit jejich věku 
a diskutovat s nimi nad tím, co je reálné 
a co naopak už patří do oblasti science fic-
tion,“ doplnila Jiřina Hereinová, ředitelka 
ZŠ Komenského.

Na tomto setkání se tedy žáci dozvěděli, 
jak se vize a plány rozvoje města připravují 
z pohledu řízení města i kraje. Informativ-
ní debata jako součást vyhlášení soutěže 
byla zvolena proto, aby děti nekreslily ne-
reálné věci v podobě létajících talířů. Žáci 
mají v rámci soutěže za úkol nastínit, jak 
by se město mělo dále rozvíjet v oblasti vý-

stavby, školství, životního prostředí, spor-
tu, kultury a dalších oblastí. Do regionální 
soutěže Evropa, ve které chci žít: Kralupy 
v roce 2050 je možné posílat více prací než 
do celoevropské přehlídky, díla se budou 
shromažďovat v ZŠ Komenského. Násled-
ně bude komise vybírat vítěze. „Už se moc 
těším, až budeme všechny práce prohlížet 
a vybírat. Nebude jednoduché se rozhod-
nout, které z prací vybrat. Nejtěžší bude 
zvolit vítěznou práci (jen jednu), která bu-
de školu reprezentovat v evropské soutě-
ži Evropa 2050,“ sdělila k tématu Jiřina 
Hereinová.  Práce budou vystaveny v září 
v prostorách městského úřadu.

Kralupy 2050 – představa žáků 
ZŠ Václava Havla: 
„Doprava ve městě neobtěžuje místní 
obyvatele. Je ekologická. Tranzitní do-
prava je vedena po kruhovém obchvatu 
města. Do města zajíždí jen místní a ti, 
kteří potřebují. Zásobování probíhá pou-
ze v nočních hodinách. Všechny důležité 
křižovatky jsou řešeny kruhovými objez-
dy. Pod každou novou stavbou vznika-
jí podzemní parkovací místa. Parkovací 
dům se zelenou střechou stojí již v každé 
části města. Vlastně všechny nové stře-
chy jsou zelené. Nedílnou součástí parko-
vacích domů je i nabídka nejrůznějších 
služeb. Na Hostibejk a hřbitov vedou la-
novky. Obě tato místa (v případě hřbitova 
jeho okolí) jsou dalšími příjemnými místy 
pro odpočinek a sport. Ve městě probí-
há pravidelná a intenzivní údržba zele-
ně a stejně tak i komunikací. Cyklostez-
ky bezpečně spojují všechny části města.

Město poskytuje všem svým obyva-
telům komplexní služby během celého 
života. Je dostatek míst ve školkách 
i školách, stejně tak v penzionech pro 
nejstarší.

Město je zelené, bezbariérové, dopra-
va čistá, služby přístupné.“

MARTIN LUKSÍK, ŘEDITEL

Kralupy 2050 – představa žáků 
ZŠ Komenského: 

Žáci nad budoucí podobou města pokra-
čovali i v hodinách českého jazyka, ob-
čanské a výtvarné výchovy, kde na nich 
pracovali ve skupinách, své nápady pak 
prezentovali formou brainstormingu či 
myšlenkových map: 
„Nádraží je zmodernizované, uklizené 
a bezpečné. Silniční infrastruktura je 
dobře propracovaná a nevznikají kolony. 
Všechny spoje jsou naprosto synchroni-
zované a děti stíhají školu i veškeré mi-
moškolní aktivity. U nového bezbarié-
rového nádraží stojí nákupní centrum, 
ve kterém nakoupíme vše, co potřebuje-
me. Před obchodním centrem se nachází 
park s hřištěm, kde můžou rodiny s dětmi 
trávit volný čas. O víkendu s kamarády 
chodíme do aquaparku a večer do letního 
kina. Zrekonstruovaná sportoviště nabí-
zí perfektní příležitost být fit pro všechny 
obyvatele. Naše nově zřízená nemocnice 
s pohotovostí představuje velkou konku-
renci nejlepším nemocnicím v celé České 
republice. Všechny domy jsou vybaveny 
solárními panely na střechách. Kralu-
py vyhrály cenu nejzelenějšího města ve 
Středočeském kraji 2049. Kralupští vědci 
vynalezli nový filtr do komínů komple-
xu kaučukových továren Synthos a. s., 
který přispívá k lepší kvalitě vzduchu ve 
městě. Kralupský přístav je jeden z nej-
vytíženějších vodních obchodních uzlů 
ve středních Čechách. Obyvatelé Kralup 
nad Vltavou jsou velmi spokojeni. Ne-
zaměstnanost v našem městě je nízká. 
Obecná životní úroveň se v Kralupech 
nad Vltavou výrazně zvyšuje.“ 

BARBORA ČERNÁ, PETRA VORLOVÁ, 

VYUČUJÍCÍ ZŠ KOMENSKÉHO KRALUPY

Třída 7. A  se s panem učitelem domluvila 
na netradičním zpracování tématu. Zkusí 
vytvořit anketu mezi spoluobčany spojenou 
s videoprojektem. Cílem bude zjistit, jak by 
si obyvatelé Kralup představovali život ve 
městě za 30 let. Děti tato myšlenka nadchla 
a budou bedlivě sledovat a zaznamenávat 
reakce spoluobčanů.  LUKÁŠ MORAVEC

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Ž ivot dětí v naší školní družině se konečně vrátil 
do  normálního režimu. Kromě běžných činností 

jsme znovu začali navštěvovat městskou knihovnu. 
Také jsme se s potěšením zúčastnili soutěže kralup-
ského ekocentra a tvořili drobné dárky k zápisu pro 
budoucí prvňáčky. 

V březnu se děti z kroužku flétniček podílely na za-
hájení výstavy „Jarní a velikonoční tradice“ v kralup-
ském muzeu, kde návštěvníky uvítaly hrou na flétnu 
a básničkami o jaru.

