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Volby do Zastupitelstva města Kralupy n. V.
a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Za sesterskou muchomůrkou do Svobody nad 
Úpou. 

Věk je jen údaj z kalendáře, rozhovor  
s E. Krejčovou, 95letou hráčkou ping pongu.

VKralupech nad Vltavou se začátkem 
září uskuteční oslavy 120 let od po-

výšení na město. Stane se tak v sobotu 
10. září 2022 na Palackého náměstí, 
kde bude na návštěvníky čekat mi-
mořádně pestrý kulturní program. 
Kromě hudebního festivalu, na němž 
se představí několik známých těles 
(NEZMAŘI, GAUDEAMUS – folklor-
ní soubor VŠE Praha, VOXEL, PORT-
LESS), se diváci mohou těšit i na pří-
spěvky od DDM Kralupy či Dechový 
orchestr ZUŠ Kralupanka. Zajímavou 
podívanou slibuje i výstava výtvarných 
prací žáků z projektu Evropa 2050, přičemž 
autoři nejlepších kreseb si z celkového vy-
hlášení odnesou hodnotné ceny. Nejmenší 
návštěvníci se pak mohou těšit na dílničky, 
fotobox či filmový kvíz.

Neméně podstatné výročí, jež bude v sou-
vislosti s programovými body připome-
nuto, se týká vzpomínek na uplynuvších 
dvacet let od ničivých povodní. Protože se 
akce zúčastní velká většina přímých ak-
térů, bude v tomto ohledu o čem povídat. 
Doprovodný program s obdobnou témati-
kou zároveň nabídne i ZŠ Komenského, kde 

Kralupy si připomenou 120 let od povýšení 
na město a 20 let od ničivých povodní

se v rámci dne otevřených dveří uskuteční 
výstava s názvem „Povodně s nadhledem“. 
Chybět nebudou workshopy a hry spoje-
né s vodním živlem. Kompletní program 

najdete na webové stránce https://www.
mestokralupy.cz/.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

Více o povodních na str. 17-20

VÝSTAVA POVODNĚ 2002 V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Kdy: 8. 8.-10. 9. 2022
Kde: v přízemí budovy MěÚ v Kralupech nad Vltavou
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Milé čtenářky a čtenáři, 
držíte v rukou první poprázdninové 
vydání. I my v redakci jsme měli letní 
odstávku, abychom nabrali energii a 
inspiraci pro další čísla KZ. V rámci 
volnějšího režimu jsme vyrazili na 
cesty a udělali pro vás reportáž o ná-
vštěvě sesterské muchomůrky v Kr-
konoších, objevte s námi její kouzlo 
na str. 7.

Víte, čemu se říká „šumperák“? 
Napovím, v Kralupech jich je hned 
několik ;). Nejvíce v ulici I. Olbrachta 
;). Stále netušíte? Otočte na str. 6.

Abychom ten pozvolný rozjezd do pracovního pro-
cesu nepřehnali, zůstanu při upoutávkách na oddy-
chové čtení ;). Znáte naši sousedku, paní Elišku Krej-
čovou? Téměř 95letou aktivní hráčku stolního tenisu, 
která má na kontě 68 medailí? Že ne? Seznamte se 
s jejím příběhem na str. 8, život se s ní nemazlil, ale 
možná právě proto je dnes tím, kým je, aktivní ba-
bičkou, která nepřežívá, nýbrž žije! 

Někdo na to přijde dříve, někdo později, ale na-
konec se všichni shodneme na tom, že milující ro-

dina je ta nejvyšší hodnota, které 
můžeme v životě dosáhnout, při-
jměte pozvání k rozhovoru s tatín-
kem sedmi dětí, Jiřím Šimonem, 
který na str. 9 poodhalí tajemství  
rodinného štěstí a lásky k duchovní 
hudbě.

Běh života není vždy růžový, 
na str. 17-20 si různými optikami 
připomeňme jednu neradostnou 
událost, která měla letos v srpnu 
20leté výročí, a to ničivé povodně. 

Ať je nám tato vzpomínka mementem na to, že pří-
roda je mocná vládkyně, kterou není radno dranco-
vat do posledního dechu... 

Ke konci září nás čekají komunální volby. Ať vy-
hraje ten, kdo má s městem nad Vltavou ty nejlepší 
úmysly a dokáže je rovněž zrealizovat... Na str. 12 
najdete článek, který popisuje mechanismus toho, 
co se děje s našimi hlasy v rámci sčítání.

Tak šťastnou ruku, spoluobčané ;) 
ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem�

u RM schválila změnu rozpočtu r. 2022, která 
ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 
v celkové výši 780 000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z MŠMT v rámci výzvy Adaptační skupiny pro 
děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Finanční pro-
středky jsou určeny pro město Kralupy nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, pol. 
4116 o 780 000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
Kancelář starosty, § 6221 o 780 000 Kč.
u RM schválila výsledky výběrového řízení a uza-
vření smlouvy o dílo na akci „Chodník podél silnice 
II/101 – ul. Kladenská, Kralupy nad Vltavou - PD“ 
s dodavatelem ARTENDR s. r. o. za celkovou ce-
nu 600 000 Kč bez DPH, resp. 726 000 Kč s DPH.
u RM schválila realizovat nákup elektrické energie 
a zemního plynu a tím i výběr jejich dodavatelů na 
jeden rok (2023), a to jednorázově na celkovou kon-
covou cenu u obou komodit na komoditní burze PXE.
u RM schválila výběr dodavatele zadávacího říze-
ní a uzavření smlouvy o dílo na akci „Nákup dvou 
nových cisternových automobilových stříkaček 
pro SDH“, a to pro 1. část „Cisternová automobi-
lová stříkačka pro SDH Kralupy nad Vltavou“ s do-
davatelem KOBIT, spol. s r. o. za celkovou cenu 
7 302 000 Kč bez DPH, resp. 8 835 420 Kč s DPH.
u RM schválila výběr dodavatele zadávacího říze-
ní a uzavření smlouvy o dílo na akci „Nákup dvou 
nových cisternových automobilových stříkaček pro 
SDH“, a to pro 2. část „Cisternová automobilová 

stříkačka pro SDH Kralupy nad Vltavou - Minice“ 
s dodavatelem KOBIT, spol. s r. o. za celkovou cenu 
7 590 000 Kč bez DPH, resp. 9 183 900 Kč s DPH.
u RM vzala na vědomí předloženou studii nové 
sportovní haly zpracovanou v rámci akce „Výstav-
ba sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – pro-
jektová dokumentace“. RM schválila pokračování 
projekčních prací – varianty prezentované ve studii 
jako první v pořadí, a to za předpokladu, že v dalších 
stupních projektové dokumentace bude dořešeno 
parkoviště pro autobusy a příprava pro elektromo-
bilitu (příprava pro dobíjecí stanice, vyhrazená místa 
pro elektromobily).
u RM bere na vědomí písemnou informaci od inves-
tora - spol. REZIDENCE NAD VLTAVOU a. s., ze dne 
23. 6. 2022, o aktuálním stavu přípravy stavebního 
záměru - Kralupy nad Vltavou “za nádražím“, včetně 
přípravy naplnění jednotlivých závazků dle vzájemně 
uzavřené Smlouvy o spolupráci – vyvolaná potřeba 
změny závazků ze Smlouvy o spolupráci, je v čás-
ti díla - volnočasové zóny u řeky Vltavy. Důvodem 
změny je nové vymezení aktivní záplavové zóny řeky 
Vltavy, kterým došlo k redukci možné zastavitelné 
plochy, a tím ke zmenšení rozsahu díla volnočasové 
zóny. Investor, vzhledem k této překážce, navrhuje 
rozdělit původní předpokládanou částku 10 mili-
onů korun na tři díly. Přičemž 3 miliony navrhuje 
ponechat na volnočasovou zónu, 2 miliony přiřa-
dit nové ulici Nádražní a o 5 milionech korun dále 
jednat s městem.

PONDĚLÍ 12. 9. v 17:00
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.

výročí 14. 9. 1937 úmrtí T. G. Masaryka

pieta 14. 9. 2022 10:00 hod., středa, most

výročí 23. 9. 1901 narození Jaroslava Seiferta

pieta 24. 9. 2022 Seifertovy Kralupy, sobota, hřbitov
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O d 1. 9. 2022 bude autobusovou dopra-
vou nově obsloužena lokalita Hybe-

šovy ulice, některé spoje linkou 316 a jiné 

linkou 457, celkově 20 spoji v jednom dni.
Viz přiložená tabulka. Kompletní jízd-

ní řády najdete na www.mestokralupy.cz, 

www.pid.cz, www.idos.cz. JANA KRÁLOVÁ, 

TECHNIK REGISTRU VOZIDEL A REFERENT 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Akreditovaná laboratoř pro ochranu 
ovzduší ve spolupráci se Zdravotním 

ústavem sídlícím v Ústí nad Labem, a praco-
vištěm v Hradci Králové, provedla v termínu 
22. 6.–1. 7. 2022 měření složení vzdušiny na 
vytipovaných místech Kralup n. Vlt. a okolí. 

Měření proběhlo kumulativní analytickou 

metodou, konkrétně systémem pasivních 
dozimetrů Radiello, které pracují na prin-
cipu difuse. Analýzou získaného materiálu 
bylo zjištěno složení vzdušiny, většina iden-
tifikovaných zněčišťujících látek byla orga-
nického charakteru, dominantní látky ve 
zjištěných koncentracích nebyly toxic-

ké. Některé z nich však vytvářely vý-
razný pachový vjem. „Ve spolupráci 
se zástupci místních firem jsme tuto 
zásadní problematiku otevřeli s tím, 
že co nejdříve prošetří možné zdroje 
úniku identifikovaných látek a s vý-
sledky nás neprodleně seznámí,“ 
upřesnil Marek Czechmann, starosta města.

V následujícím vydání Zpravodaje bude 
tématu opět věnován prostor, měly by být 
známy výsledky jednání s potencionálními 
znečišťovateli a případná nápravná opatření.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA KZ

■ Město Kralupy 
nad Vltavou nabízí 
možnost požádat 
o dotaci z “Fondu 
pro finanční podporu 
opatření k omezení 
a snižování emisí 
ze spalovacích 
stacionárních zdrojů.“

Pro koho je žádost určena?
Žádost je určena pouze pro fyzické osoby 
vlastnící nemovitost v obcích ORP Kralupy 
nad Vltavou (rodinné domy, objekty k byd-
lení, části zemědělských usedlostí), které 
už získaly dotaci od Státního fondu životní-
ho prostředí v rámci dotačního programu 
„Nová zelená úsporám“ nebo od Krajského 
úřadu Středočeského kraje v rámci dotač-
ního programu „Kotlíkové dotace“. Posu-
zovat se budou úspěšně schválené žádosti 
po 1. 8. 2021.

Na jaký nový zdroj 
vytápění se dotace 
vztahuje?
 Kotel na biomasu s ruční 
dodávkou paliva, vč. aku-
mulační nádrže/kotel na 
biomasu se samočinnou 
dodávkou paliva;
 plynový kondenzační ko-
tel;
 tepelné čerpadlo.

Město Kralupy nad Vltavou uvolnilo 
na tuto akci finanční prostředky ve výši 
1 000 000 Kč a bude ji poskytovat do jejího 
vyčerpání. Výše poskytnuté dotace žadateli 
bude 10 % skutečně vynaložených nákladů 
(max. 15 000 Kč).

Případné dotazy směřujte na adresu:  
daniela.podracka@mestokralupy.cz, nebo 
na telefonní číslo: 720 944 412.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ

Hybešovu ulici od září obslouží 20 spojů 

Toxické látky v ovzduší analýza neprokázala

Možnost podání žádosti o přidělení 
další „kotlíkové dotace“

Volby do Zastupitelstva města  
Kralupy nad Vltavou a do 1/3 Senátu  

Parlamentu České republiky
se konají ve dnech: 23. září (pátek) od 14:00 do 

22:00 hod. a 24. září (sobota) od 8:00 do 14:00 hod.

V případě, že v  1. kole voleb  
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR žádný z kandidátů 

nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných  
platných hlasů, pak 2. kolo voleb do Senátu  

se bude konat ve dnech:
30. září (pátek) od 14:00 do 22:00 hod. a 1. října 

(sobota) od 8:00 do 14:00 hod.

■ V minulém vydání novin jsme vás informovali o okolnostech zápachu 
v Kralupech nad Vltavou, o jednáních s potenciálními znečišťovateli ovzduší 
a možnostech města jak situaci řešit. Na přelomu června a července město 
zajistilo nezávislé kontinuální měření, aby bylo možné původce problémů 
identifikovat a zjednat nápravu. 

Veškeré dotazy a stížnosti je možné zasílat na adresu: idsk@idsk.cz.



4 KZKZ      ZÁŘÍ 2022 AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

D ne 22. července 2022 bylo spuštěno na 
příslušném webu hlasování veřejnosti 

letošního ročníku Stavba roku Středočes-
kého kraje 2022. Hlasování veřejnosti bude 
otevřené do 28. září 2022 do 24:00 hod.

Město Kralupy nad Vltavou přihlási-
lo do soutěže tyto projekty:
1) Autobusový terminál Kralupy n. Vltavou;
2) Parkovací dům Kralupy nad Vltavou. 

Link na hlasování:
www.stavbaroku.cz

Výsledky budou oznámeny a Cena veřej-
nosti bude předána následně na slavnost-
ním galavečeru Stavby roku Středočeského 
kraje 2022 dne 29. září 2022 od 19:00 hod. 
v GASKu v Kutné Hoře.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ

■ Vláda rozhodla o pokračování 
oddlužovací akce – Milostivé léto II. 
Dlužníci v exekuci tak znovu dostanou 
šanci, jak splatit svůj dluh za výhod-
ných podmínek. Minulé Milostivé 
léto pomohlo z bezvýchodné situace 
desetitisícům lidí.

D lužníci budou mít opět (díky Milosti-
vému létu II), možnost splatit pouze 

svůj původní dluh a jednorázový poplatek 
exekutorovi. Další poplatky, úroky a pená-
le, které mnohdy mnohonásobně převyšují 
výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. 
Milostivé léto II bude opět trvat tři měsíce 
a začne 1. září 2022.

Mezi dlužníky, kteří využili mimořádné 
příležitosti loňského Milostivého léta, byl 
i pan Viktor z Kralup nad Vltavou. „Dlu-
hy, problémy v rodině a neúspěšný pokus 
o abstinenci dovedly pana Viktora k pokusu 
o sebevraždu. S utrpěným zraněním však 
skončil v nemocnici. Tam začal spolupra-
covat se sociálním pracovníkem, který mu 
řekl o Milostivém létě a pomohl mu s ma-

pováním jeho dluhů. Zjistili tak, že z 12 exe-
kucí jich 10 splňuje podmínky pro využití 
Milostivého léta. S žádostí o pomoc s dalším 
postupem se pak obrátili na nás,“ sděluje 
dluhová poradkyně Klára Soukupová.

„Díky finanční sbírce přátel a sbírky Mi-
lostivého léta se podařilo uhradit 11 exekucí. 
Panu Viktorovi tak zbyl jediný dluh, který bu-
de dle svých možností splácet. Díky podpoře 
svých blízkých se rozhodl svůj život změnit. 
Nyní absolvuje léčbu závislosti a bude si hle-
dat novou práci,“ dodává K. Soukupová.

Dle aktuálních dat Exekutorské komory 
České republiky (EKČR) se ke konci roku 
2021 nacházelo na Kralupsku celkem 1758 
osob v exekuci. Průměrně má každý takový 
dlužník skoro šest exekucí a dluží přes půl 
milionu korun. 

 Akce Milostivé léto II se týká například 
dluhů vůči dopravním podnikům, nemoc-
nicím, energetikám v rukách státu, neza-
placených poplatků České televizi, Českému 
rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťov-
nám. Dluhy u těchto organizací narostly čas-
to kvůli úrokům, penále a dalšímu příslu-

šenství do nesplatitelných výšin. Příkladem 
mohou být také dluhy za městské nájemní 
bydlení nebo dluhy za jízdu načerno. K Mi-
lostivému létu se dobrovolně připojily i ně-
které bankovní společnosti.

„Pokud máte závazky vymáhané exekuč-
ně a nejste si jistí, zda se na Vás milostivé lé-
to bude vztahovat, doporučujeme se obrátit 
na naše pracoviště Člověka v tísni. Ověříme 
potřebné informace a případně vám pomů-
žeme s přípravou podkladů a potřebných 
listin,“ sděluje Klára Soukupová.

Kancelář Člověka v tísni najdete na adrese: 
Žižkova 81, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Své 
služby poskytuje zdarma.

Projekt odborného sociálního poradenství 
se zaměřením na dluhovou problematiku 
Člověka v tísni je realizován za finanční pod-
pory Středočeského kraje.
Kontakty:
Člověk v tísni, o. p. s.;
Klára Soukupová,  
klara.soukupova@clovekvtisni.cz;  
777 787 945
Více informací: www.milostiveleto.cz

V KRALUPECH BUDEME VÍTAT 
OBČÁNKY

Informujeme rodiče dětí, kteří mají zájem o uvítání své-
ho dítěte, ať se osobně, nebo telefonicky, nahlásí na 
Městském úřadu v Kralupech nad Vltavou. Rodiče mo-
hou své děti nahlásit na matrice do 12. 9. 2022.
Vítání občánků bude probíhat v měsíci září a bude ur-
čené pro děti narozené v období od 1. 1. 2022 do  
30. 6. 2022, které mají trvalý pobyt v Kralupech n. Vlt. 

HANA LOSOVÁ, MATRIKÁŘKA

plán svozu odpadu� 

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

ZÁŘÍ:

týden 5. 9.-9. 9. bioodpad

týden 19. 9.-23. 9.
rozměrný odpad 
z domácností

ŘÍJEN:

týden 3. 10.-7. 10. bioodpad

týden 17. 10.-21. 10.
rozměrný odpad 
z domácností

LISTOPAD:  

týden 31. 10.-4. 11. bioodpad

týden 21. 11.-25. 11.
rozměrný odpad 
z domácností

PROSINEC: týden 5. 12.-9. 12. 

bioodpad  - pou-
ze při denních  
a nočních teplo-
tách nad 0°C

Odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem.
Rozměrný odpad z domácností – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje, železo + ostatní kovy.

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

Poslední šance na oddlužení 
v rámci Milostivého léta II.

Hlasování veřejnosti Stavba roku  
Středočeského kraje 2022
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Letní investiční akce běží dle plánu

ZŠ Třebízského:

Popis rekonstrukce: nové rozvody elek-
troinstalace v celé budově vč. tělocvičny 
(silnoproud, slaboproud, koncové prvky – 
vypínače, zásuvky, nové osvětlení) a dále 
generální rekonstrukce kuchyně vč. gas-
trozařízení.
Výše investice: 90,72 mil. Kč s DPH.
Termín započetí: 18. 6. 2022.
Termín dokončení: učebny, chodby a kabi-
nety do 31. 8. 2022, kuchyně, tělocvična 
a některé vedlejší prostory do 30. 11. 2022.  
Zhotovitel: Metrostav a. s.

Stav: V současné době probíhají montáže 
nových elektrorozvodů v přízemí objektu 
školy. Ve druhém a třetím patře jsou pro-
váděny finální úpravy povrchů stěn po pro-
vedených elektroinstalacích a montáže mi-
nerálních podhledů. Souběžně probíhají 
práce na generální rekonstrukci kuchyně.

ZŠ Generála Klapálka: 
(budova 3 a 4):

Popis: kompletní rekonstrukce elektroroz-
vodů včetně datových sítí a osvětlení.
Výše investice:  20,78 mil. Kč (včetně DPH).
Termín započetí: 18. 6. 2022.
Termín dokončení: 25. 8. 2022. 
Zhotovitel: ELTODO, a. s.

Stav: Rekonstrukce je dokončena. 

Krytý plavecký bazén:
Popis: kompletní rekonstrukce části pla-
veckého bazénu, sanace železobetonových 
konstrukcí v suterénu pod bazénovou va-
nou, realizace nové akumulační nádrže 
a rekonstrukce dětských šaten včetně pří-
stupové chodby, součástí stavby je rovněž 
kompletní výměna vodovodní přípojky do 

objektu, instalace nové nerezové vložky do 
stávajícího tělesa bazénové vany, rekon-
strukce ochozů, obkladů na stěnách, pod-
lah a dalších přilehlých konstrukcí bazéno-
vé haly (třetí etapa rekonstrukce bazénu). 
Výše investice: 43.434.367,46 Kč.
Termín započetí: 1. 6. 2022.
Termín dokončení: 30. 11. 2022.
Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Stav: V současné době probíhá sanace že-
lezobetonové konstrukce bazénové vany 
a okolních konstrukcí v suterénu – dokon-
čeno otryskání nesoudržných částí a ošet-
ření obnažené výztuže – příprava na násled-
nou sanaci. V bazénové hale jsou z větší 
části dokončeny bourací práce na bazéno-
vé vaně a ochozech. Odstraněny jsou veš-
keré původní obklady a dlažby, a to i včetně 
dětských šaten a přístupové chodby. 

