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ÚNOR
Příjem inzerce do 12. 1. 2023

do 12:00; zasílání článků a pozvánek
do 16. 1. 2022 do 8:00.

uzávěrky vydání�

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Vážení a milí,
jak obálka Zpravodaje napovídá, zazvonil zvonec a leto-
počtu 2022 je konec, vítejte v roce novém, snad lepším, 
ať je zbylých 363 dní plných radosti.

Přání do roku 23 od pana starosty si přečtěte na str. 
3, v rozhovoru s ním se dozvíte o jeho plánech na nad-
cházející čtyři roky v úřadu, rovněž odpovědi na otázky, 
které vás, občany, pálí nejvíce.

Zanedlouho budeme volit prezidenta. Kdy nastane 
den D, do kdy je třeba zažádat o voličský průkaz? To vše 
najdete na str. 6. Všimli jste si, že naše „lípa republiky“ 
má svůj památník? Nevěříte? Důkazem je opět str. 6. 

slovo úvodem�

u RM schválila zřízení vyhrazených parkovacích 
míst v parkovacím domě, konkrétně v 6. podlaží (půl-
patře), kde se v současné době nachází celkem 77 par-
kovacích míst (od čísla 276 do čísla 353), s platností od  
1. 1. 2023. Předmětné podlaží bude označeno znač-
kami „zákaz vjezdu bez placené parkovací karty“. Cena 
za jedno takto vyhrazené parkovací místo v parkova-
cím domě bude 12 000 Kč na 1 rok. Parkovací karta 
bude vydávána na 1 konkrétní jméno a na konkrétní 
parkovací místo (číslo), nikoliv na konkrétní SPZ. Tato 
provozní změna bude zapracována do provozního řádu 
objektu parkovacího domu.

Vratná záloha za každou zakoupenou kartu bude 
činit 500 Kč. Tento poplatek bude nutné uhradit zá-
jemcem při koupi karty. V případě jejího následného 
neobnovení (neprodloužení) bude tato záloha vrácena.
u RM schválila navýšení cen parkovného v objek-
tu parkovacího domu s platností od 1. 1. 2023, a to 
následovně:
- denní parkovné – 20 Kč za 1 den;
- měsíční parkovací karta – pořizovací cena 400 Kč;
- čtvrtletní parkovací karta – pořizovací cena 1 020 Kč;
- půlroční parkovací karta – pořizovací cena 2 040 Kč.
Vratná záloha za každou zakoupenou kartu bude činit 
500 Kč. Tento poplatek bude nutné uhradit při koupi 
karty. V případě jejího následného neobnovení (ne-
prodloužení) bude tato záloha vrácena.
u RM doporučila ZM schválit vyhlášení Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních 
spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou 
pro rok 2023.
u RM doporučila ZM schválit žádost o dotaci z pro-
gramové dotace na podporu celoroční činnosti spor-
tovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad 
Vltavou pro rok 2023.
u  RM doporučila ZM schválit částku ve výši  
5 900 000 Kč na programové dotace na podporu ce-
loroční činnosti sportovních spolků věnujících se mlá-
deži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.
u RM doporučila ZM schválit příjem žádostí o pro-
gramovou dotaci na podporu celoroční činnosti spor-

tovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad 
Vltavou pro rok 2023 v termínu 23. 1.–10. 2. 2023.
u RM doporučila ZM schválit vyhlášení Dotačního pro-
gramu na podporu celoroční činnosti sportovních spolků 
věnujících se dospělým v Kralupech n. Vlt. pro rok 2023.
u RM doporučila ZM schválit žádost o dotaci z pro-
gramové dotace na podporu celoroční činnosti spor-
tovních spolků věnujících se dospělým v Kralupech 
nad Vltavou pro rok 2023.
u  RM doporučila ZM schválit částku ve výši  
1 000 000 Kč na programové dotace na podporu ce-
loroční činnosti sportovních spolků věnujících se do-
spělým v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.
u RM doporučila ZM schválit příjem žádostí o progra-
movou dotaci na podporu celoroční činnosti sportov-
ních spolků věnujících se dospělým v Kralupech nad 
Vltavou pro rok 2023 v termínu 23. 1.-10. 2. 2023.
u RM doporučila ZM schválit vyhlášení Dotačního 
programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech 
nad Vltavou pro rok 2023, v předloženém znění.
u RM doporučila ZM schválit žádost o dotaci z pro-
gramové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralu-
pech nad Vltavou pro rok 2023, v předloženém znění.
u  RM doporučila ZM schválit částku ve výši  
1 700 000 Kč na programové dotace na podporu zá-
jmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.
u RM doporučila ZM schválit příjem žádostí o progra-
movou dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech 
n. Vlt. pro rok 2023 v termínu 23. 1.-10. 2. 2023.
u RM schvaluje předložený způsob nakládání s bio-
logicky rozložitelným odpadem v budově MěÚ (uve-
dený v důvodové zprávě), který vzniká při stravování 
jeho zaměstnanců, prostřednictvím malého domácího 
kompostéru GREENGOOD – 02.
u RM ukládá Odboru životního prostředí MěÚ Kra-
lupy zrealizovat nákup malého domácího kompo-
stéru GREENGOOD – 02 za částku max. 47 400 Kč 
bez DPH.
u RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „No-
vá multimediální odborná učebna ZŠ Třebízského“
v rámci 24. výzvy IROP - Základní školy - SC 4.1.

veř. jednání zastup.�
 6. 2. v 17:00 hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.
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Divadlo dělá z dětí krásné lidi... Rozhovor 
s Jiřinou Lhotskou, režisérkou.
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Máte rádi příběhy se šťastným koncem, které na-
psal sám život? Já moc, přečtěte si dva takové na str. 
7, jeden je o energetických šmejdech, druhý o setkání 
po letech ;). 

Sociální témata se prolínají celým lednovým vydá-
ním. Prosinec přinesl mnoho událostí a novinek v tomto 
směru, ať už se to týkalo ohrožených dětí, rozevlátých 
adolescentů, závislých dospěláků, lidí bez domova či ne-
zaopatřených seniorů. Nahlédněte pod pokličku těchto 
problematik na str. 7-13.

Také jste roky jezdili kolem Nábytkové farmy a ne-
znali její poslání? Pokud ne, pokračujte na str. 20-21, 
kde svá srdce otevírají manželé Tiší, dobro pro své svě-
řence činí již 25 let. Nechme se jejich srdečností inspi-
rovat nejen pro rok 2023... 

 ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA KZ

VÝROČÍ:

10. 1. 1986 úmrtí Jaroslava Seiferta

PIETA:

10. 1. 2023 10:00 hod., hřbitov
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Pane starosto, jaké je vaše novoroční 
přání občanům?
Doufám, že občané prožili krásné svátky, 
rád bych jim do nového roku popřál klid-
ných 365 dní, na jaké jsme byli zvyklí dříve, 
tzn. bez covidu-19, bez války na Ukrajině, 
bez zdražování energií, potravin a dalších 
položek, prostě abychom mohli všichni dál 
normálně žít a řešit své každodenní rados-
ti a starosti, to by bylo to nejlepší, co by se 
nám mohlo stát… 

Jaká předsevzetí jste si dal do 
následujících čtyř let na radnici, co 
vše chcete realizovat?
Kromě rozjetých projektů z předchozího 
období, na kterých dále usilovně pracuje-
me, a běžných záležitostí – jako jsou rekon-
strukce škol, opravy komunikací - musíme 
pokračovat s rozvojem. V plánu jsou tři zá-
sadní projekty:
 sportovní hala, v současné době se 
zpracovává projektová dokumentace, s ná-
růstem občanů je další kryté sportoviště 
třeba; 
 druhý projekt je nová základní ško-
la. Do konce prvního kvartálu letošního 
roku musíme ministerstvu sdělit, jak bu-
deme pokračovat. Musíme se rozhodnout, 
zda postavíme novou základní školu nebo 
nějakou školu rozšíříme. Paralelně řešíme 
(s velkou spoluúčastí developerů) výstavbu 
školek v rámci rozvojových lokalit; 
 třetí projekt je zaměřen na zabez-
pečení seniorů. Máme tu sice dva domy 
s pečovatelskou službou, ale ty slouží lidem, 
co jsou ještě ve velké míře soběstační, dá-
le máme v Kralupech LDN, kde se perso-
nál stará o lidi, kteří jsou na tom zdravotně 
špatně, ale chybí nám tu ten mezičlánek – 

Slibovat 
nesplnitelné 
není můj styl...
■ Pro město pracuje více než 20 let, začínal rolí zastupitele, 
pokračoval jako místostarosta a po posledních komunálních 
volbách dosáhl mety nejvyšší - postu starosty. Na čem bude na 
radnici pracovat následující čtyři roky? Jak se mu daří propojit 
práci radního se starostováním? Jak bude vypadat letošní 
městský rozpočet? Jaké dotace mohou Kralupy získat? Odpovědi 
na tyto a mnohé další otázky, které rezonují městem, najdete 
v následujícím rozhovoru s Liborem Lesákem.

LIBOR LESÁK
 zastupitel města: 2002-dosud; 
místostarosta města: 2009-2022; starosta 
města: 2022-dosud;
 radní Stř. kraje pro oblast investic, 
majetku a veřejných zakázek: 
2008-dosud;
 lesník.

domov seniorů/domov zvláštního určení, 
který je sice v nedalekých Všestudech, ale 
má kapacitu jen 53 míst, tuto službu potře-
bujeme nutně navýšit pro min. 125 klientů 
(ve spolupráci se Středočeským krajem). 

Máte za sebou přípravu rozpočtu 
města, jak bude vypadat, 
zaznamenal nějaké zásadní změny 
oproti minulému období?
Položky rozpočtu se snažíme moc nemě-
nit, aby bylo zajištěno vše, co jsme dosud 
ve městě dělali. Položka, která se tradičně 
těší největšímu zájmu, je grantové schéma 
na kulturní, sociální a sportovní aktivity. 
Běžný rozpočet bude letos navýšen oproti 
roku 2022 o cca 39 mil Kč. Spolu se zapo-
jením naspořených investičních prostřed-
ků na rekonstrukci pivovaru bude celková 
výše výdajů i příjmů 740 mil Kč. Musíme 
zajistit provoz příspěvkových organizací, 
kde se nám navýšily náklady na energie 
a mzdy o 36 mil. Kč (vláda stanovila nové 
tabulkové mzdy pro pracovníky měst a je-
jich organizací). Dále musíme zabezpečit 
běžný provoz města i jeho rozvoj. Abych 
si jen nestěžoval, zvýšily se nám také pří-
jmy do rozpočtu. Navrhujeme tedy udržet 
investiční rozpočet ve stejné výši, jako byl 
vloni, tzn. 80 mil. Kč. Nejvyšší investiční 
částkou rozpočtu je 28 mil. Kč, je určena 
na dokončení třetí etapy rekonstrukce Če-
chovy a Vrchlického ulice. Dále je tam velká 
spoluúčast k dotačním titulům, které nám 
zajistí další investice do města.

Jaký je výhled dotací, na které si 
může město „sáhnout“?
Z dlouhodobě připravovaných akcí je to 
např. 4. a 5. etapa rekonstrukce náměs-

tí – ulice Husovy a Jungmannovy, přestav-
ba pivovaru na kulturní centrum, tam je 
potvrzená dotace na 50 mil. Kč, ještě má-
me rozjednanou dotaci z Národního plánu 
obnovy na dalších 140 mil. Kč. Dále jsou 
to dotace na vybavení knihovny, vybave-
ní ZUŠ, část vybavení interaktivního sálu 
muzea, tj. dalších cca 30 mil. Kč, které již 
prošly formálními kontrolami. Máme ta-
ké rozjednány dotace na pořízení hasičské 
techniky - ke třem novým cisternovým vo-
zidlům bychom ještě rádi dokoupili doplň-
kové vozíky, které jsou vybaveny technikou 
pro záchranu osob nejen při požáru, ale 
i při ekologických katastrofách. V plánu je 
rovněž rekonstrukce Seifertova náměstí, 
kterou bychom rádi čerpali z dotací ITI – 
IROP, to jsou další velké peníze. Na pře-
stavbu čeká i prostranství u kulturního 
střediska, projektů je celá řada…

V jakém stadiu je teď rekonstrukce 
sladovny, kdy se „kopne“ do země?
Aktuálně jsme ve fázi výběrového řízení na 
dodavatele stavby, je tam spousta dotazů, 
elektronicky podané nabídky uchazečů bu-
dou otevřeny v lednu 2023, pokud nebudou 
podány námitky na výběr dodavatele, moh-
li bychom začít v květnu stavět. 

Jak to vypadá s developerskými 
projekty, odehrálo se něco nového?
Projekt Finep zdárně pokračuje. V prosinci 
se konalo setkání ohledně projektu Nádraž-
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ní ulice a školky. První dva domy by měly 
stát do konce roku 2025.

Co se týká projektu v Lobči, tam byly 
ke stavebnímu povolení zaslány námitky, 
které bude v odvolacím řízení řešit Stře-
dočeský kraj. 

V rámci projektu Terasy Minice v sou-
časné době probíhá stavební řízení na vý-
stavbu nové komunikace, i na to byla za-
slána stížnost, odvolání řeší Středočeský 
kraj, následně by mělo pokračovat územní 
a stavební řízení na jednotlivé domy. Takže 
další příliv obyvatel nenastane dříve než 
v roce 2025. 

Jak se vám daří stíhat práci krajského 
radního a starosty Kralup?
Práce se skloubit dá, spousta věcí se dá dnes 
řešit elektronickou cestou. Ale je to náročné 
na čas, domů chodím třeba až po deváté ve-
čer, ale s tím jsem do toho šel… Povinnosti 
starosty jsou větší než místostarosty, kte-
rého jsem zastával předtím. Občané chtějí 
většinou mluvit přímo se starostou. Také 
je třeba být na velkém množství městských 
kulturních či charitativních akcí.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se vy-
tyčené cíle vydaří. 

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Tepelná čerpadla zažívají boom, nejen vli-
vem stále dražších energií, ale i díky pod-
poře státu v rámci kotlíkových dotací. Pro-
dej těchto zařízení tedy meziročně stoupá. 
Roste však i počet sousedských stížností na 
hluk evidovaných u  hygienických stanic. 
Jak situaci řešit ke spokojenosti všech zú-
častněných? 

Pokud je tepelné čerpadlo součástí řízení 
o  novostavbě, automaticky podléhá kon-
trole hygienické stanice, která je v  tomto 
případě dotčený orgán státní správy, ta 
v  rámci schvalování stavebního záměru 
domu posuzuje, zda čerpadlo nebude pře-
kračovat hygienické limity hluku stanovené 
právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlá-
dy č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříz-
nivými účinky hluku a vibrací). Ve sporných 
případech může nařídit měření hluku před 
kolaudací stavby. 

Většina instalací však probíhá dodateč-
ně  – u  již zabydlených či starších domů. 
Čerpadlo tedy nikdo „neschvaluje“, ani 

jeho hlučnost, ani umístění na pozemku. 
Zařízení si pořizuje každý dle svého uvážení 
a finančních možností. Obecně by se dalo 
říci, že čím levnější čerpadlo, tím hlučnější. 
Při jeho pořizování je dobré mít na zřete-
li, že hodnoty decibelů z  technického listu 
reflektují zkoušku v  laboratorním prostředí, 
skutečnost se může vlivem umístění v terénu 
a přenosem zvuku lišit. Obecné hlukové hy-
gienické limity, které nesmí být při provozu 
překračovány, jsou v denní době stanove-
ny na 50 dB a v noční době na 40 dB (v ně-
kterých případech může mít čerpadlo tzv. 
tónovou složku, kterou lze zjistit pouze měře-
ním, a pak se hygienický limit snižuje o 5 dB).

Pokud vás sousedovo čerpadlo ruší, např. 
při spánku, máte možnost se obrátit na Kraj-
skou hygienickou stanici Středočeského 
kraje. „Vždy je lepší problémům předchá-
zet, proto doporučuji obrátit se na hygienic-
kou stanici o  radu nebo doporučení ještě 
před instalací tepelného čerpadla. Měření 
hluku není jednoduchá ani levná záležitost. 
Hygienické limity hluku jsou v  denní době 

vztaženy na osm hodin provozu a v noční 
době na jednu hodinu provozu, přičemž je 
nutné vzít v  úvahu, že provoz čerpadla je 
přerušovaný,“ dodala k  problematice Šár-
ka Hatašová z  Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje. Obrana dotčeného 
souseda je minimální, lidé by k sobě měli být 
ohleduplní a  umisťovat čerpadla po vzá-
jemné dohodě na místa, která budou nej-
méně rušivá pro celé okolí. Zařízení je lepší 
mít na zemi, ne na zdi ve výšce. Je rozum-
né pořídit kvalitnější typ, jelikož přístroj s vyšší 
hlučností je velkým rizikem do budoucna, 
zvláště pak v místech, kde jsou domy v těs-
né blízkosti. „Pokud se hlučnost projeví až 
při pozdějším provozu, nic není ztraceno, 
není nutné přístroj měnit, je možné zajistit 
dodatečnou úpravu – třeba ve formě pro-
tihlukové zástěny atd.,“ doplnil Jan Kobera, 
vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ 
Kralupy n. Vlt.

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Hlučné čerpadlo jako zdroj sousedského sváru 

„Vážení, v poslední době přibývá počet tepelných čerpadel. To je v pořádku, ale měla by k tomu být zveřejněna příslušná legislativa – jaké „Vážení, v poslední době přibývá počet tepelných čerpadel. To je v pořádku, ale měla by k tomu být zveřejněna příslušná legislativa – jaké 
jsou podmínky k instalaci tepelného čerpadla – hlavně venkovní části. Zatím si každý čerpadlo umístí dle svého uvážení, neodpovídá za to ani jsou podmínky k instalaci tepelného čerpadla – hlavně venkovní části. Zatím si každý čerpadlo umístí dle svého uvážení, neodpovídá za to ani 
firma, která jej dodá a nainstaluje. Prosím, zda by nebylo možné podmínky objasnit v Kralupském Zpravodaji – speciálně vzdálenosti k umístění firma, která jej dodá a nainstaluje. Prosím, zda by nebylo možné podmínky objasnit v Kralupském Zpravodaji – speciálně vzdálenosti k umístění 
venkovní jednotky od plotu mezi sousedy a hodnoty hluku pro noc a den. Informace budou užitečné pro stávající i nové majitele. Děkuji, čte-venkovní jednotky od plotu mezi sousedy a hodnoty hluku pro noc a den. Informace budou užitečné pro stávající i nové majitele. Děkuji, čte-
nář Kralupského Zpravodaje.“ nář Kralupského Zpravodaje.“ 

Z VAŠICH DOPISŮ...