Velikonoční těšení nám zkrátil výlet do zooparku, 
který se uskutečnil o velikonočních prázdninách. O vý-
let byl mezi dětmi mimořádný zájem. Jeli jsme vlakem 
do Dřetovic, poté pěšky do Zájezdu. Zde jsme měli při-
pravenou prohlídku s průvodcem, během které si děti 
mohly pohladit leguána, želvu a krajtu a dozvěděly se 
spoustu informací o životě zvířátek. Nechyběl ani tra-
diční nákup suvenýrů a návštěva dětského hřiště. Po-
časí nám velmi přálo a celý výlet jsme si užili.

Velice oblíbené jsou akce pořádané k různým příle-

žitostem. Na začátku března to byla oslava masopus-
tu, tradiční Maškarní bál, na konci dubna Čarodějnic-
ký rej a v květnu Hrátky pro rodiče a děti ke Dni rodiny.

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZŠ KOMENSKÉHO: CO SE DĚJE VE DRUŽINĚ?
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Základní škola Václava Havla v Kralupech 
nad Vltavou se ve spolupráci s týmem 

vedeným prof. Ing. Bc. Jaroslavem Holušou, 
Ph.D z Fakulty lesnické a dřevařské Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze,  zapojila 
do monitoringu invazních druhů kůrovců, 
který se provádí na vybraných místech roz-
místěných na celém území České republiky. 
Monitoring se provádí pomocí nárazových 
pastí, do kterých se umístí ethanolová ná-
vnada. Na tento typ návnady reaguje většina 
invazních druhů kůrovců, protože alkohol 
vzniká v rámci kvasných procesů v chřad-
noucích a zavadajících stromech. Umístění 
návnady nemůže v žádném případě způsobit 
napadení okolních stromů. 

Cílem monitoringu je zjistit, jak se po-
stupně druhy rozšiřují a jak se zvyšuje 
jejich početnost, tedy zda se mohou stát 
ohrožením pro naše lesy a zahrady. Dopo-
sud nejsou údaje o větším a dlouhotrvají-
cím napadení stromů.

Podobné lapače se používají i v prak-
tickém lesnictví. Ty jsou však navnaděny 
speciálními feromonovými odparníky na 
vybrané druhy ekonomicky významných 
kůrovců. Lapač, typ Ecotrap II,  byl zavě-
šen na okraj zahrady v areálu školy, takže 
je viditelný i z okolí. Lapač bude vybírán 
každé dva týdny žáky 7. A v rámci  hodi-
ny přírodopisu. Žáci si brouky prohlídnou, 
vytřídí a spočítají kůrovce, které následně 

Hned po Velikonocích v úterý 19. dubna 
jsme se ráno vydali autobusem na ces-

tu do Jizerských hor na chatu Slovanku. Po 
příjezdu, ubytování, dobrém obědě a poled-
ním klidu jsme vyrazili navštívit rozhlednu 
Královku, která byla od naší chaty vzdá-
lená asi tři kilometry. Potěšil nás krásný 
výhled stejně jako možnost zakoupit si na 
místě turistické známky nebo vizitky. Zjis-
tili jsme totiž, že mnozí z nás tyto upomín-
kové předměty sbírají. Zpět nás cesta vedla 
okolo přehrady Josefův Důl a užili jsme si i 
zbytky sněhu po zimní sezóně. Večer jsme 
potom hráli společenské hry. 

Druhý den jsme dopoledne i odpoledne 
trávili venku. Vedle naší chaty byla další 

rozhledna - Slovanka. Na tu jsme také vy-
stoupali a užívali si tak opět pohled na Ji-
zerské hory. Po procházce jsme stihli po-
stavit v lese domečky z přírodnin. 

Další den jsme se hned po snídani vydali 
na cestu, tentokrát byla naším cílem roz-
hledna Bramberk. Ten den nám nepřálo 
počasí, my jsme nahoru na rozhlednu ale 
stejně šli a alespoň na popiscích si přečet-
li, kam až bychom mohli dohlédnout. Pře-
kvapilo nás, že by byla za dobré viditelnosti 
vidět i hora Říp. 

Poslední den hned od rána příjemně sví-
tilo sluníčko. Jako by nám hory chtěly uká-
zat, jak jsou krásné a pozvat nás, abychom 
se do nich zase někdy vrátili. My už jsme 

Dne 27. dubna jsme se obě 
páté třídy vydaly na nové 

kralupské dopravní hřiště pro-
věřit své teoretické znalosti do-
pravních předpisů. Děti čekala 
druhá praktická část přípravy, 
nutná podmínka  k získání prů-
kazu cyklisty.  Během celého 
pobytu na hřišti si všechny po-
stupně vyzkoušely roli cyklis-
ty, chodce i kontroloru přestup-
ků, takže se rozhodně nenudily. 
Průkazku nakonec získala val-
ná většina účastníků. Někteří 
ještě dostali doporučení nejpr-

ve se na silnici pohybovat v do-
provodu rodičů. Přeci jen, jde 
hlavně o bezpečí všech...

Krásné a bezpečné jaro na 
kole přejeme všem účastníkům 
silničního provozu.

MICHAELA KUPTÍKOVÁ

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

ZŠ 28. ŘÍJNA

Naše škola se zapojila do monitoringu 
invazních druhů kůrovců

umístí do uzavíratelných sáčků, materiál 
zmrazí a průběžně odešlou na univerzitu. 
Tím odborníkům z univerzity ušetří spous-
tu práce při obsluhování podobných lapa-
čů. Materiál kůrovců bude na konci sezóny 
determinován týmem z FLD ČZU Praha.

MARTIN LUKSÍK, ŘEDITEL

Výjezd 4. třídy do Jizerských hor
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Vydali jsme se na nové 
kralupské dopravní hřiště

se ale všichni těšili na cestu zpět, hlavně 
na to, jak budeme všechny naše společné 
zážitky vyprávět doma. OLGA PROVAZNÍKOVÁ
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Družstvo žákyň po vítězství v okresním kole vybíjené při reprezentaci  
v kole krajském v Benešově dne 13. 5. 2022.
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V letošním školním roce jsme netradičně 
oslavili Den Země tím, že jsme sbíra-

li odpadky na pravém břehu Vltavy smě-
rem k Nelahozevsi. Žáci 4. A se rozdělili 
do skupin, nasadili si ochranné rukavice 
a dostali pytel na odpadky. Po cestě vlád-
la příjemně soutěživá atmosféra. Všechny 
skupiny se vzájemně předháněly ve sběru 
odpadků. Žáci se také naučili vzájemné 

podpoře, pomoci i spolupráci. Na konci 
cesty čekalo na děti velké překvapení. Ve 
spolupráci s rodiči jsme dětem připravili 
sladkou odměnu ve formě tajného pokla-
du. Naši akci jsme úspěšně zakončili opé-
káním špekáčků. Na svozu odpadků jsme 
byli domluveni s TSM, jejichž spolupráce 
si velmi vážíme. 