■ Oddělení realizace investic a správy majetku nikdy nespí, ani přes léto nemá volnější režim, ba právě 
naopak, v létě se věnuje rekonstrukcím objektů, které nejsou přes prázdniny v provozu. Nejinak tomu bylo 
v průběhu letošního července a srpna, kdy probíhala rekonstrukce vnitřního bazénu, škol Třebízského a Gen. 
Klapálka. Pojďme se tedy podívat na aktuální stav rekonstrukcí...

Na představení kolegů z odboru 
RIaSM a přiblížení jejich práce se 
můžete těšit v říjnovém vydání KZ...

■ Dne 3. 8. 2022 se na MěÚ 
v Kralupech nad Vltavou uskutečnila 
schůzka mezi představiteli 
města a majitelem areálu 
bývalého kovošrotu, kde v prvním 
prázdninovém týdnu vypukl požár 
plastového odpadu.

V rámci náročného zásahu, při němž za-
sahovaly desítky hasičských jednotek, 

byl vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu. 
V dalších dnech poté pokračovaly nezbytné 
dohašovací práce, neboť se na daném místě 
stále objevovala skrytá a o to více nebez-

pečná ohniska. „Prvořadým zájmem města 
je co nejrychlejší likvidace nelegální sklád-
ky odpadu a zabránění vzniku jakýchko-
liv ekologických škod na našem správním 
území,“ uvedl Lukáš Hodík z krizového ří-
zení města, jenž se jednání zúčastnil spo-
lečně se starostou Markem Czechmannem, 
místostarosty Liborem Lesákem a Vojtě-
chem Pohlem, přítomni byli rovněž pracov-
níci odboru životního prostředí.

Z šetření bylo dále zjištěno, že příslušný 
pozemek, na němž se zmíněný areál na-
chází, si od majitele pronajal jiný subjekt. 
Ten svým nešetrným chováním následně 

porušil nájemní smlouvu a na místo navezl 
odpadový materiál, což zástupci vlastníka 
na jednání sami potvrdili.

 Mezi městem a přítomným majitelem 
byl posléze domluven postup, jehož cílem 
je komplexní vyřešení stávajícího stavu. 
„Firma vlastnící areál si na likvidaci na-
jala specialistu a právního zástupce. Ti již 
začali v této záležitosti konat. Doufejme, 
že se situace brzy posune ku prospěchu 
nás všech,“ uzavřel Lukáš Hodík s tím, že 
město bude i nadále celou věc monitorovat.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ

Město Kralupy podniklo potřebné kroky  
ve věci likvidace odpadu v areálu kovošrotu

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 R

IA
SM



6 KZKZ      ZÁŘÍ 2022 ZAJÍMAVOSTI www.kralupskyzpravodaj.cz

N ejsem architekt, ani mě toto téma ex-
tra nezajímá, ale nešlo si nevšimnout, 

že určitý typ domku, z mého pohledu dost 
výstřední, i když moderní svého času, na-
jdeme rozesetý náhodně po celé ČR, Kralu-
py nevyjímaje. Dům má však velmi zajíma-
vý příběh, přímo nad očekávání! Pojďme si 
ho spolu rozplést…

Příběh tvůrce:
Autorem návrhu domu byl Josef Vaněk 
(1932–1999), který v Šumperku působil ja-
ko projektant. Původně se vyučil zedníkem 
u Bati ve Zlíně, dále studoval na Nižší prů-
myslové škole stavební, kde si dodělal ma-
turitu. Poté se přihlásil na Vysokou školu 
pozemního stavitelství v Brně, kterou kvůli 
svému vytížení nedokončil, jeho život totiž 
zcela pohltil šumperák (alias typový dům 
V). V roce 1971 byl konfrontován tak ob-
rovským zájmem lidí, že neměl žádný volný 
čas. Denně přicházely desítky lidí. O ví-
kendech jezdili i přespolní ze vzdálenějších 
míst republiky, aby získali jeho stavební 
plány. Byl tak žádaný, že jej tehdejší režim 
dokonce obvinil z nedovoleného podnikání 
(nebyl členem strany). Boom těchto domů 
trval do konce sedmdesátých let. 

Autorství díla je opředeno nesrovnalost-
mi, kromě Vaňka existoval ještě architekt 
Vladimír Kalivoda z Valašského Meziříčí. 
Ten vypracoval v roce 1959 (tedy o sedm let 
dříve) téměř totožný návrh rodinného do-
mu pro ředitele Brandýských strojíren, do-
mek byl posléze postaven v Litovli. Staveb 
vzniklo rovněž více, říkalo se jim „litovelá-
ky“. Rozdíl mezi šumperákem a litovelákem 

by laik nepoznal. Kalivoda se s Vaňkem chtěl 
soudit, ale nakonec k soudu nedošlo. 

Od plánu k realizaci: 
Domy začaly růst jako houby po dešti v še-
desátých letech. První šumperák podle ná-
vrhu projektanta Vaňka byl postaven v roce 
1966. Poslední ve své éře v roce 1986. Byl to 
nejvíce stavěný dům v Československu, šlo 
totiž o cenově dostupné domy, které si lidé 
stavěli svépomocí dle zakoupeného (někdy 
zkopírovaného) nákresu. Tou dobou nebylo 
možné si nechat postavit dům na klíč. Mladí 
stavitelé (amatéři) často řešili nedostatek 
stavebního materiálu, proto do díla zasáhla 
lidová tvořivost, je takřka nemožné najít na 
chlup stejný dům. Lidé se jimi inspirovali 
i při stavbě chat, zahradních a vinařských 
domků, krmítek… 

Byl fenoménem své doby, jedněmi osla-
vován, druhými nenáviděn. Spokojenost 
laiků byla konfrontována s nespokojeností 
odborníků, ti upozorňovali na to, že tento 
typ domů boří charakter českých vesnic 
s klasickými sedlovými střechami a hospo-
dářskými staveními. Měli pravdu, vypadal 
vskutku netradičně: dvoupodlažní dům se 
sešikmenou konstrukcí, řadou funkciona-
listických oken, předsunutým balkonem 
ukončeným šikminami a dekoracemi (kru-
hy), s garážovými dveřmi a proskleným pís-
menem V. 

Kde domy najdeme?
Na tento dům je možné narazit v menších 
českých městech a vesnicích, jejich počet je 
odhadován na pět tisíc, tolik bylo prodáno 

Víte, co je šumperák? Nachází se i v Kralupech!
■ Také se vám stává, že vás při toulkách po městě něco zaujme, chvíli  
o tom přemýšlíte, nemáte podmínky, jak svoji záhadu rozluštit, tak ji pustíte 
z hlavy a ona si vás časem najde i s rozuzlením? Jeden z mých otazníků 
našel nedávno odpověď! Jde o „šumperák“, někdy též nazývaný „televizor“. 
Víte, o co jde?

plánů, ale skutečný stav bude násobně vyš-
ší. Typové domy V, jak se oficiálně nazývaly, 
jsou k vidění i na Slovensku, ve slezském 
Polsku, u hranic s Německem a jeden stojí 
dokonce i v Lucembursku. 

V Kralupech máme své šumperáky ces-
tou po nábřeží na cyklostezku, směrem 
k zahrádkářské kolonii (ul. Šrámkova), ta-
ké je jich několik v ul. I. Olbrachta, další 
domy je možné najít v oblasti přiléhající ke 
koupališti, ke stadionu nebo kolem školy 
Třebízského…

A jaké jsou osobní zkušenosti s domem 
tohoto typu? Tomáš Keppl, jeden ze spoko-
jených uživatelů domu v Kralupech, k té-
matu řekl: „Náš dům začal stavět tatínek 
v roce 1968, jako všichni ostatní svépomo-
cí, stavbu dokončil v roce 1971, kdy jsme se 
do domu nastěhovali. Žije se nám v něm 
dobře, rychle jsme si zvykli na příjemné 
světlo, které je dáno velkým množstvím 
oken. Prosklená část navíc skýtá krásný 
výhled z domu.“ 

Mapování šumperáků:
Fenoménu šumperáku se věnuje Tomáš 
Pospěch, fotograf a teoretik fotografie. 
V roce 2015 vydal knihu Šumperák, v ro-
ce 2019 knihu Šumperák/Ztráta plánu. 
V roce 2017 uspořádal výstavu fotografií 
v Galerii Vi per v Praze. Pro svoji tvorbu 
zachytil 600 domů. Na knihách spolupra-
coval s historičkou architektury Marti-
nou Mertovou. "Po vydání první knihy se 
mi ozvalo několik lidí, že je to inspirovalo 
a šumperák si postaví. A vím o jednom, 
který to skutečně udělal. Padesát let po-
té, co byl ten dům narýsován!", dodal T. 
Pospěch na dotaz, jakou má odezvu na své 
dílo. 

O šumperáky se zajímá i místní noviná-
řka Magdalena Čechlovská, která se jim 
věnovala v rámci kulturní rubriky HN, 
zhodnotila dílo Tomáše Pospěcha násle-
dovně: „Zájem o knihy je velký, první díl 
je už vyprodaný. Není divu, jde o krásné 
autorské publikace. Styl šumperáků vysti-
huje dokonce i tvar knihy a mnoho grafic-
kých detailů. Autor nejen hodně fotil, ale 
také vypátral velké množství informací, 
vyzpovídal i mnoho obyvatel šumperáků. 
Čtenář má pocit, že se s tímto architekto-
nickým fenoménem nikde jinde nemůže 
seznámit podrobněji.“ 

Pokud vás téma zaujalo, neváhejte vy-
razit do kralupských ulic za pátráním po 
drobných rozdílech místních šumperáků…

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ZDROJ: CS.WIKIPEDIA.ORG, 

ARCHIV.HN.CZ, NOVINKY.CZ., E15.CZ
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■ Stalo se již zavedenou tradicí, že 
redakce Kralupského Zpravodaje 
uskutečňuje během letní odstávky 
měsíčníku ohledání vlasti české za 
účelem reportáže cestovatelské...

P ovedlo se, přátelé, po strastiplné cestě 
s navigací, která se nás všemožně sna-

žila svést z jasně vytyčeného cíle, bylo do-
bojováno. Vyhráli jsme nad umělou inteli-
gencí. Tým srdcařů/novinářů s logem MěÚ 
Kralupy nad Vltavou na hrudi (foto zleva – 
modrá Lenka Císlerová, modrý Aleš Levý a 
růžová Andrea Jůnová) dorazil do poklid-
ného městečka na úpatí Krkonoš, Svobo-
dy nad Úpou, aby šel tvrdě za svým cílem. 
Další sesterskou muchomůrkou. Stojan - 
nestojan, parkoviště - neparkoviště, keř - 
nekeř, neuhne stranou ani o krok, nezastaví 
se, neohlédne... Tým došel do prvního „íč-

ka“ v zorném poli. Vpadl bez varování do 
útrob reprezentativního svatostánku in-
formací, kde na něj hleděla milá zaměst-
nankyně.  S investigativitou sobě vlastní 
vyzpovídal milou ženu za pultem, ale jeho 
hlad po jedovaté krasavici s puntíkatým 
kloboukem ukojil 
až web badatele 
Antonína Tichého 
z Krkonoš (viz tu-
ristická směrovka 
výše). 

Vzhledem k to-
mu, že k mucho-
můrce vedl nároč-
ný výstup, využili 
jsme lákavé na-
bídky infocentra 
a zakoupili vše-
možné dary Kr-
konoš pro dopl-
nění energie před 
výstupem, vypla-

tilo se. Děkujeme, Krakonoši, čokoládové 
oplatky z tvých luhů a hájů nám vytrhly 
nejeden trn z paty :). Nebýt to úřední den/
pracovní den, nepohrdli bychom ani tvému 
zlatému moku. Poděkovali jsme tedy místní 
dobré duši a zane-
chali zde za sebou 
stopu v podobě 
několika upomín-
kových  předmětů 
našeho města nad 
Vltavou.

Následný pláno-
vaný vpád na samotný úřad byl znemožněn, 
tento den jim prý nešel proud (psalo se na we-
bu), brány byly tedy neprodyšně uzamčeny, 
že by Krakonošovo znamení? Nechali jsme 
alespoň pozdravovat...

Tak... A terénní průzkum mohl začít. 
Vzali jsme si na pomoc průvodkyni v zálo-

ze, přeci jen jsme nebyli ve svém teritoriu, 
a to bývalou zaměstnankyni našeho měst-
ského úřadu, která v místě dlouhodobě a 
svědomitě monitoruje okolí a třetí sester-
skou muchomůrku dobře zná.

Teplota na tento den nevěstila nic dob-
rého, 36 °C ve stínu, 
a co teprve na slunci! 
Ne, raději to nechce-
me vědět... Ani na 
horách se vzduch ne-
hnul :). S urputností 
sobě vlastní jsme špl-
hali do kopce, kořen 
- nekořen, vedro - ne-

vedro, pot - nepot, co bychom pro reportáž 
a své čtenáře neudělali... 

Konečně jsme šťastně dosáhli cíle. Držíce 
kamery a jiné apará-
ty jsme vypudili da-
vy turistů (na otázky 
nám stejně nechtě-
li odpovídat, tak co 
s nimi...) a měli jsme 
tu červenou krasavi-
ci na bílé noze sami 

pro sebe :). I vytáhli jsme barely vody, aby-
chom doplnili ztracené tekutiny po nároč-
ném výstupu, natočili reportáž a pořídili 
všemožný důkazní materiál z místa činu. 
Výhledy byly přenádherné... Nu, posuďte 
sami v přiloženém videu, stačí načíst QR 
kód ;)

Cesta od muchomůrky k autu by-
la již veselejší, vedla totiž dolů :). 

Mšeno, Soběslav, tentokrát 
podkrkonošská Svoboda 

nad Úpou, co bude pří-
ští léto? Dejte nám 

tip, milí čtenáři, 
muchomůrek 

bude po naší 
republice krás-

né, vlasti české, jis-
tě více, jen je to „pod-

pultovka“, která se těžko 
shání :).

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Na houby, i když nerostou

Muchomůrka v Krkonoších má oproti kralupské 
dřevěnou lavičku i s opěrkou, liší se prstencem 
i lupeny, které kralupské sestře chybí.

O městě: Město Svoboda nad Úpou se nachází 
v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji. Žije 
zde přibližně 1 900 obyvatel. Období rozkvětu při-
neslo městu 19. století, kdy v něm byly postaveny 
významné papírny. Roku 1866 koupil papírnu 
v Dolním Maršově Prosper Piette, původem z Lu-
cemburska. Po jeho smrti roku 1872 se vedení 
ujali jeho tři synové a nejstarší z nich, Prosper Pi-
ette byl nejen šikovný podnikatel, ale také úspěš-
ný vynálezce, který maršovskou papírnu proslavil 
po celém světě kvalitním cigaretovým papírem. 
Byl to zároveň mecenáš a humanista, zasloužil 
se i o rozkvět turistiky v Krkonoších. Roku 1871 
byla do Svobody přivedena železniční trať, která 
napomohla výraznému rozvoji turistiky na přelomu 
19. a 20. století, kdy se Svoboda stala výchozím 
bodem pro celé východní Krkonoše. 

Popis trasy: Pěší trasa je dlouhá 1,1 km (z infocen-
tra k vyhlídce), k muchomůrce vede stezka lesem, 
cestou potkáte velbloudy, lamy a jiné čtyřnohé tvo-
ry. Je to sice do kopce, ale krásná houbička je od-
měnou za tento výstup. Od muchomůrky vede nauč-
ná stezka dále (přes farmapark na vrcholu i několik 
posezení s výhledy) a pokračuje do Janských Lázní.

díl 3.

Historie místa: „Vyhlídkové místo s charakteristickým altánkem v podobě houby je zmiňováno již v prů-
vodcích po okolí Janských Lázní z konce 19. století. Jako Princeznina tišina či odpočinek je uváděno i v 
první česky psané knize o Krkonoších od Václava Durycha z roku 1897. Chodívala sem prý ráda význam-
ná návštěvnice lázní princezna Alma Thurn - Taxisová, rozená Belcredi, která pod Černou horou prožila 
i vpád pruských vojsk v roce 1866. Vycházková trasa Promenádním lesem klesající po úzkém hřebínku 
ke Svobodě nad Úpou, vroubená věkovitými javory, se až do konce I. světové války jmenovala Alej císa-
ře Františka Josefa. Pěšince směřující k Justovu mlýnu do Maršova I. propůjčila jméno Paula provdaná 
Holubová, dcera zakladatele zdejší Piettovské dynastie Prospera st. Dominantní kopec s výhledem do 
Úpského údolí přitahoval pozornost i dříve.

Jeho historie nebyla však zdaleka tak poetická. Jmenoval se Galgenberg a opravdu zde ještě v dobách 
Marie Terezie, kdy mělo město hrdelní právo, stávala šibenice. Ve starších písemných materiálech je 
místo občas zaměňováno za podobný altán zvaný Gloriet nad Rudolfovým údolím v Janských Lázních. 
Muchomůrka byla naposledy celkově renovována na podzim 2001 na náklady města Svobody nad Úpou.“
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Paní Eliško, jak dlouho hrajete ping pong?
Hodně let, zažila jsem ještě Protektorát Če-
chy a Morava. Jako šestiletá jsem začínala 
s rodinou na dvoře, měla jsem dva starší 
bratry, kterým  tatínek nechal udělat pin-
gpongový stůl, aby jen nelenili... Ti už se 
mnou však moc hrát nechtěli, hráli velmi 
dobře, byli totiž o 10 a 11 let starší. 

Proč zrovna tento sport?
Sportovala jsem ráda, hrála jsem házenou, 
dělala jsem atletiku, od roku 1933 jsem byla 
členkou Sokola Kralupy, následně mě bratr 
vzal do pingpongového klubu, kde hrál i on, 
to mi bylo 11 let, s klubem jsem pak začala 
jezdit na turnaje. 

Kolik jste za život nasbírala medailí? 
Kterých si ceníte nejvíce?
Celkem 68. V mládí pět, zbytek v pozděj-
ším věku (vč. MS, ME, MČSR, 10x 1. místo 
v rámci družstva Sparty). Účastnila jsem 
se různých mistrovství veteránů, zlato jsem 
vybojovala v roce 2012 a 2013. Moje nejvzác-
nější medaile je z MS veteránek a ME veterá-
nek. To byly boje, ty už bych dnes nesvedla.

Z Itálie (ME v Rimini) mám (z letoška) 
stříbro za čtyřhru/debla, měla jsem bola-
vou nohu, později se ukázalo, že jsem hrála 
se zlomeninou, tak jsem toho už moc ne-
svedla. Při zahájení jsem spolu se třemi 
dalšími dostala pamětní plaketu za účast 
na mnoha turnajích a „vášeň, lásku, zaujetí“ 
pro tento sport. 

Na co za svou sportovní kariéru nejraději 
vzpomínáte?
Vzpomínám na svůj druhý mezinárodní 
turnaj v Utrechtu v Holandsku, to jsem by-
la ještě mladá, můj bratr, co mě dovedl do 
klubu, mi před turnajem říkal: „Ségra, ta-
ky něco vyhraj.“ Já tam vyhrála všechno – 
„mixa, singla, debla“. Na což pak reagoval: 
„Říkal jsem něco, ne všechno.“ Byla s ním 
legrace... 

Mám hezkou vzpomínku i na Varšavu, 
kde se konalo mistrovství Polska, porazila 
jsem tam mistryni světa, Maďarku Farka-
šovou. Tenkrát se stupně vítězů a medai-
le nedělaly, slíbili mi, že mi nechají udělat 
speciální cenu, byla to vyřezávaná polská 
orlice propracovaná do detailů, moc hezká. 
Maďarka si chtěla se mnou cenu vyměnit, 
ale to jsem nemohla organizátorům udělat. 

Jakou máte nyní konkurenci ve své 
kategorii?
Mám dvě hlavní konkurentky, celkově je 
nás pět, co takto hrajeme. Poslední dobou 
s nimi však prohrávám, i kvůli oku, co mi 
už neslouží... 

Kam dále povedou vaše soutěžní kroky?
Už se mi nikam moc nechce. Nemám tu 
sílu jako dříve. Myslím si, jak jsem do míč-
ku „bouchla“ a ono to přitom bylo jako po-
hlazení... Nicméně zvažuji Prahu a mož-
ná ještě Jaroměř, když budu fit. Snad se 
mi do té doby zacelí zlomenina na noze. 
V listopadu je Masters v Hluku, pak už je 
konec sezóny. 

Dovolím si odbočit od sportu...
Slyšela jsem, že váš život nebyl 
procházkou růžovou zahradou, jaká byla 
vaše cesta?
Můj život neblaze ovlivnily tři události.