Dotazy občanů pro starostu města:
Jaká bude cena vody pro rok 2023?

Cena vody na příští rok je pevně stanove-
ná, bude ve výši 139,90 Kč (vodné a stoč-
né) vč. DPH, původní záměr vodáren byl 
148 Kč, nakonec byla částka snížena. S po-
platkem 139,90 Kč jsme na hladině průměr-
né ceny za vodu v ČR. Zdražovalo se všude. 
Vodárenských společností se dotklo zdražo-
vání energií a materiálu (opravy a stavba 
infrastruktury), to se někde projevit musí. Na-
výšení je spočítáno tak, že průměrná rodina 
o 3-4 osobách zaplatí ročně na vodě o dva 
tisíce korun více, což je ve srovnání s cena-
mi plynu a elektřiny o dost méně.

Máte nějaké informace od Vlády ČR, 
jak se bude vyvíjet cena el. energie 
v příštím roce?

Nemám. Ohledně elektřiny je těžké vý-
voj předvídat. Co však sdělit mohu, je to, 
že od státu máme zastropovanou ener-
gii i pro Kralupskou sportovní, sportoviště 
se tedy budou provozovat i nadále, ale 
vstupné bude o trochu dražší.

Jaký je stav prací na krytém bazénu,  
kdy se otevře?

Práce pokračují, bazén by měl být pro 
veřejnost otevřený v březnu ve zkušebním 
provozu.

Kdy budou v Kralupech nové obchody 
pro uspokojení potřeb místních obyvatel?

Architekt města nyní pracuje na územní 
studii lokality vedle MERA (před Kauču-
kem), která by nám měla říct, jaká tam 
bude dopravní obslužnost, jaký podíl ze-

leně tam bude, na co to území má být 
využito, na jaké služby, obchody atd. Ta by 
měla být vypracována do konce března. 
Jakmile bude hotovo, otevřeme znovu žá-
dosti podnikatelů, o finálním využití místa 
rozhodne zastupitelstvo města. Musím při-
znat, že tlak na tuto záležitost je velký, a to 
jak ze strany podnikatelů, tak ze strany 
občanů. Anketa, kterou město vloni pro-
vedlo, dopadla celkem jednoznačně, lidé 
si přejí obchody s kvalitními oděvy a obuví, 
aby nemuseli za nákupy do Mělníku, Klad-
na či Prahy. Budeme se tedy snažit vyjít 
občanům vstříc.

Další pozitivní zpráva v tomto je, že s vý-
stavbou nového bloku na náměstí (soukro-
mým investorem), bude také souviset mož-
ná nová nabídka výrobků či služeb, a to 
ve spodním patře bytového domu. 

V jakém stádiu je obchvat, co brzdí další 
etapu?

Obchvat blokuje ekologický spolek z Vel-
kých Přílep, který se pořád odvolává a brz-
dí tak tuto strategickou stavbu…

Stát připravuje reformu odpadového 
hospodářství, jak se dotkne obyvatel 
Kralup?

Od roku 2024 vejde v platnost zákon, který 
stanoví, že se poplatky za odpad budou 
od občanů vybírat v každém městě a ob-
ci, tedy i v Kralupech, kde občané dlou-
hé roky za svoz komunálního odpadu nic 
neplatili. Roku 2023 se tedy ještě změna 
netýká. O výši poplatku bude teprve roz-
hodnuto.

?



5AKTUALITY

■ 7. 12. 2022 se konala na MěÚ 
Kralupy další schůzka zástupců 
obcí dotčených plánovanou 
výstavbou propojky D7 a D8, 
jejíž součástí je i obchvat Kralup, 
na který místní čekají již 24 let. 
Schůzky se účastnila i Krajská 
správa údržby silnic, aby si dot- 
čené strany vyjasnily svá stano-
viska a podmínky případného 
kompromisu.

S tavba je rozdělena na tři etapy, jed-
notlivé etapy mají samostatná řízení 

a investorskou přípravu,  každá etapa je 
v jiné fázi, např. 1. a 3. má vydané stano-
visko EIA, druhá má povolení na železniční 
stavební objekty, její vodoprávní řízení je 
však ve stádiu odvolání. 

Druhá etapa plánované stavby je nej-
komplikovanější, má za sebou archeolo-
gický průzkum (Debrno, okolí kovošrotu) 
v hodnotě 90 mil. Kč, také výkup pozemků 
za 90 mil. Kč. Tuto etapu navíc komplikují 
různé občanské /hlavně ekologické/ inici-
ativy, které vznáší mnohé námitky. Nejsou 

Ú středním bodem jednání by-
la problematika spojená s po-

stupným navyšováním počtu žáků 
v jednotlivých třídách základních 
škol, a to v souvislosti s příchodem 
desítek dětí z Ukrajiny. Zástupcům 
jednotlivých obcí byl starostou Li-
borem Lesákem představen nejen aktuál-
ní stav, ale také výhled do dalších období, 
která se na každý pád neobejdou bez na-
vyšování kapacit pro základní vzdělávání.

„Do konce ledna se musíme rozhodnout, 
jakou cestou se vydáme. Buďto se budeme 
zabývat přístavbou některé z našich škol, 
nebo přistoupíme k výstavbě úplně nové 
školy. Ve hře dále zůstávají prostory po bý-
valém středoškolském učilišti,“ uvedl kra-
lupský starosta, jenž tímto vyzval k bližší 
spolupráci i přítomné starosty,  neboť vět-
šina samospráv čelí obdobným problémům.

Město Kralupy nad Vltavou do těch-
to  chvil umístilo do svých škol sto dvacet 
ukrajinských dětí a už delší dobu se potýká 
s přeplněností některých ročníků. Obdobná 

situace panuje také v sousedních 
Veltrusech, kde se ještě v nedáv-
né době nahlas hovořilo o možné 
výstavbě další základní školy. Vál-
ka na Ukrajině však vnesla do této 
problematiky další nečekaný roz-
měr. „Nová škola v Kralupech nad 

Vltavou, o jejímž zřízení se zde bavíme, by 
měla pojmout cca 540 žáků. V dohledné do-
bě zahájíme se všemi obcemi ORP jednání 
o další možné spolupráci. Potřebujeme dát 
dohromady čísla, na jejichž základě bude-
me dál postupovat,“  uvedl v závěru svého 
vystoupení kralupský starosta Libor Lesák.

Druhé podstatné téma, které bylo v rámci 
setkání diskutováno, se týkalo několika opa-
kovaných kauz ve spojitosti s nepříjemným 
zápachem ve městě a jeho okolí. Místosta-
rosta Vojtěch Pohl při této příležitosti před-
stavil několik kroků vedení města, jež nako-
nec vedly k identifikaci původce: „Po zralé 
úvaze jsme se rozhodli pro vlastní měření 
škodlivých látek v ovzduší, neboť oslovené 
subjekty v areálu chemických výrob nás 

opakovaně ubezpečovaly, že z jejich strany 
je vše v pořádku. Nebylo tomu tak,“ zdůraz-
nil kralupský místostarosta, jenž za dílčí 
úspěch považuje především následnou ko-
munikaci se společností Synthos, která po-
sléze provedla další interní šetření. „Proka-
zování je v těchto případech hodně složité, 
ale nějaký posun ve vzájemné spolupráci 
přece jen nastal. Minimálně v tom, že nás 
v současné době nepříjemný zápach netrá-
pí,“ uzavřel Vojtěch Pohl. Na jeho slova dále 
navázal také veltruský starosta Filip Volák, 
který ve svém příspěvku hovořil zejména 
o nedostatečné komunikaci zmíněných sub-
jektů směrem k veřejnosti.

V poslední části setkání došlo na před-
stavení plánovaných investičních akcí 
a dlouhodobější záměry města. Zmíněna 
byla např. plánovaná výstavba sportovní 
haly či přestavba budovy pivovaru na kul-
turní centrum. Vedoucí odborů MěÚ dále 
informovali přítomné o legislativních změ-
nách týkajících se vlastních agend.

Další setkání starostů ORP by se mě-
lo uskutečnit ještě v první polovině roku 
2023. Je velmi pozitivním zjištěním, že to-
hoto předvánočního se zúčastnili zástupci 
všech obcí ORP Kralupy nad Vltavou, což 
starosta Libor Lesák v samotném závěru 
rovněž ocenil.  

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

Co nového ohledně propojky D7 a D8?

však samy, i okolní obce, které nejsou apri-
ori proti stavbě propojky, požadují úpravy 
projektu, které by mírnily dopad budoucí 
mohutné dopravy na obyvatele měst a ves-
nic na této trase. 

Lichoceves, Velké Přílepy, Tursko a Ho-
roměřice poukazovaly na to, že projekt do-
statečně nereflektuje příliv nových obyvatel 
ve většině těchto míst, který půjde do tisí-
ců za každou z nich, rovněž upozornily na 
to, že trasa obchvatu má vést příliš blízko 
obytných zón. 

Jiné obce, které nejsou trasou tolik dot- 
čeny, např. Kozomín, plán výstavby vítají. 
I Kralupy dělají vše pro to, aby byl obchvat 

realizován co nejdříve, jelikož dopravní si-
tuace v centru je čím dál více problema-
tická.

Plánovaný rozpočet stavby přesáhne čty-
ři miliardy korun. Začátek stavby zástup-
ci KSÚS předpokládají na rok 2025/2026, 
stavět se bude 2-3 roky. Propojka by měla 
být následně uvedena do provozu jako ce-
lek, tj. všechny tři etapy najednou. 

Zástupci KÚSK přislíbili, že se připomín-
kami obcí budou nadále zabývat, v nejbliž-
ších týdnech obešlou dotčené starosty no-
vou dokumentací k jejich revizi. 

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Setkání starostů ORP Kralupy nad Vltavou
■ Ve středu 30. listopadu se na kralupském městském úřadě usku-
tečnilo setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Kralupy nad Vltavou. Protože se jednalo o vůbec první setkání 
v rámci tohoto volebního období, zúčastnili se ho nejen vedoucí 
odborů MěÚ, ale také ředitelé místních příspěvkových organizací.    

Z jednání o propojce D7 a D8.

Reportáž  
k tématu. 

Reportáž k tématu. 
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V pátek 13. ledna 2022 od 14:00 do 22:00 
hodin a v sobotu 14. ledna 2022 od 8:00 do 
14:00 hodin proběhne první kolo prezident-
ských voleb. V případě, že žádný z kandi-
dátů na prezidenta ČR nezíská nadpoloviční 
většinu z celkového počtu platných hlasů, 
bude se konat 2. kolo volby prezidenta ČR, 
a to opět ve dvou dnech: v pátek 27. ledna 
2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. 
ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Pokud se volič nebude v době voleb zdr-
žovat v místě svého trvalého pobytu, může 

hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stá-
lém volebním okrsku na území České repub-
liky, nebo v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřa-
dě. O voličský průkaz lze požádat na úřadě 
dle místa trvalého pobytu voliče, a to:

- v listinné podobě opatřené úředně ově-
řeným podpisem voliče; 

- v elektronické podobě zaslané POUZE 
prostřednictvím datové schránky voliče. 

Tyto žádosti musí být úřadu doručeny nej-
později do 6. 1. 2023 do 16:00 hodin a musí 

obsahovat informaci, zda si voličský průkaz 
volič vyzvedne osobně. Případně musí volič 
uvést adresu, na kterou požaduje voličský 
průkaz zaslat! Zažádat o voličský průkaz lze 
i osobně (nutno předložit platný OP nebo 
platný cestovní pas), a to nejpozději do 11. 
1. 2023 do 16:00 hodin. V případě, že volič 
výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
na některé kolo volby, budou mu vydány vo-
ličské průkazy pro obě kola.

Rozpis volebních místností najdete na we-
bu města. 

K ralupy navštívila hejtmanka 
Petra Pecková, přijela v rámci 

pravidelných návštěv regionů, spolu 
s ní celá Rada Stč. kraje. Tématem 
návštěvy byly aktuální problémy 
našeho ORP – základní a mateřské 
školství, také nedostatková kapacita 
míst pro seniory v rámci sociální oblasti. 
Tyto služby potřebuje ORP zoufale navýšit; 

vedení Stč. kraje nabídlo pomoc Do-
movu Červený mlýn Všestudy for-
mou pasportizace, aby bylo možné 
do objektu investovat. Kromě do-
mova seniorů hosté dále navštívili 

Technopark, Dvořákovo gymnázium 
a společnost FERALPI-PRAHA s. r. 

o., která vyrábí KARI sítě pro stavebnictví. 
Návštěva byla zakončena diskusí s občany. 

Kralupy hostily hejtmanku Středočeského kraje

Nová kancelář MAS Kralupsko, z. s.

Od 1. ledna 2023 bude možné navští-
vit kancelář MAS Kralupsko, z. s. po 

předchozí domluvě termínu na e-mailu  
info@maskralupsko.cz. Adresa kanceláře je 
Husova 579, Kralupy nad Vltavou (v budově 
České spořitelny, 2. NP, kancelář číslo 3.14).

Činnost MAS Kralupsko, z. s. můžete sle-
dovat na webu www.maskralupsko.cz.

V listopadu proběhlo setkání zástup-
ců MAS Kralupsko, z. s. a studentů ČZU,  
Praha-Suchdol, obor Veřejná správa a re-
gionální rozvoj. Studenti byli seznámeni 
s regionem Kralupska a fungováním míst-
ních akčních skupin.

Dále MAS Kralupsko, z. s. realizuje pro-
jekt „Místní akční plány III ORP Kralupy 
nad Vltavou“, který je realizován v rámci  
výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v úze-

mí z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělání, kde je řídícím orgánem Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Realizací projektu „místního akčního 
plánování“ dojde k prohloubení procesu 
společného plánování v území včetně pro-
cesu strategického plánování ve školách a 
rozvoje partnerství, jehož výsledkem je ak-
tualizovaný místní akční plán včetně aktu-
alizace Strategického rámce a Investičních 
priorit jednotlivých školských zařízení. 

V současné době dochází k setkávání 
pedagogických pracovníků školských za-
řízení z území ORP Kralupy nad Vltavou 
v pracovních skupinách. Během pracovních 
skupin jsou analyzovány potřeby žáků ve 
stanovených tématech a vliv aplikovaných 
opatření v území. V následujícím roce bude 
probíhat evaluace výsledků projektu v úze-
mí. LENKA HERMANOVÁ, MAS KRALUPSKO

V lednu zvolíme nového prezidenta

VÝZNAMNOU LÍPU ZDOBÍ 
PAMÁTNÍK
Mezi pomníkem „Nesmrtelným“ (věnova-
ným padlým v 1. a 2. světové válce) a kos-
telem Nanebevzetí Panny Marie a svatého 
Václava stojí dlouhé roky lípa srdčitá, není to 
ledajaký stroj, byla  vysazena při 10. výročí 
vzniku Československé republiky v roce 1928, 
za 94 let svojí existence zažila mnohé, nemi-
nuly ji ani válečné stavy včetně náletu na 
Kralupy, či povodně, vše přežila bez úhony. 
30. 11. 2022 byl pod její korunou instalo-
ván památník, který bude - stejně jako 
další historické kameny (např. na sídlišti 
Hůrka), či vzpomínkové lavičky (zaniklá 
železniční zastávka v ul. Generála Kla-
pálka) - připomínat důležité milníky měs-
ta. Jde o  další z patriotistických počinů 

tajemníka Městského 
úřadu Kralupy - pana 
Kamila Haince.

ANDREA JŮNOVÁ,
ŠÉFREDAKTORKA

Reportáž 
k tématu. 

Reportáž 
k tématu. 
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Paní Olze přišel nedoplatek za plyn ve výši 38 
tis. Kč. Byl to pro ni šok, nikdy dříve za plyn ne-
doplácela, vždy jí naopak vraceli (cca 7-8 tis. 
Kč). „Kdyby to bylo na konci současné topné 
sezóny, ještě bych to pochopila, ceny šly na-
horu, ale za uplynulý rok?“, svěřila se paní Olga. 

Za byt 2+1 to pro ni byla astronomická su-
ma, kterou nechtěla akceptovat. Faktura 
byla velmi nepřehledná, chtěla, aby se jí na 
ni před úhradou podíval někdo znalý, vzpo-
mněla si na bezplatnou nabídku poradenství 
na MěÚ Kralupy - rady energetického porad-
ce pana Vlka. Pan Vlk jí při prvním ohledání 
faktury řekl, že uvedená částka je nesmysl. 

S  firmou se však nebylo možné spojit, ne-

zvedala telefony, na e-maily neodpovída-
la, nakonec pan Vlk vyřešil situaci paní Olgy 
přes Energetický regulační úřad, během týd-
ne přišel omluvný e-mail od poskytovatele, 
že byla faktura špatně vystavena, následně 
přišla nová faktura, kde paní Olze vraceli ví-
ce než 8 tis. Kč. 

„Pan Vlk je lidový a empatický člověk, 
chtěla bych mu touto cestou ještě jednou 
moc poděkovat za obrovskou pomoc. Ráda 
bych ho všem občanům doporučila, ať se 
nebojí přijít poradit, rád pomůže každému. 
Městu Kralupy děkuji za skvělou službu obča-
nům,“ doplnila s úsměvem paní Olga.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Vzpomínáte na výzvu v  KZ 11/2022, kde 
hledal pan Richard Krejsa žijící v USA svo-

ji rodinu z Kralup? 
Setkání se uskutečnilo! Viz milý dopis níže 

od účastnice setkání a čtenářky KZ...

DÍKY ZA RODINNÉ SETKÁNÍ
„Dobrý den,
chtěla bych Vám poděkovat za Váš Zpravo-
daj, vždy se na něj moc těším.

V listopadovém čísle mě zaujal inzerát: 
Znali jste Krejsovy?

Protože můj dědeček se jmenoval Josef 
Krejza, začala jsem pátrat.