PETRA ZEMENOVÁ ML.

N aše škola přichystala toto jaro spous-
tu zajímavých aktivit pro naše žáky. 

Začátkem května se uskutečnila olympiá-
da pro první stupeň a v průběhu června se 
chystá i pro stupeň druhý. Na olympiádě si 
děti mohou vyzkoušet několik atletických 
disciplín a také sportovní stanoviště, na 
kterých si mohou zasoutěžit o malé odmě-
ny za jejich snahu a dobré výkony. Během 
června tradičně proběhnou výlety, na kte-
ré se všichni naši žáci moc těší. Jedním z 
výletů bude cesta do Prahy, kde děti budou 
moci zažít projížďkovou plavbu parníkem 
po Vltavě. Proběhne i profesionální focení, 
ze kterého si děti budou moci odnést třídní 
fotografie na památku. 

Letos nově chystáme také projektový den 
pro naše budoucí zapsané prvňáčky. Ti se 
budou moci přijít podívat společně se svý-
mi rodiči 16. června do naší školy. Budoucí 
prvňáčci spolu s našimi prvostupňovými 
žáky budou moci zažít hodinu canisterapie 
a děti se tak vzájemně seznámí. Při této ak-
ci tak naši budoucí žáčci budou moci poznat 
i své nastávající učitele a aklimatizovat se 

tak v novém prostředí. Těmito aktivitami si 
společně zpříjemníme konec školního roku, 
který je po delší době bez vládních nařízení 
a různých omezení, které byly předchozí 
roky spojené s nemocí covid-19, konečně 
v běžném průběhu. Děti se na výlety i další 
akce velice těší a váží si jich dnes o to více, 
když už znají i situace, kdy to právě z hy-
gienických a jiných důvodů nebylo možné. 

HANA MAZOCHOVÁ,

 ASISTENTKA PEDAGOGA

Rozloučení 
po 60 letech
Kralupskou veřejnost, absolventy 

i bývalé kolegy zveme dne 

18. června 2022 
od 10:00 do 15:00 hodin
na setkání a poslední prohlídku 

školy v souvislosti s rozhodnutím 
Středočeského kraje o ukončení činnosti 

SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou.
Jsme připraveni přivítat i celé 

absolventské třídy, jen se prosím 
dopředu domluvte na sekretariátu či na 

ředitelství, 
tel.: 602 220 029.

Program začíná v 10:00 hod. 
ve školní jídelně.

Přijďte si zavzpomínat, pobesedovat 
a rozloučit se se svou „alma mater“!

ZŠ GEN. KLAPÁLKA ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

ZŠ JODLOVA SOŠ A SOU

Jarní aktivity

Pomáháme planetě Zemi, 
ekologická akce na Den Země

Základní škola a Mateřská škola 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 

srdečně zve všechny rodiče, žáky,  
děti a příznivce školy na 

tradiční zahradní slavnost 

HURÁ  
NA PRÁZDNINY
v pátek 10. 6. 2022 od 16:00. 

Na co se můžete těšit: 
od 16:00 } bublinková show 

} překvapení s tanečním kroužkem 
průběžně } tvoření s pedigem v letní 

učebně } zábavné odpoledne s deváťáky 
a školními kroužky.

Školní jídelna zajistí občerstvení.
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STALO SE:

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

6. 5. 2022 18:00 Vystoupení žáků – výstava P. Sivka VK Galerie 37

7. 5. 2022 14:30 Vystoupení Big Bandu Kralupy Levý břeh Vltavy

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

11. 5. 2022 18:30 Vzpomínkový koncert na J. Gombose KaSS Vltava Kralupy

14. 5. 2022 11:00 Vystoupení Big Bandu Kralupy Zámek Nelahozeves

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

PLÁNUJEME:

3. 6. 2022 16:30 Dechová hudba Kralupanka - Dny Kralup Náměstí Kralupy

7. 6. 2022 18:00 Závěrečné taneční vystoupení Velký sál KD Vltava

8. 6. 2022 18:00 I. závěrečné vystoupení LDO Velký sál KD Vltava

13. 6. 2022 18:00 II. závěrečné vystoupení LDO Velký sál KD Vltava

14. 6. 2022 17:30 IV. absolventský koncert Muzeum Kralupy

14. 6. 2022 18:00 III. závěrečné vystoupení LDO Ateliér LDO Třebízského

15. 6. 2022 18:00 IV. závěrečné vystoupení LDO Ateliér LDO Třebízského

KVĚTEN NA DVOŘÁKOVĚ GYMNÁZIU

ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU

N epokoje na DG: S posledním zvoněním samo-
zvané jednotky maturitních ročníků provedly 

převrat, sesadily ředitele, zajaly učitele a převzaly ve-
dení nad školou; na prostranství u školy poté dražily 
taháky a vypracované maturitní otázky. / Venkovní 