Nálet nám v roce 1945 rozbil dům. Tatí-
nek, maminka i bratr byli zasypáni. Ma-
minka byla pod sutinami nejméně, dostala 
se sama ven. Tatínka vynesli po šesti ho-
dinách na nosítkách. Bratr strávil v suti-
nách nekonečných 12 hodin, podařilo se 
ho najít a vyhrabat až s pomocí světlometů 
zapůjčených z MěÚ, kde jsem tou dobou 
pracovala jako sekretářka pana Špecinge-
ra na zemědělském oddělení. Následkem 
zasypání měl poškozenou nohu, přerušené 
nervy, byl od té doby částečně invalidní. 
Měli jsme však štěstí, že nás k sobě dočas-
ně vzala teta z Minic, abychom měli vůbec 
kde hlavu složit... 

Následně nám domek poškodila ještě po-
vodeň, to se psal rok 1947. Bylo to takové 
špatné období.

Třetí zlomový okamžik byl mé těhoten-
ství se špatným koncem. Nemohla jsem po-
té již založit rodinu, nešťastným úrazem 
a následnými zdravotními komplikacemi 
jsem přišla o možnost mít dítě. Absolvo-
vala jsem různá vyšetření, ale nic nevedlo 
ke kýženému cíli, tehdy nebyla medicína 
tak vyspělá, jako dnes. Uvažovala jsem i o 
adopci, ale to si muž nepřál. 

Řekla bych, paní Eliško, že vás ty nedobré 
události posílily...
Máte nějaký recept na životní elán?
Recept na něj nemám. Vždy jsem šla zlatou 
střední cestou. 

Ani nejsem rozený optimista. Radost 
prožívám spíše uvnitř než navenek, ze 
špatných událostí se snažím brát si to 
lepší, i smutek prožívám spíš vnitřně... 
Jsem tedy celkem průměrná a přizpůso-
bivá, jak vidíte :). Vždy mi chyběla prů-
bojnost, už v mládí mi říkali, že kam mě 
ráno posadí, tam mě večer najdou, ale 
život mě naučil... 

Doktoři o mně již v dětství tvrdili, že 
jsem slabé fyzické konstrukce. Nyní mám 
špatný žlučník, asi je už opotřebovaný, 
mám tam i kamínek, dietu nedržím, ale 
věci, které mi nedělají dobře, raději moc 
nejím. Hlavně se nepřejídat. Přísloví mají 
pravdu. V genech mám dlouhověkost, ale 
záleží i na stylu života, jaký kdo vede. Když 
se někdo nadře, mívá kratší život.  

Doposud hraji tenis i proto, abych si roz-
proudila krev v podkolenní tepně, ucpává 
se mi, mám tam stent, pohybem se mi lépe 
dostává krev do nártů...

Dlouhodobě jím doplňky stravy na klou-
by, myslím, že mi to při sportu pomohlo... 
Mám i některé na bolest, na nich je napsáno, 
že se po nich může i umřít, ale umřít stejně 
musím, takže mi to nedělá žádný stres :).

Čiší z vás životní moudrost a nadhled...
Jaký máte vzkaz pro čtenáře? 
Být dobrým člověkem. Dobro se člověku 
vrátí, mluvím z vlastní zkušenosti. A nene-
chat se ovlivňovat špatnými věcmi či lidmi.

Děkuji za rozhovor, držím palce při tur-
naji ;).

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA 

ROZHOVOR s… Eliškou Krejčovou, téměr 95letou 68násobnou pingpongovou medailistkou

Věk je jen údaj z kalendáře...
■ Život paní Elišky by mohl být inspirací pro románový bestseller. Málokdo toho zažil tolik, co ona, jak v pozitivním, 
tak v negativním smyslu slova. Četné sportovní úspěchy byly vykoupeny rodinnými trápeními. Paní Eliška však 
nezahořkla, ba právě naopak, je plná entusiasmu, otevřená lidem, a tak svolila ke sdílení svého příběhu...

ELIŠKA KREJČOVÁ
 Narozena 11. 9. 1927 v Kralupech
 Držitelka 68 medailí 
 Aktivní hráčka stolního tenisu
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Pane Jiří, měl jste vždy v plánu velkou 
rodinu, nebo to necháváte osudu?
Jsem nejstarší ze šesti dětí, takže prostředí 
velké rodiny je mi blízké. Manželce také, ta 
je ze tří sester a její tatínek je ze sedmi sou-
rozenců. Oba jsme tudíž chtěli mít velkou 
rodinu. Jsme šťastni za každé naše dítě. 

Je sedmé dítko poslední?
Na to se nás lidé často ptají. Ale zatím je 
necháváme napnuté.  

 
Jak se dá dnes uživit tolik „hladových krků“?
Řekl bych, že mít velkou rodinu je i volba ži-
votního stylu. Dětem se snažíme zabezpečit 
to podstatné a vést je i k tomu, že nemohou 
mít vše. Vždy jsme měli na to, co bylo po-
třeba. Pro mě to bylo v jeden čas motivační, 
vedle své práce jsem začal i přednášet. Vy-
pracoval jsem se jako právník na experta ve 
veřejných zakázkách. Zpětně jsem tedy také 
rád, že mi rodiče umožnili dobré vzdělání. 

Jaká byla vaše cesta do Kralup?
Pocházím z Náchoda, z něhož jsem odešel 
za praxí do Prahy. Před založením rodiny 
jsme se ženou hledali klidné místo k životu. 
Kritériem byla dojezdová vzdálenost, dob-
rá dostupnost vlakem, obslužnost města 
MHD. Kralupy se nám líbily již od počátku, 
v Růžovém údolí je krásně. 

Co vás vedlo k založení rodinné kapely?
S manželkou jsme oba muzikanti. Po od-
chodu z rodného kraje jsme žili čtyři roky 
v Praze, kde jsme v Holešovicích s několi-
ka lidmi rytmickými tóny doprovázeli mše 
svaté. I zde v Kralupech se věnujeme hudbě, 
mimo jiné vedeme již 10 let scholu při Řím-
skokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou.  
(Sedm let před námi ji vedla Veronika Sed-
láčková s manželem, hledali své nástupce, 
takže to bylo ve stylu „ať dá jinému veslo 
do ruky a sám vyskočí na břeh“.) Jak nám 
postupně začaly dorůstat děti, začaly hrát 
na hudební nástroje a přidávaly se...

Kdo z dětí již hraje, kolik je jim let? 
Představte členy vaší hudební rodiny :).
Vezmu to vzestupně :). Nejmladší je Luká-
šek, tomu je 15 měsíců, Dominice jsou tři 
roky, ti ještě nehrají :).

Zitušce je šest let, hraje na xylofon a krás-
ně zpívá, Péťa (Petr) hraje na zobcovou flét-
nu a rytmické nástroje (tamburína atd.), je 
mu osm let. Vítek hraje na housle a začíná 
se sólovou kytarou, občas pomůže s basky-
tarou, je mu 10 let. Kája je zdatný bubeník, 
je mu 12. Nejstarší Helenka hraje na baso-
vou kytaru a violoncello, Helence je 14 let. 
Manželka Terezka hraje na klavír, občas na 
zobcové flétny. Já jsem původně trumpe-
tista, ale převážně nyní hraji na dvanácti-
strunnou kytaru. Všichni zpíváme. 

Od kdy začínají děti hrát? Předpokládám, 
že je rodinné prostředí motivuje samo?
Jakmile zvládnou na hudební nástroj spo-
lehlivě předvést nějaký ten „štěk“ nebo za-
zpívat sólo, tak je od dvou/tří let, zapojujeme 
do písniček v kostele. To vede i k vyšší od-
povědnosti a motivaci u dětí, postupně jim 
přidáváme složitější sóla či doprovody,  vidí, 
že mají reálné uplatnění ve hře na nástroj... 
Občas dojde i na slzičky, když se na zkoušce 
škrtne sólo, ale je to i o lásce k lidem, kteří 
nás budou poslouchat, aby netolerovali fa-
lešné tóny jen proto, že jde o malé dítě. 

Co by se stalo, kdyby se některý potomek 
rozhodl nehrát?
Dobrá otázka :). To, že všechny děti chtějí 
hrát, je velký dar, cením si toho, že máme 
tuto společnou aktivitu. Spojuje nás to. Po 
koncertě je to krásný pocit, že se nám něco 

společně povedlo. S dětmi pak hodnotíme, 
co se komu líbilo, co by chtěly změnit, co je 
pro ně výzvou. Někdy je těžké rozdělit sóla, 
je nás sedm sólistů, tak aby panovala spra-
vedlnost a nevznikaly křivdy...   

Co vše hrajete, co máte v repertoáru?
Hrajeme písně různých stylů, aranžmá si 
tvoříme sami na míru. Spirituály a duchov-
ní rytmické písně v kostele, jinak i písničky, 
které si s námi rádi lidé zazpívají. Na reper-
toáru máme i tvorbu Spirituál kvintetu, Ja-
roslava Ježka, Olympicu, Jaroslava Uhlíře 
a dalších. Když se řekne duchovní hudba, 
člověk si představí varhany a sbory. Naše 
duchovní hudba je více ve stylu filmu „Se-
stra v akci“. Bicí, klávesy, kytary… 

Rádi dáváme nový kabát původním čes-
kým rytmickým duchovním písním. Byly 
psané pro kytaru a začaly se šířit za dob ko-
munismu. Tajně se od šedesátých let hrály na 
čundrech či v kostele, následně byly v období 
normalizace zase zakázány. Tyto písně mají 
neotřelé melodie a hluboká slova, jelikož vze-
šla z dob totality. Jejich výhodou je, že máte 
jen text a noty. Autora většinou neznáte, píseň 
můžete uchopit tak, jak ji cítíte, což dává vel-
kou svobodu. U těchto písní i profíci žasnou, 
jak jsou krásné, autentické. Jsou to umělecká 
díla, o kterých se moc neví, je to poklad hud-
by, který je třeba šířit. Tyto poklady se snaží-
me „vykopávat“, „leštit“ a  „rozdávat“ lidem.  

Jaká je vaše rodinná oblíbená skladba?  
A proč?
Těžká otázka :). Asi má každý z nás jinou... 
Koncerty rádi zakončujeme Modlitbou pro 
Martu. Je to píseň, která spojuje náš národ, 
je symbolem boje za svobodu a opravdový 
mír, pokoj pro všechny lidi. Když jsme ji 
uvedli poprvé, ani jsme netušili, jak bu-
de stále aktuální. V podání naší pětileté 
Zitušky si ji můžete přehrát na YouTube 
z koncertu v Odolene Vodě (viz QR výše).

Kde a kdy vás mohou čtenáři vidět naživo 
v akci?
Všechny čtenáře zveme na Kralupské vi-
nobraní, které budeme naším vystoupe-
ním letos zahajovat. Moc se těšíme.  

Děkuji za rozhovor.
ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Jiřím Šimonem, vedoucím scholy v Kralupech nad Vltavou

Vykopáváme poklady,  
leštíme je a rozdáváme lidem...
■ Děti jsou dar, pan Šimon jich má se svojí paní hned sedm, a to je už pořádná dávka štěstí. Kromě rodinného 
pouta spojuje Šimonovi i láska k hudbě a víra. Přijměte pozvání k povídání o radostném životě ve velké rodině,  
o společném muzicírování, o síle duchovních písní a předávání jejich ušlechtilého poslání dále...

JIŘÍ ŠIMON
 otec sedmi dětí; 
 zakladatel/člen skupiny: Šimon Family Band;
 vedoucí scholy při Římskokatolické farnosti 
Kralupy nad Vltavou;
 expert ve veřejných zakázkách.
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Šimon Family Band v akci.
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Paní Lucie, do jaké míry vám slouží zrak?
Narodila jsem se se zrakovým postižením, 
zhruba ve třech letech mého věku si rodiče 
všimli, že zakopávám o prahy, tak se přišlo 
na to, že mám zrakovou vadu (pravděpo-
dobně degeneraci sítnice). 

Takže jste na to zvyklá?
Ano, jsem, beru to tak, jak to je. Vlastně 
netuším, jak vidí běžní lidé. Vidím vše roz-
mazaně, nevidím detaily. Lidi poznávám 
podle hlasu. 

V čem je váš život těžší? Co je největší 
potíž?
Největší výzvou je, když jedu sama někam, 
kde to neznám. Pomáhám si navigací, ptám 
se kolemjdoucích, občas si vezmu hůl, aby 
bylo patrné, jak se věci mají... 

Vím o vás, že se věnujete pěší turistice, to 
je obdivuhodné...
To je moje velké hobby, miluji hory, ome-
zení necítím, detaily si domýšlím. Hodně 
vnímám sluchem. Také jezdím na koni a 
věnuji se lezení na horolezecké stěně.

Jste jako proutek, jak jste se dostala ke 
zvedání činek?
Přes svoji práci, přišla za mnou klientka na 
masáž, bavily jsme se, až přišla řeč na jejího 
švagra, který dělá trenéra, poprosila jsem ji 
o číslo. Domluvila jsem si zkušební lekci ve 
fitku. Po dvou měsících přišel trenér s tím, 
jestli nechci zkusit závodit v bench-pressu. 
Řekl, že mám sílu, která je daná jak mojí 
masérskou praxí, tak sportem (horolezec-
tví) i genetikou. Od podzimu 2021 jsme za-
čali s přípravou na závody. Účastnila jsem 
se tříkolového poháru v bench-pressu, kte-
rý jsem vyhrála. 

Jste vlivem zrakového omezení v nějaké 
speciální kategorii?
Ano, u závodů pro handicapované se rozli-
šuje zrakové, tělesné a mentální postižení. 

Na co se teď připravujete?
Na MČR v Českých Budějovicích, to bude 
v září. V říjnu bude MS v Egyptě, tam se 
také moc těším. A v listopadu mě čeká ještě 
MČR v klasickém RAW bench-pressu, kte-
rého se budou účastnit převážně  nehandi-

capovaní soutěžící, tam očekávám velkou 
konkurenci. Bude to pro mě nejdůležitější 
soutěž sezóny.

Jaké jsou vaše cíle v rámci vzpírání?
Pro letošek MS, umístit se do 4. až 5. místa. 
V listopadu se chci zúčastnit závodů pro ne-
handicapované, abych poměřila síly v šir-
ším měřítku, zažila pořádnou konkurenci.  

Jak často trénujete?
Na „bench“ chodím dvakrát týdně, k tomu 
jsem ve fitku ještě čtyřikrát týdně nad rámec 
tohoto tréninku. Kondici pomáhám i stravou. 

Co trenér, jak spolu vycházíte?
Trenéra musím poslouchat, je to jediný 
chlap s tímto privilegiem :). 

Nehrozí při tomto silovém sportu nějaké 
úrazy?
Vzhledem k tomu, že mám trenéra, který 
úraz zažil, jsem v dobrých rukou... Cokoli 
mě bolí, hlásím, aby mohl zareagovat. 

Jaká je rekordní váha, kterou jste doposud 
uzvedla?
55 kg.

To je neuvěřitelné, řekla bych, že vážíte 
zhruba stejně...
Ano, je to zhruba moje váha. Do září bych 
se ve vzpírání chtěla dostat na 60/62 kg 
zátěže.

Jaký je postup u zvyšování vzpírané 
zátěže?
Měsíčně postupuji ve vzpírání o 2,5 kg na-
horu. 

Co vám sport dává?
Dělám sport, který dělají i zdraví lidé. Napl-
ňuje mě. Jsem v něm dobrá. Co víc si přát? 

Jak jste se dostala k masážím?
Masáže jsem si zvolila hned po základní 
škole, hlavně proto, že na tuto práci nemu-
sím tak dokonale vidět, tou dobou byla vel-
ká poptávka po takové službě. Pořád se ve 
své profesi rozvíjím, nestagnuji, absolvuji 
různé kurzy. 

Řekla byste, že slabozrací či slepí maséři 
jsou předurčeni pro tuto profesi a vynikají 
v ní?
Cit v rukou je jiný, lepší, většinou je z těchto 
masérů cítit, že tu službu v zásadě nedělají 
jenom pro peníze...

Váš silový trénink je vlastně ve prospěch 
vaší profese, není tomu tak?
Ano, upřímně řečeno, jemné relaxační ma-
sáže mě baví o dost méně než ty pořádné :).

Máte nějaký vzkaz pro čtenáře?
Nebojte se jít do čehokoliv, když přijde ně-
jaká zajímavá výzva, chopte se jí ;). Toho já 
se držím... A jsem tam, kde jsem :). 

Děkuji za rozhovor a držím palce na MS ;).
ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Lucií Schánilovou Vrťovou, slabozrakou masérkou a vzpěračkou

Když přijde zajímavá výzva, chopím se jí...
■ Štíhlá, usměvavá, sebevědomá a přátelská, tak bych charakterizovala paní Lucii, na kterou jsem dostala tip od 
vás, čtenářů KZ. Přestože má zrakový handicap, vůbec to na ní není znát. Žije spokojeným životem, nehraje roli 
oběti, nelituje se, ba právě naopak, čiší z ní radost z nových výzev. Je neohrožená, cílevědomá, nesedí v koutě, tak 
to má být... Nechť je mnoha lidem inspirací a pozitivním příkladem ;).

LUCIE SCHÁNILOVÁ 
VRŤOVÁ
 vyučená masérka s dvacetiletou praxí;
 silovému sportu se věnuje od října r. 2021;
 největší úspěch: zlatá medaile na Poháru ČR 
v bench-pressu v ČB (2022).

Na Poháru ČR v bench-pressu v ČB (2022).
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Pane Hrušovský, jak se vám podařilo 
naplnit cíle, které jste si předsevzal před 
nástupem do role zhotovitele obsahu KTV?
Myslím, že se mi podařilo dělat zpravodaj-
ství atraktivnějším způsobem. Měl jsem 
ještě sám za sebe nějaké cíle nad rámec 
smlouvy, jako např. propagaci televize, k to-
mu jsem se bohužel neměl šanci dostat. Ve 
státní sféře je komplikovanější a zdlouha-
vější proces prosadit něco nového. Kom-
plikovanější, než jsem předpokládal. Moje 
představa byla v tomto naivní.

Na co jste v rámci svého působení v KTV 
pyšný?
Povedl se mi příklon ke stylu celoplošných 
médií, ve zprávách jsem se snažil hledat 
konkrétní ilustrativní příběhy, na což se 
dřívější redaktoři nezaměřovali. Podařilo 
se nám (mně a týmu) odklonění od úřed-
nického jazyka, zprávy byly díky tomu (ale-
spoň podle mého názoru) srozumitelnější 
a lidštější, také vyvážené a objektivní.

Snem regionální TV je, když celoplošná 
televize použije její obsah, povedlo se to 
za vašeho působení KTV?
V některých případech ano, ale to myslím 
není podstatné. Důležitější pro mě je, že 
jsme velká témata tvořili paralelně s „ce-
loploškami“ a zpracovávali je v regionál-
ní mutaci. Že jsme s nimi v konkrétních 
momentech, kdy to bylo potřeba, udrže-
li krok. Např. když hořela místní výrob-

ní hala. Byli jsme na místě současně se 
štáby celoplošných televizí a zpracovávali 
totožný obsah stejným postupem, stylem 
a shodně rychle.

Co vám dvouletá spolupráce s městem dala?
Další zkušenost v oboru. Odjakživa bylo 
mým snem vést regionální televizi. Je to 
můj cíl i nadále.

A vzala?
Spoustu energie, ale to je přirozená investi-
ce. Do každé věci, která má stát za to, musí 
člověk investovat i s rizikem, že se mu to 
nevrátí, nebo se to vrátí později… Já in-
vestoval celkem dost, jak do televize, tak 
do týmu lidí. Tým mi zůstal, takže jsem ve 
finále zas o tolik nepřišel.

Zpětně vidím největší nesoulad ve střetu 
dvou protikladných rolí, co se týče zdejších 
médií. V Kralupech je to nastavené tak, že 
správou KTV je pověřena osoba tiskového 
mluvčího MěÚ. Úskalí je v tom, že tiskový 
mluvčí má z podstaty věci úplně jinou ro-
li než novinář. Tiskový mluvčí hájí město, 
mluví jeho jménem. Novinář má být nezá-
vislý a nestranný (i vzhledem k etickému 
kodexu novináře), může a musí říkat i ne-
příjemnou pravdu na adresu města. Míchají 
se zde tedy jablka s hruškami. Propojení je 
nemožné. Při kompromisu by nedělala ani 
jedna strana svoji práci pořádně. Toto by se 
mělo principiálně změnit. V tomto směru 
se nedá TV posunout dále.

Jaké máte plány do budoucna?
Pokračuji dál v tom, co jsem dělal předtím, 
jen nedělám kralupskou televizi, tj. dělám 
menší zakázky, propagační videa, video 
prohlídky, do toho se nyní snažím rozjet 
novou regionální televizi, která by odpo-
vídala celoplošným standardům.