U sestry jsme našli po babičce staré rodné 
listy. Pan Richard Rudolph Krejsa měl dědeč-
ka Aloise, který měl bratra Antonína, což je 
můj prapradědeček. 

Díky mojí neteři, která umí perfektně anglic-
ky, jsme se 6. 12. setkali v Praze a  vyměnili si 
amatérsky vyrobené rodokmeny. Předala jsem 
také fotografie. Bohužel  se mi nepodařilo vy-
fotit památník obětem na nádraží /tmavá pís-
mena na tmavém podkladu/, kde je můj dě-
da Josef Krejza /poslední nositel toho jména/.

Setkání bylo velice milé a srdečné, moc 
děkuji...“

HANA ZÁZVORKOVÁ

Ú zemní rozhodnutí na projekt Rekon-
strukce nelahozeveských tunelů, vyda-

né loni v srpnu stavebním úřadem Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje, už neplatí. 
Ministerstvo dopravy v odvolacím říze-
ní konstatovalo, že projekt v této podobě 
nemůže být z mnoha důvodů realizován. 
Správa železnic musí dokumentaci přepra-
covat a předložit znovu.

Ministerstvo dopravy posuzovalo projekt 
rekonstrukce dráhy na základě odvolání 
devíti účastníků řízení – obce Nelahozeves, 

Mariny Vltava, spolku Dvořákova stezka, 
spolku Děti země, spolku Na Skalách Kra-
lupy nad Vltavou a několika soukromých 
osob. V územním rozhodnutí shledalo velké 
množství závažných vad a v bezmála sto-
stránkovém rozhodnutí o odvolání podro-
bilo rozsáhlé kritice několik úřadů, které se 
podílely na rozhodování v prvním stupni, 
zejména krajský stavební úřad, který po-
dle názoru ministerstva ve své klíčové roli 
v územním řízení neobstál.

ŠALANDA VLTAVA OTEVŘENA
16. 12. 2022 otevřela dveře svým hostům 
restaurace Šalanda Vltava v těsném 
sousedství Kulturního a společenského 
střediska Vltava. Kralupanům se tak roz-
šířily možnosti restauračních zařízení ne-
daleko centra. Ať už v rámci kulturního 
zážitku v sále vedlejšího svatostánku kul-
tury nebo bez, přesvědčte se sami, jak 
vypadá interiér restaurace a jak chutná 
zdejší kuchyně a tankové pivo...

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM

Neoprávněný nedoplatek za plyn

Krejsovi se našli

Ministerstvo zrušilo územní rozhodnutí

Komentář specialisty na energie Ing. Vladimíra Vlka: „Poskytovatel plynu se s největší pravděpo-
dobností snažil paní Olgu vědomě podvést, viděl dřívější ročník narození této poškozené, tak to zkusil... 
Rád bych apeloval na ostatní plátce, hlavně seniory, aby věnovali vyúčtování velkou pozornost, při 
pochybnostech jsem tu pro ně. 

Někteří nečestní obchodníci se snaží zneužít současné energetické krize ke zvýšení obratu nekalými 
praktikami. Velké pole působnosti budou tito šmejdi pravděpodobně mít i po novém roce, kdy bude 
stát cenu dotovat, opět bude nutné důkladně hlídat svoje nová vyúčtování, zda je vše zohledněno 
správně."  

Poradna pana Vlka je i nadále k dispozici každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin v přízemí MěÚ 
Kralupy (kancelář č. 122). 
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24. 11. 2022 organizoval Odbor soci-
álních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kralupy jednání sociálních pracov-
níků, kteří působí v našem ORP.  
Mezi nimi představily své služby tyto orga-
nizace na pomoc potřebným: Anděl strážný, 
Hewer, LCC domácí péče, Dementia, Fokus 
Praha, Hospic Tempus, Člověk v tísni a další…

Anděl strážný je tísňová služba, která 
poskytuje jistotu a bezpečí v krizových si-
tuacích. Pomáhá seniorům, lidem s handi-
capem nebo se zhoršeným zdravotním sta-
vem, aby mohli žít samostatně a svobodně.

Jde o registrovanou terénní sociální 
službu, která poskytuje komplexní služby 
v oblasti nepřetržité tísňové péče. Hlídací 
náramek/přívěšek detekuje pád, dokáže 
zachytit i podezřelou neaktivitu klienta… 
Více na www.andelstrazny.eu.

Hewer poskytuje službu osobní asisten-
ce, která usnadňuje péči o osobu blízkou 
jeho rodině. Asistentky HEWERu profe-
sionálním a zároveň lidským přístupem 
pomáhají jak v oblasti složitějších úkonů, 
jako je například pomoc s koupáním nebo 
přesuny na WC, tak i s orientací v tom, ja-
kou pomoc, nebo finanční podporu, mohou 
při péči o svého blízkého pečující využívat. 
Služba je dostupná nonstop včetně víkendů 
a svátků. Více na www.hewer.cz.

LCC domácí péče kombinuje zdravotní 
a sociální péči, poskytuje ji prostřednic-
tvím pečovatelské služby, osobní asisten-
ce a domácí zdravotní péče. Umožňuje tak 
klientům dle jejich přání vést plnohodnotný 
život v prostředí, na které jsou zvyklí, tedy 
doma. Pomáhá jim tak zachovat si důstoj-
nost a nezávislost v běžném životě. Více na 
www.lccdp.cz.

Dementia je organizace, jež pomáhá lidem, 
jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou cho-
robou, nebo jiným typem demence. Zároveň 
přispívá k rozvoji prevence a pochopení toho-
to onemocnění ve společnosti, k čemuž slouží 
např. i zážitková hra Demetrix, která dokáže 
zdravé osobě zprostředkovat vnímání světa 
skrze pohled člověka s demencí, více na webu 
hry www.demetrix.cz či na stránkách orga-
nizace: www.dementia.cz.

Komunitní tým Fokus Praha - jeho po-
sláním je podpora lidí se zkušeností s du-
ševním onemocněním. Pro tyto lidi nabízí 
komplexní komunitní péči v neústavních 
podmínkách. Více na www.fokus-praha.cz.

Hospic Tempus s úctou a pokorou pomá-
há lidem, kteří se ocitli v terminálním sta-
diu nevyléčitelné choroby a přejí si strávit 
své poslední dny doma v péči obětavé ro-
diny. Ve spolupráci s praktickými lékaři 
poskytuje odbornou domácí zdravotní péči, 

psychosociální podporu pacientovi i jeho 
rodině a odlehčovací pečovatelskou pomoc. 
Více na www.hospictempus.cz.

Člověk v tísni nabízí službu dluhového po-
radenství, své služby poskytuje v kanceláři 
v Žižkově ulici, odborní pracovníci mohou 
v odůvodněných případech docházet do by-
dliště klientů, případně je možné se poradit 
telefonicky. Více na www.clovekvtisni.cz.

Dále svoji nabídku představily Sociální 
služby města Kralupy (článek publikován 
v listopadovém vydání KZ na str. 9). Kra-
lupská charita zase přiblížila možnosti její 
dopomoci občanům. Úřad práce předsta-
vil účastníkům všechny státní dávky, které 
mohou pečujícím pomoci zvládat náklady 
na služby popsané výše. 

Zaměstnankyně nemocnice RHG infor-
movaly o připravovaném cyklu přednášek 
na téma zdravotně sociální rozhraní péče 
o blízké (viz článek s pozvánkou na str. 8). 

V našem ORP působí i komunita Bétel 
(viz rozhovor na str. 10-11), Alzheimercen-
trum Zlosyň a Domov Červený mlýn Vše-
study, který by se měl dočkat rekonstrukce 
a rozšíření (viz str. 3 a 6).

Několik následujících vydání KZ bude 
postupně blíže seznamovat s možnostmi 
zdravotně sociální péče…

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Potřebujete se poradit, jaký typ péče 
váš rodič potřebuje? Jaký je rozdíl 

mezi zdravotní a sociální péčí? Nedoká-
žete se zorientovat v množství služeb, 
které různé organizace nabízejí? Nemáte 
jasno ohledně financování péče či zajiště-
ní pomůcek? Chcete vědět, jak nevyhořet 
při péči o maminku či tatínka? Kdy ještě 
pečovat doma, a kdy je lepší péči svěřit 
odbornému zařízení? Na tyto a mnohé dal-
ší otázky rády odpoví Monika Plášilová a Irena 
Veselá z nemocnice RHG.

RHG spol. s r. o. připravila cyklus poraden-
ských akcí, na kterých se dozvíte, jaké služby 
můžete využít pro sebe a své blízké v rámci za-
jištění jejich důstojného života. Přednášky s ná-

zvem „Zdravotně sociální rozhraní péče o blízké“ 
představují škálu možností, které je možné při 
péči o seniora využít, aby mohl co nejdéle žít do-
ma ve svém prostředí, ale měl zajištěno vše po-
třebné. Zdravotní stránky péče představí hlavní 
sestra nemocnice Mgr. Monika Plášilová, soci-
ální péči a možnou pomoc sociální pracovnice 
přiblíží Bc. Irena Veselá, DiS. První z řady před-
nášek se konala 13. 12. 2022 v prostorách kralup-
ské nemocnice s poliklinikou. Pokud je pro vás 
téma aktuální, rezervujte si místo na jedné z dal-
ších přednášek, které se uskuteční: 22. 2. 2023, 
24. 5. 2023, 20. 9. 2023 a 29. 11. 2023. Kontakt-
ní e-mail pro přihlášení: socialnisestra@rhg.cz 
nebo telefon: 607 005 858. Akci podporuje VZP 
ČR. ANDREA JŮNOVÁ

Nebuďte sami na péči o své bližní...
■ Koloběh života je neúprosný, měří všem stejně. Jako děti jsme 
plní energie, postupně se naučíme všemu, abychom byli zcela 
soběstační, v produktivním věku zvládáme péči o své ratolesti 
i pomoc svým rodičům. Co však dělat v situaci, kdy je asistence 
našemu blízkému třeba čím dál více, jsme v kolizi se zaměstnáním, 
a přesto mu chceme dopřát důstojný život doma do konce jeho 
dní se zajištěním ošetřování či asistence? V těchto náročných chví-
lích je dobré vědět, kam se obrátit… 

Taxík Maxík pro potřebné  
i v našem městě
Speciální 
Taxíky Maxí-
ky, které vo-
zí seniory a 
handicapo-
vané levně 
a bezpeč-
ně například k lékaři, na úřad, ale  
i za kulturou, jsou výsledkem spolupráce 
Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a Sen-
Sen) a společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOL-
DING, a. s. provozující síť lékáren Dr.Max.  
A od nového roku začne jezdit také v Kra-
lupech nad Vltavou. Slavnostní předání 
klíčků od nových Taxíků Maxíků zástupcům 
partnerských organizací proběhlo již tradič-
ně v adventním čase, 5. prosince v Kon-
gresovém centru České národní banky, 
kde jej za DPS Kralupy převzala jeho  
ředitelka Petra Urbanová. 

Nevíte si rady se zdravotně 
sociální péčí o svého blízkého?
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■ „Mám partnera, který mě neopustí, mám rodinu, o kterou se 
můžu opřít, mám stálou práci, nemám dluhy, jsem zcela zdráv…“ 
I chráněnci místní charity si toto říkali, než skončili na ulici. Nikdo 
z nás by je tedy neměl odsuzovat. 

Dárky  
pro kralupské 
seniory
Město Kralupy nad Vltavou myslí i na 

své občany, kteří žijí v domovech pro 
seniory v okolí Kralup nad Vltavou. Soci-
ální pracovnice MěÚ Kralupy rozvezly vá-
noční balíčky do 11 domovů, a mohly tak 
potěšit téměř 70 seniorů.

14. 12. 2022 pořádal Odbor sociál-
ních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kralupy setkání sociálních pracov-
níků a základních škol v ORP. Cílem 
jednání bylo sdílení legislativních a jiných 
novinek v rámci sociální péče o děti napříč 
zúčastněnými organizacemi. 

Na setkání představila své služby nezis-
ková organizace Lata, která se zabývá ro-
dinnými konferencemi. Pomáhá rodinám 
zapojit své blízké, setkat se a společně přijít 
na řešení obtížné rodinné situace. Cílem 
setkání je dohodnout se na společném ře-
šení a dát mu písemnou podobu. Rodina 
má tak příležitost zlepšit situaci vlastními 
silami dříve, než situace dospěje do krize, 
ve které je nutný zásah odborníků. Více na 
www.crklata.cz 

Sociálním pracovnicím a vedení škol byl 
představen i charitativní projekt Patron 
dětí, jehož smyslem je pomáhat zdravotně 
a sociálně znevýhodněným dětem a jejich 
rodinám. Jeho web dává prostor příběhům 
dítek, kterým v životě nepřálo štěstí. Spo-

juje tak lidi ochotné pomáhat s těmi, co po-
moc potřebují. Prostřednictvím drobných 
peněžních darů naplňuje dětské potřeby  
(školní obědy, speciální zdravotní rehabi-
litaci atd.). Více na www.patrondeti.cz 

Dalším bodem setkání bylo představení 
Plánu prevence kriminality na rok 2023 je-
ho koordinátorkou Stanislavou Valterovou. 

Program zakončila diskuse v rámci téma-
tu sociálně-právní ochrany dětí a sociální 
kurately. Bližší představení sociálních slu-
žeb na pomoc ohroženým dětem bude ná-
sledovat jako seriál v dalších vydáních KZ.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

V cítit se do starostí lidí bez domova 
přišlo 24. 11. v podvečer do pro-

stor Rígrovky 40 lidí, odvahu přespat 
venku na zahradě však nenašel nikdo 
z přítomných, když nepočítáme místní 
klienty charity, kteří jinou variantu nemají. 

V klubovně nízkoprahu, kam se běžný 
smrtelník jen tak nedostane, představila 
svoje služby organizace Bétel, která po-
máhá k návratu závislým do normálního 
života (rozhovor se zakladateli komunity 
najdete na str. 10-11), po otevřené diskusi k 
tématu pokračoval program venku, a že by-
lo na co se dívat, po společné modlitbě vy-
stoupili Muzikanti bez domova, tančilo se a 
zpívalo, štafetu převzali kralupští bubeníci 
Qantakytek a na závěr večera vystoupil kej-
klíř Lukáš se světelnou show. 

Organizace Rozkoš bez rizika otestovala 
v rámci akce 25 osob na HIV, čímž se naše 
město zapojilo do Evropského týdne tes-
tování. „Musím za nás organizátory říct, 

Fejeton: 

Sejdeme se  
na hřbitově…
Zase jedu k mamce, krajina ubíhá za ok-
nem, les střídá město, déšť slunce, je to 
blázinec jak na apríla… Čím víc se blížím 
rodnému kraji, tím víc propadám nostalgii, 
příští stanice vesnička nad Metují, hlásí prů-
vodčí. To už jsem myšlenkami v nebi. Ská-
ču z vlaku, plná radosti… Přecházím most, 
míjím školu, jsem v cíli. Nakoupím, poklidím, 
dáme si kafčo, klábosíme. „Mami, ještě 
skočím na hřbitov,“ volám z chodby při 
obouvání. Obloha se opět kaboní, padá 
pár kapek, to mě však neodradí. Potře-
buju na vzduch. V jedné ruce věnec, ve 
druhé lucerničku… Sotva ujdu pár kroků, 
brzdí u mě auto, že by někdo známý? Ne, 
cizí potemnělá tvář: „Nechcete svézt?“ 
ptá se… Když vidím ten výraz, váhám, zda 
myslel opravdu SVÉZT nebo SVÉST :). Pro 
všechny případy s díky odmítám, ráda se 
ten kousek projdu. A sedněte si dnes k ně-
komu cizímu do auta… Pražák, všimnu si, 
když vidím jeho SPZku. 

Jsem na hřbitově. Je tu úžasný klid 
a mír, to pověstné božské ticho. Ani ptá-
ček nezašvitoří. Jen sem tam zařehtá pa-
soucí se kůň (nebo se mi předem řehtá?). 
Možná tuší, co přijde :). Aranžuju věnec, 
rozjímám, jaké je to krásné místo pro od-
počinek – nejen nebožtíků. Na dohled 
Orlické hory i Krkonoše, kolem lesy, blízko 
skály. Ještě svíčku, říkám si. Vstávám od 
náhrobku. Sakra! (To bych tu říkat asi ne-
měla :)). Proberu se ze svého snění, pár 
metrů ode mě opečovává hrob mužská 
postava! Oční kontakt! Ježíš (to bych tu 
také neměla :)), to je zase on! Ten člo-
věk je něčím zvláštní… Ale rozhodně ne 
v pozitivním smyslu slova. Klid je ten tam. 
Chvatně sbírám věci, zapaluju svíčku 
a peláším zpět. Už se šeří. „Mami, tomu 
neuvěříš, mohla jsem mít rande na hřbito-
vě.“ „A ještě k tomu s Pražákem :).“ Smály 
jsme se na pánův účet a prodloužily si tak 
život. Já ten svůj určitě…

ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKAZažili jste kralupskou Noc venku?

že se akce opravdu vydařila,“ komentova-
la průběh dění Stanislava Valterová, kte-
rá má na starosti prevenci kriminality na 
Odboru sociálních věcí, školství a kultury 
MěÚ Kralupy.  

Tematickou vstupenkou na charitativní 
akci byly jakékoliv trvanlivé potraviny, za-
pojíte se příští rok také?

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Kdo bdí nad štěstím našich dětí?
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Paní Forintová  
na cestě za seniory.

Qantakytek v akci.
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Paní Veroniko, jak to všechno začalo?
S manželem jsme přemýšleli, co bychom 
mohli dělat prospěšného. Věděli jsme, že 
se chceme vydat na cestu pomoci lidem, 
ale neměli jsme vytyčenou cílovou skupi-
nu. V roce 1998 se nám dostalo příležitos-
ti vycestovat do Anglie. Tamější farář nás 
seznámil s fungováním sociálních služeb, 
v rámci toho jsme se dostali do komunity 
Bétel pro závislé. Tato zkušenost se nás vel-
mi dotkla a rozhodli jsme se, že založíme 
něco podobného u nás v České republice. 