bojovka: Průvodcovanou prohlídku města v anglic-
kém jazyce připravila pro vrstevníky z litoměřického 
gymnázia kvinta; doprovodila ji všestrannými výzva-
mi, mezi které patřilo rozpoznání Dvořákových skla-
deb, dopisování sloky k veršům Jaroslava Seiferta 
a hledání zaniklých kralupských živností. / Křížem 
krážem: Během posledních červnových Dní za školou 
se studenti DG vydají na poznávací výlety a pěší túry 
po Českém a Saském Švýcarsku, Krkonoších, Liber-
ci, pražských zahradách, ale i do Banátu či Tater. /
Když nemůžeš, tak přidej: Společná fotografie školy 
byla tentokrát zasvěcena sportu. / Studenti napříč 
gymnáziem se zúčastnili Robosoutěže v sestavování 
robotů ze stavebnice LEGO Mindstorms a v progra-
mování ScratchCup. / Každoroční hudební přehlídka 
Nota D přivítala na sto účastníků z Kralup a okolí. / 
Staré věci nestárnou: DG oslavilo Den Země vysaze-
ním mišpule obecné, uspořádáním second-handu 
a antikvariátu, literární a uměleckou soutěží, zdra-
vým bufetem a vegetariánským menu ve školní jídel-
ně. / Cesta do pravěku: Frekventanti biologického 
semináře bádali v Národním muzeu v Praze. / Po 
stopách králů: Po trase historické Královské cesty 
v Praze se vypravili ruštináři a němčináři, procházku 
doprovodili vlastním výkladem. / Zlomte vaz a ještě 
k tomu „tfuj, tfuj“: Skončil svatý týden a byly zahájeny 
ústní maturitní zkoušky.

KLÁRA SIKOROVÁ

BK KRALUPY U15  
SE UMÍSTIL NA 5. MÍSTĚ

BK Kralupy 
Kralupský basketbalový klub má více týmů odlišných 
věkových kategorií. Od úplně malých (U10) do deseti 
let až po U19, kde hráči dovrší 19 let. Já budu popiso-
vat věkovou kategorii U15, které jsem členem.

Nadregionální liga U15
Naše věková kategorie do 15 let se účastní nadregio-
nální ligy. Této ligy se účastní kluby z celé České repub-
liky, nejvzdálenější klub, ve kterém jsme hráli, byl Mari-
ánské Lázně, takže jsme za zápasem jeli velkou dálku. 

Průběh sezóny 
Tato sezóna byla v několika případech znepříjemněna 
kvůli nemoci covid-19, kdy se některé zápasy musely 
odkládat kvůli nákaze celého týmu, to se však naštěstí 
stalo jen dvakrát a ne týmu kralupskému. Poslední 
zápas této sezóny se konal v neděli 10. 4. , hrálo se 
na domácím hřišti proti SKB Rokycany, utkání o páté 
a šesté místo jsme suverénně vyhráli (skóre 97:26) 
a umístili jsme se tedy na pátém místě.

Nejúspěšnější člen kralupského týmu 
Tuto sezónu perlil hráč Radek Berky s jeho průměrným 
skóre 17 bodů na zápas. Zároveň měl také perfektní 
docházku, nezúčastnil se pouze jednoho zápasu. Bez 
spolupráce zbytku týmu by nemohl být tak úspěšný, 
a tak si zaslouží pochvalu všichni. Příští sezónu se 
nám, věřím, podaří umístit se v tabulce výše. 

MATOUŠ ŘEŘICHA, 

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM

Hudební 
přehlídka Nota 
D na Dvořákově 
gymnáziu.

Měsíc květen proběhl ve znamení první části absolventských koncertů, 
přijímacích a talentových zkoušek a příprav na závěr školního roku.

Bližší informace najdete na 
www.zuskralupy.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu, děkujeme 
všem za spolupráci, přejeme vám pohodo-

vé prožití letních měsíců a v září se těšíme 
na shledanou!

LUBOŠ HARAZIN, 

ŘEDITEL ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU
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B třída

SK Kosmonosy – FK Kralupy 1901 2:3 (1:1)

Branky Kralup: Zdržálek 3

FK Kralupy 1901 – AFK Libčice 5:2 (3:1)

Branky Kralup: Junek 2, Zdržálek, Víteček, Houška

TJ Byšice – FK Kralupy 1901  1:4 (0:4)

Branky Kralup: Matějček, Víteček, Novotný, Weiner

FK Kralupy 1901 – TJ Sokol Holubice 2:0 (0:0)

Branky: Mařík, Matějček

IV. třída

TJ Sokol Sazená – FK Kralupy 1901 B 0:6 (0:2)

Branky: 2 Pakandl, 2 Matějček, Novák, Glogas

Sokol Chlumín / Tuhaň  
– FK Čechie Kralupy 

1:5 (0:4)

Branky: 2x Denis Dobiáš, 1x Jakub Vydra, Milan Jerečič, Jan Beránek

FK Kralupy 1901 – FK Chvatěruby 3:0 (1:0)

Branky Kralup: Matějček, Zdržálek, Psota

FK Čechie Kralupy – Sokol Sazená 3:2 (0:1)

TJ Sokol Jeviněves  
– FK Kralupy 1901 B 

1:5 (0:3)

Branky Kralup: 2x Klier, 2x Pakandl, Glogas

Vltavan Chvatěruby  
– FK Čechie Kralupy 

4:0 (3:0)

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 
(22. 4.–15. 5. 2022)

Kompletní přehled sportovního zpravodajství 
najdete na: www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Kralupské A mužstvo bylo na začátku 
sezony doplněno o mladé hráče 
z juniorského týmu. Jak jste spokojen 
s jejich přechodem mezi dospělé?
Myslím si, že jejich zařazení do týmu při-
neslo rozhodně oživení. Je možné, že někte-
ří hráči se z počátku necítili herně tolik vy-
tíženi, ale postupem času se na led dostali 
všichni. To pokládám za velký úspěch. Osm 
nových tváří v kabině, takhle mladých, to 
nebyla jednoduchá situace pro nikoho 
z nás. Nicméně my jsme si před sezonou 
řekli, že těm klukům dáme šanci a do týmu 
je začleníme. Domnívám se, že toto se nám 
nakonec povedlo. Jako jediný tým v soutěži 
jsme si mohli dovolit postavit čtyři útoky 
a rozložit síly mezi všechny hráče. 