V jaké fázi je vaše nová TV?
Zatím je ve fázi takového rozjezdu. Pustili 
jsme do éteru několik reportáží a rozhovo-
rů, abychom ukázali, kam chceme s televizí 
směřovat. Aktuálně sháníme peníze na za-
financování pravidelného zpravodajského 
obsahu. Rádi bychom ho začali publikovat 
ve větším množství už během září. Zatím 
mám na naši aktivitu pozitivní ohlasy.

Děkuji za rozhovor. 
ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Do každé věci, která má stát za to, musí člověk 
investovat i s rizikem, že se mu to nevrátí...

ROZHOVOR s… Janem Hrušovským, bývalým zhotovitelem reportáží Kralupy TV

■ Na fotku ho jinak než s kamerou (či alespoň fotoaparátem) před okem 
nezachytíte, svým koníčkem žije, již jako malý kluk věděl, že tento obor je mu 
souzený. Jako pomyslný švec se dlouhodobě drží svého „kopyta“. Jak hodnotí 
své dvouleté působení v Kralupy TV, prozradí v bilančním rozhovoru, který 
vznikl na přání Redakční rady KZ.

JAN HRUŠOVSKÝ
 18 let práce ve videotvorbě;
 13 let profesionální práce kameramana a stři-
hače;
 začátky v KTZ pod vedením Zbyňka Krátkého; 
zkušenosti ze školní „dílny“ Romana Bradáče; 
praxe v TV Praha; zhotovitel reportáží pro Kralupy 
TV od 1. 5 2020 do 30. 4. 2022.

J ana Hrušovského jsme znali ještě dávno před tím, 
než se stal zhotovitelem Kralupy TV. Často stával za 

kamerou a pracoval pro pana Zbyňka Krátkého, který 
s městem Kralupy nad Vltavou spolupracoval neuvěři-
telných dvacet pět let.

V dubnu roku 2020 byl vybrán Jan Hrušovský novým 
zhotovitelem Kralupského televizního vysílání. Měl pro 
svou práci ze strany zástupců města velkou podporu 
a dle jím předloženého konceptu se zdálo, že Kralupské 
televizní vysílání bude velmi rychle katapultováno na vy-
sokou úroveň. Současně se od něj očekával samostatný 
a bezproblémový provoz Kralupy TV.

Z počátečních provozních zádrhelů se později stalo 
nedodržování některých bodů smlouvy, reportáže často 
postrádaly rychlost zpracování, a tím se vytrácela aktu-

álnost, která byla pro sledovanost velmi zásadní. Ztrátu 
energie zmiňovanou v textu pana Hrušovského jsme ko-
lektivně pociťovali i my. 

Ani zmiňovaný nesoulad a střet s osobou tiskového 
mluvčího nevidím. Vždyť právě on má povědomí o té-
matech, která jsou pro diváky atraktivní. Tato témata 
zhotoviteli sloužila jako vodítko k reportážím, mohl však 
pracovat i s jinými. 

Přesně dva roky trvala spolupráce s panem Hrušov-
ským. Diváci za tuto dobu neměli možnost vidět besedy, 
na které byli zvyklí a které jsme požadovali, ani jiná té-
mata, která jsme chtěli divákům prostřednictvím Kralu-
py TV nabídnout. 

V jednom s Honzou Hrušovským ale souhlasit musím, 
i pro nás to byla velká zkušenost. A i přes to, že se naše 

pracovní cesty rozešly, přejeme mu v jeho dalších záměrech 
vše dobré, aby se mu dařilo plnit očekávání diváků a přede-
vším, aby se mu podařil zlepšit jeho „Time Management“.

Nyní Město Kralupy nad Vltavou spolupracuje s TV 
Praha, která se ve výběrovém řízení utkala o pozici zho-
tovitele Kralupy TV proti Janu Hrušovskému. Spolupráce 
s TV Praha má za sebou zatím jen krátkou cestu, ale jejich 
plynule a dobře zpracovávané reportáže hovoří za vše.

Díky snaze kolegy Levého s kolegy z IT oddělení se 
před šesti lety podařilo posunout kralupskou televizi 
blíže k lidem, a to tak, že z kabelové ji převedli k televizi 
internetové. Sledováním reportáží prostřednictvím You-
Tube s možností listování v bohatém TV archivu je něco, 
co mnoho měst stejné či větší velikosti nemá.
LENKA CÍSLEROVÁ, VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘ STAROSTY 

REAKCE na… rozhovor s panem Hrušovským
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Hlasování v obecních volbách
Není tedy pochyb o tom, že v podzimních 
obecních volbách má smysl hlasovat. Jsou 
to ale paradoxně právě komunální vol-
by, které na první pohled trochu klamou 
ohledně toho, co se s voličskými hlasy děje. 
Způsob, jakým se v těchto volbách hlasuje, 
totiž může vzbuzovat zdání, že voliči dáva-
jí hlasy přímo jednotlivým kandidátům. 
To ale ve skutečnosti platí pouze částečně. 

Podobně jako v případě voleb do Posla-
necké sněmovny se i v případě voleb do 
obecních zastupitelstev užívá volebního 
systému poměrného zastoupení s kandidát-
ními listinami. V první řadě se proto hlasy 
voličů započítávají volebním stranám, kte-
ré označené kandidáty nominovaly, teprve 
poté se přihlíží ke „křížkům“ u jednotlivých 
kandidátů. V případě hlasů pro kandidáty 
se tak fakticky jedná spíše o jakési před-
nostní hlasy v rámci dané kandidátní listi-
ny, jako to známe například u kroužkování 
v případě voleb do Poslanecké sněmovny. 
Pojďme si to vysvětlit podrobněji. 

Co se děje s našimi hlasy?
Postup při obsazování zastupitelských kře-
sel vypadá následovně. Nejprve se zjistí cel-
kový počet hlasů odevzdaných pro každou 
volební stranu, přičemž k hlasům, které 
obdržela strana jako celek, se připočítávají 
hlasy odevzdané samostatně pro její kan-
didáty (k možnostem hlasování více níže). 
Z tohoto součtu hlasů se pak vypočítá po-
čet zastupitelských mandátů pro jednotlivé 
strany (pomocí D’Hondtova dělitele). Tepr-
ve poté, co jsou hlasy voličů přepočteny na 
zastupitelské mandáty pro jednotlivé stra-
ny, přichází na řadu počty křížků u jednot-
livých kandidátů. 

Ani tady to ale není na první pohled úpl-
ně jednoduché. Neplatí totiž, že se kandi-

dáti seřadí podle počtu křížků, jak by se 
asi předpokládalo, ale pro posun na kan-
didátní listině musí splnit následující pod-
mínky. Nejprve se u každé úspěšné listiny 
zjistí průměrný počet hlasů na kandidáta. 
Poté se určí hranice pro změnu pořadí kan-
didátů na listině. Ta je o 10 % hlasů vyšší 
než průměrný počet hlasů. Pouze kandi-
dáti s vyšším počtem hlasů se posouvají 
na první místo listiny; pokud je takových 
kandidátů více, řadí se podle počtu získa-
ných hlasů. Neboli např. u listiny s devíti 
kandidáty a 3063 hlasy připadá v průmě-
ru na jednoho kandidáta 340 hlasů (zao-
krouhluje se dolů). K případnému posunu 
na této kandidátní listině tak kandidát po-
třebuje nasbírat alespoň 374 hlasů. Další 
pořadí se sestaví ze zbylých kandidátů po-
dle jejich původního pořadí. 

Jak hlasovat?
Samotné hlasování v obecních volbách je 
ale přitom velmi jednoduché. Každý vo-
lič má tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů. 
Konkrétně v Kralupech je to 21 zastupitelů. 
Své hlasy můžete přitom rozprostřít mezi 
všechny kandidující strany, nanejvýš však 
po jednom hlasu u každého kandidáta. Ne-
boli prostě vezmete tužku a zakřížkujete 
strany nebo kandidáty, které považujete 
za své vhodné zástupce v zastupitelstvu. 

Obecně se pak nabízejí tři možné strate-
gie hlasování:

1) rozdělit hlasy mezi jednotlivé kandidá-
ty bez ohledu na jejich stranickou přísluš-
nost, tzn. označit 21 různých kandidátů; 

2) vybrat pouze jednu volební stranu (je 
to stejné, jako byste zaškrtli všech 21 kan-
didátů této strany); 

3) zaškrtnout určitý počet kandidátů (20 
a méně) a současně označit jednu volební 
stranu; v takovém případě se přidělí hlasy 

pro jednotlivé kandidáty a zbývající počet 
hlasů se přidělí nejvýše postaveným kandi-
dátům vybrané volební strany (např. ozna-
číte-li jednu volební stranu a navíc čtyři 
kandidáty, získají čtyři jednotlivě zaškrt-
nutí kandidáti po jednom hlasu a zbylých 
17 hlasů se přidělí prvním 17 kandidátům 
označené volební strany). 

„Dvakrát měř, jednou řež.“
I když se to na první pohled nemusí zdát, 
volební systém pro obecní zastupitelstva 
není složitý. Jen je potřeba si uvědomit, co 
se děje s našimi hlasy, abychom hlasovali 
efektivně. Při špatně zvolené strategii to-
tiž můžeme přispět ke zvolení jiného (vý-
še umístěného) kandidáta ze stejné listi-
ny, i když právě jeho úspěch jsme si třeba 
nepřáli. Pokud tedy preferujete konkrét-
ní kandidující stranu, je třeba velmi dobře 
zvážit případné hlasování pro kandidáty 
jiných stran, zvláště stojí-li v čele jejich lis-
tiny lidé, které v zastupitelstvu nechcete.

Nenechme se proto odradit. Výsledky 
obecních voleb mohou významně ovlivnit 
kvalitu našeho života. Argument, že jeden 
volič nemůže nic změnit, se opakovaně uká-
zal jako lichý ve všech typech voleb, a tím 
spíše to platí pro volby komunální. Navíc 
nezapomínejme, že být voličem je význam-
nou společenskou funkcí.

JAKUB CHARVÁT,

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO KATEDRY POLITOLOGIE

FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY  

J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Vměsících dubnu, květnu 
a červnu probíhala revita-

lizace parku před Dvořákovým 
gymnáziem. 

A jak se park proměnil? Od-
bor životního prostředí zajistil 
nové záhony s květinami (včet-
ně prostoru kolem středové-
ho sousoší) a doplnil alej o další stromy.  

TSM Kralupy zajistily komplet-
ní obnovu cestní sítě, kterou fi-
nancovaly z příspěvku od měs-
ta, za vše jim patří velký dík, 
následně park osadily novými 
lavičkami a koši. O výsledku 
se můžete při procházce pře-
svědčit sami, naše město je za-

se o kousek hezčí…

Jak se nenechat „nachytat“ u komunálek
■ Volby bývají právem označovány za svátek demokracie. Jsou okamžikem, kdy jsou občané tradičně v nejvyšší 
míře zapojeni do politického procesu. Občané navíc mohou jejich prostřednictvím přímo ovlivnit, jak bude 
vypadat správa věcí veřejných v následujícím volebním období. A obecní (neboli komunální) volby jsou v tomto 
smyslu obzvláště významné. Komunální politika totiž představuje úroveň vládnutí, která je občanům nejblíže; řeší 
problémy našeho každodenního života, a to přímo v místě, kde žijeme.

A jak je to u voleb  
do Senátu?  

Stačí načíst QR kód ;)

Dvořákův park láká k odpočinku 
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u 15. 6. ve 14:00 přijata žádost OO PČR o součinnost 
při pátrání po osmileté mentálně postižené dívce, která 
odešla rodičům z vozidla zaparkovaného v ul. Jiráskova. 
Informace z DS byly ihned předány hlídce, následně 
byla dívka odpovídající popisu prostřednictvím MKDS 
spatřena u fontány na Palackého nám., kam ve stejnou 
chvíli přijížděla hlídka MP. Na místě bylo zjištěno, že se 
jedná o hledanou dívku, která hlídce sdělila své jméno, 
neměla žádné zranění a uvedla, že hledá svého tatínka. 
Informace byly předány hlídce OO PČR. Ta po příjezdu 
na místo vyrozuměla zákonného zástupce, který se na 
místo ihned dostavil. 

u 25. 6. v 17:14 bylo na l. 156 přijato oznámení, že 
u silnice při výjezdu z Kralup směr Tursko jsou uvázáni tři 
psi. Hlídka na místě zjistila, že psi jsou velmi těsně uvázáni 
k sobě vodítkem k jedné z reklamních cedulí v blízkosti 
frekventované silnice. Jednalo se o dva středně velké psy 
a jednoho většího. Z důvodu velké agresivity psů je nebylo 
přítomnou hlídkou možné bezpečně odchytit. Bylo znát, 
že psi jsou vystresováni a vysíleni, ale pořád útoční při 
jakémkoliv pokusu o kontakt. DS byl kontaktován PET 
Medic, jehož zaměstnanec se dostavil na místo a hlídce 
MP pomohl pomocí odchytové tyče přemístit a přivázat 
postupně všechny psy na transportní lehátko. Poté byli 
převezeni na útulek Lesan. V útulku pak probíhal ještě 
nějakou dobu za přítomnosti strážníků dohled veterináře. 
Celá věc pak byla hlídkou MP ukončena krátce před 
půlnocí. Ani jeden ze psů neměl viditelné známky zranění 
a neměli čip. Majitel se tak dopustil přestupků podle 
zákona č.  246/1992 Sb., kdy nesmí nikdo zvíře opustit 
s úmyslem se ho zbavit a podle zákona č. 166/1999 Sb., 
kdy je majitel povinen nechat psa označit čipem. Celá 
věc byla postoupena příslušným orgánům k dalšímu 
šetření. Za opuštění zvířete hrozí majiteli pokuta až do 
výše 1 000 000 Kč. Následně se dne 29. 6. útulku Lesan 
přihlásila majitelka. Podle dosud zjištěných informací se 
jednalo o ženu, která událost o přivázaných psech oznámila 
na l. 156 a poté z místa odjela. Zjištěné informace předala 
MP příslušným orgánům k dořešení.

u 1. 7. v 02:39 prostřednictvím MKDS byla v ul. J. 
Palacha zaznamenána skupina osob, která popíjela 
alkohol. Následně jeden ze skupiny poodešel 

k zaparkovanému vozidlu a ukopl zrcátko. Hlídkou v místě 
bylo zjištěno, že se jedná o osobu mladistvou. Byla 
provedena orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu, která byla pozitivní. Na místo byla 
přivolána hlídka OO PČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu řešení. O věci byla vzhledem k věku chlapce 
informována také pracovnice OSPOD MěÚ. Následně 
byl předán zákonnému zástupci. Za porušení OZV 
(zákaz konzumace alkoholu na vymezených místech) 
byly osoby řešeny na místě příkazovou pokutou. Ta může 
být v případě porušení OZV stanovena strážníky do výše 
10 000 Kč, ve správním řízení pak do výše 100 000 Kč.

u 12. 7. v 23:26 na l. 156 přijato oznámení, že se v ul. 
Riegrova pohybuje skupina osob, kdy jedna z těchto osob 
měla rozbít dřevěnou lavičku u místní kavárny. Následně 
oznamovatel zaslal na služební e-mail také popis osoby 
a video, na kterém je chování osob zaznamenáno. Hlídka 
MP se spojila s hlídkou OO PČR, která přijala totožné 
oznámení. Následně hlídky v místě zaznamenaly osoby 
odpovídající popisu, které se mezi sebou hádaly. Osoba, 
která měla rozbít lavičku, se chovala dosti agresivně 
i vůči muži, který ke skupině osob nepatřil a seděl 
v blízkosti u stolu restaurace. Jelikož byl agresor svým 
jednáním nebezpečný sám sobě i svému okolí, byla mu 
nasazena služební pouta. Zbylé osoby byly poučeny 
a místo opustily. Následně byl agresor hlídkou MP 
převezen na služebnu OO PČR, kde si celou věc převzali 
k dalšímu řešení.

u 16. 7. v 9:15 hlídka MP při kontrolní činnosti v ulici Pod 
Hájem a okolí nalezla mezi budovami správy železnic rám 
jízdního kola. Na rámu byla patrná nálepka informující 
o forenzním značení. Torzo jízdního kola bylo hlídkou 
převezeno na služebnu MP. Podle čísla rámu byl pak 
z evidence forenzně označených jízdních kol zjištěn 
majitel, který byl strážníky telefonicky kontaktován. Ten 
uvedl, že odcizení kola oznámil PČR, ale MP neinformoval. 
Majitel si pak torzo kola převzal. 

Pokud je majetek forenzně označený, má majitel 
povinnost oznámit odcizení také MP. 

u 20. 7. v 00:05 zaznamenala DS prostřednictvím MKDS 
v ul. Husova ženu, která z květinové výzdoby města trhala 

květiny a ukládala je do příručního košíku. Následně se 
přesunula na Palackého nám., kde pokračovala v trhání 
dalších květin. Na místo již mířila hlídka MP, která 
pak ženu odpovídající popisu zastihla ještě u jednoho 
z květináčů na Palackého nám. Žena uvedla, že květiny 
trhá pro svoji maminku, která má narozeniny a ona 
nestihla koupit kytku. Za způsobení škody na cizím 
majetku byla žena řešena příkazovou pokutou. Odcizené 
květiny byly ženě hlídkou MP odebrány a o celé věci byl 
informován Odbor životního prostředí MěÚ Kralupy.

u 8. 8. ve 12:20 na l. 156 přijato oznámení ženy, 
že v dopoledních hodinách jejího psa při venčení 
napadl jiný pes a usmrtil ho, pes utekl z otevřených 
vrat přilehlého domu a majitelé v danou chvíli nebyli 
doma. Jelikož žena utrpěla drobné poranění na rukou, 
nechala se ošetřit a až poté celou věc oznámila. Hlídka 
se spojila s oznamovatelkou, která označila místo 
napadení a uvedla majitele psa, které zná. Dále sdělila, 
že na místě byli také sousedé a svědci celé události. 
Ti o incidentu informovali majitele psa, který přijel psa 
zabezpečit a domluvit se s poškozenou na řešení situace, 
poté z místa opět odjel. Hlídkou byl majitel telefonicky 
kontaktován, následně se dostavil na služebnu MP 
k podání vysvětlení. Muž strážníkům uvedl, že si je 
vědom veškeré zodpovědnosti za svého psa a za vzniklou 
situaci, která jej mrzí. Jelikož se majitelé psa dopustili 
přestupků tím, že nezabezpečili svého psa proti úniku 
z pozemku a nezajistili, aby nezranil nebo neusmrtil psa 
jiného chovatele, byla celá věc postoupena příslušným 
orgánům k dalšímu řešení. Majiteli tak hrozí pokuta až 
do výše 1 000 000 Kč.

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR

MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém

OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ – Městský úřad

OZV – Obecně závazná vyhláška

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY  

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

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

M ěstská policie Kralupy nad Vltavou 
nabízí ve dnech 17. 9., 25. 9., 1. 10.  

a 2. 10. 2022 v garážích objektu Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou, se sídlem Pa-
lackého náměstí č. 1, značení jízdních kol 
„syntetickou DNA“. 

Strážníci vaše jízdní kolo označí pomocí 
speciálního roztoku a varovnou nálepkou 
(Chráněno DNA - Městská policie Kralu-
py nad Vltavou), jízdní kolo vyfotografují 
a vyplní s vámi příslušné formuláře (při-
hláška do evidence jízdních kol a souhlas 
se zpracováním osobních údajů), které jsou 
potřeba pro zaregistrování jízdního kola do 
databáze městské policie a do mezinárod-
ní databáze. V případě, že se jedná o nové 
jízdní kolo, je vhodné přinést i doklad o ná-
kupu. Není to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je identifikovat 

jízdní kolo, odradit pachatele krádeží, mi-
nimalizovat podvody a urychlit vrácení 
jízdního kola majiteli. Forenzní značení 
je odolné a stálé proti běžnému mytí ko-
la, proti běžným chemikáliím i proti soli. 
Podrobné informace o forenzním značení 
jízdních kol naleznete na stránkách: www.
forenzniznaceni.cz

Jedinou povinností majitele, který si bude 
chtít nechat kolo takto označit, je dostavit se 
s ním, mít ho v dobrém technickém stavu, 
ČISTÉ A SUCHÉ, přinést hodnověrný do-
klad totožnosti a vyplnit příslušné formulá-
ře. Značení a registrace je zdarma. Aplika-
ce forenzního značení a registrace jednoho 
jízdního kola trvá přibližně 15 minut. Aby 
nedocházelo k dlouhému čekání zájemců, 
je nutné se na konkrétní termín dopředu 
přihlásit. Rezervační program je spuštěn 
na internetových stránkách www.bezpecne-
kralupy.cz a jeho prostřednictvím si můžete 
sami zarezervovat vhodný termín pro ozna-
čení kola. K rezervaci volného termínu mů-
žete také využít telefonní číslo 777 798 208.