Bétel - název vaší svépomocné 
komunity - co vůbec znamená?
Bétel je dům boží, místo, kde se Jákob ve 
Starém zákoně v Genesis setkává s Pánem 
Bohem a vidí anděly sestupující po žebří-
ku z nebes… 

Jak příznačný název… Jak jste se 
ocitli na duchovní cestě?
Paradoxem je, že pocházím z nevěřící ro-
diny. Nežila jsem od dětství v křesťanské 
tradici, na rozdíl od manžela, ten vyrůstal 
v rámci evangelické církve. S křesťanstvím 
jsem se setkala až v roce 1991, v té době 
jsem si uvědomila, že chci dělat něco, co 
má přesah. 

S manželem jsme 27 let, z toho 25 let pra-
cujeme se závislými. Za tu dobu nám pro-
šlo dveřmi komunity hodně přes 300 lidí. 

Jak si můžeme představit řád 
komunity?
Členové komunity musí abstinovat, a to ode 
všeho. Jsme rovněž nekuřácká komunita, 
což je pro některé velký problém :). Kromě 
abstinence dodržují denní řád, to je pro zá-
vislé hodně důležité, protože když jsou na 
ulici/na drogách, tak tam řád úplně chybí. 
My jim nabízíme co nejnormálnější život, 
přestože jde o život v komunitě. Přátelské 
prostředí bez drog a alkoholu. Lidé si u nás 
vzájemně předávají, co prožili… 

Tráví den prací v rámci třech soci-
álních podniků (Nábytková farma –  
www.komunitabetel.cz, Oživeno –  
www.oziveno.cz, Vaše stěhování –  
www.vasestehovani.cz). Učí se dovednos-
tem v reálném pracovním prostředí. Máme 
dílny, kam chodí zákazníci, kteří si u nás 

nechávají renovovat nábytek. Máme ob-
chod, kde se členové komunity učí jednat 
s nakupujícími, naceňují zboží, aranžují jej. 
Také máme stěhovací firmu, takže si vy-
zkouší i tuto práci. Ve volném čase spolu 
sportují, odpočívají. Učí se řešit svoje pro-
blémy jinak než útěkem k alkoholu/drogám.

Má program svá omezení? Pro koho 
je určen?
Naše křesťanská komunita přijímá muže 
i ženy ve věku 18-50 let, ne starší (kvůli 
fyzické práci). Nemohou k nám přijít lidé, 
kteří mají k závislosti ještě psychiatrickou 
diagnózu, tam je potřeba odborná psychi-
atrická pomoc. Mohou být z celé ČR či Slo-
venska, z Kralup raději ne, kvůli vazbám na 
problémové známé. Program je pro všech-
ny zcela bezplatný.

Kde všude jsou zařízení tohoto typu?
Bétel jako takový je v rámci ČR jen v Kra-
lupech, ženská komunita je také ve Velva-
rech. Jinak Bétel působí ve 24 zemích světa 
(Německo, Rusko, Ukrajina, Indie, Nepál, 
Mongolsko, Francie, Španělsko – tam tento 
model začal). 

Jaké byly kritické okamžiky komunity, 
na jaké problémy jste naráželi?
Zlomovými okamžiky pro nás byla zkla-
mání klienty, jimž jsme začínali věřit, kte-
ří si vedli delší dobu dobře, a pak se vrátili 
zpátky k závislosti. Jeden z nich utekl v noci 
a bohužel si na cestu vzal i finance z veřejné 
sbírky. Někteří z nich byli pro nás klíčoví, 
po absolvování léčby už byli zaměstnáni 
v našem podnikání. To s námi několikrát 
velmi otřáslo. 

Jak se podařilo, že jste se z toho 
„oklepali“ a pokračovali dál?
V té nejtěžší době se o naší situaci dozvě-
děl jeden náš absolvent, který se mezitím 
oženil a normálně pracoval. Ze dne na den 
dal výpověď (téměř na hodinu, ale po do-
mluvě se zaměstnavatelem, aby jej nedostal 
do problémů). Přijel a začal zase pracovat 
u nás, aby pomohl vzniklou krizi překonat. 
S ním se sem přestěhovala i jeho těhotná 
manželka. Byl ochoten přinést i takovou 
osobní oběť, aby Bétel přežil… Byl to pro 

O andělích mezi námi...
■ Už jste potkali anděla? Já ano – a hned dva. Kdo jiný by dokázal 
obětovat svůj život jiným, činil tak 25 let a pokračuje stále dál přes 
všechna úskalí, která toto poslání přináší... Nezastavilo je ani osobní 
vyčerpání, ani zklamání z některých klientů či finanční peripetie. 
Jejich duch je nezdolný. Seznamte se s Veronikou a Petrem 
Tichými, zakladateli svépomocné komunity Bétel a provozovateli 
dobročinné Nábytkové farmy u hřbitova...

MGR. VERONIKA TICHÁ
 2005 - spoluzakladatelka svépomocné 
komunity Bétel v Čechách
(organizační řízení, vedení skupin, 
vedení pracovních terapií, intervize 
vedoucích, řízení sociálního podniku 
Oživeno).

nás natolik silný moment, že jsme si znovu 
uvědomili, že dává smysl pokračovat dál. 

Vyskytly se ještě nějaké další krize?
v roce 2019 jsem vyhořela, musela jsem se 
úplně stáhnout. Na měsíc jsem odjela do 
jedné organizace, která se zaměřuje na vy-
hořelé osoby z pomáhajících profesí, tam 
jsem pobývala o samotě a v tichu, případně 
v obklopení lidí, kteří si tím samým prošli, 
nebo byli odborníky na tuto problematiku. 
Následující půl rok jsem pracovala jen na 
půl úvazku. Poté bylo už dobře, jsem zpát-
ky, jen jsem musela spoustu věcí přehodno-
tit… A začít pracovat trochu jinak. 

Daří se vám najít si chvíli pro sebe?
Určitě se nám to musí dařit, i když při takto 
intenzivní práci, kdy je komunita spojená 
s podnikáním, to jde hodně těžko… Zdroje 
síly však nejsou neomezené. 

Kde vůbec berete energii a pozitivní 
nadhled pro tak psychicky náročnou 
práci?
Pro někoho to může být divné, žijeme v seku-
lární zemi, snad nejateističtější na světě, 
přesto přijímám energii od Pána Boha. A sa-
mozřejmě odpočívám, cvičím, čtu, vzdělá-
vám se, chodím do přírody, často i se psem.

Jaká je finanční stránka věci, daří se 
vám pokrýt náklady? 
Naše podnikání je založené na lidské soli-
daritě, veškeré zboží v obchodě (od prvního 
talířku po poslední skříň) je darováno. Ná-
bytek od dárců si sami svážíme. Říct, že si na 
sebe vyděláme, je tedy jen polovina pravdy, 
a to v tom, že kdyby nebylo lidské laskavosti 
(a lidé by svůj nábytek raději prodali), nemo-

Křeslo  
po renovaci 
paní Tichou.
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hl by projekt existovat. Jsme našim dárcům 
velice vděční. Také všem zákazníkům. 

Za kvalitu našeho podnikání ručíme, 
musíme být konkurenceschopní, když něco 
očalouníme, máme záruku stejnou jako ja-
kýkoliv jiný podnikatelský subjekt. Kvalitu 
držíme na vysoké úrovni a své lidi školíme. 

Je to tedy spojená nádoba – solidarita 
lidí a naše práce. 

Využíváte pro svůj provoz dotace? 
O dotace nežádáme z principu - ani o stát-
ní, ani o ty evropské. Svoje svěřence učíme, 
že si na sebe lze vydělat. Dáváme přednost 
fundraisingu a podnikání (fundraising = 
systematická činnost, jejímž výsledkem je 
získání finančních či jiných prostředků na 
obecně prospěšnou činnost organizací od 
jejich příznivců).

Jaké je procento klientů, kteří selžou?
Určitě většina. Když se podíváte na statisti-
ky do hloubky, kde nějaká komunita uvádí, 
že má 80% úspěšnost, je potřeba sledovat 
i to, jak svoji úspěšnost měří. Většinou po-
važuje za úspěch každého, kdo vydrží ab-
stinovat tři měsíce. Když bychom to počítali 
takhle, tak máme stejnou úspěšnost i my, 
ale pokud to počítáte v letech a v absolutní 
abstinenci, tak je úspěšnost 5 %. Potvrzují 
to i odborníci, kteří provádí výzkumy a píší 
publikace. Vyléčit závislost do úplné absti-
nence a naprosté změny životního stylu je 
ohromný zázrak, nic menšího. Dříve závislý 
člověk v sobě musí najít velkou vnitřní sílu. 

Pokud bychom si nedali absolutní cíl, že 
musí člověk zcela abstinovat, tak se nám daří 
řada úspěchů. Z někoho, kdo žil na ulici, ne-
měl práci, žil stylem: „kradu, fetuju, kradu, 
fetuju“, se v rámci léčby u nás stane stabili-
zovaný člověk, který chodí do práce, občas 
si dá trávu/ulítne, ale funguje ve společnosti 
v pohodě. Když si takto snížíme laťku, úspěš-
nost není tak malá. Měli jsme tu lidi po vý-
konu trestu, kteří se již po pobytu v Bételu 
do vězení nevraceli. Velkou úspěšnost máme 
v tom, že lidé, kteří od nás odejdou, mají vý-
borné uplatnění na trhu práce, připravit je na 
pracovní život umíme velmi dobře. 

 
Co jsou běžné trable života komunity?
Nejčastěji s nově příchozími řešíme to, aby 
si na nové prostředí zvykli. Chceme toho 
po nich moc najednou. Aby nebrali drogy, 
nepili alkohol, nekouřili, aby ráno vstávali 
(dosud měli režim: „v noci kradu, ve dne 
spím/běhám někde pod vlivem“), dodržo-
vali harmonogram dne, pracovali.

Jak klienta přimějete k dodržování 
všech pravidel?
Klienti jsou tu absolutně dobrovolně, ne-
mají důvod rebelovat. Oni tu chtějí být, 
a proto rádi dodržují pravidla. Vždy jim 

Bétel https://komunitabetel.cz

Nábytková farma https://nabytkovafarma.cz

Oživeno https://oziveno.cz

Stěhování https://vasestehovani.cz

 Video 
- příběh 
z komunity

říkám, že si musí na chvíli omezit svoji vol-
nost, aby pak měli úplnou svobodu a neměli 
ji omezenou drogami. Tím se je snažím po-
vzbudit. A jim to dává smysl. Pokud nechtě-
jí pravidla dodržovat, raději Bétel nadobro 
opustí a pokračují v závislosti. 

Jak je to vlastně s odvykacím procesem?
Většinou k nám chodí lidé po detoxu, takže 
přijdou po 14denním kontrolovaném odvy-
kání v nemocničním prostředí, což je si-
ce žádoucí, ale ne vždy možné. Často bývá 
v zařízeních tohoto typu plno… U závislých 
na pervitinu není nemocniční detox zcela 
potřeba, většina z nich to zvládne u nás.

Nejhorší abstinenční příznaky jsou pře-
kvapivě u alkoholu, tam může být absťák 
spojen se smrtelnými komplikacemi, pro-
vází jej třes, křeče. Tam předchozí detox 
nekompromisně vyžadujeme.

Co příběhy se šťastným koncem?
Měli jsme tu ženu, která měla dvakrát ode-
brané děti, protože užívala návykové látky. 
Zatím žily v pěstounské péči a žena dostala 
poslední šanci se změnit, než by jí je soud 
odebral natrvalo. Měla velkou motivaci se 
sebou něco dělat. Zvládla to perfektně, mě-
la na to jenom rok (jinak u nás klienti mo-
hou být až rok a půl, což doporučujeme, 
protože jejich závislost bývá velmi dlouhá, 
těžko čekat, že po dvacetileté závislosti bu-
dou za měsíc v pořádku). Udělala pro to vše, 
podařilo se nám pro ni najít dům na půli 
cesty, ve kterém dosud žije a vede si moc 
dobře. Když nám pak po úspěšném soudu 
poslala fotku se šťastnými dětmi, byla jsem 
dojatá, obrečela jsem to. Kdyby byla jen jed-
na taková, naše celoživotní úsilí má smysl. 

Ráda vzpomínám i na muže, který u nás 
absolvoval roční léčbu. Poté zůstal jako 
dobrovolník, později jako zaměstnanec. 
Abstinuje již sedm let, oženil se, nyní u nás 
pracuje i jeho žena.

Jak vám mohou pomoci sponzoři či 
běžní občané?
Když říkáme, že na sebe vyděláme, tak tím 
myslíme, že vyděláme na provoz, na platy 
zaměstnanců. Je spousta projektů, na kte-
ré žádáme finance u nadací. Teď chceme 
renovovat sociální zařízení pro mužskou 
komunitu. Budeme potřebovat větší čis-
tičku odpadních vod, takže kdyby se firmy 
chtěly podílet, ať už finančně, nebo věcným 
darem (dlaždičky, práce řemeslníků), bude-
me rádi. Hodilo by se nám i malé autíčko na 
dovoz klientů k lékaři. Oblastí pro případ-
nou pomoc je mnoho. Finance, které tak-
to získáme, jdou přímo na potřebnou věc. 

Občané mohou pomoci nábytkem, ale ne 
jakýmkoliv, někdy se na nás zlobí, že nebe-
reme vše. Bereme nábytek, u kterého máme 
zkušenost, že se v Nábytkové farmě prodá. 
Jinak bychom vynaložili zbytečně benzín, 
čas a práci. Někdy se také spleteme a do-
padne to tak… Obvykle chceme, aby nám 
lidé poslali fotografii. Dle ní uděláme první 
posouzení, na místě proběhne naše finální 
rozhodnutí. Kolikrát až tam zjistíme, že má 
postel prasklý rošt, na který neseženeme 
náhradní díl. Opravdu nemůžeme lidem 
odvážet vše, ale bereme valnou většinu. 

K čemu by naše povídání mohlo ještě 
pomoci?
Společnost se dívá na závislé shora, my 
však chceme přispět k tomu, aby k vylé-
čeným změnila postoj. Ušli velký kus ces-
ty. Velmi na sobě pracovali, aby se dostali 
zpět… Vážím si každého našeho klienta, 
i toho, co to nakonec nezvládne. Postavení 
se k problému čelem stojí totiž velké od-
hodlání a statečnost. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
sil do pokračování vašeho krásného 
poslání…

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA
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Rodiče by měli svým 
dětem říkat, že jsou tu pro 
ně, ať se děje cokoliv...
■ „Proč jsi nebyla na hodině?“, ptal se chlapec spolužačky před 
školou. „Byla jsem u psycholožky,“ odpovědělo děvče s lehkostí 
a bez jakéhokoli náznaku studu. Jít za psychologem už není 
takové stigma jako dřív, a to je dobře. Co však dobré není, je 
strmě narůstající počet dětí, které mají psychologové ve své 
péči, a fronta dalších, na které se ještě nedostalo kvůli vyčerpané 
kapacitě odborníků v oblasti duševního zdraví… 
O palčivých problémech dětských duší pojednává rozhovor se 
školní psycholožkou Lenkou Coufalovou…

Paní Lenko, jaké jsou nejčastější 
problémy náctiletých dětí 
v postcovidové době, které řešíte?
Vnímám, že se covidová doba podepsala 
na dětech napříč věkem, od nejmenších až 
po největší. U dětí mladšího školního věku 
i dospívajících řeším na denním pořádku 
zejména úzkostné obtíže, které somatizují, 
tj. způsobují bolesti hlavy, žaludku, zvra-
cení. Děti nemohou mnohdy ani dojít do 
školy, na odpolední kroužek či sport, ne-
bo třeba na objednaný termín přijímacích 
zkoušek nanečisto. A tam už jde o hodně, 
rozhoduje se totiž o jejich budoucnosti… 

Dokážete říci, o kolik procent se 
problémy dětí navýšily – tři roky zpět 
a dnes?
Za mě se více než zdvojnásobily. Dříve jsem 
řešila více vztahových záležitostí, problémů 
v kolektivu, někdo se s někým pohádal, po-
smíval se nevhodnými jmény, zkrátka běžná 
témata patřící k období školní docházky… 
Teď je největší objem osobních problémů 
hraničících s psychickými onemocněními. 
Před třemi lety bych tyto děti odeslala na 
specializovaná pracoviště odborné pomo-
ci (terapeutická péče, klinický psycholog, 
psychiatr), ale v dnešní době se vlivem ná-
růstu psychických problémů dětí na termí-
ny objednání dlouho čeká, není kam je po-
slat. Když je ze závažných důvodů vyšetří, 
nehospitalizují je, děti jsou zamedikovány 
a poslány domů. Já tedy ve škole funguji ja-
ko takový nízkoprahový nárazník, aby mě-
ly děti vůbec kam se svými problémy za-
jít. Nenabízím zde terapii, spíše psychickou 
podporu v náročných situacích, provázení 
a poradenství, případně krizovou interven-
ci, když se něco děje. Ani pro mě toto není 
vždy profesně komfortní situace. 

Vnímáte dopady vyučování na dálku 
i na kolektiv?

Dopad byl hodně znát bezprostředně po 
návratu dětí do školy. Děti si doma odvyk-
ly se přizpůsobovat ve prospěch kolektivu, 
odmítaly něco tolerovat druhým, přestaly 
dávat varovné signály, co už je pro ně za 
hranou snesitelnosti… Sociální dovednosti 
žáků se narušily, s kolegy učiteli jsme řešili 
významný nárůst problémů v kolektivu. 

Jak vypadá práce školního 
psychologa, jak si ji můžeme 
představit?
Jsem tu individuálně pro děti – žáky naší 
školy (mohou se přijít jednorázově poradit/
svěřit/zklidnit, nebo po souhlasu rodičů se 
mnou na zvolených tématech spolupracovat 
pravidelně. Také jsem tu pro celé třídy. Ve 
spolupráci se školním metodikem prevence 
vstupuji do tříd s preventivními programy 
na podporu kolektivu, posiluji, co třída po-
třebuje – např. vzájemnou spolupráci, se-
známení s novými spolužáky atd. Jindy je 
třeba vymyslet intervenční program a řešit 
některé negativní jevy, co se v kolektivech 
vyskytnou (např. stavy po ubližování, vy-
řazení dítěte z kolektivu, neshody s učite-
lem). Nedílnou součástí mé práce je i pod-
pora učitelů a asistentů, a také poradenství 
pro rodiče.