Přechod z juniorských soutěží mezi 
dospělé je pro většinu hráčů velmi 
náročný. Jak tomu bylo z vašeho pohledu 
u nás? 
V hokejovém životě se jedná o vůbec nejdů-
ležitější část, neboť mládežnický a dospělý 
hokej jsou dva rozdílné světy. Nikde není 
psáno, že nejlepší junior musí zákonitě zářit 
mezi dospělými. A v tom je asi to největ-
ší úskalí. Hráči, kteří byli zvyklí vynikat, 
se najednou musí popasovat s úplně jinou 
realitou. V našem případě to bylo o to těž-
ší, neboť kluci byli zvyklí na Ligu juniorů 
(druhá nejvyšší soutěž v ČR, pozn. aut.), 
v níž si navíc vedli velmi dobře. Možná si 
někteří z počátku mysleli, že i Krajské lize 
budou dominovat a že všechno půjde snad-
no. V soutěži ovšem nastupuje řada šikov-
ných hráčů, kteří mají zkušenosti s hoke-
jem na mnoha úrovních. Někteří sice už 
nejsou nejrychlejší, ale silově jsou na tom 
stále velmi dobře. I s tím jsme měli často 
problémy. Celkově si však kluci s přecho-
dem mezi dospělé poradili se ctí. Věřím, 
že v příštím roce své výkony ještě posunou.

I navzdory několika otazníkům se však 
mužstvo dlouho pohybovalo na špici 
tabulky. Překvapilo vás to?
Osobně jdu do každého zápasu s tím, že 
ho chci vyhrát. Pravda, když jsem viděl 
rozlosování, přiznám se, trochu jsem se 
bál. Soutěž jsme odstartovali šesti velmi 
těžkými zápasy, které do jisté míry mohly 

ukázat naše možnosti. Pokud bychom úvod 
nezvládli, určitě by to zanechalo stopu ze-
jména na těch mladších hráčích. Byl jsem 
moc rád, že se do toho kluci brzy dostali 
a zejména na domácím ledě dokázali pora-
zit i týmy, kterým jsme před několika lety 
nebyli schopní vůbec konkurovat. To mě 
zpětně těší asi nejvíc. 

Paradoxně jsme se však často trápili 
s papírově slabšími soupeři. Byla to 
i v tomto případě určitá „daň“ za omlazení 
kádru? 
Do určité míry ano. My jsme tým, který 
když hraje nadoraz, dokáže porazit každé-
ho. Když ale od tohoto stylu hokeje upustí-
me, máme problémy i  s těmi slabšími. A to-
hle se nám v sezoně stalo hned několikrát. 
Navíc po celý rok jsme neměli vyřešenou 
pozici prvního brankáře, což byl další pro-
blém. Na herní nedostatky, o kterých víme, 
se musíme nyní o to víc zaměřit. 

Vyvrcholením soutěže bylo play off, které 
nabídlo krásné zápasy a bezpochyby také 
parádní atmosféru na zimním stadionu. 
Kralupy na podobné zápasy čekaly 
opravdu spoustu let. Jakou zkušenost jste 
si z letošních bojů odnesl? 
Už na konci základní části jsem se těšil na 
jiný druh hokeje a také na atmosféru v hale. 
Až při těchto zápasech se doopravdy ukáže, 
jak na tom jednotlivé týmy skutečně jsou. 
A co jsem si z letošního play off odnesl? 
Předně to, že si v dalším ročníku musíme 

zajistit lepší postavení v tabulce po základ-
ní části. S těmi silnějšími týmy jsme totiž 
začínali vždy venku, a to je při systému „na 
dva vítězné zápasy“ velmi složité, neboť 
rozhodující domácí utkání se hraje na ledě 
soupeře. Nám se sice ve čtvrtfinále takto 
podařilo vyřadit Kolín, ovšem proti Měl-
níku hrál faktor hostujícího ledu, v onom 
rozhodujícím zápase zásadní význam. Pří-
ští rok tedy musíme bojovat zodpovědně 
o body v každém zápase.

Kralupy v předkole play off vyřadily Králův 
Dvůr, ve čtvrtfinále silnou rezervu Kolína, 
„jedničku“ východní skupiny, ovšem na 
postup do finále přes Mělník to nakonec 
nestačilo. Co bylo tím klíčovým faktorem, 
který rozhodl o osudu celé sezony?
Řekl bych, že rozhodujícím faktorem byl 
brankář soupeře (Jan Chábera, bývalý ex-
traligový golman Kladna, pozn. aut.). Tý-
mu dodával potřebný klid, své spoluhráče 
dokázal podržet v klíčových okamžicích. 
Mělničtí jsou navíc týmem, který dokáže 
dát gól z minima šancí, což se nakonec uká-
zalo jako rozhodující. 

Fanoušci jsou po této sezoně určitě velmi 
natěšeni na tu následující, ovšem určitě 
budou chtít víc, to je zřejmé. Lze ale takto 
brzy hovořit o konkrétních cílech?
Cíle jsou stále stejné. Před třemi roky jsme 
si řekli, že tady postavíme tým, který bude 
schopen soutěž vyhrát. Nyní už tedy není 
na co čekat. Osobně to beru tak, že příští 
rok musíme vyhrát, a předně musíme chtít 
vyhrát. Jiná cesta už není. Mužstvo bude 
z devadesáti procent stejné, přičemž po 
jedné posile uvažujeme do obrany i útoku. 
Hodně si také slibujeme od kladenského 
gólmana Luboše Novotného, který u nás 
skvěle odchytal závěr sezony. Je to perspek-
tivní hráč, který má všechno před sebou. 
Hodně o něj stojíme. Pevně doufám, že se 
domluvíme na jeho příchodu. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s… Dušanem Sikelou, trenérem HK Kralupy nad Vltavou

Příští rok musíme být ještě lepší
■ Začátkem jara se v Kralupech stal sportem číslo jedna lední hokej. Naše mužstvo, jež bylo na startu sezony 
doplněno o několik místních odchovanců z juniorky, se především v play off  ukázalo ve výborném světle, zvláště 
pak v domácím prostředí. Od celkového prvenství v soutěži a případné kvalifikace o II. ligu, dělily výběr Dušana 
Sikely „pouhé“ tři vítězné zápasy. „Máme perspektivní a mladé mužstvo. Věřím, že v příštím roce můžeme být ještě 
lepší. Nesmíme ale v ničem polevit,“ říká hlavní trenér, jehož hodnocení sezony nabízí tento rozhovor.