Výše uvedené dny nejsou poslední, kdy si 
budete moci nechat označit své kolo. Tato 
akce bude v Kralupech nad Vltavou pokra-
čovat na jaře 2023.

Chraňte své kolo proti krádeži
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Plná znění výběrových řízení najdete na: www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:
Na externího spolupracovníka vedení samosprávy 
města – „městského architekta“
(na dohodu o provedení práce nebo smlouvu o dílo)

Nástup: dle dohody

Na referenta odboru výstavby a územního 
plánování 
(agenda památkové péče, na dobu určitou) 

Nástup: dle dohody

Na referenta odboru životního prostředí 
(agenda státní správy „nakládání s odpady“,  
poloviční pracovní úvazek) 

Nástup: od 1. 10. 2022, popř. dle dohody

Na referenta odboru sociálních věcí, 
školství a kultury (náhradní rodinná péče)

Nástup: ihned, příp. dle dohody

Na strážníka Městské policie  
Kralupy nad Vltavou

Nástup: ihned, popř. dle dohody

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.
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MUSICFEST KRALUPY – 20. ROČNÍK
V sobotu 8. října se na Základně v Lobečku uskuteční jubilejní 20. ročník tradič-
ního kralupského festiválku Musicfest. Letos ve složení těchto kapel: JAKUB DĚ-
KAN & Band - český zpěvák a textař spolupracující se skupinami ATMO Music, 
UDG, Rybičky 48, Marp a dalšími. S hudebníkem Pokáčem nazpíval píseň: „Co 
bejvávalo, už není.“ Jeho poslední sólová píseň „Děda“ má přes 17 mil. zhlédnu-
tí na YouTube. Jakub se jeví jako pozitivní člověk a svá vystoupení vždy doprová-
zí humornými poznámkami a tanečními kreacemi. Dále si můžete poslechnout 
kralupské kapely VOCAL BAND Markéty Aptové, GOTHIGH, DON TICHOT a další 
místní umělce. Večer bude zakončen Disco 80s & 90s After Party. Velké podě-
kování za podporu tohoto festiválku patří městu Kralupy nad Vltavou. Předpro-
dej vstupenek za 200 Kč a rezervace míst je možno na baru na Základně, nebo 
na tel. 606 150 479/607 506 316. 

MARKÉTA HRDINOVÁ

Infocentrum MěÚ Kralupy nad Vltavou nabízí k prodeji fotonálepku 
se sochou Švejka, cena je 12 Kč.

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ NA FACEBOOKU
Kralupský Zpravodaj má nový oficiální facebookový profil, najdete 
jej na adrese: https://www.facebook.com/KralupskyZpravodajOfi-
cialni, stačí jeden klik a zůstanete s námi i nadále ve spojení. Dě-
kujeme za přízeň.

MÁTE NÁMĚT NA TV REPORTÁŽ?
Pošlete jej na e-mail: dolezalova@prahatv.eu.

NOVÝ YOUTUBE KANÁL MěÚ KRALUPY n. Vlt.
Již čtvrtý měsíc funguje nový YouTube kanál „MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou“. Pokud si dáte odběr, aby vám žádné video neuteklo, budeme 
rádi. Děkujeme! 

ZŠ Václava Havla, Kralupy n. V., pořádá pro žáky 9. tříd ZŠ
přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
 výuka věnována typům úloh z testů dle státního zadání;
 délka kurzu = polovina listopadu – konec března;
 1 hodina týdně ČJ, 1 hodina týdně M;
 kurzy vedou zkušené středoškolské učitelky ČJ a M, absolventka FF UK Mgr. Mazourková a absolventka MFF UK Mgr. Binková;
 maximální počet žáků každého kurzu = 35;
 minimální počet žáků každého kurzu = 10;
 cena každého kurzu = 1 000 Kč, tj. za oba předměty 2 000 Kč.

Přihlášky s uvedením jména a příjmení žáka, ZŠ, jména a příjmení zákonného zástupce, e-mailovou adresou žáka i rodičů, telefonem žáka i rodičů přijímá do konce října 
2022 Mgr. Mazourková na adrese: mazourkova@edukra.cz. O podrobnější informace můžete požádat tamtéž.
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1100..  zzáářříí  22002222  

  
ZZŠŠ  KKoommeennsskkééhhoo..  PPrroohhllííddkkaa  pprroossttoorr  šškkoollyy,,  wwoorrkksshhooppyy,,  hhrryy,,  
zzáábbaavvaa..  VVššee  nnaa  ttéémmaa  VVOODDAA..

kkiinnoossttaann  nnaa  PPaallaacckkééhhoo  nnáámměěssttíí
1100::0000,,  1122::0000,,  1144::0000  fifillmm  PPOOVVOODDNNĚĚ  22000022
1166::0000  bbeesseeddaa  aa  vvzzppoommíínnáánníí  ss  hhoossttyy
vvýýssttaavvaa  PPOOVVOODDNNĚĚ  22000022  vv  ppřříízzeemmíí  bbuuddoovvyy  MMěěÚÚ

1100::0000--1177::0000  VVZZPPOOMMÍÍNNKKYY  NNAA  PPOOVVOODDNNĚĚ  
PPOO  DDVVAACCEETTII  LLEETTEECCHH

0099::0000--1133::0000  DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  nnaa  ZZŠŠ  KKoommeennsskkééhhoo  

aanneebb  PPOOVVOODDNNĚĚ  SS  NNAADDHHLLEEDDEEMM  

1133::0000  ddeecchhoovvýý  oorrcchheessttrr  ZZUUŠŠ  JJKK  BBAANNDD
1144::0000  NNEEZZMMAAŘŘII
1155::0000  ZZAAHHÁÁJJEENNÍÍ  SSLLAAVVNNOOSSTTÍÍ
1155::1155  GGAAUUDDEEAAMMUUSS,,  ffoollkklloorrnníí  ssoouubboorr  VVŠŠEE  PPrraahhaa
1155::4455  zzáájjmmoovvéé  úúttvvaarryy  DDDDMM  KKrraalluuppyy
1166::3300  ČČIIPPEERRKKOOVVÉÉ
1199::0000  VVOOXXEELL  ss  kkaappeelloouu
2200::3300  PPOORRTTLLEESSSS  ss  KKrryyššttooffeemm  MMiicchhaalleemm

1122::0000--2222::0000  OOSSLLAAVVYY    
KKRRAALLUUPPYY  NNAADD  VVLLTTAAVVOOUU LLEETT  MMĚĚSSTTAA  112200

ttrrhhyy  --  ddííllnniiččkkyy  
--  ffoottoobbooxx  --  fifillmmoovvýý  kkvvíízz  

vvýýssttaavvaa  vvýýttvvaarrnnýýcchh  pprraaccíí  žžáákkůů  zz  pprroojjeekkttuu  
EEVVRROOPPAA  22005500  --  KKrraalluuppyy  22005500  

PPoovvooddeeňň  vv   rr..   22000022
bbyyllaa  zzppůůssoobbeennaa  ddvvěěmmaa
vvllnnaammii  iinntteennzziivvnníícchh  ssrráážžeekk,,  
kktteerréé  zzaassááhhllyy  pprraakkttiicckkyy  
cc ee ll éé   pp oo vv oo dd íí   VV ll tt aa vv yy ,,
rroovvnněěžž  LLaabbee,,  ččáásstt  ppoovvooddíí  
OOhhřřee  aa  vvěěttššiinnuu  ppoovvooddíí  
DD yy jj ee ..   OO dd hh aa dd   pp rr ůů tt oo kk uu  
VVllttaavvyy  vv  PPrraazzee--CChhuucchhll ii  
ppřřii  kkuullmmiinnaaccii  bbyyll  55  330000  mm//ss  
oopprroottii  ddlloouuhhooddoobbéémmuu  pprrůů--
mměěrruu  114477  mm//ss  aa  nnaa  mmnnoohhaa
ttooccíícchh  ppřřeessááhhll  pprrůůttookk  hhoodd--
nnoottuu  pprraavvdděěppooddoobbnnoosstt ii  
vv ýý ss kk yy tt uu   11   00 00 00   ll ee tt ..
TTaattoo  ppoovvooddeeňň  ppoossttiihhllaa  cceell--
kkeemm  88  kkrraajjůů  zzee  ssttáávvaajjííccíícchh  
1144..  VV  KKrraalluuppeecchh  ssee  rroozzvvoodd--
nniillaa  nneejjeenn  řřeekkaa  VVllttaavvaa,,  
ZZáákkoollaannsskkýý  ppoottookk,,  aallee  ii  řřaaddaa  
ppřřííttookkůů..  KKrraalluuppyy  ssee  zzaařřaaddiillyy  
mmeezzii  nneejjvvííccee  ppoossttiižžeennéé
mměěssttaa  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..

HH ii ss tt oo rr ii ee   KK rr aa ll uu pp ::
PPrrvvnníí  ppíísseemmnnáá  zzmmíínnkkaa  
oo  KKrraalluuppeecchh  nnaadd  VVllttaavvoouu  
ssee  vváážžee  kk  rrookkuu  11225533..
AAžž  ddoo  ppoolloovviinnyy  1199..  ssttooll..  
ttoo  bbyyllaa  vveessnniiccee,,  jjeejjíížž  rroozz--
vvoojj  bbyyll  ssppoojjeenn  ss  bbuuddoovváá--
nníímm  žžeelleezznniiččnnííhhoo  uuzzlluu  
aa  vvzznniikkeemm  pprrvvnníícchh  cchheemmii--
cckkýýcchh,,  ppoottrraavviinnáářřsskkýýcchh  
aa  ssttrroojjíírreennsskkýýcchh  zzáávvooddůů..
MMěěsstteemm  ssee  KKrraalluuppyy  nn..//VVlltt..  
ssttaallyy  oodd  2222..  1111..  11990022..
VV  lleetteecchh  11991133--11996600  bbyyllyy  
ss íí dd ll ee mm   oo kk rr ee ss uu ..
DDaallššíí  rrůůsstt  mměěssttaa  bbyyll  ssppoojjeenn  
ss  pprroovvoozzeemm  KKaauuččuukkuu..  

33

33

ppaarrttnneerr  aakkccee::ppaarrttnneerr  aakkccee:: ssppoonnzzoorr  aakkccee::

 ppaarrttnneerr  aakkccee::

 s Kryštofem Michalem

Výstava POVODNĚ 2002 
v Kralupech nad Vltavou
aneb co nám vzala/co nám 
dala velká voda
Kdy: 8. 8.–10. 9. 2022
Kde: v přízemí budovy MěÚ 
Kralupy nad Vltavou

NAČTĚTE QR KÓD A PODÍVEJTE SE NA DALŠÍ 

MATERIÁLY K POVODNÍM ROKU 2002.
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OKOLNOSTI POVODNĚ 
Povodeň ze srpna 2002 byla způsobena dvěma vl-
nami intenzivních srážek, které zasáhly prakticky 
celé povodí Vltavy, rovněž Labe, část povodí Ohře 
a většinu povodí Dyje. Odhad průtoku Vltavy v Pra-
ze-Chuchli při kulminaci byl 5 300 m3/s oproti 
dlouhodobému průměru 147 m3/s, na mnoha to-
cích přesáhl průtok hodnotu pravděpodobnosti vý-
skytu 1 000 let (např. Malše). Tato povodeň postihla 
celkem 8 krajů ze stávajících 14. 

Ničivé záplavy v srpnu 2002 se nevyhnuly ani Kra-
lupsku. Rozvodnila se nejen řeka Vltava, Zákolanský 
potok, ale i řada přítoků, menších říček a potoků 
a zcela se naplnily rybniční soustavy, které přinášely 
mokrou zkázu, jejíž rozsah překonával všechny do-
sud známé povodně na území města. 

Zejména druhá povodňová vlna zaplavovala vše, 
co se nacházelo v záplavovém území: nemovitosti, 
mosty, chaty, zahrady, garáže, stromy… Bylo po-
škozeno 339 domů, k demolici určeno 16 domů 
a o život přišel jeden člověk. K zatopení centra Kra-
lup a části Lobečku došlo nečekaně uprostřed léta 
v míře, jakou nikdo nepředpokládal. V povodňových 
plánech se vycházelo z tzv. stoleté vody. Ta však byla 
navzdory jindy účinnému systému vltavských kas-
kád tento rok podstatně překročena. 

Jak již mnohokrát připomenuto, byla poslední 
velká povodeň v roce 1890. Uplynulo tedy od té do-
by 112 let. Co se tehdy stalo? Dlouhotrvající deště 
v roce 1890 způsobily zvýšený odtok povrchové vody 
po nasáklé půdě a následující průtrž mračen v již-
ních Čechách koncem srpna pohromu dokončila. 
Hladina řeky stoupla o 6,31 metru. Na památku té-
to mimořádné události dal obecní úřad v Kralupech 
zasadit pamětní kovovou desku do kamenného pilí-
ře železničního přejezdu ve Fügnerově ulici (dnes S. 
K. Neumanna). Na desce je ryska značící kam až do-
sahovala voda v roce 1890 (je to 155 cm nad chod-
níkem). Voda ze 14. srpna 2002 dosáhla dokonce 
120 cm nad původní rysku, hladina vody tedy byla 
v kritický den 275 cm nad chodníkem.
 
Zdroj: Zpráva o povodni v Kralupech nad Vltavou 
8. 8. 2002–29. 8. 2002. 

PRŮBĚH POVODNĚ  
A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Datum Hodina Nejdůležitější události

8. 8. 2002 18:00
Vyhlášení II. stupně 
povodňové aktivity

12. 8. 2002 10:15
Vyhlášení III. stupně 
povodňové aktivity

12. 8. 2002 18:00
Vyhlášení nouzového 
stavu s platností  
do 22. 8. 2002

19. 8. 2002 14:00
Odvolání III. stupně 
povodňové aktivity

21. 8. 2002 13:00
Odvolání II. stupně  
povodňové aktivity

26. 8. 2002 24:00
Prodloužení nouzového 
stavu do 29. 8. 2002

29. 8. 2002 24:00
Ukončení nouzového 
stavu

Jak vypadá naše město 
20 let po povodni?

2002 – ROK POVODNĚ 2022 – DNEŠNÍ STAV
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J e neděle odpoledne (25. 8. 2002) a jsem 
požádán Redakční radou Kralupského 

Zpravodaje o svůj pravidelný příspěvek.
Pokusím se pouze vyjádřit několik fak-

tů i svých osobních zážitků, názorů a my-
šlenek.

Podrobnou zprávu o povodí v našem 
městě připravuje ve spolupráci s naší po-
vodňovou komisí Ing. Jan Papež, zpraco-
vatel povodňových plánů našeho města 
a odborný poradce naší povodňové komi-
se. (Včasnost a kvalita této zprávy je velmi 
důležitá pro získání státní pomoci podle 
zákona 12/2002 a dá se předpokládat, že 
by pomoc mohla být v řádech desítek mi-
lionů. Termín odevzdání průběžné zprávy 
na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR je do 
29. 8. 2002).

Co naše město v minulých dnech prožilo? 
Takzvaná „stoletá” voda v roce 1890 zvedla 
hladinu Vltavy v Kralupech o 6 m, současná 
povodeň téměř o 2 m více.”

Hovoří se o 500-1 000leté povodni, na 
kterou nemohl být nikdo připraven. Pro na-
še město byly navíc tři místní vážná ohro-
žení města. Jednalo se o potopení lodě 
s pískem zakotvenou na patkách horkovo-
du před mostem pro předcházení a případ-
nou likvidaci možných přehrad řeky před 
městem (železniční most do Chvatěrub) i za 
městem (most ve Veltrusech).

Další možné ohrožení města (které ne-
budu komentovat) bylo dáno úniky chló-
ru z neratovické Spolany. V takto vypja-
té atmosféře v našem městě pracovalo bez 
odpočinku několik stovek lidí, kteří často 
nasazovali i své životy. Podle zákona má 
hlavní zodpovědnost při povodni místní 
povodňová komise - krizový štáb. V povod-
ňových plánech připravená necelá dvacítka 
lidí se v průběhu povodně rozrůstala o další 
desítky většinou dobrovolných spolupra-
covníků a pomocníků.

V celostátních sdělovacích prostředcích 
(televize Prima) se objevovaly různé in-
formace a postřehy z našeho města, kte-
ré (mimo objektivních a pravdivých fak-
tů) obsahovaly neúplné informace, fámy, 
polopravdy či doslovné lži. Velkou roli zde 
hrály emoce, výběr oslovených spoluobča-
nů i velké umění „televizní střihové cenzu-
ry”- tj. vybrat z množství vět ty potřebné. 
Výrok, že „starosta pro město udělal h…,” 
nebudu teď komentovat, ale zatracování či 
zesměšňování činnosti celé povodňové ko-
mise - krizového štábu města je buď velká 
hloupost či lidský „hyenismus“, nebo cílená 
předvolební kampaň.

Desítky poctivých a pracovitých lidí si 
toto určitě od svých spoluobčanů nezaslou-

ží. V rámci všech postižených měst a obcí 
máme v Kralupech jednu zbytečnou oběť, 
mimokralupského občana, která vznikla 
z hazardu a nerespektování uzavírky komu-
nikace. Hlavní kritika i jednotlivé stížnosti 
spoluobčanů byly zaměřovány na nedosta-
tečnou místní informovanost. Město ne-
má své rádio, nevlastní kabelovou televizi 
(soukromá firma zpracovává pro město 2x 
měsíčně místní televizní zpravodajství), 
finanční prostředky od České rafinérské 
byly použity pro instalaci zvukových sirén 
s možností hlášení důležitých informací. 
Tento důležitý informační prostředek byl 
vyřazen z činnosti (centrála na služebně 
MP) při nepředpokládaném zvýšení vodní 
hladiny. Rozhodnutím RM (červen 2002) 
se bude služebna MP v rámci reformy ve-
řejné správy přemisťovat do areálu býv. 
ČSAD, takže neopakování této situace bude 
zajištěno. Ostatní mobilní prostředky (vo-
zy policie, hasičů, megafony apod.), budou 
celostátně vybaveny modernější technikou.

A nyní zpět k průběhu povodní. Povod-
ňová komise se do 25. 8. sešla na 17 jedná-
ních (v nejkrizovějších dnech 3x) a řešila 
dle zákona nejdříve situace ohrožující ži-
voty obyvatel.

Rozhodující byla evakuace obyvatel. Nej-
více dramatická byla evakuace autobusy 
v úterý 13. 8. pro levobřežní část Kralup 
(po trať Kralupy - Děčín), kdy nám odjez-
dy zpozdila akce potopení lodi (odstřel až 
v 17:00 hod.) a viadukty se začaly zapla-
vovat.

Další prudké a celorepublikově nečekané 
stoupání hladiny nás v nočních hodinách 
postavilo před otázku evakuace dalších ob-
jektů za trati (sídliště Hůrka a další). Pytle 
s pískem začaly být zbytečnou prací a roz-
hodnutí o evakuaci až za světla, v ranních 
hodinách, bylo snad správné. Nemám v této 
době čas popisovat všechny další momenty 
a události, v budoucnu snad bude čas vše 
řádně vyhodnotit, zdokumentovat a vzít si 
„poučení”.

Město i jednotlivci mají k dispozici tisíce 
fotografií, videozáznamy, stovky záznamů 
jsou ve třech povodňových knihách (kde 
jsou důležité záznamy přijatých a odesla-
ných zpráv z informačního centra krizo-
vého štábu).

Musím též připomenout, že naše město 
fungovalo také jako dobrovolné a neoficiál-
ní středisko (hlavně v oblasti humanitární 
pomoci) pro nejbližší postižený region, ale 
např. názor p. Dolejše (MF Dnes - 21. 8.), že 
„Krizový štáb v Kralupech selhal při ochra-
ně zámku ve Veltrusích“ je slušně řečeno 
hluboká neinformovanost a neprofesionál-

nost celostátních sdělovacích prostředků.
Vzhledem k situaci v okrese Mělník jsme 

se snažili řešit situaci bez pomoci okresních 
a krajských krizových štábů. (Hodnocení 
jejich činnosti budou provádět jiní).

Zároveň chci říci několik upřímných slov: 
Ať si každý sám u sebe provede „inventuru”

toho, co udělal dobře či špatně, co byla 
jeho povinnost i co udělal nad její rámec.

V krizových situacích se projeví klady 
i zápory lidských povah, poznáte schopné 
a obětavé spolupracovníky či pravé přáte-
le. Ať se každý se svým svědomím vypořá-
dá. Zda něco udělal, či stále koná proto, je 
to jeho zaměstnání, služební povinnost, či 
prostá lidskost. Nebo opačně, zda to není 
jen snaha zneužít krizové situace a pro se-
be „něco získat”.