A chodí se k vám děti radit z vlastní 
iniciativy?
Ano, buď samy přijdou, nebo napíšou do 
schránky důvěry. Když se nepodepíší, pře-
píšu lístek na počítači a dám odpověď na 
nástěnku. Přečtou si to všichni, ale není 
tam autor, není poznat, zda se ptá chlapec, 
či dívka… Když je dotaz podepsaný, dojdu za 
žákem o přestávce, vezmu jej stranou a do-
mluvíme se na určitou hodinu na schůzce 
u mě (např. místo nějakého oddychovějšího 
předmětu, učitel to samozřejmě předem ví). 

Obrací se na mě i rodiče, že se s jejich dít-
kem něco děje – začíná mít problémy v tom, 

co dříve zvládalo, ve škole, s kamarády… 
Nebo jinak dává najevo, že mu není dobře. 
Mluvím tedy nejdříve s rodiči, následně 
s dítětem. Často mě upozorní i učitelé, když 
se jejich žák chová jinak než dříve, má horší 
prospěch, konflikty se spolužáky, výrazné 
změny nálad apod. 

Čím to, že ZŠ Generála Klapálka 
tak dbá na psychické zdraví svých 
svěřenců, navíc vlastním personálem?
U nás na škole má péče o pozitivní klima 
tříd dlouhou tradici, vedení školy na to 
klade důraz. Nejsem na to sama, fungu-
jeme v týmu školního poradenského pra-
coviště – výchovná poradkyně, metodik 
prevence, školní psycholožka. Koordinuje-
me a doplňujeme tak spoustu dobrých věcí 
a přístupů, které používají naši kolegové 
učitelé nejen v třídnických hodinách - pod-
porují dobré vztahy v kolektivech, snaží se 
včas rozpoznat problém u jednotlivců. Moc 
si vážím toho, že jsem se stala součástí dob-
ře fungujícího týmu, který jsem ve své roli 
školního psychologa pouze rozšířila o další 
možnosti podpory. 

Pojďme si více rozebrat konkrétní 
problémy adolescentů…
Jak ovlivňují technologie a sociální 
sítě dospívající – v čem jsou jiní?
To je další problematika, se kterou se ve 

MGR. & MGR.  
LENKA COUFALOVÁ
 Absolventka jednooborové psycho-
logie a také učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ, 
obojí na Univerzitě Karlově. Od roku 
2016 propojuje oba tyto obory v každo-
denní pestré praxi základní školy na po-
zici školního psychologa, aktuálně již  
4. školním rokem na ZŠ Gen. Klapálka. 
 Je matka dvou dcer školního věku, 
dlouholetá vedoucí turistického 
oddílu mládeže, divadelní ochotnice. 
Ráda chodí na výlety v přírodě i po 
památkách, výtvarničí  
a cvičí jógu.



13ROZHOVOR

své práci často setkávám. Problémy tzv. 
nelátkové závislosti na technologických vy-
moženostech moderní doby. I zde vnímám 
u dětí a dospívajících obrovský nárůst, ať 
už jde o hraní her, sledování videí, pohyb 
v online prostoru, komunikaci na sociál-
ních sítích… Nejhorší to bylo v době loc-
kdownů, to se na mě obraceli rodiče, když 
byli doma a viděli, jak moc času ve virtu-
álním světě jejich děti tráví. Mezi příznaky 
vznikající závislosti patří např. to, že když 
dítěti zdroj zábavy odejmete/zakážete, dí-
tě změní svou náladu, chování – jako při 
odepření drogy – je naštvané, agresivní, 
plačtivé, nervózní…

Jak z tohoto kolotoče ven?
Cesta ven není lehká, jako z každé jiné zá-
vislosti… Rodiče musí nastavit pevné hra-
nice, což nejsou populární kroky, ale jinak 
to nejde. Je třeba mít stanovena jasná pra-
vidla užívání těchto „elektronických hra-
ček a zábavy“. Zkusit najít kompromis mezi 
ideální představou rodiče a dítěte ohledně 
času stráveného na mobilu/počítači. To vše 
jen za podmínky zvládání domácích a škol-
ních povinností, rozumného vyvážení spor-
tem či jinými zájmy. Nápomocné rodičům 
mohou být i technické nástroje k omezení 
přístupu k internetu (např. Google Family 
Link). Alkoholikovi také nenecháme doma 
k dispozici láhve s alkoholem…

Do jakého věku dětem regulovat čas 
trávený s telefonem/počítačem?
Ráda bych uvedla, že to není jen o záka-
zech. Dítě se nedá odstřihnout od techno-
logií úplně, je to součást jeho světa, komu-
nikuje tak s kamarády, hledá informace… 
Možná s dětmi najdeme společnou řeč a 
shodu na pravidlech lépe, když se zkusíme 
více zajímat, co jim online svět přináší, co 
je  v něm zajímá, baví, co v něm dokáží. 
Zkusme si nechat občas ukázat oblíbená 
videa, youtubery apod. 

Dobrým základem také je, když je ro-
dina zvyklá trávit alespoň nějaký volný 
čas spolu. Pokud v pubertě přesto nastane 
problém, je třeba, aby si dítě uvědomilo, že 
opravdu problém má. Tráví na mobilu/po-
čítači většinu svého volného času? Omezuje 
aktivity s kamarády? Neplní povinnosti do-
ma/ve škole? Mění se jeho nálady k nepo-
znání? Pak je třeba se společně dohodnout, 
jak to budeme dělat jinak. Čas vzniklý ome-
zením online aktivit je pak nutné zkoušet 
naplnit smysluplněji. U menších dětí bývá 
snadnější je něčím zaujmout, dospívající 
však netouží „se bavit“ stále s rodiči. Přes-
to se dá vymyslet pravidelná aktivita, která 
zaujme dospělé i děti společně.

A jedna zkušenost na závěr, věta typu: 
„Já jsem ten poslední ze třídy, který má 
regulovaný čas na telefonu/počítači/má tla-

čítkový telefon,“ je běžná výmluva teenage-
ra snažícího se ovlivnit rodičovské rozhod-
nutí. Skutečnost je jiná, mnoho rodičů se 
pokouší limitovat čas dětí v online světě, 
nejste v tom sami!

Co další návykové látky? 
Předpokládám, že se nevyhnuly ani 
vašim žákům (navíc máme nyní ve 
městě několik automatů na sypké 
směsi)…
Experimentování s užíváním dostupných 
tabákových, nikotinových a konopných  vý-
robků je bohužel mezi dospívajícími (někdy 
i mladšími dětmi) realitou. Velmi mě udi-
vuje, že jsou některé psychoaktivní látky 
volně k prodeji bez jakékoli kontroly věku 
kupujícího. To je hodně zarážející. 

Co jsme ve škole již museli řešit (a zacílit 
na to i preventivní programy), byly niko-
tinové sáčky pod ret, ty jsou bohužel me-
zi dětmi populární. Je zde opět systémově 
něco špatně, když se tabákové či konopné 
produkty prodávají např. v příchutích jaho-
da, Hubba Bubba apod., které jsou cíleně 
zaměřené na děti. Systém tomu jde naproti. 
Nevím tedy, zda jako vychovatelé/preven-
tisté netaháme za kratší konec provazu… 

Ze všech stran slýchám, že děti 
v současné době často trpí 
úzkostmi, poruchami příjmu potravy, 
sebepoškozují se, co je spouštěč 
a jaké je řešení?
Ano, je to tak. Ve své práci se nejčastěji se-
tkávám s dospívajícími s úzkostnými obtí-
žemi, někdy také s poruchami příjmu po-
travy, sebepoškozováním. Do jisté míry je 
to trochu módní vlna, mladí si vzájemně 
předávají ne zcela vhodné „recepty“, jak si 
ulevit od úzkosti, nebo jiné psychické ne-
pohody. Spouštěče mohou být různé – níz-
ké sebevědomí, nespokojenost ve vztazích, 
nízká odolnost vůči zátěži a stresu. Někte-
rým obtížím by se dalo lépe předcházet, 
kdyby děti měly lépe osvojené techniky 
odreagování, vyjadřování emocí, podpory 
dobrého duševního stavu.

Někdy souvisí úzkostné obtíže s rozší-
řenou psychickou křehkostí/neodolností. 
Někteří rodiče svým potomkům až moc 
„umetají cestičku“, předvídají možné ná-
strahy a snaží se je předem chránit. Málo-
co je nechají v životě překonat, např. něco 
samostatně zařídit, dojít někam sami bez 
každodenního rodičovského taxikaření, 
odejít z domu poslední, osvojit si nároč-
nější dovednost, do které se dítěti nechce. 

Zvládnutím/překonáním obávané výzvy 
(klidně i s rodičovskou dopomocí např. ve 
formě fandění při zápase, doprovodu na 
kroužek, oblíbené hračky schované ve škol-
ním batohu), si dítko odnáší zážitek, že si-
tuaci zvládlo, nabyde důvěru v sebe sama. 

Naopak, když dítě necháme vzdát se/vy-
hnout se obávané situaci, příště to pro něj 
nebude snazší. Zůstane mu pocit, že situaci 
nezvládlo, a ten je pak základem úzkostí, 
které se mohou rozšířit i na jiné situace. 

Někdy je těžké rodičovské rozhodování, 
když dítě před odchodem do školy opako-
vaně bolí hlava/břicho. Častá zkušenost je 
však taková, že po omluvě z vyučování se 
stav zázračně vylepší. Pojďme dítko příště 
podpořit, i když to ráno vypadá dramatic-
ky (můžeme mu za zvládnutí situace třeba 
něco slíbit). Obvykle se pak ukáže, že po 
překonání prvotního obávaného momen-
tu už dítě zvládne školní den bez obtíží. 
Také je třeba mu vysvětlit, že jeho obtíže 
nejsou nemoc, ale projevy úzkosti, která 
po chvíli odezní, zmenší se, když jí zku-
síme čelit. 

Část dětí je úzkostlivých, část touží po 
extravaganci – denně vídám modré 
vlasy, líčení jak z hororu, potrhané 
oblečení - co tím děti vyjadřují?
Dospívající se vždy chtěli odlišovat od gene-
rací rodičů. Aby se vymezili, chtějí vypadat 
jinak. Touží patřit k někomu na stejné vlně 
a vyjadřují to rádi i pomocí vnějších znaků 
(v rámci své subkultury např. oblékáním, 
líčením, hudbou).

A je vhodné tomu nechat volný průběh – 
i v rámci základní školní docházky?
Pokud se to týká „jen“ stylu oblékání, barev 
vlasů, méně nápadného líčení či tetování, 
tak ano. Jako matka bych sice úplně nad-
šená nebyla, u dcer bych doufala, že se se 
mnou poradí dříve, než budou činit… Ale 
že bych šmahem vše zakazovala, to ne. Po-
kud to stále odpovídá základním pravidlům 
instituce školy, aby dívky třeba nechodily 
polonahé, chlapci s kapucí na hlavě… 

Poraďte závěrem našeho povídání 
rodičům, jak přežít pubertu jejich 
potomků?
Na to bohužel nemám (ani jako matka dvou 
dcer) zázračný návod.

Vyplácí se, když rodině do období puber-
ty dětí vydrží oblíbené aktivity, aby bylo 
stále něco, na co se těšíme, při čem zažívá-
me radost. Občas všichni dohromady, jindy 
každý zvlášť. Zároveň se smiřme s tím, že 
bude přibývat aktivit, které si naše děti uži-
jí samy bez nás rodičů. Dejme jim tu důvěru 
a možnost. Projevme o svět našich dětí (je-
jich kamarády, idoly, hudbu, přání… atd.) 
zájem. Dejme jim možnost povědět nám, co 
by samy chtěly. Je důležité, aby děti věděly, 
že když budou potřebovat, jsme tu pro ně. 

Děkuji za rozhovor a záslužnou 
práci pro děti.

 ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA
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Divadlo dělá 
z dětí krásné lidi 
■ Herečka, režisérka a pedagožka Jiřina Lhotská byla 
v devadesátých letech ředitelkou kralupské ZUŠ, kde učila 
dramatickou výchovu. Jejím „dramaťákem“ prošly desítky dětí, 
z nichž některé se divadlu věnují dodnes. Trojice dospělých členek 
divadelního spolku Scéna Kralupy s ní nikdy neztratila kontakt, i 
když se Lhotská z Kralup přestěhovala ke Strakonicím. A když se 
před čtyřmi lety vrátila do rodné Prahy, přemluvili ji, aby s nimi 
znovu zkoušela. 

V znikla inscenace podle hry britské au-
torky Charlotte Keatley - Máma říkala, 

že bych neměla. Loni se s „Mámou“ kralup-
ské divadelnice dokonce dostaly na výbě-
rovou přehlídku Jiráskův Hronov. A letos 
(víceméně ve stejné sestavě) chystají další 
premiéru: Krásku z Leenane, ve které Lhot-
ská také hraje. „Mám z toho zvláštní pocit. 
Nikdy jsem sama sebe nerežírovala,“ říká 
v rozhovoru pro Kralupský Zpravodaj. 

Může být pro režisérku lepší začátek 
práce na inscenaci, než když přijdou 
samy herečky s tím, že chtějí právě 
s vámi něco nazkoušet? Zvláště, když jde 
o divadelnice, které dobře znáte, vždyť 
k vám jako děti chodily na „dramaťák“.
Myslím, že je to jeden z důvodů, proč insce-
nace Mámy tak dobře dopadla. V divadle je 
důležité, když se lidé znají a hlavně, když 
se vnímají, cítí se spolu dobře. Pak může 
něco vzniknout. 

Myslím, že jste také vybrala velmi 
vhodnou hru.
Vybraly jsme si látku, která rezonuje s kaž-
dou z nás. Všechny jsme dcery svých matek 
a většina z nás je sama matkou. I po letech 
řešíme, jestli jsme měly tohle udělat, nebo 
tamto raději neříkat. Každá jsme si tam na-
šla několik konkrétních věcí, na kterých se 
může postava stavět.

„Máma“ měla úspěch na přehlídce 
Jiráskův Hronov, což je nejvyšší 
meta českých amatérských divadel. 
Soubory se tam dostanou, teprve když 
zvítězí na krajské i národní oborové 
přehlídce. Čekala jste takový úspěch?
Já pořád pochybuju, bylo to tak i v tomto 
případě. Přestože jsem měla pocit, že to 
dobře funguje, když holky začaly hrát, po-
každé mě to vtáhlo. Ale neměla jsem druhé 
kritické oko, někoho, kdo by mi dal kritic-
kou odezvu. Do poslední chvíle, než to viděli 
první nezaujatí diváci, byla nejistota.

Původní text, který jste ale o polovinu 
zkrátila, je čtyřicet let starý. Neměly 
jste potřebu trochu to aktualizovat?
Vůbec ne. Vzorce chování se za tu dobu tolik 
nezměnily. Mění se vnější okolnosti, ale to, 
jak se chováme v rodině, to je pořád stejné. 
Mnoho diváků mi to potvrdilo, našli různé 
vlastní paralely k tomu, co se odehrálo na 
jevišti. Kdo chce, může se přijít přesvědčit. 
Mámu hrajeme 26. ledna v klubovně Scény.

Zanedlouho, 25. února, bude premiéra 
vaší druhé kralupské inscenace, 
Kráska z Leenane. Při ní jste si prý 
vyměnily strany: vaše odchovankyně, 
z nichž dvě – Helena Plicková a Týna 
Hénigová - mají za sebou několik 
vlastních inscenací, budou režírovat 
a vy budete hrát. Je to tak?
Mělo to tak být, ale pak se změnila situa-
ce, tak to teď režíruju já s pomocí Helenky. 
Mám z toho ale zvláštní pocit, Nikdy jsem 
sama sebe nerežírovala. Nevidím na scénu, 
nevidím, jak působím. Nevím, jak vypadají 
scény, které vytvářím. Proto jsem požádala 
ještě další divadelnici, Míšu Kuptíkovou, 
o kritický náhled. Sice mám režii na sta-
rosti, ale bude to společná práce.

Vaše postava v Krásce je velmi 
negativní, nevadí vám to?
Nemyslím si, že je negativní. Jsou tam dvě 
hlavní postavy. Kráska – dcera a její matka. 

Žijí v mizerných podmínkách. V chudé vsi ně-
kde v Irsku v osmdesátých letech. Obě můžou 
být vnímány negativně, ale zároveň je člověk 
chápe, mají těžký úděl. Je to hra Martina Mc-
Donagha z jeho slavné trilogie. Činoherní klub 
v Praze uvedl například jeho Osiřelý západ.

To je velmi úspěšná tragikomedie. 
Na Krásce se budou diváci také smát 
a zároveň trnout hrůzou?
Ano, také se snažíme, aby se divák mohl 
zasmát, přestože cítí, že to moc k smíchu 
není. Tak je to napsané. Divák chvíli fandí 
jedné, potom druhé.

Ještě se věnujete dětskému divadlu?
Už ne. Když jsem se před čtyřmi lety vrátila 
od Strakonic do Prahy, začala jsem učit dra-
maťák v Modřanech. Jenomže pak přišel co-
vid-19 a já s dětmi, které jsem nestačila ani 
pořádně poznat, ztratila kontakt. Další rok 
jsem je měla na počítači v okýnkách a ony 
mě. Dělat dramaťák tímhle způsobem bylo 
strašlivý, tak jsem to skončila. Znovu začí-
nat nechci. Potřebuju sledovat vývoj, odkud 
kam jsem schopná děti dovést, kam až do-
jdou. A mě už není třicet. Nejvíc mě bavilo, 
když ke mně přišly osmileté děti a odcházely 
třeba až osmnáctiletí dospělí lidé a já měla 
pocit, že možná kus toho krásného, co v nich 
je, získali při práci v dramaťáku. To je veliká 
satisfakce, to mě moc baví.

MAGDALÉNA ČECHLOVSKÁ

JIŘINA LHOTSKÁ 
Narodila se v Praze, působila na 
Mělníku, v Kralupech a ve Strakonicích. 
Od dětství se věnovala přednesu, 
později i divadlu jako vynikající 
amatérská herečka v pražském souboru 
Máj, potom v Novém divadle v Mělníku. 
Od 80. let, kdy začala působit v oblasti 
dramatické výchovy, spojila ve své 
práci s dětmi pedagogické schopnosti s 
talentem divadelníka. Spoluzaložila obor 
Dramatické výchovy na DAMU v Praze, 
kde také učila. Za svou práci loni  
získala Cenu Ministerstva kultury.