Zhlédněte 
videorozhovor  
s Dušanem Sikelou, 
stačí načíst QR kód.
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Lenko, kdy jste se poprvé setkala 
s atletikou?
Začínala jsem v Sokolu Kralupy okolo je-
denáctého roku. Tou dobou to byly jen dva 
tréninky týdně formou hry, běhání bylo 
také zakomponováno. Náročnějším atle-
tickým tréninkům jsem se začala věnovat 
až ve 14 letech, kdy jsem začala jezdit do 
Staré Boleslavi, kde sídlí klub, za který do-
sud závodím. 

Takže velký sportovní úspěch není nutně 
podmíněn začátkem ve sportu ještě 
v předškolním věku? 
Není, dá se začít takto později :).

Vybrala jste si atletiku sama, nebo to byl 
nápad rodičů?
Ani jedno, ani druhé. Přivedl mě k ní můj 
učitel, doteď jsem mu vděčná. Byl to vyu-
čující tělocviku na základní škole a k tomu 
vedl tréninky v Sokolu Kralupy. V rámci ho-
din tělesné výchovy jsem předbíhala i klu-
ky, proto mě učitel přivedl na tuto dráhu…

Vím o vás, že máte sestru, dokonce 
dvojče, sportujete společně?
Ano, běháme spolu, je to výhoda, můžeme 
si na tréninku pomoci, „potahat si“ některé 
úseky, což je super. 

Takže nejste rivalky, podporujete se 
„v dobrém“ navzájem, jste si oporou…
Přesně tak…

Kolik času týdně vám zaberou tréninky?
Je to velmi časově náročné, ale když člověk 

chce, všechno jde :). Trénink mám obvykle 
šestkrát týdně. 

Dříve (s jiným trenérem) to bylo i osm-
krát týdně, byl to takový dvoufázový tré-
nink, lehčí a kratší. Nyní mám delší tréninky 
(trvají obvykle tři hodiny), které zahrnují 
běh, posilování a trenérovy speciální cviky 
na prodloužení kroku při běhu, aby byl běh 
co nejúčinnější, čímž se šetří síly běžce. 

Má vaše tělo vůbec čas zrelaxovat, když 
běháte skoro každý den v týdnu a ještě 
tolik hodin?
Regenerace je nutná. Chodím do sauny, ví-
řivky, na lymfodrenáž, k fyzioterapeutovi 

či na masáž, čímž by se měla regenerace 
svalů urychlit, člověk by pak měl zvládnout 
více tréninků. 

Předpokládám, že ještě studujete, jde 
o sportovní obor?
Ne, se sestrou jsme si záměrně vybraly 
úplně jiný obor (studujeme to samé, pře-
kvapivě :), již od školky jsme spolu), jsme 
si vědomé toho, že sport nás nebude živit. 
Studujeme na ČVUT na Masarykově ústavu 
vyšších studií ekonomiku a management. 

Umíte si představit, že budete ve 
vrcholovém sportu pokračovat i při 
zaměstnání?
Plánuji závodně běhat do konce studií, s pra-
cí to bude již komplikovanější, spíše budu 
potom běhat už jen pro radost, ale uvidíme…

Co jste musela sportu obětovat? 
Velkou obětí je určitě čas. Nemám moc času 
na rodinu a kamarády. Se všemi známými 
se stýkám strašně málo, to je největší daň. 

Co kolena či „achilovky“, „zlobí“ 
i profesionální sportovce, kteří jsou zvyklí 
na zátěž a vědí, jak správně regenerovat?
Ani profík se problémům nevyhne. Sna-
žím se tomu předcházet regenerací, ale při 
takovém počtu tréninků týdně se tomu 
nedá vyhnout, občas něco začne bolet/ta-
hat, to je normální. Snažím se to řešit co 
nejrychleji, našla jsme středisko, kde mi 
pomáhají co nejdříve se vyléčit, ale stejně 
při problémech trénuji, abych nevypadla 
z rytmu. Když je to vážný problém, člověk 
musí tréninky přerušit, je pak ale strašně 
těžké vrátit se na předchozí dobrou úroveň. 
Tréninkové manko je třeba dohnat, což ne-
ní úplně jednoduché ani pro hlavu. Po jed-
nom ze svých vážných úrazů mi trvalo dva 
roky, než jsem se vrátila na své, to jsem byla 
čtyři měsíce úplně mimo trénink. 

Co vám atletika dala?
Hodně kamarádů a přátelských lidí, atle-

tika je dobré prostředí (na rozdíl třeba od 
fotbalu). Při závodech sice běžíme každý 
sám za sebe, jako bychom se neznali, ale 
před závodem či po něm se se závodnice-
mi bavíme, to mi přijde na atletice hezké, 
vážím si toho. 

ROZHOVOR s… Rozhovor s Lenkou Čechovou, místní atletkou, bronzovou medailistkou z MČR

Cíle vyjdou, pokud člověk opravdu chce... 
■ Tělo samý sval a šlacha, neskutečná vytrvalost, píle, disciplína, skromnost, silný duch a odhodlání, tak bych 
charakterizovala milou, jemnou, usměvavou Lenku Čechovou z Kralup nad Vltavou, která nedávno stanula na třetí 
příčce halového mistrovství ČR v atletice. Jaký to byl pocit stát na „bedně“? Co jí atletika dala a vzala? O tom všem 
bylo naše povídání...