Město ruší plánované akce v rámci oslav 
100 let města. Pochopitelné je, že určené 
finance se věnují na nápravu škod povod-
ně. (Zároveň požádáme ty, kteří peníze již 
městu věnovali). Budou se konat pouze be-
nefiční koncerty apod., jsou před námi ko-
munální volby a úplnou „inventuru” povod-
ně bude muset dokončit nová samospráva.

Proto nechci předčasně děkovat zvlášť 
žádnému místnímu spolupracovníkovi, po-
licistovi, hasiči, podnikateli, dobrovolní-
kům z řad občanů apod. Určitě bych na ně-
koho zapomněl, nebo dosud o něm nevím.

Z mimokralupských mohu upřímně po-
děkovat zatím p. Tomáši Teplíkovi, poslanci 
Parlamentu ČR, který nám „bez vyzvání” 
byl velmi nápomocen. Dobrovolníci - vět-
šinou studenti a mladí lidé z České Lípy. 
Byli vyzváni místní radnicí a na úkor svých 
prázdnin, dovolených, městu velmi pomá-
hali. Bylo i velmi líto, že někteří místní ob-
čané na ně jen koukali”.

Podrobné výčty kralupské i mimokra-
lupské „humanitární pomoci” budou zve-
řejněny.

Za největší dary mohu dnes poděkovat: 
1,5 milionů Kč od České rafinérské, part-
nerskému městu Ikast v Dánsku (20 vel-
kých vysoušečů s příslušenstvím, z toho 
12 nových, 1 vysoušeč v hodnotě 2,5 tis. 
EUR), partnerskému městu Hennigsdorf 
v Německu za finanční dar 25 tisíc EUR 
a nové menší sušičky i připravenou další 
finanční a materiální pomoc. Za materiální, 
technickou i organizační pomoc Kaučuku 
a. s., podnikateli Ing. Vratislavu Veselému 
a mnoho dalším.

AUTOR TEXTU: MGR. PAVEL RYNT,

STAROSTA MĚSTA V ROCE POVODNÍ 

Text psaný pro: Zpravodaj města Kralupy 
nad Vltavou - speciál POVODEŇ v r. 2002.

SRPEN 2002 - STAROSTI PANA STAROSTY
Ohlédněme se zpět časem a připomeňme si, jak prožíval období povodní tehdejší starosta Pavel Rynt...
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■ Srpnová „stoletá voda“ se dotkla 
i strážníků MP. Ve čtvrtek dne 
8. 8. 2002 byla svolána povodňová 
komise, kde velitel MP, pan Rudolf 
Novotný, informoval o hrozícím 
riziku povodně očekávaném v pátek 
dne 9. 8. 2002. Od toho dne nastaly 
strážníkům dlouhé dny a noci, kdy 
bylo zapotřebí každého. 

 
 Dne 12. 8. 2004, v pondělí, kdy byl po-
vodňovou komisí vyhlášen již III. stupeň 
povodňové aktivity, se podařilo povolat 
prakticky všechny zaměstnance MP, kteří 
se poté aktivně zúčastnili pomoci při po-
vodních v Kralupech nad Vltavou. Strážní-
ci MP byli rozděleni do hlídek, zajišťovali 
uzávěry ve městě, megafonem vyhlašovali 
informace pro občany o zabezpečení svého 
majetku a neustále monitorovali okolí řeky 
Vltavy a přilehlých potoků.

 
 Dne 13. 8. 2002, v úterý, byl vyhlášen 
stav nouze a uzavřela se železniční doprava 
Praha – Kralupy nad Vltavou. Stálá služba 
MP vyhlašovala sirénami informace pro 
občany o nouzovém stavu, hlídky MP pak 
i ručními megafony. V ohrožených oblas-
tech, jako byla t. č. ulice Ve starém Lobečku 
a Vltavská, hlídky MP pomáhaly při eva-
kuaci obyvatel. Toho dne, v 16:00 hodin, 
začala evakuace služebny MP do prostor 
garáží HZS v ul. Přemyslova, kde zaměst-
nanci „žili“ doslova v bojových podmín-

kách, odpočívali na vojenských lehátkách 
v garáži na zemi a jedli, co sehnali. Pár ho-
din odpočinku, stále v plné výstroji, muselo 
stačit. Kamerový systém, vysílačky, zbraně 
a nábytek služebny MP byly přemístěny do 
I. patra budovy Palackého náměstí č. p. 6 
a k nim byla zajištěna ostraha po celou do-
bu povodní ve složení městských strážníků. 
Zásobit tuto ostrahu jídlem, vodou a oble-
čením bylo v zatopené oblasti možné jen na 
člunu. Ostatní strážníci MP zajišťovali eva-
kuaci obyvatel na postupně se zatopujících 
sídlištích a zajišťovali také veřejný pořádek. 
Jako první přijela na pomoc MP Kladno, 
devět strážníků se dvěma služebními vozy. 
Ve společných hlídkách pomáhali při zajiš-
ťování příjezdových komunikací a proti ra-
bování domů v zatopených lokalitách. Stále 
pokračovala evakuace, a to ze sídl. Cukro-
var, Hůrka a k nim přilehlých ulic. Strážníci 
byli bez odpočinku a unavení. 

 
 Dne 15. 8. 2002, ve čtvrtek, v 4:50 hod. 
zaznamenali strážníci MP příznivou zprávu 
- pokles vody. Neustále se však v evakuo-
vaných oblastech hlídalo, aby nedocházelo 
k rabování. Strážníci zajišťovali zákaz pří-
stupu do domů postižených povodní, kam 
nejdříve musel statik. 

Stále zajišťovali dodržování zákazu vjez-
du do města, hlídali propadající se břeh na 
nábřeží J. Rysa, shromažďovali dobrovol-
níky na pomocné práce. Další nabídnutou 
pomoc pak přijali od MP Hořice, pět stráž-
níků a jedno služební vozidlo.

V dalších dnech, kdy voda opadla, ne-
ustále kontrolovali zatopené objekty, za-
jišťovali chod při čištění zatopených ko-
munikací a informovali obyvatele města 
o humanitní pomoci. 

 V sobotu dne 17. 8. 2002 přijela na pomoc 
MP Chodov, čtyři strážníci a jedno služeb-
ní vozidlo. A co je neméně důležité, začali 
s úklidovými pracemi na služebně MP. 

 Od neděle 18. 8. 2002 prováděli strážníci 
nepřetržitý dohled nad vyplácením soci-
álních dávek na Městském úřadu Kralupy 
a asistovali plynařům při otevírání bytů 
v zatopených lokalitách, vyvěšovali letá-
ky na poškozené domy ohledně kontroly 
statikem. 

 Dne 19. 8. 2004 přijela pomoc z MP No-
vé Sedlo u K. Varů, dva strážníci a jedno 
služební vozidlo. 

 Ve středu 21. 8. 2002 byla postupně z ga-
ráže HZS přemístěna služebna MP do I. pa-
tra budovy, do prostor nad bývalou služeb-
nou MP, tento prostor prozatímně poskytla 
ZUŠ. Neopomeneme ani podíl pomoci vo-
jáků z VÚ Dobronín a VÚ Slaný. Všichni 
zaměstnanci MP odpracovali několik set 
přesčasových hodin, a z toho jich na po-
vodňové konto věnovali 395.

BOHUMILA KASALOVÁ

Povodeň 2002 očima strážníků MP
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Městská KNIHOVNA ZÁŘÍ 2022
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel. 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

Čtenářský klub pro dospělé 
Čtete rádi? Chcete poznat nové přátele ke 
sdílení svých čtenářských zážitků? Uvítá-
te rady při výběru literatury? Zveme vás 
na dostaveníčko čtenářů do naší městské 
knihovny… Při kávě a čaji si budeme povídat 
o všem, co vás zajímá ze života knih. Dozví-
te se, jakou literaturu můžete v knihovně 
najít, jaké služby můžete využívat, doporu-
číme vám také zajímavé knižní tituly. Může-
me se zaposlouchat do některé z audioknih, 
přečíst si úryvky z knižních novinek nebo 
se podělit o své dojmy z přečtených knih.  
První čtenářský podvečer se usku-
teční v pondělí 19. září 2022 ve stu-
dovně knihovny od 17:00 hodin. Svou 
účast nám můžete oznámit na e-mail: 
mvs@knihovnakralupy.cz nebo telefonicky 

na č. 315 729 554. Dostaveníčko je určené 
všem zájemcům o četbu, nejen registrova-
ným čtenářům knihovny. 

Upozornění: Studovna knihov-
ny bude pro veřejnost v pondělí 19. zá-
ří 2022 otevřena pouze do 16:30 hodin.  

Uzavření knihovny  
od 14. října 2022
Vážení čtenáři, upozorňujeme vás 
na uzavření knihovny od pátku  
14. října, kdy bude v knihovně zahájena 
revize knihovního fondu. Přijďte si v do-
statečném předstihu vybrat z nabídky knih 
pro děti i dospělé čtenáře. Bližší informace 
uveřejníme v říjnovém Zpravodaji.  

ŠÁRKA PÁNKOVÁ, 

VEDOUCÍ KNIHOVNY

Městské MUZEUM ZÁŘÍ 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

Milí čtenáři, vítáme vás po prázdninách 
a zde jsou muzejní akce pro vás.

Úterý, středa a pátek  
(13. 9. , 14. 9. , 16. 9.)
Zveme pedagogy se školami ZŠ i SŠ do mu-
zea na doprovodný program „Seifertova po-
ezie hrou“ k 27. ročníku Festivalu poezie 
a přednesu Seifertovy Kralupy.
Uvítáme i širokou veřejnost – více informací 
na muzejním webu. 

Čtvrtek 15. září v 17:00
Jste zváni na první podzimní vernisáž krát-
kodobé výstavy: Tři desetiletí činnosti Měst-
ského muzea v Kralupech n. Vlt. Nebudou 
chybět doprovodné programy nejen pro škol-
ní mládež, ale i pro veřejnost.

Pátek až sobota  
16. 9.–17. 9. 2022 
Uskuteční se již 27. ročník Festivalu poezie 
a přednesu Seifertovy Kralupy s bohatým 
programem hlavně v prostorách KaSSu.

IVETA BENDÍKOVÁ

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

zajímavosti, videa, obrázky.

ČTEME Z KNIHY NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
Výstava Ladislav Rosík – FOTOGRAFIE (16. 6.–13. 8.)
Děkujeme za krásné připomenutí dob minulých na fotografiích p. Rosíka, T. S. + Z. O.
Děkujeme všem. Květa Rosíková
Zejména portréty – vyzařující krásu – mě okouzlily. Děkuji, Strouhalová
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30 let s vámi!
Muzeum slaví kulaté výročí 

(1992 - 2022). V dalším vydání 
Kralupského Zpravodaje se 
můžete těšit na vyprávění 
o okolnostech jeho vzniku 

a dalším působení ve městě. 
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ZÁŘÍ 2022

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

Ohlédnutí za létem
Dne 16. června 2022 proběhla v KaSS Vlta-
va Akademie 2022. Ve více jak tříhodinovém 
programu se představilo mnoho zájmových 
útvarů. Hrálo se na hudební nástroje, tančilo 
se a diváci mohli zhlédnout i sportovní ukáz-
ky. V předsálí byl prostor pro výtvarné prá-
ce, keramiku, ukázku lego robotiky, ale také 
nádherné kostýmy z útvaru šití. Dobrovolné 
vstupné bylo přidáno k již vybrané částce při 
Charitativním běhu pro čtyři středoškoláky 
s Downovým syndromem. Díky tomu bylo pře-
dáno celkově 4 800 Kč. Všem moc děkujeme.  

Festival přednesu a poezie 
Seifertovy Kralupy
Součástí Festivalu přednesu a poezie Seifer-
tovy Kralupy bude 16. září v 16:30 hod. pro-
bíhat v kinosále KaSS Vltava předání diplomů 
z recitační soutěže, která proběhla v červnu. 
Hlavním hostem bude písničkář Pavel Čadek, 
vstupné zdarma. 

Tábory pro děti
Současně s probíhajícími tábory v Mokrosu-
kách pořádalo DDM příměstské tábory a kem-
py. Speciální PT byl i pro ukrajinské děti.
O tom, že jsou děti na táborech spokojené, svěd-
čí i zpráva poslaná manželi Hladíkovými: „Dobrý 
večer, ještě jednou chceme poděkovat za tábor 
pro děti. Za spoustu zážitků, her a poznání pro 
děti všeho možného, co ještě nepoznaly. Všem 
moc, moc děkujeme za naši dceru, která byla na 
prvním táboře, a byla velice spokojená.“ 

Pohádková cesta s kašpárkem
V sobotu 18. června 2022 se konala na pravém 
břehu Vltavy Pohádková cesta s kašpárkem. Děti 
si mohly projít krátkou trasu, na které je čekalo 
mnoho stanovišť s pohádkovými postavami. 

Oslavy 120 let povýšení 
Kralup na město
Přijďte s námi oslavit 120 let města a vzpome-
nout si na těžké chvíle, které Kralupy zažily při 
povodních před 20 lety. V sobotu 10. září na 

Palackého náměstí budou pro děti připraveny 
dílničky a bohatý program. 

Podzim v Mokrosukách 
Nabízíme volné termíny v ubytovacím areálu 
Mokrosuky. Krásná krajina zaručí nejen relaxa-
ci, ale také možnost výletů za památkami. Pod-
zim je také ideální čas vyrazit do lesa. K dispo-
zici jsou chatky s možností ubytovat až 46 osob, 
v areálu je dalších 13 míst apartmánového ty-
pu. POZOR! Volný termín na Silvestra! Přijeďte 
s partou přátel oslavit příchod Nového roku. 

Na zájmové útvary je možné se přihlašo-
vat od 2. 9. 2022 přes systém DOMEČEK. 
Většina zájmových útvarů začíná od 19. 9. 

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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Změny jsou srdečním tepem naší plane-
ty a životů nás všech. Jsme vděční, že 

i my jsme mohli vykročit různými změnami 
k modernizaci služby. Za to vděčíme vede-
ní města Kralupy nad Vltavou, které naši 
organizaci nejen financuje, ale i podporuje. 
Další poděkování míří všem sponzorům, 
kteří přispěli na nákup našeho nového vo-
zidla v projektu Sociální automobil  společ-
nosti KOMPAKT spol. s r. o.

NOVÁ PEČOVATELNA
Náš tým pečovatelek potřeboval zázemí, 
kterého se nám všem dostalo s novou míst-
ností, kterou jsme si mohli vybavit praktic-
ky podle našich potřeb. Nově naší místnosti 
dominuje velkoplošná tabule, která nám 
slouží pro přehled péče u všech klientů. Ka-
ždá pečovatelka má dnes nejen skříň na 
osobní věci, ale i stůl a zamykatelný kon-
tejner. Zaměstnanci se tu schází u porad, 
přijímají požadavky našich klientů a se-
tkáváme se tu u oběda. 

NOVÁ INTERNETOVÁ KAVÁRNA
Ze staré místnosti, kde se scházely pečova-
telky, a kde už nám bylo těsno, se stala nová 
internetová kavárna. Bude sloužit našim 
seniorům nejen k posezení a popovídání, 
ale plánujeme zde učit seniory na počítači. 
Mohli by se tak naučit přínosné dovednosti 
jako je komunikace na WhatsApp, objed-
nání nákupu nebo sepsání e-mailu. Novou 

místnost mohou využít i organizátoři růz-
ných kroužků pro seniory (např. výuka ja-
zyka, rukodělné práce, šachy).

NOVÝ AUTOMOBIL

V červnu jsme získali pro naši terénní pe-
čovatelskou službu nový automobil Dacia 
Lodgy. Díky dalšímu vozidlu můžeme za-
jistit péči více klientům nejen v Kralupech 
nad Vltavou, ale i v blízkém okolí. Za celý 
náš tým děkuji všem sponzorům. 

PETRA URBANOVÁ, ŘEDITELKA DPS

P o letní přestávce obnovíme společná 
setkání a činnosti v rámci projektu 

V Kralupech společně. S finanční podpo-
rou města Kralupy budeme pokračovat 
v tvořivých dílnách dětí a seniorů i v ze-
měpisných přednáškách. Také zájemci 
o „seniorskou“ němčinu se budou opět 
pravidelně scházet ve čtvrtek dopoledne. 
Nabídneme vám i další příležitosti pro ak-
tivní trávení volného času a akce dle va-
šeho zájmu.

Na jaře měla úspěch beseda s paní Ivou 
Hüttnerovou, a tak rádi navážeme podob-
ným programem. Tentokrát to bude po-
vídání s paní Ivankou Devátou.

 Ivanka Devátá je známá herečka s vel-
kým vypravěčským talentem. Možná máte 
v knihovně její knížky povídek, které s nad-
hledem a humorem líčí životní zkušenosti.

Program bude doprovázen známý-
mi písničkami, které si můžete spo-
lečně zazpívat s harmonikářem, tak 

jak to bylo na červno-
vém setkání Vítání léta 
v zahradě domů s pe-
čovatelskou službou.

Těšíme se na všechny zájemce
z Kralup i okolí 14. 9. 2022 ve 13:00 hodin ve 
společenském sále zeleného domu s pečovatel-
skou službou na sídlišti Cukrovar.

DAGMAR KNÖPFELMACHEROVÁ, 

V KRALUPECH SPOLEČNĚ

T entokrát bych se chtěl zaměřit na pro 
nás poněkud exotická jídla z mořských 

i suchozemských živočichů. O Francouzích 
je známo, že snědí téměř vše, co se ve slad-
kých i slaných vodách hýbe, a že to umí 
dobře připravit. Známy jsou jejich úpra-
vy všemožných ryb, ale i žabích stehýnek 
a hlemýžďů. Z čeho pramení obliba těchto 
pokrmů v takové staré a vyspělé kultuře? 
Myslím, že je to z velké chudoby a nedostat-
ku u širokých vrstev obyvatelstva v minu-
lých staletích od časného středověku. Kdo 
někdy projížděl francouzským venkovem 
a měl čas a příležitost věnovat pozornost 
starým venkovským lidovým obydlím, mu-
sel si povšimnout jejich drobné velikosti 
a skromného provedení. Venkovské do-
my našeho selského baroka se s tím nedají 
srovnávat. Z toho srovnání je pochopitel-
né, že francouzský venkovan z nouze snědl 

vše, co zvládl chytit a ulovit. Teprve během 
staletí se z těchto pokrmů, původně z nou-
ze, staly delikatesy. Rád bych zjistil, jak se 
francouzské postupy srovnávají s přístu-
pem naší Magdaleny Dobromily.

Např. u šneků jsou oba základní přístupy 
v podstatě totožné. Je třeba je alespoň dva 
týdny nechat o hladu vytrávit a potom je 
rychle usmrtit a kuchyňsky upravovat. Po-
drobněji se mi o usmrcování psát nechce. 
Způsoby přípravy jsou v podstatě totožné, 
uvařené a posekané šnečí „maso“ se spo-
lu s kořeněným máslem plní zpět do ulit 
a lehce se zapéká. V jednom případě podle 
Magdaleny se šnečina jí s nastrouhaným 
křenem okořeněným trochou cukru a octa. 

Žabí stehýnka se dle francouzského po-
stupu máčí v mléce a obalují v mouce, po-
tom se smaží na másle na pánvi. Do más-
la se na pánev potom dá nasekaný česnek 

a bylinky a polijí se tím stehýnka. Podle 
Magdaleny se stehýnka obalují v mouce 
a vejci a v jemné strouhance. Smaží se na 
pánvi. Případně se dusí na másle s petržel-
kou a přelijí se bílou jíškou s muškátovým 
květem.

U Magdaleny je i jeden recept na přípra-
vu mušlí, tedy slávek. Mušle se dají na ren-
dlík s rozpuštěným máslem a podlité bílým 
vínem se nechají dusit. Až se otevřou, serví-
rují se s kouskem citronu, případně s opra-
ženou strouhankou okořeněnou citronovou 
kůrou, šťávou a muškátovým květem. 

Obdobně se dle Magdaleny mohou při-
pravovat i „austrije“ – ústřice, které jsou 
ovšem nejlepší syrové pokapané citrono-
vou šťávou.

Z korýšů se Magdalena nejvíce věnuje 
přípravě u nás domácích raků.

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA 

Stravování v proměnách času III.

Senioři, přijďte mezi nás!