Z představení 
"Máma".
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LEDNOVÉ AKTIVITY V DPS
3., 10., 17., 24., 31. 1. ...Tradiční klub seniorů pod vedením pana Melicha (jídelna zelené budovy od 13:00)
5., 12., 19., 26. 1. ..........Němčina pro seniory (kavárna ve žl. bud. od 10:00)
5., 12., 19., 26. 1.  ......... Menší klub sešlosti žen (kavárna ve žl. b. od 13:00)
5., 12., 19., 26. 1. ..........Tvoření s dětmi a seniory (jídelna z. b. od 13:00)
6., 13., 20., 27. 1.  .......... Cvičení se seniory (tělocvič. v bud. 1171, cena 30 Kč)
6. 1. ...............................Přednáška Českého červeného kříže nazvaná ČERVENÝ KŘÍŽ - Minulost a současnost (jídelna zelené budovy od 14:30)
20. 1. .............................Cestovatelská besesa – Berlín (jídelna v z. b. od 14:30)
22. 1. .............................Ekumenická bohoslužba (jídelna v zel. b. od 15:00)
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■ S příchodem nového roku se 
sluší bilancovat ten předchozí, 
a tudíž mi dovolte malé ohlédnutí 
za rokem 2022 (nejen) na 
„prknech, která znamenají svět“.

V kralupské kultuře se toho za těch 12 
měsíců neodehrálo úplně málo a dí-

ky zlepšující se situaci na poli veřejného 
zdraví jsme mohli opět připravovat akce 
v takřka „plném chodu“. Čekalo nás ješ-
tě několik programů, které jsme právě na 
úkor covidu-19 museli překládat a posou-
vat v kalendáři. Nakonec se dočkali třeba 
i diváci, kteří už kdysi zakoupili vstupenky 
na Cyrana a mohli shledat, že Hofmannův 
projev a kapacita mozku je nadlidská ze-
jména v porovnání s návštěvníkem, který 
za celý večer nedovedl vypnout svůj mobil-
ní telefon… Prostě neměl svůj den (dotyčný 
návštěvník). Opravdová legrace to pak byla, 
když proběhl obdobný gag s Izerem. To už 
plánované bylo. 

Na pódiu KD se však - kromě divadla - 
hrálo hodně hudby. Představil se mimo jiné 
Kornův 4TET, Čechomor, Dusilová, Ruml, 
jednou tu byl doslova Brutus… Loučili se 
tu legendární Rangers Band. Naopak jsme 
po letech znovu přivítali Magickou noc tru-
badúrů. Ovace sklízel i Vánoční koncert M. 
Wagnerové a Kralupský talent. Zkrátka za 
málo peněz hodně muziky.

Že se Kralupané rádi baví a u toho si ješ-
tě radši zatancují, bylo patrné ze statistik 

obsazenosti všech kurzů tance a také po 
letech oprášených Oldies diskoték. Plesy 
měly konečně zelenou a ani penzisté na je-
jich oblíbených Čajích o páté nezůstali se 
zpěvem a tancem o nic pozadu!

Na venkovních akcích jsme mohli tak-
též přivítat velmi zvučná jména. Jarním 
Jazzfestem nás provedl jeho duchovní otec 
Petr Kroutil, který zahrál se svým Pink 
Swingem a uvedl legendárního Laca Déc-
ziho. Na Dnech Kralup jsme měli možnost 
přivítat nestárnoucí hvězdy české muziky 
v podobě Petra Jandy a jeho Olympicu či 
Jaroslava Uhlíře. Publikum rozpálili i Ra-
mmstein Tribute, fanynky zas TH!S, Va-
nua2 a mnozí další. První adventní neděli 
vystoupil v Kralupech David Koller, který 
na úkor selhání techniky nedohrál poslední 
tóny svého koncertu, ale bohužel i takové 
věci se mohou někdy přihodit. 

Mnoho z vás zamířilo i do našeho kina – 
vlastně statisticky řečeno v něm byl v roce 
22 úplně každý Kralupan, jelikož jsme díky 
vám překonali fantastickou hranici 20 000 
návštěvníků! A že na filmy chodí i ti nej-
menší, jasně dokázal pomyslný triumf kres-
leného filmu Mimoni: Padouch přichází, 
na který se prodalo skoro 1 500 vstupenek. 
V jeho těsném závěsu se umístilo Tajemství 
staré bambitky s patřičným číslem 2. Český 
Vyšehrad pak porazil americký Top Gun. 
Historiky zajímal Žižka, děti ještě Ježek 
Sonic II. Celkem jsme poskytli přes 500 
projekcí veřejnosti, seniorům i školám. Na 

kině nechyběly ani zajímavé besedy. Když 
se podaří, měli bychom v našem kině letos 
instalovat nejmodernější laserový projek-
tor současnosti a vylepšit tak dosavadní 
„lampové“ projekce. Chystáme i projekce 
letního kina v naší zahradě a chceme tak 
rozšířit její využití.

Pakliže jste v roce 22 zavítali na na-
še kulturní akce, věříme, že jste se dobře 
bavili a v roce 23 nás poctíte návštěvou 
zas. Opět připravujeme zajímavá divadla, 
koncerty, výstavy, workshopy i nejnovější 
filmy. Můžete se těšit na druhé pokračo-
vání jarního Jazzfestu, tradiční červnové 
Dny Kralup, další seriál farmářských trhů 
na náměstí nebo oblíbené adventní slav-
nosti. Do Kralup se po pěti letech vrací 
i Lednový Underground, jednáme o vnitř-
ní podobě Unity Rage, chystáme tradiční 
masopust i festival Seifertovy Kralupy…  
Budeme rádi, když si z naší široké nabídky 
vyberete a budete z našich akcí odcházet 
naplněni kladnými dojmy. Do roku 2023 
vám za celý tým pracovníků KaSS přeji 
pohodový a pokud možno kulturní vstup 
i průběh!

ROBIN JANOŠ, ŘEDITEL KASS

P o pěti letech se vrací na scénu 
Lednový Underground. Budou 

to zároveň jeho kulaté narozeniny, 
protože od 1. ročníku tohoto festi-
valu uplyne v lednu 20 let. 

28. ledna 2023 od 17 hodin máte 
možnost si poslechnout různé styly 
hudby, podtitul Lednového Under-
groundu je totiž „hudba napříč žán-
ry“ a organizátoři na to při výběru 
interpretů i tentokrát mysleli. 

Na 15. ročníku festivalu se na 
dvou scénách představí 10 kapel 
a hudebníků. Legendární Michal 
Prokop se svým triem, svérázní 
a originální Poletíme?, básník s har-
monikou Václav Koubek s doprovo-
dem na klávesy a bicí, skvělý Mário 
Bihári s herečkou a zpěvačkou Bá-
rou Hrzánovou a převážně romskou 
skupinou Bachtale Apsa, téměř do-

mácí Lety mimo, písničkář Ondřej 
Galuška s kapelou a pro nejmenší 
pak na začátku programu skupina 
Playground English. 

Na malé scéně vystoupí jazzový 
multiinstrumentalista Petr Krou-
til, a to premiérově se svou kytarou 
a vlastními skladbami, rakovnická 
vtipná písničkářka Blondýna a hu-
debník z Odoleny Vody Vláďa Šunda.

Sledujte festivalový facebook 
Lednový Underground a web KaSS 
Kralupy nad Vltavou. 

Lístky jsou v předprodeji levněj-
ší (350 Kč, student/senior 250Kč) 
v KaSS Kralupy nad Vltavou (i on-
line), na Dvořákově gymnáziu 
a v přízemí radnice města. 

Srdečně zvou a těší se na vás An-
drej Plecháček, Hana Bozděchová 
a Filip Volák.

Ohlédnutí za rokem 2022 v KaSS

Vzkříšení festivalu 
Lednový Underground
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TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME...
V minulém vydání Kralupského Zpravodaje byla představena reforma 
odpadového hospodářství v rámci sběrného dvora TSM. V tomto a dalších 
vydáních si připomeneme, co patří pod jednotlivé skupiny surovin, co do 
kontejnerů nepatří, v jaké formě odpad odevzdávat.

DÍL. I.

Odpady, které lze na sběrném dvoře odevzdat:

SKLO – Pro skleněné obaly jsou určeny 
kontejnery zelené a bílé barvy. Sklo je 
z hlediska recyklace výbornou surovi-
nou. Vytříděné sklo se rozdrtí a  přidá 
do výchozí směsi k  výrobě nového 
skla, tímto je využití skla v  podstatě 
nekonečné. Opětovně se z  něj vyrá-
bějí skleněné obaly a  další výrobky. 
Tabulové sklo a větší skleněné výrobky 
je nutné odvézt do SD a neodkládat 
okolo kontejnerů. Sklo musí být předá-
no na SD (pokud možno) bez jakých-
koliv neskleněných částí (dřevěné, 
plastové rámy, rámečky apod.)

CO PATŘÍ DO ZELENÉHO KONTEJNERU NA SKLO:
SPRÁVNĚ – lahve od alko i nealko nápojů, 
tabulové sklo z oken a dveří, sklenice od 
zavařenin.

ŠPATNĚ  – autosklo, drátosklo, zrcadla, por-
celán a keramika, televizní obrazovky, zá-
řivky, výbojky a  žárovky, plexisklo, skloke-

ramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými 
látkami, zlacená a pokovená skla apod.

CO PATŘÍ DO MODRÉHO KONTEJNERU NA PAPÍR:
SPRÁVNĚ – sešity, noviny, kancelářský papír, 
krabice, reklamní letáky, lepenka a karton, 
časopisy, celé svazky knih (vhazovat pouze 
bez vazby).

ŠPATNĚ – mokrý, mastný a znečištěný papír, 
obvazy, hygienické vložky, voskový a uhlo-
vý papír (kopírák). 

PAPÍR  – Papírové obaly, které se od-
kládají do modrého kontejneru, jsou  
z mnoha různých druhů papíru.  Na SD 
můžete přivézt jakékoliv čisté karto-
ny, a to zejména ty větší, co se neve-
jdou do separačních nádob ve městě  
a ucpávají je.

PLASTY – Plasty, jež mají své místo v kon-
tejneru žluté barvy. Na SD se také dá-
le třídí na objemné tvrdé plasty, které 
musí být, pokud možno, zbaveny ne-
plastových částí. 

CO PATŘÍ DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU NA PLASTY:
SPRÁVNĚ  – sešlápnuté PET láhve, 
obaly od šamponů, tekutých pra-
cích prášků, sprchových gelů, keču-

pů, fólie (např. od spotřebního zboží), sáčky, 
plastové tašky, obaly od  pracích a  kosme-
tických přípravků, kelímky od  jogurtů, mléč-
ných výrobků, plastové jídelní termoboxy, 
obaly od CD disků apod.

ŠPATNĚ – obaly od olejů, silně znečiš-
těné obaly se zbytky jídla, obaly od 
nebezpečných látek, barev, chemi-

kálií, podlahové krytiny, plastové hračky, bazény, plastové tuby od  zubní pasty a  pleťových 
masek, obaly se zbytky čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, 
molitan, stavební polystyren, gumové rukavice, silonové punčochy, podlahové krytiny, PVC či 
novodurové trubky apod. 

CO PATŘÍ DO ŠEDIVÉHO KONTEJNERU  
NA KOVOVÉ OBALY:

SPRÁVNĚ  – nápojové plechovky, ko-
vové uzávěry, šroubovací víčka, 
konzervy, alobal, hliníková víčka, hli-

níkové obaly od potravin (pozor na obaly 
spojené s dalším materiálem – tzv. kombino-
vané nebo kompozitní obaly), tuby od kos-
metiky (bez zbytků původního obsahu).

ŠPATNĚ – nápojové kartony (tetrapa-
ky) a jiné kompozitní obaly (např. blis-
try od léků, stříbrné obaly od chipsů, 

psích/kočičích žrádel apod.), spreje a deodoranty se zbytky obsahu, kovové součásti vozidel, 
plechovky od barev, laků či jiných nebezpečných látek, elektroodpad, baterie.

KOVY – železné a neželezné. Kovy se 
ukládají do šedivých kontejnerů na tří-
děný odpad, které jsou rozmístěny po 
městě nebo na SD, kde lze odevzdat 
kovy větších velikostí. Ze železa dove-
zeného na SD musí být (pokud možno) 
odstraněny všechny neželezné prvky 
(plasty, dřevo, sklo, izolace, stavební 
materiál apod.)

Pokud si nebudete jisti druhem odpadu a kam ho umístit, na SD vám rádi poradí.
Je třeba mít na paměti, že uvedený přehled je všeobecný, v konkrétních detailech se může mírně lišit.
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Ze dne na den jsem opustil 
žáky a přijal nové poslání

■ Jen těžko bychom hledali 
v Kralupech člověka, který 
by neznal Pavla Rynta, 
dlouholetého starostu, učitele, 
hudebníka a v neposlední řadě 
také patriota. Leta starostování 
nebyla jen procházka růžovou 
zahradou, zažil polistopadovou 
proměnu veřejné správy, pád 
rady města i ničivé povodně... 
Na co rád vzpomíná? Co mu 
dělá radost nyní? O tom více na 
následujících řádcích...

Pane Rynte, co vás (jako učitele) 
motivovalo k práci pro město? 
Šel jsem do voleb jako člen Občanského fó-
ra, chtěli jsme dokázat, že umíme řídit naše 
město bez tehdejší vládnoucí komunistické 
strany. Ve volbách jsme získali většinu, já 
dokonce nejvíce hlasů, asi proto, že mě li-
dé z města dobře znali. Od členů uskupení 
jsem pak dostal „nůž na krk“, že bych měl 
být starostou. To jsem ztuhnul, sice jsem 
měl povědomí o fungování úřadu, ale de-
taily fungování státní správy jsem neznal. 
Nicméně to byla výzva, kterou jsem přijal. 
Během dvou hodin jsem si ve škole sbalil 
svoje věci a odešel vstříc novému poslání, 
doslova ze dne na den. 

Jaké okamžiky působnosti na MěÚ 
považujete za zlomové?
Těch bylo víc. Po prvním volebním období 
jsem si říkal, že už jsem si to zkusil, tak se 
vrátím k učení, ale když jsem viděl, které 
osoby se chystají na tuto pozici (motivova-
né osobními majetkovými zájmy), nemohl 
jsem nic jiného dělat, než zkusit v dalších 
volbách funkci obhájit. Každé další volební 
období bylo výzvou. 

Velké souboje názorů provázely každé 
schvalování nějaké větší finanční investi-
ce – např. lávky pro pěší. Byla to první vel-
ká investice bez dotací… Návrh prošel těs-
nou většinou, část zastupitelů by byla raději 
pro výstavbu bytů pro občany… Lávka byla 
kolaudovaná v roce 1996, je to stále velmi 
významná stavba pro město, která bude 
sloužit ještě dalším generacím.

Jsem patriot, mám rád lidi stejného ra-
žení, „zlanařil“ jsem tedy souseda z dětství, 
aby se stal prvním předsedou Sdružení ro-

dáků a příznivců města Kralupy n. V. Cílem 
spolku bylo pomáhat v rozvoji a propagaci 
našeho města. 

O povodních roku 2002 bylo řečeno 
mnohé, to byl další zlomový okamžik…

S penziony pro seniory to bylo také za-
jímavé, dlouho jsme nevěděli, zda bude či 
nebude dotace, nakonec byla, budovy slouží 
dobře dodnes. 

Pokud byste měl bilancovat, co se 
povedlo ve městě za vaší působnosti 
udělat, co byste vyzdvihl?
Povedly se cyklistické stezky, při dnešní 
dopravě v centru je mnohdy rychlejší jet 
na kole než autem.

Rekonstruovalo se muzeum, investova-
lo se do sportovní haly, plaveckého bazé-
nu, zimního stadionu, přibyla parkovací 
místa, přibylo množství veřejných ploch 
s kvalitní zelení. 

Rád bych zmínil i Festival poezie a před-
nesu Seifertovy Kralupy. Festival je nejen dí-
lem mým, ale i bývalého generálního ředitele 
podniku Kaučuk, Ing. M. Nevosada. Díky této 
aktivitě jsem poznal celou řadu našich před-
ních umělců (např. pana Ladislava Chudíka). 

Za vašeho starostování se udála 
zvláštní věc – odvolání celé rady 
města, co se tehdy stalo?
Nejmenovaný podnikatel chtěl být staros-
tou. V reakci na to se zastupitelé shlukli 
napříč politickým spektrem – jeden tábor 
za ním a druhý za mnou, to byl důvod od-
volání celé rady města v roce 2003. 

Nechybí vám po odchodu z funkce 
komunální politika?

Po hádání a nervování se mi nestýská, žádný 
člověk nemá patent na rozum… Stýská se mi 
však po jiných věcech. Přes osobní kontakty  
jsme navázali spolupráci s mnoha partner-
skými městy, např. se slovenským Komár-
nem, německým Hennigsdorfem, dánským 
Ikastem a francouzským Banyuls-sur-Mer. 
Partnerství měst nám pomohlo při povod-
ni. Výměnné pobyty dětí přispěly k výuce 
cizích jazyků, recipročně se konaly různé 
sportovní turnaje, kulturní akce, vzájemně 
se poznávaly zvolené samosprávy, které si 
vyměňovaly  zkušenosti a poznatky v roz-
voji svých měst. Moji nástupci pak navázali 
partnerství ještě s dalšími městy. 

Je skvělé, že jste nerezignoval na 
aktivity pro město, jaké jsou vaše 
další plány v rámci aktivit Senior 
minichoru?
Se starostováním jsem skončil v roce 2006, 
nevydržel jsem však dlouho nečinný. Učil 
jsem na místních školách matematiku a hu-
dební výchovu, doučoval jsem žáky v rámci 
přípravy na přijímací zkoušky. 

Stýskalo se mi však po hudbě, založil 
jsem proto Senior minichor, který vedu již 
15 let. Posláním této aktivity je přinést ra-
dost spoluobčanům ve stejné věkové kate-
gorii. Nehrajeme jen v Kralupech, navště-
vujeme i kralupské občany, kteří závěr 
života prožívají v sociálních zařízeních 
mimo naše město (Velvary, Všestudy, Ne-
ratovice, Kladno-Švermov). 

A proč mini? Chtěl jsem, aby nás bylo 
max. 10, abychom se vešli do dvou osob-
ních automobilů. Teď už je nás jen šest, ve-
jdeme se tedy do jedné dodávky. 