LENKA ČECHOVÁ
21 let

} Sportovní klub: Atletika Stará Boleslav
} Největší úspěchy: 
- r. 2022 - 3. místo na MČR v atletice (běh na 800 m) 
- r. 2020 - 5. místo na mezistátním utkání v Polsku 
(reprezentační akce)
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Jaké to bylo získat 3. místo na MČR? Jak 
jste to prožívala? Byla to satisfakce za 
všechnu tu dřinu?
Byla jsem velice šťastná, protože dříve jsem 
často končila na čtvrtém místě, mám tedy 
velkou sbírku čtvrtých míst, nyní se mi tu 
smůlu podařilo prolomit. Je velký rozdíl 
doběhnout třetí nebo čtvrtá. Rozdíl je často 
jen v desetinách či setinách. Čtvrté místo 
se ale vůbec nebere… 

Třetího místa v hale si vážím i z jiného 
důvodu, čtyři týdny před tímto závodem 
jsem byla pozitivně testovaná na covid-19, 
není vůbec ideální být v karanténě tak krát-
kou dobu před závodem. To byl důvod, proč 
jsem si věřila v závodu o dost méně než by 
tomu bylo normálně, nedoufala jsem v me-
daili. I když jsem měla lehký průběh ne-
moci, byla jsem velmi unavená, tréninky 
nebyly takové, jako bývaly dříve, bála jsem 

se, jak to dopadne. V karanténě jsem by-
la nejmenší možný počet dnů, hned poté 
jsem se vrátila k plným tréninkům, což není 
správné, ale čas mi postupný návrat neu-
možnil. Naštěstí se mi nestalo „zadření“, 
že by mi to neběhalo, špatně by se mi dý-
chalo… I tím, že se nerada vzdávám, jsem 
to měla v hlavě nastavené tak, že „republi-
ku“ musím mít, tak se moje tělo nevzdalo 
a bojovalo o medaili. 

Intenzivně jsem prožívala i závod, který 
se konal o měsíc dříve – Czech Indoor Ga-
la, kde jsem si zaběhla svůj velký „osobák“ 
pod 2,07.

Jaké máte běžecké cíle pro nejbližší období?
Mým cílem pro letošní sezonu je zlepšit si 
osobní rekord a zkusit se probojovat na re-
prezentační akce. Ale limity jsou dost přís-
né, zbývají mi cca tři a půl vteřiny. Ale nic 

není nemožné, v hale jsem si udělala osobní 
rekord o pět a půl vteřiny…

Až budete mít děti, doporučíte jim tento 
sport?
Určitě budu moc ráda, když bude moje dítě 
dělat atletiku, druh sportu ho nechám vy-
brat, ale určitě chci, aby moje dítě sportova-
lo, aby netrávilo veškerý čas u počítače bez 
pohybu, to by bylo pro mě nepředstavitelné. 
Takže by se mělo předem připravit na to, že 
se mnou bude jezdit na výlety, kde ho bu-
du nenápadně vést k pohybu, podporovat 
ho stejně, jako podporuje moje rodina mě. 

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře?
Nikdy se nevzdávejte, protože i když se něco 
zdá být nemožné, vaše cíle vyjdou, pokud 
opravdu budete chtít ;).

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

■ V měsíci dubnu se konaly nejvyšší 
republikové soutěže v silovém 
trojboji a bench-pressu, kterého 
se zúčastnili i kralupští trojbojaři. 
Jednalo se o soutěže s podpůrným 
vybavením, tzv. „equipped“, kde lze 
využít speciální dresy. Tyto soutěže 
byly zároveň nominační soutěží pro 
nadcházející mezinárodní závody.

9. dubna probíhalo v Nymburku mistrovství 
ČR v trojboji všech věkových kategorií. V do-
rostenecké kategorii závodil Šimon Falta, 
který s přehledem ovládl svoji kategorii do 
83 kg, když nazvedal 220 kg v dřepu, 132,5 
kg v bench-pressu a 240 kg v mrtvém tahu. 
Zároveň se stal absolutním vítězem své vě-
kové kategorie. Zajistil si tím účast na mis-
trovství Evropy, které se konalo na začátku 

května v Plzni, a na mistrovství světa, které 
uspořádá v červenci Ekvádor. Za zmínku 
také stojí, že Šimon nevyužil možnosti spe-
ciálního vybavení a vše odjel tzv. „RAW“.

Ve věkové kategorii M3 (60-70 let) zá-
vodil Vladimír Turtev, který taktéž nevy-
užil vybavení a i tak se se svými výkony 
neztratil. Získal druhé místo v kategorii 
do 105 kg za výkon 202,5 kg v dřepu, 140 
kg v bench-pressu a 227,5 kg v mrtvém 
tahu. Výkonem v bench-pressu si pojis-
til účast na ME v bench-pressu v srpnu 
v Maďarsku.

O týden později 16. dubna hostila Jihla-
va mistrovství ČR v bench-presssu. V mu-
žích se představil Zdeněk Tuháček, který 
svým výkonem 237,5 kg suverénně vyhrál 
váhovou kategorii do 105 kg, kde své sou-
peře zanechal o 30 kg pozadu. V celkovém 

absolutním pořadí můžu obsadil 6. příčku 
z 80 závodníků. Výkonem si taktéž pojis-
til účast na květnovém MS v Kazachstánu 
a srpnovém ME v Maďarsku.

Za Kralupy v kategorii M1 (40-50 let) na-
stoupil David Pelán, který si odskočil ze zá-
vodů „RAW“, aby si také vyzkoušel divizi 
„equipped“. Svůj první pokus odzávodil bez 
podpůrného dresu a s přehledem zatlačil 
150 kg. Na další pokusy již použil dres, bo-
hužel se mu pokusy na 175 kg a 177,5 kg (dle 
výroku rozhodčích) technicky nepodařily 
a obsadil tak svým výkonem nepopulární 
4. místo v kategorii do 93 kg.

Všichni závodníci oddílu se připravují na 
nadcházející závody sezóny. Oddíl bude če-
kat historicky první účast na MČR v druž-
stvech a MČR v mrtvém tahu.

ZDENĚK TUHÁČEK

Kralupští siláci přivezli cenné kovy

ÚŘEDNÍ HODINY

ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

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

12:00–15:00

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

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

Pokladna 08:00–12:00   
12:45–17:00

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

08:00–11:00  

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

PROVOZ PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ MĚÚ

ÚŘEDNÍ DNY pondělí, úterý, středa, čtvrtek pátek

Vjezd/výjezd
vjezd 

7:45–17:30
výjezd

do 18:00
vjezd 

7:45–13:30
výjezd

do 14:00

} 1. hodina: Z D A R M A } Každá další započatá hodina: 30 Kč/hod. } Maximální denní částka: 200 Kč } Ztráta parkovacího 
 lístku: 200 Kč } Úhradu parkovného proveďte v RECEPCI MěÚ (přízemí) * INFOCENTRUM - TEL.: 315 739 811. 
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Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické nebo všeobecné 
vzdělání s praxí s vedením 

účetnictví, flexibilitu, příjemné 
vystupování.