Poděkování za podporu a financování změn v DPS
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jubilanti�
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří 
oslaví V ZÁŘÍ 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
Václav Panocha

Marcela Hájková

85 let 

Mgr. Jaroslava Kubíčková

Hana Froňková

Ing. Miroslav  Kýn

Jarmila Spalová

Ivona Dvořáková

Jiří Kratochvíl

90 let
Zdenka Čopíková

Ing. Václav Stinka

91 let 
Anna Minářová  
(dodatečné přání)

MVDr. Josef Křikava

93 let Marie Modrá

94 let
Růžena Spěváčková

Ludmila Kdérová

95 let
Josef Fišar

Eliška Krejčová

96 let Miroslava Faměrová

poděkování�
Vřelé díky patří panu TOMÁŠI MOTYČKOVI, veliteli 
HZS Středočeského kraje v Kralupech nad Vltavou, 
za odevzdání mé ztracené peněženky dne 20. 7. 
2022 na služebnu Městské policie v Kralupech n. Vlt.
Dále děkuji STRÁŽNÍKŮM MĚSTSKÉ POLICIE, kteří 
mi nalezenou peněženku ochotně přivezli až domů.
Za poctivost ještě jednou všem děkuji. EVA SUKOVÁ

IZRAELSKÉ TANCE  
V KRALUPECH

Již popáté se letos v Kralupech nad Vltavou 
uskutečnil mezinárodní seminář izraelských tanců 
Machol Čechia. Na osmdesát účastníků z několika 
zemí absolvovalo náročný taneční program, který byl 
v pátek 15. července okořeněn veřejnou ukázkou 
tanců na venkovním koupališti. Za slunečného 
počasí působila veselá atmosféra téměř dojmem, 
jako bychom se přenesli na pláže v Tel Avivu.
Rádi bychom proto poděkovali za dokonalou spolu-
práci při organizaci venkovní ukázky.
Příští rok zase na viděnou.

ONDŘEJ NOVÁK A TANEČNÍ SKUPINA BESAMIM

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

11. 6.  Pavel Prokop 59

12. 6.  Marie Hořáková 85

12. 6.  Libor Bartůšek 60

3. 7.  Jan Vlastník 32

4. 7.  Irena Švehlová 70

14. 7.  Helena Vaněčková 70

16. 7.  Vlastimil Penc 87

16. 7.  Jiří Sládek 39

24. 7.  Jiřina Černovská 81

28. 7.  Slávka Špádová 76

30. 7.  Pavel Štrobl 79

2. 8.  Helena Rezlerová 95

7. 8.  Marie Jelínková 77

11. 8.  Ladislav Kurfiřt 88

Dne 23. 8. 2022 tomu byly dva 
roky, co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička 
paní MARIE BAUEROVÁ. 
S láskou vzpomínají děti Katka, 
Tomáš a Štěpán s rodinami.

Dne 17. 9. 2022 uplyne 10 let 
od úmrtí MARIE CZIBIKOVÉ, 
kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku, děkujeme, Vlaďka a 
Jana s rodinami.

Dne 9. 9. uplyne jeden rok, kdy 
nás opustila JIŘINA LHOTSKÁ, 
stále vzpomínají manžel a dcery 
s vnoučaty.

Scházíš nám, ale v našich 
srdcích a vzpomínkách stále 
zůstáváš. 23. 9. 2021 nás 
navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan 
JAROSLAV ŠESTÁK. S láskou 

stále vzpomínají manželka a dcera Dita 
s rodinou.

Dne 16. září 2022 uplyne 15 
let od úmrtí pana VÁCLAVA 
TURKA z Kralup nad Vltavou, 
stále vzpomíná manželka Eva 
a děti Eva, Václav a Jaroslav 
s rodinami. 

vzpomínky�

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

vás zve na vycházku po Vyšehradu.
Kdy? V sobotu 24. září 2022

Vyšehrad  je historické  hradiště,  hrad  a  pev-
nost  v  Praze, na skále nad pravým břehem 
řeky Vltavy na jižním okraji historického města, 
ve čtvrti  Vyšehrad. Na  Vyšehradském hřbito-
vě se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou 
pochovány významné české osobnosti, nachází 
se zde i nejstarší pražská  rotunda sv. Martina. 
Dnes parkově upravený a veřejně přístupný are-
ál je od roku 1962 národní kulturní památkou.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradič-
ně v 8:42 hod. na Masarykovo nádraží. Dále bu-

deme pokračovat pěšky na hlavní nádraží, odkud 
pojedeme metrem do stanice Vyšehrad a dále 
pěšky ke kostelu svatého Petra a Pavla, kde se 
v 10:30 hodin sejdeme s mimokralupskými čle-
ny a PhDr. Evou Havlovcovou, která nás seznámí 
nejen s historií Vyšehradu, ale zavede nás také 
na Slavín, kde nám bude vyprávět o slavných 
osobnostech, které jsou zde pochovány. 

Tato vycházka je realizována s finanční pod-
porou MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová.

rodáci�
Výbor rodáků připravuje podzimní zájezd 
na čtvrtek 13. října. 
Navštívíme barokní zámek Jemniště.
Zájemci se mohou hlásit na tel.:
728 939 510.
Těšíme se na další setkání se členy a příz-
nivci spolku.
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 NABÍZÍM odvoz staršího nábytku na skládku. Vyklízení 
bytů, sklepů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme coko-
liv. Rozumná cena. Tel.: 773 484 056.
 KOUPÍM jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV... 
Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.

 KOUPÍM staré pohlednice, bankovky, vyznamenání, mili-
taria, filmové plakáty apod. Tel.: 608 420 808.
 KOUPÍM LP gramofonové desky, i sbírku. Přijedu. 
Tel.: 721 442 860.

soukromá inzerce�



26 KZKZ      ZÁŘÍ 2022 ŠKOLY www.kralupskyzpravodaj.cz

ZŠ KOMENSKÉHO

J ako většina škol v České republice za-
čínáme od nového školního roku učit 

informatiku v novém kabátě. To ovšem ani 
omylem neznamená, že to, co se žáci v ne-
dávné době ve škole učili, úplně překope-
me. V minulých letech jsme žáky učili práci 
v různých aplikacích a dovednostem k uži-
vatelskému ovládání počítače a programů. 
Toto všechno je nutné posunout dále, neboť 
děti jsou vnímavější k moderním technolo-
giím už daleko dříve, než se se samotným 
předmětem na základní škole seznámí. 

Co bude náplní nové informatiky?
Náplní nebude pouze ovládání počítače 
a praktické užívání programů, ty totiž bu-
deme rozvíjet v dalších předmětech – na-
příklad v českém jazyce, matematice, pří-
rodopise atd. Výuka nové informatiky má 
být v mnoha oblastech pestřejší, a i když se 

často vše bagatelizuje pod pojmem „roboti-
ka“, je nutné si uvědomit, že to je jen jedna 
z minoritních částí výuky. 

Jakých ročníků se výuka nové informatiky 
bude týkat?
Nástup bude postupný – letos to bude ve 4. 
a 6. ročníku. Toto přechodné období bude 
pokračovat ještě rok, než změna doběhne 
až do konce. Výsledkem bude, že od školní-
ho roku 2024/2025 budou mít informatiku 
povinně 4. až 9. ročníky v časové dotaci 
jedné hodiny týdně. 

Proč se škola vydala touto cestou?
Vybrali jsme zlatou střední cestu, protože 
i při této změně je nutné postupovat tak, 
abychom si průběžně vyhodnocovali jed-
notlivé změny a jejich přínos pro vzdělá-
vání našich dětí. 

Co to žákům přinese?

Takto nastavená výuka jim pomůže nejen 
ovládat programy (což již mnohdy velmi 
dobře umějí z domova), ale aby se dozvěděli 
i něco nového. Např. jak takový program 
vzniká, jakým způsobem je možné chrá-
nit své vlastní bezpečí, jak funguje chytrá 
domácnost, 3D tisk a celá řada dalších vě-
cí. V dnešní době dochází k stále většímu 
zapojování technologií do našeho běžné-
ho života, proto nová informatika nabízí 
žákům příležitost lépe pochopit současný 
digitální svět.

Je na tuto výuku škola dostatečně 
technicky vybavena?
Díky prostředkům z Národního plánu ob-
novy jsme dovybavili školu konkrétními 
pomůckami, jako jsou robotické stavebni-
ce, učební programy, stavebnice pro výuku 
programování chytré domácnosti a další 
tak, aby nám vše od nového školního roku 
šlapalo jak hodinky. LUKÁŠ MORAVEC

MŠ E. BENEŠE

„Ve škole by se mělo chválit nahlas a kárat 
potichu.“ (Pavel Bobek, učitel)

K zápisu k předškolnímu vzdělávání při-
šlo do Mateřské školy Dr. E. Beneše 

celkem 114 dětí. Z toho devět povinně před-
školně vzdělávaných. Vzhledem k tomu, že 
má mateřská škola pro nový školní rok 77 
míst, přijala 77 dětí, které splnily všech-
na tři zákonem stanovená kritéria. A sice 
očkování, spádovost a dosažení 3 let věku 
k 31. 8. 2022. Tím svou kapacitu doplnila.

V nové školním roce plánuje MŠ sledovat 
následující vzdělávací priority:

Průběžně vyhodnocovat dopady vzdělá-
vání na očekávané výstupy předškolního 
vzdělávání.

Sledovat individuální vzdělávací pokroky 
každého jednotlivého dítěte a porovnávat je 

s konkretizovanými očekávánými kompe-
tencemi, kterých má předškolák odcháze-
jící do základní školy dosáhnout.

Hodnotit společné vzdělávání se zaměře-
ním na naplňování podpůrných opatření.

Vytvářet diferencovanou vzdělávací 
nabídku pro děti v běžném vzdělávacím 
proudu a pro děti, které potřebují podpůr-
né vzdělávací plány, individuální přístup 
a podporu.

Vzdělávat dětí s odlišným mateřským 
jazykem v povinném posledním ročníku 
předškolního vzdělávání.

Organizovat skupiny předškoláků s od-
lišným mateřským jazykem a hodinu týdně 
aktivně podporovat rozvoj českého jazyka.

Mateřská škola s potěšením konstatu-
je, že v nadcházejícím školním roce bude 
s dětmi pracovat plně kvalifikovaný peda-
gogický tým čítající 21 pedagogů + 1 školní-
ho asistenta, kterého získala z operačního 

programu Výzkum, vývoj vzdělávání – Ša-
blony III, 3.1/1 Personální podpora mateř-
ských škol. 

Tak jako v minulých třech letech, tak 
i letos na základě Operačního programu 
MPSV potravinové a materiální pomoci 
realizované formou projektu „Obědy do 
škol ve Středočeském kraji V“, poskytne 
mateřská škola vytipovaným dětem obě-
dy zdarma.

V rámci nadstandardních aktivit, kte-
ré doplňují vzdělávací program, mateřská 
škola nabídne v průměru tři akce za měsíc. 
Jakmile bude v provozu plavecký bazén, 
vrátí se mateřská škola k předplaveckému 
výcviku a školní rok završí školou v pří-
rodě.

Motto školního roku 2022/2023:
„Nechvalte, ale oceňujte.“

MGR. PAVLA KICKOVÁ,

ŘEDITELKA 

ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU

S rdečně Vás jménem naší základní umě-
lecké školy zdravím a upřesňuji informa-

ce ohledně začátku školního roku 2022/2023. 
Nejdříve mi však dovolte několik slov o čin-

nostech školy během prázdninových měsíců. 
Proběhly nejen drobné opravy a úpravy, aby 
byla škola po technické stránce v co nejlepší 
možné kondici, ale i jedna větší investiční ak-
ce, kterou byla výměna podlahových krytin 
v pěti učebnách v nejvyšším patře budovy 

sídla školy. Zároveň jsme s Atelierem 99 prů-
běžně řešili detaily ohledně interiérů a vy-
bavení učeben v budově bývalého pivovaru, 
kam by se po jeho rekonstrukci měla naše 
škola v budoucnu přestěhovat. 

Nezaháleli jsme ani v oblasti vzdělávací 
a v závěru srpna proběhly ve spolupráci se 
Spolkem ArtUš čtyři třídenní semináře. 
Děti navštěvovaly seminář kytarový, or-
chestrální, literárně-dramatický a sborový. 
Posledně zmíněný se konal v prostorách 
zámku ve Veltrusech. 

A co naši školu čeká v nejbližších dnech?
Během září to budou hned dvě vystoupení. 
Prvním bude účast našeho JK Bandu na ak-
ci ke 120. výročí povýšení Kralup na město 
dne 10. září 2022 na Palackého náměstí, 
tím druhým pak již tradiční vystoupení 
hudebních souborů školy na Vino-
braní Kralupy dne 24. 9. 2022.

Bližší informace najdete na www.zuskra-
lupy.cz.

Děkujeme a těšíme se na shledanou!
LUBOŠ HARAZIN, ŘEDITEL ŠKOLY

Činnost naší školy během prázdnin a co nás čeká dál

Nová informatika na Komendě už od letošního září

Čerstvé zprávičky z Barevné, Sedmikráskové a Růženko-šípkové školičky
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ZŠ 28. ŘÍJNA

P okud jste šli v létě okolo naší školy, 
mohli jste v pondělí nebo ve čtvrtek 

navečer vidět na našem sportovním hřišti 
partu dětí rozličného věku, jak společně 
hrají míčové hry. Scházíme se takto pravi-
delně již několikáté letní prázdniny. K žá-
kům naší školy se rádi přidávají i starší, 
někdy už skoro dospělí bývalí žáci. Hra-
jeme přehazovanou, vybíjenou a nakonec 
se k nám přidají i někteří rodiče a dáme si 
společně tzv. „vyřacha“ – házíme na basket-
balový koš. Účast je pokaždé velmi dobrá, 
je vidět, že se nám po sobě stýská a rádi 

si mezi hrami popovídáme, jak prázdniny 
trávíme, kde jsme byli, co jsme viděli a za-
žili. Těším se, až se v září sejdeme opět ve 

školních lavicích a na zážitky z prázdnin 
budeme vzpomínat.

OLGA PROVAZNÍKOVÁ, UČITELKA

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Známé rčení říká, že vše jednou končí, 
a tak je to i s prázdninami. 1. září jsme 

ve škole uvítali více jak 760 žáků. Tentokrát 
na ně čekaly na druhém stupni, v šatnách 
a ve družině, čerstvě vymalované prostory 
s novými elektrorozvody včetně svítidel. 
Od poloviny června probíhala v části školy 
rekonstrukce rozvodů elektra, která zajistí 
zkvalitnění technického zázemí školy.

A na co se zaměříme ve škole tento škol-
ní rok? Především využijeme navýšení fi-
nančních prostředků ze státních zdrojů na 
nákup nové počítačové techniky a softwa-
ru a budeme tak pokračovat v inovativním 
pojetí výuky informatiky. Její výuku jsme 
rozšířili od čtvrtého do sedmého ročníku 
a od dalšího školního roku od čtvrtého do 
devátého ročníku. Navážeme na využívání 

robotů, zakoupili jsme také nový software 
s 3D modely do mnoha předmětů – příro-
dopisu, zeměpisu, prvouky, dějepisu, ma-
tematiky, fyziky, chemie atd. Asi nejláka-
vější pro naše žáky budou VR brýle – brýle 
s virtuální realitou. S jejich využíváním do-
stanou žáci možnost téměř „naživo“ pozo-
rovat a poznávat různé děje kolem nás. Že 
to značně zatraktivní výuku, je nesporné.

Jako každý rok si žáci mohou vybrat z bo-
haté nabídky volitelných předmětů a tím se 
zdokonalovat v konverzaci v angličtině, ví-
ce si zasportovat, poznávat moderní dějiny 
či pracovat v chemických či rukodělných 
praktikách.

Důležitou složkou vzdělávání je také jeho 
hodnocení. Rádi bychom navázali na ak-
tivity z předcovidového období a věnovali 
se formativnímu hodnocení a posílení so-
ciálních kompetencí našich žáků. V dnešní 

době čím dál více poznáváme, že se v životě 
obejdeme bez memoricky naučených frází, 
definic a pouček. Důležitější je orientovat 
se ve velkém množství informací, nepodlé-
hat dezinformačním zdrojům, mít základy 
finanční gramotnosti. Výsledky vzdělávání 
lze hodnotit i jinak než pětimístnou škálou 
známek. Účelnější je žákům vysvětlit, kde 
a jak lze zlepšit jejich výkon a vést je k to-
mu. A to je právě formativní hodnocení. 
Není to věc, jejíž výsledek uvidíme hned, 
bude to proces, při kterém je důležitá ko-
munikace a vysvětlování. Jsme připraveni 
se touto cestou vydat.

Přeji všem žákům, rodičům a dalším pří-
znivcům školy klidný start do nového škol-
ního roku. Těším se na setkání s vámi.

MICHAELA GLEICHOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY
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Sportujeme i přes prázdniny

A je tu další školní rok… Co nového v Klapálce?

SMYSLŮPLNÉ PONOCOVÁNÍ S VĚDOU NA DVOŘÁKOVĚ GYMNÁZIU

Chcete si prozkoušet své smysly a porozumět tomu, 
jak fungují? Pak přijďte s celou rodinou na tradič-

ní Noc vědců, která je letos věnovaná všem smyslům. 
Interaktivní program připravený studenty a pedagogy 
Dvořákova gymnázia vám představí nejen těch pět zá-
kladních, ale i další smysly, bez kterých bychom se v ži-
votě neobešli. Akce se uskuteční v prostorách gymná-
zia v pátek 30. 9.  2022 od 17:00 do 21:00. Můžete se 
mimo jiné těšit na následující stanoviště:
 Nebýt ve své kůži – Virtuální realita.
 Šálí mě snad zrak? – Optické klamy.
 Masterchef naslepo – Neviditelná ochutnávka. 
 Podle nosa poznám kosa – Orientace čichem.
 Kdopak to mluví? – Poznávačka světových jazyků.
 Mít čtení ve svých rukou – Seznámení se s Braillovým 
písmem.
 Být výborně naladěný – Experimentování se zvuky 
a skládání vlastní hudby. 
Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační 
akce, do které se zapojují desítky škol, akademických 
pracovišť a dalších institucí. Vstup na akci je zdarma, 
občerstvení na místě je zajištěno.  KLÁRA SIKOROVÁ
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J ubilejní desátý ročník letní 
Olympiády dětí a mládeže 

hostil od 26. do 30. června 2022 
Olomoucký kraj. První mládež-
nická olympiáda proběhla v ro-
ce 2003. Hry mají letní a zimní 
variantu, ve kterých se střídají. 
Olomoucký kraj si zvolil jubilej-
ní desátý ročník, přičemž letní 
olympiáda zde proběhla už po-
druhé. Letos se her zúčastnilo 
celkem 3 539 sportovců. Nejlep-
ší sportovci z kraje soutěžili ve 
20 sportech, v 73 disciplínách. 
Středočeský kraj se celkově 
umístil za Jihomoravským kra-
jem a Prahou na 3. místě.

Volejbalistky ze Středo-
českého kraje vybojova-
ly ZLATO. Z kralupského 
volejbalového oddílu bylo 

mezi nejlepších 12 hráček 
kraje vybráno pět děvčat – 
Natálie Tučková, Viktorie 
Honzátková, Natálie Te-
sařová, Karolína Dífková 
a Karolína Vágnerová.

Volejbalového turnaje 

se mohla zúčastnit děv-
čata narozená 1. 1. 2008 
a mladší. V září 2021 se 
v Kralupech konal výběr 
Středočeského kraje. Do 
širší nominace 24 hráček 
se dostalo 7 kralupských. 

Během roku proběhlo ně-
kolik tréninkových srazů 
a turnajů. Nakonec bylo vy-
bráno 12 nejlepších.

Trenéři družstva David Němec 
a Jitka Kubištová hlásili již před 
olympiádou útok na medaile. Taj-
ně si ale přáli zlato. Věděli, že tým 
mají výborně připravený. Záro-
veň si ale uvědomovali, že kon-
kurence jim nedá nic zadarmo. 

Středočešky v celkem osmi 
zápasech nenašly přemožitelky 
a suverénním kolektivním vý-
konem si došly pro zlaté medai-
le. Finálový zápas s výborným 
domácím Olomouckým kra-
jem děvčata zvládla skvěle 2:0 
(25:14, 25:17). JITKA KUBIŠTOVÁ, 

TRENÉRKA MLÁDEŽE 

VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ KRALUPY

Činnost TJ Sokol Kralupy byla pro rok 2022 podpořena  
městem Kralupy nad Vltavou a Národní sportovní agenturou

Nábor do Tanečního a pohybového 
studia Zuzany Štarkové  

pro školní rok 2022-2023
Taneční a pohybové studio Zuzany Štarkové, které působí 

v Kralupech nad Vltavou již 22 let, přijímá děti ve věku 6-12 let 
pro školní rok 2022-2023. Lekce jsou zaměřeny na pohybovou  

a baletní průpravu v základních tanečních technikách 
klasického, moderního a lidového tance s důrazem na 

správné držení těla, rozvoj rytmického, hudebního cítění 
a jevištní projev. Účastníme se pravidelně tanečních 

soutěží, na kterých jsme získali již řadu ocenění, pravidelně 
pořádáme vlastní taneční koncert a letní soustředění.