Mým plánem je ještě pokračovat v této 

MGR. PAVEL RYNT:
 učitel matematiky a hudební výchovy;
 starosta města: 1990–2006;
 zakladatel Senior minichoru,  
 držitel Ceny starosty města.

Pan Rynt a Senior minichor při 
převzetí Ceny starosty města.
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C íl našeho působení je stále stejný. Roz-
dávat radost a dobrou náladu druhým, 

přispět k aktivnímu prožití stáří a sebere-
alizaci seniorů i k propagaci činnosti kra-
lupských seniorů mimo naše město. Le-
tos jsme zvládli absolvovat 10  veřejných 
vystoupení se čtyřmi různými programy 
(čtyřikrát v Kralupech, třikrát v Praze 8, 
dvakrát ve Zlosyni, jednou v Kladně-Šver-
mově.) Naší největší odměnou je skuteč-
nost, že původně plánovaná délka vystou-
pení se většinou zdvojnásobí a loučíme se 

s pozváním na další akci.
Z letošních vystoupení se nám nejvíc lí-

bilo společné účinkování s pěveckým sbo-
rem ZŠ Komenského na Dnech Kralup a 
naše účinkování na festivalu seniorských 
divadel Divadelní lázně v Praze 8. Tuto tří-
denní akci pořádalo komunitní centrum 
Rosa a nás nejvíc zaujalo vystoupení dra-
maticko-recitačního kroužku DD Burešova 
s pásmem poezie Eduarda Basse. Poezie E. 
Basse je velmi aktuální pro dnešní dobu, 
ale zajímavé bylo, že ze šesti recitátorů byli 

dva už devadesátiletí.  Je to příklad hodný 
následování pro aktivitu seniorů v každém 
věku i v našem městě.

Děkujeme kralupské samosprávě, že pod-
poruje v programu Občané třetího věku 
zájmové aktivity seniorů. Pro další práci 
nás povzbudila Cena starosty města, kte-
rou jsme obdrželi u příležitosti výročí 120 
let povýšení Kralup na město.

RADKA FORTELNÁ, 

ORGANIZAČNÍ VEDOUCÍ

N ávrat multižánrového 
festivalu do Kralup nad 

Vltavou se povedl. Na jedné 
scéně se setkaly osobnosti 
významu evropského (pol-
ská kapela Undertheskin), 
československého (XIII. 
století, Petr Korál, Václav 
Cílek) i nadregionálního 
s kořeny v Kralupech nad 
Vltavou (Taneční skupina 
Naděje, Bratrstvo Luny, Ur-
bex Team Kralupy). Jedno-
denní festival s podtitulem 
Musica, Theatrum, Magia 
byl programově tvořen čtyř-
mi hudebními kapelami, ta-
nečním vystoupením, mód-
ní přehlídkou, folkovými 
intermezzy, výstavou foto-
grafií, uvedením autorského filmu i ori-
ginální gratulací k šedesátým narozeni-
nám legendě českého punku a gotiky Petru 
Štěpánovi (XIII. století, Hrdinové Nové 

Fronty). Do programu a organizace Ma-
gické noci trubadúrů 5 bylo zapojeno 93 
lidí, z toho 50 Kralupanů, dorazilo 281 
platících diváků nejen ze všech možných 

zákoutí České republiky, ale 
i fanoušci ze Slovenska a Pol-
ska. Do konce roku bude mít 
premiéru filmový dokument 
pojednávající o programu i 
atmosféře jednoho z nejvý-
znamnějších dark-indie festi-
valů v naší domovině. Festival 
byl významně podpořen od 
města Kralupy nad Vltavou 
v rámci dotace z Programu na 
podporu zájmových aktivit. 
Velmi důležitou a skvělou or-
ganizační součinnost poskytl 
tým KaSS Vltava. Mezi dal-
ší významné partnery akce 
patřily společnosti: TRIPO 
STEEL, HAAD COMPANY, 
MONTAKO a desítky dalších 
společností a spřízněných du-

ší. Všem podporovatelům festivalu a lidem, 
kteří umožnili konání jeho pátého ročníku, 
od srdce děkuji. 

JINDŘICH KOHM, POŘADATEL FESTIVALU

aktivitě, popřípadě sehnat i nějaké nové 
členy. Naší největší odměnou je, když se 
původně plánovaný hodinový program 
prodlouží na dvojnásobek a posluchači se 
loučí slovy: „Přijeďte zase.“ 

Jak hodnotíte vaše nástupce 
a současný rozvoj města? 
Četl jsem volební programy jednotlivých 
uskupení, jestli se podaří alespoň část sli-
bů, budu rád, myslím si, že město vzkvé-
tá. Dost lidí, co se do Kralup podívalo po 
čase, konstatovalo, že se město změnilo 
k lepšímu. Bohužel se stále nepodařilo 
zrealizovat obchvat, aktuálně ho blokují 
okolní obce. 

TSM se daří dobře uklízet, městu udržo-
vat zeleň, realizovat výsadbu, opravovat ko-
munikace, budovat nová parkovací místa. 
Vlastně každé samosprávě po mém odcho-
du se něco dobrého podařilo. Také do škol 
se hodně investuje. Teď se však obávám, že 

díky válce na Ukrajině a energetické krizi 
peněz moc nebude… Jsem rád, že součas-
ný starosta zůstal i radním Středočeského 
kraje. Město bude mít informace o všech 
dotacích. 

Je také velmi dobré, že se městu poda-

řilo získat pozemky v centru, např. poze-
mek pod úřadem a pivovarem, také Tech-
noparkem a bývalým hotelem Praha, stálo 
to velké úsilí. Už za mé působnosti se dělaly 
studie, jak prostor nově využít. Těším se na 
rekonstrukci pivovaru, bude z něj krásné 
kulturní centrum, střed města opět více 
ožije. 

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Již teď se těším na svou dubnovou osmde-
sátku. Mojí velkou radostí je nyní i to, že 
jsem už pradědeček, mám pár týdnů sta-
rou pravnučku… Ještě pár let bych chtěl být 
pozorovatelem jejích krůčků, mít přijatel-
ný zdravotní stav a být svědkem rozkvětu 
našeho města…

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
elánu do dalšího počínání.

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

15 let činnosti Senior minichoru v Kralupech 

Na Magické noci zářily hvězdy s podporou města
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Programovým vrcholem večera byla narozeninová gratulace legendě 
československého punku a gotiky, frontmanovi kapel XIII. století a Hrdinové 
Nové Fronty Petru Štěpánovi, který na kralupském festivalu oslavil 60. 
narozeniny (zleva: Kateřina Krejčová, Petr Korál, Václav Cílek, Petr Štěpán 
a Jindřich Kohm).

Pan Rynt  
a Senior minichor v akci. 
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Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:
Na referenta Odboru výstavby a územního 
plánování MěÚ Kralupy n. V. 
(agenda památkové péče, na dobu určitou, 
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 
PRODLOUŽENO

Nástup: dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášek do: 13. 1. 2023.

Na referenta Odboru sociálních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kralupy n. V. 
(sociálně-právní ochrana dětí, na dobu určitou, 
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášek do: 13. 1. 2023.

Na pozici strážníka Městské policie 
Kralupy nad Vltavou 
Nástup: dle dohody/příp. od 13. 2. 2023.  

Pokud uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, je nástup 
dle dohody, pokud jej nevlastní, je nástup 13. 2. 2023, strážník-čekatel absolvuje první 
dva měsíce teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP. Pracovní poměr je při nástupu sjednán na 
dobu určitou na 1 rok (s možností prodloužení na dobu neurčitou), se zkušební dobou 3 měsíce.

Lhůta pro podání přihlášek do: 23. 1. 2023.

Na referenta Odboru životního prostředí 
MěÚ Kralupy nad Vltavou 
(na dobu určitou, zástup za mateřskou a 
rodičovskou dovolenou).

Nástup: od 1. 3. 2023, příp. dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášek do: 13. 1. 2023.

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

Z činnosti městské POLICIE
Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou ■ ředitel MP: ladislav.voves@mestokralupy.cz

www.bezpecnekralupy.cz

u  7. 11. ve večerních hodinách blokoval l. 156 
oznamovatel, který je všem strážníkům dobře znám, protože 
oznamuje MP přes 1000 přestupků ročně již tři roky. Svůj 
první telefonát začal slovy: „Dobrý večer, jste připraveni 
na dnešní večerní dávku? Těšíte se?“ DS dotyčného muže 
poučila, že blokuje tísňovou linku a pokud se necítí v ohrožení 
zdraví nebo života, může k oznámení využít služební e-mail 
MP. To nerespektoval a pokračoval dalšími 17 telefonáty 
na l. 156 a služební telefon MP. Hlídka prověřila všechna 
přijatá oznámení týkající se špatně zaparkovaných vozidel, 
u většiny se však nejednalo o přestupek.

u 15. 11. v 8:06 hlídka nahlásila, že byla oslovena žákyní 
2. třídy v ul. Jodlova, dívka při cestě do školy vystoupila 
z autobusu na zastávce v Kralupech místo v Nelahozevsi. Na 
zastávce se pak pokoušela najít spoj. Toho si všimla neznámá 
žena, která jí chtěla pomoci. Dívka ji však řekla, že se s cizími 
lidmi nesmí bavit. Společně oslovily strážníky, kteří v tu dobu 
v blízkosti prováděli dohled u ZŠ v centru města. Hlídce 
dívka vypověděla, že dojíždí do ZŠ Nelahozeves, ale omylem 
vystoupila v Kralupech a neví, jak se do školy dopravit. Hlídka 
pak ve spolupráci s OSPOD MěÚ dívku do ZŠ Nelahozeves 
převezla a předala třídní učitelce. Strážníky poté čekalo milé 
překvapení, když se v odpoledních hodinách na služebnu 
MP dostavila paní učitelka a předala hlídce obrázky, které 
celá třída namalovala. Obrázky nyní zdobí zeď služebny MP. 

u 18. 11. v 8:40 na sl. telefon oznámili APK, že při kontrolní 
činnosti v lokalitě Hostibejk nalezli u bunkru neznámý před-
mět, z něhož vyčnívá drátek. Hlídkou MP v místě zjištěno, 
že se jedná o malý oválný předmět s izolovaným drátkem. 
Jelikož hlídka MP nabyla podezření, že by se mohlo jednat 
o pyrotechniku, byla na místo přivolána hlídka OO a pyro-
technik PČR. Hlídky MP a OO PČR pak zajišťovaly lokalitu pro-
ti vstupu jiných osob. Pyrotechnik pak na místě zjistil, že se 
jedná o funkční předmět se střelným prachem, který posléze 
zabezpečil a z místa odvezl. Z důvodu podezření na spáchá-
ní TČ obecného ohrožení zůstala celá věc v řešení OO PČR. 

u 19. 11. v 8:41 na l. 156 přijato oznámení, že v ul. 
Chmelova neznámý muž naboural do dopravního zařízení 
zabraňujícího průjezdu ulicí z důvodu opravy komunikace. 
Poté zábranu umístil na stranu a místem projel. Dále 
uvedl, že řidič jeví známky opilosti. DS prostřednictvím 
MKDS spatřila vozidlo odpovídající popisu, jak odjíždí 
směrem na sídl. U Cukrovaru, kde se jej následně hlídka 
pokoušela zastavit. Řidič vozidla však nerespektoval 
použití VRZ a nápisu STOP. Hlídce MP se snažil z místa ujet. 
Vjel však do slepé ulice, kde byl následně řidič za použití 
hmatů a chvatů z vozidla vyveden. Muž se odmítl podrobit 
orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu 
a po celou dobu se vůči strážníkům choval vulgárně. Jelikož 
byl muž podezřelý ze spáchání TČ tím, že ujel od dopravní 
nehody, byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která si 
celou věc na místě převzala k dalšímu šetření. 

u 22. 11. ve 14:50 na l. 156 přijato oznámení, že v jednom 
z domů v ul. Štefánikova křičí a volá o pomoc nějaké dítě. 
Hlídka se na místo dostavila za použití VRZ. Za dveřmi bytu 
byl slyšet slabý hlas ženy a pláč dítěte, které následně začalo 
volat o pomoc. Na klepání a zvonění nikdo nereagoval. 
Z důvodné obavy o zdraví a život dítěte, byly hlídkou MP 
dveře v pantech vylomeny a otevřeny. Za přítomnosti 
nezúčastněných osob pak strážníci vstoupili do bytu, kde 
se nacházela dívka ve věku 7 let a její matka, která nehybně 
seděla na gauči, nereagovala a s hlídkou nekomunikovala. 
Dívka uvedla, že jí matka bránila otevřít dveře tím, že ji držela 
za nohy na podlaze bytu. Ani jedna z nich neměla viditelné 
známky zranění. Na místo byla přivolána pracovnice 
OSPOD a otec dítěte, který již se ženou nežil ve společné 
domácnosti. Ten se také pokusil o komunikaci se ženou, 
ale bezúspěšně. Poté uvedl, že bude nejspíš pod vlivem 
OPL, které již v minulosti užívala. Na místo byla přivolána 
RZS a PČR. Po příjezdu lékaře na místo se žena začala 
chovat agresivně, začala kolem sebe máchat rukama, čímž 
ohrožovala lékaře a hlídku MP. Strážníky tak byly použity 
hmaty, chvaty a nasazena pouta. Hlídka PČR po příjezdu na 
místo provedla u ženy na žádost lékaře orientační test na 
přítomnost OPL s výsledkem pozitivním na metamfetamin. 
Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu 
byla negativní. Lékař rozhodl o převozu do specializovaného 
léčebného zařízení. Jelikož žena stále jevila známky agrese 
a vzpouzela se, byla jí pouta ponechána a za doprovodu 
hlídky byla v sanitním voze převezena. 

u 7. 12. ve 13:30 nahlásila hlídka, že v ul. J. Palacha přijala 
oznámení, že v danou chvíli z místa odjelo osobní vozidlo 

bez TK. DS prováděla kontrolu MKDS, kde bylo vozidlo 
odpovídající popisu spatřeno, jak vjíždí do ul. O. Wichterleho. 
Zde bylo hlídkou zastaveno. Řidič strážníkům sdělil, že si není 
vědom propadlé TK, která byla platná do 10/2022. Jelikož 
zákon strážníkům neumožňuje vyřešit přestupek na místě, 
byl spolu se záznamem z kamery vozidla a fotodokumentací 
předán příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.

u 24. 12. strážníci po východu první hvězdy zazna-
menali, jak se po městě pohybují tři podezřelé osoby. 
V místech, kudy se pohybovaly, zůstávala otevřená okna 
a dveře. V domech se nic neztrácelo, naopak přibýva-
lo. Hlídka tak pojala podezření, že by se mohlo jednat 
o Ježíška v doprovodu dvou andělů. Jelikož nebývá při 
nadělování nikdy viděn, tak ani strážníkům se jej nepo-
dařilo spatřit. Snad všichni občané, nejen města Kralup, 
prožili vánoční svátky v míru a pohodě, a do nového roku 
vkročili tou správnou nohou. Zdraví, štěstí a pohodu 
v novém roce přeje všem občanům kolektiv MP.

DS – Dozorčí služba MP
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – Městský úřad
APK – Asistent prevence kriminality
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
TČ – Trestný čin
VRZ – Výstražné zvukové a rozhlasové zařízení
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
RZS – Rychlá záchranná služba
OPL – Omamné a psychotropní látky

Obrázky dětí ZŠ 
Nelahozeves.
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 NORSKÉ LOFOTY – PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
Cestovatelské promítání a beseda o polární záři s fotografem Lukášem Brychtou.
Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. Poloha za severním 
polárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu zde vytváří zcela unikátní prostředí. 
S fotografem Lukášem Brychtou se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a především fe-
nomén, který je u nás spojen spíše s Islandem – polární záři. Nechte se pozvat prostřed-
nictvím krásných fotografií daleko na sever.
Rezervace na tel. čísle 315 727 852. Upozorňujeme na uzavření studovny od 16:00 hodin.

městská KNIHOVNA LEDEN
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

 Až do soboty 7. ledna 2023 je otevřena vý-
stava: „Kralupy nad Vltavou - 120 let města“  
s doprovodným programem - promítáním dobo-
vých fotografií: 

 Čtvrtek 5. 1. v čase 9:00-16:00 hod., vstup 
zdarma.

 Ve čtvrtek 19. 1. v 17:00 hodin se bude konat 
vernisáž výstavy obrazů známého a oblíbeného aka-
demického malíře Otakara ČEMUSE (* 25. 2. 1928 
 - Praha, † 11. 12. 2021 - Kozomín). 
Otakar Čemus: Retrospektiva.
Úvodní slovo Jan Racek, klavír Kateřina Živná.

Vzpomínka na poslední 
výstavu 
Akademického malíře OTAKARA ČEMUSE z Ko-
zomína a jeho malířskou tvorbu bude znát většina 
čtenářů Zpravodaje, neboť v kralupském muzeu 
bylo za jeho života uspořádáno několik úspěšných 
výstav, které byly vždy hojně navštěvovány. 
Pro tuto chvíli bychom se s vámi rádi vrátili k po-
slední výstavě (leden až březen 2019) tohoto ma-
líře a ilustrátora. Tehdy měli návštěvníci štěstí a 
prohlédli si zmíněnou výstavu obrazů, na které byl 

ve svých 91 letech přítomen i sám umělec a stal se 
tak skvělým průvodcem i vypravěčem.

Přejeme si, aby vás zaujala i potěšila výstava 
akad. malíře Otakara Čemuse, kterou připravu-
jeme se synem malíře p. Martinem  Čemusem a 
jeho rodinou.

Jsme potěšeni, že právě tato výstava zahajuje 
naši výstavní sezonu pro rok 2023. (Výstava je ote-
vřena od čtvrtka 19. 1. do soboty 18. 3. 2023). 

Otakar Čemus 
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a 
profesně působil jako výtvarník v časopise Květy. 