Nabízíme: práci v malém 
kolektivu, možnost osobního  

a odborného růstu v perspektivním 
oboru (s možností vykonání 

kvalifikačních zkoušek), solidní 
jednání i odměna.

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

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku  
spolupracovníka na pozici

FINANČNÍ  
A MZDOVÁ  
ÚČETNÍ

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické nebo všeobecné 

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

s účetnictvím výhodou.
Nabízíme: práci v malém 

kolektivu, možnost osobního a 
odborného růstu v perspektivním 

oboru (s možností vykonání 
kvalifikačních zkoušek), solidní 

jednání i odměna. 

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

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

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku  
spolupracovníka na pozici

POMOCNÁ 
ÚČETNÍ

1. 6. ST od 17:00 hod. 
Vyšehrad: Fylm, od 20:00 
hod. Film roku
2. 6. ČT od 17:00 hod. 
Zakletá jeskyně, od 20:00 
hod. Pánský klub 
3. 6. PÁ od 17:00 hod. Ženy 
a život, od 20:00 hod. Tři 
Tygři ve filmu: JACKPOT 
4. 6. SO od 14:30 hod. Ušák Chicky 
a Zlokřeček, od 17:00 hod. Pánský klub, 
od 20:00 hod. Top Gun: Maverick 
5. 6. NE od 14:30 hod. Zakletá jeskyně, 
od 17:00 hod. Tři Tygři ve filmu: 
JACKPOT, od 20:00 hod. Pánský klub 
8. 6. ST od 17:00 hod. Top Gun: 
Maverick, od 20:00 hod. Vyšehrad: Fylm 
9. 6. ČT od 15:00 hod. Kino senior - 
Ženy a život, od 17:00 hod. Zakletá 
jeskyně, od 20:00 hod. Jurský svět: 
Nadvláda 
10. 6. PÁ od 17:00 hod. Náměsíčníci, 
od 20:00 hod. Pánský klub 
11. 6. SO od 14:30 hod. Zakletá 
jeskyně, od 17:00 hod. Jurský svět: 
Nadvláda, od 20:00 hod. Ženy a život 
12. 6. NE od 14:30 hod. Náměsíčníci, 
od 17:00 hod. Tři Tygři ve filmu: 
JACKPOT, od 20:00 hod. Pánský klub 
15. 6. ST od 17:00 hod. Zakletá jeskyně, 
od 20:00 hod. Top Gun: Maverick 

16. 6. ČT od 20:00 hod. 
Kdyby radši hořelo
17. 6. PÁ od 17:00 hod. 
Rakeťák, od 20:00 hod. 
Jurský svět: Nadvláda 
18. 6. SO od 14:30 hod. 
Náměsíčníci, od 17:00 hod. 
Andílci za školou, od 20:00 

hod. Kdyby radši hořelo
19. 6. NE od 14:30 hod. Rakeťák,  
od 17:00 hod. Kdyby radši hořelo,  
od 20:00 hod. Top Gun: Maverick 
22. 6. ST od 17:00 hod. Zakletá jeskyně, 
od 20:00 hod. Jurský svět: Nadvláda 
23. 6. ČT od 17:00 hod. Rakeťák,  
od 20:00 hod. Prezidentka 
24. 6. PÁ od 17:00 hod. Kdyby radši 
hořelo, od 20:00 hod. Elvis
25. 6. SO od 14:30 hod. Rakeťák,  
od 17:00 hod. Prezidentka,  
od 20:00 hod. Párty Hárder
26. 6. NE od 14:30 hod. Zakletá 
jeskyně, od 17:00 hod. Prezidentka,  
od 20:00 hod. Elvis 
29. 6. ST od 17:00 hod. Náměsíčníci, 
od 20:00 hod. Kdyby radši hořelo
30. 6. ČT od 15:00 hod. Kino senior – 
Prezidentka, od 17:00 hod. Mimoni: 
Padouch přichází, od 20:00 hod. Jurský 
svět: Nadvláda 

Kompletní program kina najdete na  
www.kasskralupy.cz, vývěskách či QR kódu.

PROGRAM KINA VLTAVA 
ČERVEN 2022
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Revize, servis a instalace plynových spotřebičů. Kontrola a čištění 
spalinových cest. Rekonstrukce kotelen na pelety, uhlí a dřevo.
BAXI, Immergas, Junkers, Buderus, Protherm, Dakon, Viadrus, Karma,  

Mora a Protherm.

tel.: 730 610 120
www.plynoserviskotlu.cz

e-mail: cerny@plynoserviskotlu.cz

Karel Černý
servisní technik

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

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

1. republika až do roku 1950.

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



TECHNIK 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ, 
ZPRACOVATEL MRAČEN BODŮ / GEODET
} Máte kladný vztah k práci na PC? 

} Bydlíte v Roztokách u Prahy a máte zájem o práci  
   pro Česko Švédskou geodetickou firmu? 

} Kombinace měření v terénu, práce zpracování mračen 
   bodů, v budoucnu možná práce i z domova? 

Plný i částečný pracovní úvazek. Práce vhodná pro maminky na rodi-
čovské dovolené a při flexibilních rodinných potřebách. Mzda dle zkuše-
ností 30.000 Kč - 45.000 Kč a zaměstnanecké benefity. Kontakt: Areál 
VUAB Pharma a.s., Vltavská 53, 252 63 Roztoky

} Umíte pracovat s mračny bodů laserového skenování 
   v CADu? 

} Chcete se to naučit? 

Přijmeme šikovného člověka na brigádu příp. i plný úvazek. Když se bu-
dete chtít v rámci práce jet podívat do Švédska, Norska, Kanady, umíme 
to zařídit :-) 

Bližší představu o náplni práce 
a projektech, na kterých s námi 
můžete pracovat, si uděláte na 
webech: 
www.exactstreet.com, 
www.vimeo.com/teamexact. 

Inzerát je i zde:  
www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902964307764858880

Kontaktní osoba: Markéta Exnerová, HR: T: 739  474 359 , 
E: marketa.exnerova@teamexact.com W: www.teamexact.com 