VÝUKA PROBÍHÁ 2x týdně VŽDY V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK 
pro mladší děti od 17:00 a starší žáky od 18:00 v prostorách 

Dvořákova gymnázia (Dvořákovo nám. 800, Kralupy n. Vltavou)
Zapsat děti je možné od 15. 9. 2022 každé úterý a čtvrtek 

od 17:00 hod. ve Dvořákově gymnáziu.
Bližší informace na tel. 732 970 708; www.zuzanastarkova.cz

Kralupské volejbalistky vybojovaly  
ZLATO na Olympiádě dětí a mládeže 2022

Vítězný tým.
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KURZY JÓGY:
V DDM Kralupy n./Vlt. každý čtvrtek 19:00-20:30 hod. 

Čchi-kung a taiči - každou středu v podvečer na vrchu Hostibejk.
Info na tel. 721 642 929; www.zuzanastarkova.cz.
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Viky, kdy jsi začala s aerobikem/jak 
dlouho se mu věnuješ?
Věnuju se mu osm let, začala jsem s ním 
už v pěti letech.

Proč zrovna aerobik?
Ve školce jsme měli kroužek aerobiku 
s Blankou Bělíkovou, líbilo se jí, jak cvi-
čím, oslovila maminku a zeptala se jí, zda 
nechci nastoupit k ní do klubu, v aerobiku 
jsem se postupem času našla. 

Jak často trénuješ? 
V současné době čtyřikrát do týdne, k tomu 
navíc dělám gymnastiku na trampolínách.

Máš vůbec ještě čas na kamarády?
Kamarádky vídám ve škole, voláme si, pí-
šeme.

Je trénink vždy radost nebo někdy 
i povinnost?
Většinou jdu ráda, těším se na holky z tý-
mu.

Kdy přišel první úspěch (medaile)?
V šesti letech jsem vyhrála Kralupský po-
hár.

Jsi před závody nervózní?
Ano, vždycky. 

Jak s nervozitou bojuješ?
Těsně před vystoupením si řeknu, že to 
zvládnu, a že si to s týmem jdeme hlavně 
užít.

Jaké je to vyhrát?
Je to hezký pocit, vím, že jsem něco doká-
zala a můžu být na sebe pyšná.

Jakého úspěchu si vážíš nejvíce?
Posledního úspěchu, vyhráli jsme 1. místo 
na Mistrovství Evropy v aerobiku v Belgii.

Co ti sport dává?
Energii a fyzičku. 

A bere?
Nemám tolik volného času. 

Jak je to s kostýmy a líčením? Užíváš si to, 
můžeš do toho zasahovat?

Starší členky klubu malují ty mladší, vzá-
jemně si pomáháme, i s oblékáním do kos-
týmů. O podobě dresu rozhoduje trenérka. 
Na umístění má kromě našeho výkonu totiž 
vliv i hudba, dres, líčení a výraz ve tváři. 

Kde bereš sílu na sobě pracovat?
Motivují mě tréninky, trampolínový krou-
žek i soustředění. 

Jaký je tvůj cíl?
Chtěla bych, abychom s holkami vyhrály 
MS, které bude na podzim v Ostravě. 

Děkuji za rozhovor a držím pěsti;).

A jak to vidí maminka?
Paní Švajdová, jak náročné je dceru 
podporovat v aerobiku (časově, finančně)?
Obě své dcery podporuji v tom, co je baví. 
Viky šel aerobik od mala sám, navíc tam byl 
potenciál soutěžních úspěchů. Odměnou jí 
je třeba kroužek trampolín, kam chodí rá-
da, zvládá už různá salta na airtracku (na-
fukovací žíněnce). Finančně je to náročné, 
vše si většinou platí děti samy, ale tak je to 
skoro u každého sportu.

Jak ji motivujete, když se jí nechce na 
trénink? (jestli tato situace vůbec nastala :))
Také to někdy zkouší, vymýšlí… Ale nako-
nec tam dojede, je to pro její dobro. Z tré-
ninku odchází vždy vysmátá. 

S motivací je to těžší, nic na ni neplatí, ale 
vždy najdeme způsob. A ona pak sama uzná, 
že za úspěchem musí být spousta tréninku.

Jaká je na tomto poli konkurence?
V Čechách je velká konkurence, řekla bych, 
že větší než v jiných zemích. Probojovat se 
v ČR do první výkonnostní třídy a získat 
zlatou medaili na MČR je opravdu oříšek. 
Vyhrát ME také není lehké. 

Má dcera i nějaký výživový režim? Jsou 
předepsané nějaké míry pro postavu?
Dcera může jíst vše, má v genech štíhlost, 
nemusíme nic řešit, naopak bych potře-
bovala, aby jedla více, snažíme se doplňo-
vat energii i skrze proteinové tyčinky, aby 
všechny aktivity zvládla. 

Jakou úlohu hraje (podle vás) aerobik 
v jejím životě?
Má pro něj veškeré předpoklady a cit. Od 
devíti/deseti let na dětech viděla, kdo cvičí 
dobře či špatně, dokáže tedy pomoci s chy-
bami ostatním dětem. Hudbu umí vytipo-
vat. Do budoucna zvažujeme sportovní ško-
lu, ale nechci předbíhat. Pokud bude sama 
chtít, bude jí stačit se jen dál tímto směrem 
rozvíjet a bude se jí dařit. 

Jaké máte pocity, když dcera vyhraje?
Nádherné. Při vystoupení ani nedýchám, 
vždy se může něco stát (např. pád), ale pri-
márně jde o to, aby si to užila. 

Děkuji za rozhovor.
ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ROZHOVOR s… Viktorií Švajdovou, členkou fitness týmu a její maminkou, Annou Švajdovou

Soutěž je třeba si užít, výhra je bonus...
■ „Sport dělá hezká těla“, okřídlená věta, se kterou nelze nesouhlasit. A když jde o aktivitu aerobní, platí to 
dvojnásob :). Mnoho rodičů vede své ratolesti k nějaké formě pohybu, aby přispěli ke zdravému vývoji svých dětí, 
zocelili jejich fyzickou schránku, vedli je k zodpovědnosti po stránce mentální. Pokud přemýšlíte o aerobiku, 
nahlédněte pod pokličku tohoto sportu z pohledu dcery (sportovkyně) a maminky (podporovatelky)... 
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VIKTORIA ŠVAJDOVÁ
Věk: 13 let
Klub: Fit for you (+ hostování v klubu Aerobik 
Team Praha)
Největší úspěchy: ME 2022 (titul mistryně Evro-
py), MČR 2021 (titul mistryně ČR), Žij pohybem 
2022 (vítěz ligy, zlatý pohár), Kralupský pohár 
2016, 2017, 2018
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Holky, jak vám šla letošní sezóna?
Sezóna jde zatím líp, než jsme čekaly! Cí-
tíme se skvěle a plné motivace. Změnila se 
nám pravidla a za velmi krátkou dobu jsme 
se musely naučit povinné gymnastické i ak-
robatické prvky.

Ovlivnil covid vaše tréninky?
Tělocvičny byly část roku zavřené, takže 
jsme nejdříve trénovaly pouze s trenérkou 
online a scházely jsme se na hřišti venku, 
později jsme všechno doháněly v tělocvičně.

Kolik jste měly letos závodů a jak se vám 
dařilo?
Byly čtyři, různě po republice, a naše dobré 
umístění nám zajistilo účast na Mistrovství 
ČR v Praze. Každý náš závod byl úspěch. 
Přivezly jsme z kategorií dvojic, trojic i sin-
glů celkem 12 medailí.

Ze kterého závodu máte největší radost? 
Určitě z MČR! Získaly jsme totiž dva tituly 
mistryně ČR II. VT. gymnastického aero-
biku. Byla to kategorie ND, to je věk 9-11 
let. První byl za sestavu ve dvojici a druhý 
za sestavu ve trojici. Kromě toho se každé 
z nás ještě podařilo probojovat do finále jed-
notlivkyň. Konkurence byla opravdu velká.

Kolikrát týdně trénujete?
Trénujeme 3x týdně a trénink trvá dvě ho-

diny, ve svém volném čase chodíme navíc 
běhat a cvičíme každá doma.

Jak dlouho už aerobik děláte?
Zhruba 6-8 let.

Na co se teď připravujete? 
Na podzimní závody. Pojedeme na soustře-
dění, abychom se na ně připravily. Budeme 
nacvičovat nové a složitější přechody do 
prvků, přesnost, synchron a samozřejmě 
i těžší prvky.

Kdo je vaším vzorem?
Naše trenérka Verča Lhotková.

Další výsledky na MČR:
Bronzové medaile v kategorii ND si odvezl 
maxi tým ve složení: Kateřina Nová, Adina 
Schönová, Viktorie Veselá, Nela Šinkovi-
čová, Markéta Tůmová a Tereza Schützne-
rová.

Ve finále děvčata měla dalších 11 sestav
v různých kategoriích, kde také získala
mnoho pěkných umístění.
Za celou jarní sezónu naše závodnice zís-

kaly 7 zlatých, 9 stříbrných a 9 bronzových 
medailí.

Gratulujeme!

VERONIKA LHOTKOVÁ

Aerobik studio ATAK
Cvičení dětí 5-7 let 
Středa a pátek v 16:15-17:15 hod.
Tělocvična Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou 
od 7. 9. 2022.
Základy gymnastiky, rozvoj obratnosti, pohybové hry, 
vlídný přístup lektorky. 
Starší děti zařadíme do tréninku gymnastického aerobiku.
Kontakt na webu: studioatak.webnode.cz, Petra Klozová

POZVÁNKA - Oddíl ASPV TJ KRALUPY – cvičení dětí
12. 9. 2022 zahajujeme cvičení pro předškolní děti v tělocvičně ZŠ, ul. 28. října, Mikovice.

Vyhrazený den: každé pondělí, čas: 16:00-17:00 hod. Věk cvičících dětí 4-7 let.
Těší se na vás cvičitelky oddílu ASPV. 

POZVÁNKA - Oddíl ASPV TJ KRALUPY – cvičení žen
14. 9. 2022 zahajujeme hodiny zdravotního cvičení žen v tělocvičně Dvořákova 
gymnázia v Kralupech. Cvičebním dnem jsou středy a začátek je v 18:15 hod.

Těšíme se na vás v tělocvičně. 

Zhlédněte  
rozhovor s JIŘÍM  
NOVOTNÝM, býva-
lým českosloven-
ským a českým 
fotbalovým repre-
zentantem, který 
v současnosti hájí 
kralupské barvy.

ATAK dovezl cenné kovy z MČR 
v gymnastickém aerobiku

ROZHOVOR s…  Míšou Hráčovou, Kájou Dospivovou a Dančou Bohatovou

■ Studio ATAK je již mnoho let úspěšný sportovní klub, který se zabývá gymnastickým aerobikem. Letos nejvíce 
medailí a titulů posbírala děvčata z kategorie B, která trénují pod vedením Veroniky Lhotkové.
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PÁTEŘ

Představte si, že byste místo páteře měli 
násadu od koštěte. Někdo za vámi zavolá, 
potřebujete si zavázat tkaničku, nebo se 
prostě jen chcete podívat do korun stromů 
a pozorovat ptáky. To vše by bylo výrazně 
složitější, kdybychom v zádech neměli vel-
mi pohyblivý orgán. Část kostry, která se 
umí ohýbat na více než dvaceti místech.

Naši pozornost ovšem přiláká většinou 
až tehdy, když něco nefunguje tak, jak má, 
nebo když si o ní řekne bolestí. I při sportu 
se jí věnujeme málokdy, a pokud ano, snaží-
me se jí hlavně chránit fixací. V konečném 
důsledku to vede k tomu, že jí chybí hlavní 
zdroj zdraví a vitality – pohyb.

Svou funkci plní nejlépe, když může ná-
roky na ni kladené rovnoměrně rozložit. 
Jak už to ale u lidského těla bývá, co nepo-
užíváme, to chátrá. Dříve pohyblivé spo-
je začínají tuhnout a jiné v důsledku toho 
zatěžujeme více, než je žádoucí. A to může 
vést k potížím.

Dnes si ukážeme jedno cvičení, kterým 
můžete svou páteř omladit a zachovat její 
přirozenou pružnost.

Vysoké teploty, bazén, vychlazený nápoj. 
Typické letní kulisy, které zná každý. Kra-

lupští florbalisté však několik posledních let 
tyto známé kulisy obohacují také o krouže-
ní na ovále u zimního stadionu, schody na 
Hostibejku, výběhy severočeských sjezdo-
vek nebo pozvolný návrat do haly v ulici U 
Cukrovaru. Všechny tyto indicie naznačují 
stoupající tempo letní přípravy směřující k je-
dinému bodu - zahájení další ligové sezóny.

Mužský A-tým si loni odbyl úspěšnou 
premiéru mezi celostátní elitou a více než 
polovinu sezóny čeřil divizní vody. Na konci 
základní části týmu “spadl řetěz” a dobře 
namazané soukolí se vinou četné marod-
ky a klesajících výkonů zadrhlo. Avšak i to 
jsou cenné zkušenosti, ze kterých se kádr 
trenérů Maříka a Svobody poučil. 

Letní příprava se nesla ve znamení indi-
viduální části, kdy každý hráč pracoval sám 
na sobě a společné části, která probíhala od 
poloviny července do konce letních prázd-
nin. Během tohoto období se divizní kádr 
zaměřil na prohlubování fyzické kondice, 
výbušnosti, vytrvalosti a rychlosti a sou-
středění v severočeském Jablonci, kde do-
šlo i na výběhy sjezdovek.

Červnový los obměnil více než polovi-
nu soupeřů, na které byli "kralupští vlci" 
zvyklí. V nadcházející sezóně pro ně budou 
výlet na sever Čech častou náplní víkendo-
vých klání. O to víc vlci vyzývají všechny 
fanoušky, aby je přišli podpořit na domá-
cí utkání, která letos opět sehrají v místní 
sportovní hale.

Se začátkem školního roku tradičně star-
tují náborové akce, kdy do našeho oddílu 

může přijít kdokoliv a vyzkoušet, jestli ho 
bude sport s děrovaným míčkem bavit. Le-
tos jsou nábory určeny dětem ročníků 2017 
a starším.

Florbal patří mezi sporty s nejpočetněj-
ší základnou ve městě, proto neváhejte 
a přijďte rozšířit jeho řady! První tři měsí-
ce jsou zdarma a veškeré vybavení novým 
nadšencům rádi půjčíme! #wolvestogether

FILIP JANOUCH

Přestávka na pohyb

Provedení
1/ Opřete se zády o zeď. Nohy položte přibližně na šířku pánve a kolena mírně pokrčte.
2/ Pokuste se opřít co největší plochou zad na stěnu. Mírně vtáhněte bradu, aby se protáhla i krční část páteře.
3/ Začněte tím, že podsadíte pánev a následně, co nejvíce postupně, odlepujte páteř od stěny.
4/ Pokračujte tak dlouho, než se zdi dotýká pouze vaše hlava. Poté celý proces obraťte a postupně se přilepte 
zpět ke zdi.

Klíčová je snaha o co největší rozdělení páteře. Zapojení všech pohyblivých segmentů. Pokud narazíte na “tu-
hé” místo, zpomalte a zaměřte se na něj. Cvičení je třeba provádět velmi pomalu, jinak není možné dosáhnout 
odpovídající kvality. Pracujte po dobu 3-10 minut.

Opakovat můžete klidně každý den, ale je důležité si pamatovat – i jednou týdně je více než vůbec.

Pusťte se do toho, vaše páteř vám poděkuje. JAN VOŘECHOVSKÝ

Pozn.: Pokud vás cvičení zaujalo, kontakt na trenéra je v redakci KZ.

ROLOVÁNÍ PÁTEŘE U ZDI

Kralupští vlci vyhlížejí druhou sezónu  
v celostátní soutěži
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ÚKLIDOVÁ FIRMA
specialista na úklid soukromých 
domácností, 

PŘIJME UKLÍZEČKU 
na 6hod. pracovní úvazek. 
 Řidičský průkaz výhodou. 
 Pracovní poměr dle dohody. 
 Nástup možný ihned.
 Vhodné i třeba pro maminky  
   na mateřské dovolené.
 Pracovní poměr na HPP, VPP,  
   brigádu, či DOP.

e-mail: sup.j@krasnydomov.com 
tel.: 606 623 306 

Přednostně zpracujeme uchazeče, kteří zašlou stručný životopis.
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Č asto se mne ptáte,  
JAKÁ JE SOU-

ČASNÁ SITUACE NA 
REALITNÍM TRHU?  
Má cenu prodávat? Vy-
platí se koupit? Jak to 
tedy s nemovitostmi 
momentálně vypadá?  

Tak pojďme do toho a trochu 
si situaci rozeberme. 

Realitní trh je stále živý. Na-
vzdory  horkému létu, navzdory 
zásahům ČNB. Prodává se, ku-
puje se, pronajímá se.  Chcete-li 
koupit nebo prodat nemovitost, 
není důvod k obavám, jděte do 
toho. 

Oproti situaci před půl rokem 
se přesto hodně věcí změnilo. 
ČNB radikálně zvýšila úroko-
vé sazby a  ztížila se dostupnost 
hypoték. 

Logicky z toho vyplývá,  že i 
když je realitní trh stále živý,  
pomalu dochází k jeho ochla-
zení a vyrovnává se nabídka 
s poptávkou.  Před půl rokem 
se dobře naceněná, nafocená 

a inzerovaná nemovi-
tost prodala  do čtrnác-
ti dnů, maximálně do 
měsíce,  ale v dnešní 
době již zájemců ubý-
vá.  Při prodeji  je nut-
né počítat s dobou v řá-

dech měsíců.  
Ceny nemovitostí klesají zatím 

velmi pomalu.  V tuto chvíli je na 
trhu jakési mezidobí, kdy majite-
lé nechtějí zlevňovat a kupující...
ti by i kupovali za vyšší ceny, ale 
prostě na ně nedosáhnou.

O to více se daří pronájmům. 
Ceny nájmů se zvýšily, a přesto 
je o ně zájem. 

Jak se bude trh vyvíjet dál, 
záleží na mnoha faktorech – 
od zásahů ČNB, přes válku na 
Ukrajině, až po ceny energií. 
Vaše 
Ing. Romana Hánková
tel: 723 133 724; 
 info@bytydomypozemky.cz
odborník na prodej 
a pronájem nemovitostí 
v Kralupech a okolí

Potřebujete prodat či pronajmout nemovitost?
 Zavolejte mi, během půl hodiny společně 
připravíme odhad optimální ceny Vaší 
nemovitosti a domluvíme další možný postup.
Kupujete nemovitost? 
 Zavolejte mi, pomohu Vám s financováním  
a poradím, jak vybrat váš nový domov a na co si 
při koupi dát pozor.
Chcete se jen poradit a zjistit možnosti, 
zorientovat se na trhu? 
 Zavolejte mi, domluvíme si schůzku  
a vše probereme.

Ing. Romana Hánková
tel: 723 133 724
e-mail: info@bytydomypozemky.cz
www.bytydomypozemky.cz

PR ČLÁNEK

Realitní okénko Romany Hánkové 

PŘIJME PRACOVNÍKA(CI) PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ
(jednání s dodavateli a nájemci, provádění odečtů energií)

Požadujeme práci na počítači a min. středoškolské vzdělání
Možné i na zkrácený pracovní úvazek

Vaše CV zasílejte na adresu info@montako.com

ASTROLOGIE
KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
PaedDr. Hana Stránská

❱ jak porozumět horoskopu (vlastnímu i cizímu)
❱ psychologická astrologie jako prostředek  
   k sebepoznání a k porozumění sobě i druhým

Lekce 90 min 1x a 14 dnů ve večerních nebo dopoledních hodinách.
Každý roční kurz je pro 3-8 zájemců. Místo: Kralupy n. Vlt., Sládkova 325 
tel: 777 334 191; e.mail: hanka.stranska@gmail.com; www.astrotherapy.cz

PLYNAŘI
 bytové a domovní rozvody, včetně 
příprav pro plynoměry
 opravy netěsností a jejich vyhledání
 kontrola a výměna uzávěrů plynu
 po revizní opravy rozvodů plynu

Přemyslova 367/32
 777 012 323
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HLEDÁME: 
absolventa SŠ, nejlépe technického směru

Naše produkty – kabelové nosné systémy, jsou důležitou součástí staveb, 
výrobních linek i strojů.

Pokud se chcete s našimi výrobky a řešeními seznámit  
a být v budoucnu plnohodnotným kolegou pro komunikaci se zákazníky,  

vytváření nabídek  i další činnosti, 
kontaktujte nás na i.skopal@niedax.cz, nebo na tel.: 601 178 822.

Pracujeme v jednosměnném provozu 7:30-16:30,  
v pátek máme zkrácenou pracovní dobu 7:30-13:30