Zde se uplatnil především jeho kreslířský talent.
Ve své volné tvorbě se věnoval malbě. V jeho díle 
dominují tři témata: krajiny, zátiší a ženy. Cit pro 
drobnokresbu uplatnil v ilustracích knih, přede-
vším českých národních pohádek, vytvořil i velké 
množství pohlednic s vánoční a velikonoční tema-
tikou. Ochotně realizoval příležitostné tisky, např. 
novoročenky, diplomy a různá čestná uznání. Vy-
stavoval nejen ve své vlasti, ale i v zahraničí. Jeho 
práce jsou zastoupeny ve státních i soukromých 
sbírkách doma i v cizině, včetně kralupského mu-
zea. V kralupském muzeu měl během let čtyři sa-
mostatné výstavy.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
Pokračování výstavy obrazů akademického malíře 
Otakara Čemuse.

JAN RACEK, IVETA BENDÍKOVÁ

městské MUZEUM LEDEN
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

www.muzeumkralupy.cz, e-mail: info@muzeumkralupy.cz

Sledujte www.muzeumkralupy.cz 
a facebook.

Pracovníci Městského muzea v Kralupech 
nad Vltavou přejí čtenářům Zpravodaje 

mnoho zdraví a štěstí v roce 2023.

M ěstská knihovna v Kralupech nad Vl-
tavou vás zve ve středu 11. 1. 2023 

na odpoledne plné deskových her nazvané 
Hráčské doupě. Přijďte si zahrát se svý-
mi dětmi, vnoučaty, přáteli či kamarády 
do studovny knihovny od 13:00 do 17:00 
hodin.

Společenské hry mají pro člověka velký 
význam v každém věku. Děti se při desko-
vých hrách zábavnou formou učí dodržovat 
pravidla, vyrovnávat se s prohrou, rozvíjí 
své schopnosti soustředění, sebeovládá-
ní, umění řešit problémy apod. V dospě-
losti nám hry pomáhají rozvíjet kreativ-
ní myšlení, kognitivní, emoční a sociální 
dovednosti. Seniorům pomáhají deskové 
hry udržovat duševní svěžest i tak důležité 
sociální kontakty. 

V době, kdy jsou nejen mladí lidé po vět-
šinu dne připoutáni k elektronickým vy-

moženostem, mohou přinést společenské 
deskové hry vítané zpestření oproti fyzické 
izolaci digitálního světa. Při hraní zvláště 
týmových deskových strategických her se 
rozvíjí komunikační dovednosti dětí a vzni-
ká přitom i prostor pro navázání důvěr-
nějšího vztahu. Můžete tak probrat různá 
témata, na která se jinak nedostává čas.  

Městská knihovna nabízí nejen mož-
nost zahrát si deskovou hru ve studovně, 
ale registrovaní čtenáři si také mohou půj-
čovat hry domů. Fond společenských her 
v knihovně byl nedávno obohacen o šest 
nových her pro hráče různého věku. Jsou 
to hry: Logik, Citadela, Jurská sváča, Taj-
ná výprava čarodějů, Sedm draků a strate-
gická kooperativní hra Ťuk, ťuk, podzemí. 

Celkem knihovna nabízí téměř 100 her. 
Podrobné informace o deskových hrách na-
leznete v našem online katalogu.

Pondělí 16. ledna od 17:30 hodin
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Naši lidé 
 Jmenuji se Petr Krbec a v DDM Kralupy 
působím již 15 let. Mezi mé záliby patří 
především hudba a tanec, kterému se 
věnuji cca 27 let. Mé taneční počátky za-
počaly pod Taneční skupinou Naděje, kde 
jsme spolu s kamarády začali s tanečním 
stylem Hip Hop, který se teprve dostával 
do podvědomí na taneční scéně v České 
republice. Na naší první celorepubliko-
vé soutěži jsme byli zařazeni do skupiny 
Show Dance, jelikož Street Dance ani Hip 
Hop svou skupinu v té době neměly. Dá-
le mými koníčky jsou basketbal, vaření, 
sport a práce s dětmi. O letních prázd-
ninách jezdím jako vedoucí na tábory. 
Snažím se děti učit tanečnímu projevu, 
připravuji choreografie, se kterými se 
zúčastňujeme různých tanečních soutě-
ží (např. Středočeský taneční pohár), na 
kterých dosahujeme vynikajících výsledků. Každý rok postupujeme do krajské-
ho kola, kde se umisťujeme na předních místech. Práce s dětmi mě baví a jsem 
velmi rád, když jim mohu předat své zkušenosti.

DDM kralupy LEDEN
CENTRUM VOLNÉHO ČASU ■ Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01 ■ e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ tel.: 315 722 430

www.ddmkralupy.cz
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„Je to skvělá škola se skvělým ve-
dením“: Hejtmanka Petra Pec-
ková se během návštěvy Kralup 
setkala se studenty a  učiteli DG. 
/ xoxox: Na krajském přeboru 
v pIšQworkách naše týmy vybojo-
valy třetí místa ve dvou věkových 
kategoriích. / Na HRAD bez dru-
hého kola: Ve studentských pre-
zidentských volbách na DG vy-
hrála Danuše Nerudová s 52,94 % 
hlasů. / Tak vypadá pekelná dři-
na: Za přitomnosti ďábla, andě-
la a  Mikuláše proběhl 25. ročník 
soutěžní přehlídky Mikulášského 
aerobiku. / Holky na techniku pa-
tří: Na soutěži LEGO robotů na 
ČVUT Praha reprezentovaly školu 
Maruška Pavlíková a Bára Macá-
ková. / Das ist ja unglaublich! Di-
vadelní skeče v němčině, nazva-
né Jeníček a Mařenka, Prostřeno 
a Prezidentský kvíz, si připravili pro 

kvartány studenti septimy. / Zapo-
meň na tepláky: Škola se hodila 
do gala a oslavila Suit Up Day. / 
Hupky, dupky do knihovny: Školní 
knihovna doplnila své fondy o de-
sítky nových titulů ze žánrů fantasy 
či young adult, o  dobrodružnou 
a historickou četbu i  knihy z ma-
turitního kánonu, který se tak stal 
kompletním. / Až nás budou milió-
ny: Tři senzory kvality vzduchu, kte-
ré měří koncentraci prachových 
částic, teplotu a  vlhkost, sestavili 
v hodině informatiky studenti sep-
timy; jeden z nich nainstalovali za 
okna školy a připojili ho do komu-
nity dalších 13 tisíc senzorů aktiv-
ních v 74 zemích světa. / Bankéři 
ve škole: Bankéři sdružení v České 
bankovní asociaci radili našim žá-
kům v oblasti finanční gramotnos-
ti a kyberbezpečnosti. / Před gra-
matikou neutečeš: S přednáškou 

N aše cesta započala na letišti Václava 
Havla. Odtud jsme se vydali do Lisa-

bonu, kde jsme měli v úmyslu přestoupit 
na navazující let do portugalského Porta. 
Plány nám však zhatil pád čínské rakety 
a omezení letového provozu nad Iberským 
poloostrovem. Do Lisabonu jsme dorazi-
li jen pár minut před naším dalším odle-
tem, který jsme pochopitelně nestihli. Zpr-
vu nás zpoždění trochu rozladilo, ale pak 
nám došlo, že jsme získali jedinečnou pří-
ležitost prohlédnout si noční Lisabon. Do 
Porta jsme nakonec v místo očekávaných 
pět hodin odpoledne dorazili polospící ko-
lem třetí hodiny ranní.

V Portu jsme strávili úžasný víkend pl-
ný chození a zážitků. Město nás všechny 
nadchlo svou barevností, architekturou, 

ve které se mísil románský i barokní sloh 
s moderními styly, kachličkami všude, kam 
se podíváš, dobrým jídlem a přátelskými 
lidmi. V neděli večer jsme se s městem roz-
loučili a vydali se do Galicie, kde už na nás 
čekaly španělské hostitelské rodiny.

Město, ve kterém jsme prožili zbytek týd-
ne, se jmenovalo A Pobra do Caramiñal, 
velikostně bylo oproti Kralupům zhruba 
poloviční, leželo přímo u zátoky v Atlanti-
ku a lemovaly ho nádherné písečné pláže. 
Hodně času jsme strávili v místní škole, kde 
jsme si stihli povšimnout značných kultur-
ních rozdílů. Tak například výuka v Pobře 
začíná až v devět, zároveň končí mnohem 
dřív a studenti mají daleko delší pauzy na 
oběd. Ve škole chybí jídelna, takže všichni 
obědvají doma. Po obědě následuje dvou-

hodinová siesta a na odpolední výuku se do 
školy vrací pouze jednou týdně.

Velmi nás také překvapilo, že vztahy stu-
dentů s učiteli jsou velice neformální. Nic 
takového jako vykání tam neuslyšíte, učite-
lé jsou oslovováni pouze křestním jménem. 
Řada učitelů přitom učí žáky pouze jeden 
nebo dva roky. Jako ostatní státní zaměst-
nanci jsou i učitelé ve Španělsku posíláni 
do škol na krátkodobé umístěnky.

Rozdíly však nepanovaly jen ve škole, ale 
i doma. Všechny nás zarazilo, když jsme 
zjistili, že doma chodí v botách, netřídí 
odpad, popojíždějí autem i na vzdálenosti, 
které se dají pohodlně ujít pěšky a čaj vaří 
pouze v mikrovlnce. Ale na místní obyva-
tele bychom nedali dopustit. Tak energic-
ké, pohostinné a přátelské lidi jsme nikdy 
předtím nepotkali a velmi nám náš pobyt 
zpříjemnili. Některé rodiny nás vzaly k vo-
dopádům do hor, jiné nás naučily veslovat 
na tradičních galicijských lodích. Podívali 
jsme se i do místního útulku a pomáhali 
s venčením psů a krmením koček.

Společně se španělskými studenty jsme 
pak fotili a jezdili na výlety do blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Tím nejpůsobivějším 
byla určitě návštěva Santiaga de Compos-
tela, kam ročně míří stovky tisíc poutníků. 
Celý týden jsme pak zakončili společným 
rozlučkovým obědem. Domů jsme přijeli 
plní emocí a dojmů, které v nás stále pře-
trvávají. Těšíme se, až našim španělským 
přátelům ukážeme zase náš domov, snad se 
jim bude v Kralupech a okolí líbit tak, jako 
se nám líbilo u nich.

Na shledanou v dubnu!
ALEXANDRA HORÁKOVÁ, STUDENTKA DG

popularizující český jazyk navštívil 
školu Běžící češtinář. / Na svačinku 
RegioJetem: Na telecí schnitzel 
a  horkou čokoládu si zajela do 
Vídně 2. P na svém třídním výletě, 
a protože si přivstala, zvládla také 
navštívit katedrálu Stephansdom 
a Muzeum císařovny Sisi. / Zveme 

vás na Zkoušky nanečisto a  Den 
otevřených dveří, které se usku-
teční ve středu 8. 2. 2023. / P. S. PF: 
S novým rokem oslaví Dvořákovo 
gymnázium stoleté výročí a všem 
přeje do roku 2023 stovky šťast-
ných dní.

KLÁRA SIKOROVÁ

Galicie pro nás již není španělská vesnice
■ Na začátku listopadu jsem odjela s dalšími desíti spolužáky 
z Dvořákova gymnázia na týdenní výměnný pobyt do španělské 
Galicie, abychom se setkali se studenty tamější střední školy, se 
kterými jsme pracovali na společném fotografickém projektu. 
Spolupráci i cestu nám umožnil vzdělávací program Evropské unie 
Erasmus+, z něhož jsme hradili veškeré náklady.

Prosinec na DG

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Od začátku září jsme nezaháleli a do 
prosince jsme si stihli užít spoustu 

sportovních aktivit. Mezi ně patří napří-
klad pravidelné bruslení na zimním sta-
dionu (dvakrát týdně), kterého se účastní 
žáci 1.–5. tříd se svými třídními učitelka-
mi. V polovině listopadu se i naše škola za-
pojila do testování tělesné zdatnosti ČŠI. 
Testovali se žáci třetích a sedmých ročníků 
během hodin tělesné výchovy. Ke konci lis-
topadu proběhl na našem hřišti Sportovní 

den mládeže organizovaný Tenisovou aka-
demií Jana Váni. Účastnilo se ho 20 žáků 
napříč celým druhým stupněm a soutěžili 
ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise. 
V klání nakonec zvítězili Vojtěch Šípek, Pe-
tr Hladík a Levon Sultanyan a vybojovali si 
tak postup do národního finále této soutěže. 

Na začátku prosince pod taktovkou paní 
učitelky Hokešové proběhlo školní kolo tra-
diční soutěže Mikulášský aerobic. Žáci z prv-
ního stupně soutěžili v různých sestavách 
pod vedením cvičitelek z řad žákyň druhé-
ho stupně. Ti nejlepší cvičenci postoupili do 

městského kola na Dvořákově gymnáziu, kde 
Michaela Hráčová obsadila 2. místo. 

A po Novém roce se se žáky 7. ročníků 
těšíme na oblíbený lyžařský výcvik do Kr-
konoš…

DAVID HUNČA, UČITEL TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Sportovní aktivity na naší škole

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

L etošní rok 2023 zahajujeme v krásné škol-
ní jídelně a kuchyni, která prošla rekon-

strukcí. Šlo o velký projekt zřizovatele města 
Kralupy n. Vlt., kdy se opravila elektroinstala-
ce v celé škole, do našeho divadelního sálu při-
bylo velké šestimetrové plátno s dataprojekto-
rem, které umožní realizovat spoustu projektů 
a zbrusu nová kuchyň se školní jídelnou.

Dovolte mi, abych jménem všech zaměst-
nanců školy srdečně poděkovala všem, kteří 
se na této akci podíleli – Odboru realizace 
investic a správy majetku MěÚ Kralupy n. 
V. s vedoucí Marcelou Horčičkovou, vedení 
města Kralupy n. Vlt. a také realizující firmě. 

Vstupte úspěšně do roku 2023, ať se vám 
v něm daří jak v osobním životě, tak i v tom 
pracovním. Prožijte spoustu chvilek strá-
vených s vašimi nejbližšími.

PAEDDR. DAGMAR KUZNÍKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

ZŠ 28. ŘÍJNA
Mikulášská nadílka 
pro útulek Lesan

Na začátku prosince jsme uspořádali 
tradiční mikulášskou nadílku pro psí 

útulek Lesan. Spolupráce školy s útulkem 
pokračuje již pátým rokem. Děti darují pej-
skům granule, pamlsky a další chovatelské 
potřeby důležité pro jejich zdravý a aktivní 
život. Zaměstnanci útulku organizují pro 
naše žáky besedy přímo v areálu a seznamují 
je s provozem zařízení, které má kapacitu 25 
psů. Děti se zde učí, jak se ke psům správně 
chovat, mají možnost vidět, jak probíhá ven-
čení, krmení a správný výcvik. Když slyší od 
chovatelů konkrétní příběhy o opuštěných 
a zachráněných psech, dostávají příležitost 
vcítit se do jejich života. Učí se tak empatii ke 
zvířatům a získávají k nim kladný vztah. Je 
skvělé, že se podařilo během adventu vybrat 

pro pejsky hodně dárků, které jsme předali 
vedoucí útulku - paní Monice Martinkové.

JULIE SVOBODOVÁ

Putování Prahou až do Betléma

V úterý 13. prosince jsme se společně vy-
pravili na výlet. I přes mrazivé počasí 

jsme se těšili na předvánoční Prahu. Prv-
ní zastávka byla na Starém Městě u Praš-
né brány, kde jsme si společně povídali, jak 
vznikl tento název. Víte, že brána sloužila asi 
od poloviny 18. století jako skladiště střel-
ného prachu? Dále jsme se vydali Králov-
skou cestou a představovali si, jak to zde ve 
středověku asi mohlo vypadat, když tudy 
jezdili čeští králové ke korunovaci. Minuli 
jsme Ovocný trh a Celetnou ulicí jsme došli 
až na Staroměstské náměstí. Prohlédli jsme 
si pražský orloj a poté jsme mohli nasávat 
vánoční atmosféru trhů u krásně ozdobené-
ho stromečku. Naše cesta pak pokračovala 

úzkými klikatými uličkami přes Malé ná-
městí na Národní třídu. Naším cílem bylo 
divadlo Minaret, kde jsme navštívili před-
stavení „Putování do Betléma“. Během jedné 
hodiny jsme se dozvěděli, jak to vlastně by-
lo s narozením Ježíška, slyšeli mnoho zná-
mých i méně známých koled a na konci jsme 
si jednu koledu společně i zazpívali. Vánoční 
atmosféra byla všude kolem nás a my jsme se 
mohli navzájem podělit o příjemný, klidný 
pocit, který v nás po zhlédnutí představení 
zůstal. A na Vánoce už se samozřejmě moc 
těšíme. OLGA PROVAZNÍKOVÁ

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

J ežíšek, Vánoce a dárky. Snad každé dítě 
se těší, copak asi najde pod stromečkem. 

Ne každý však má to štěstí a ne pro každého 
je to samozřejmé. 

Krabice od bot je největší vánoční sbírka 
v České republice pro děti ohrožené chu-
dobou. Naši žáci z prvního stupně se letos 
do této sbírky zapojili s přáním někoho ze 
svých vrstevníků obdarovat, udělat Vánoce 
šťastné a veselé. Sami pořídili „hromadu“ 
dárků a naplnili jimi 20 krabic. Zbývalo jen 
zabalit a předat.

Udělat někomu radost bylo vlastně úplně 
jednoduché. Vybrali jsme si sběrné mís-
to, v našem případě to byla Diakonie ČCE 
v Krabčicích, následně si zarezervovali ob-
darovaného podle věku a počet obdarova-
ných. Ostatní už znáte. Všechny krabice 
obsahovaly různé dárky, a to podle toho, 

komu byly určeny – plyšáky, knížky, dále 
to bylo puzzle, omalovánky, pastelky, pa-
nenky, autíčka…. Hned po skončení sběru 
dárků putovaly krabice ke svým adresá-
tům a věříme, že při rozbalování oči za-
zářily.  MARTIN LUKSÍK

Naše novinky...

Předvánoční aktivity v ZŠ 28. října

Aby co nejvíce dětských očí zářilo
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ZŠ A MŠ MOVERE

N ejdříve, ještě před otevřením, bylo nut-
no zrekonstruovat a upravit pro potře-

by školy budovu bývalého OPBH v Přemys-
lově ulici. A byla to, věru, velká výzva. Celé 
léto pracovaly v objektu desítky řemeslní-
ků, obrovský kus práce zastali dobrovolnic-
ky též rodiče našich žáčků a další přátelé či 
sympatizanté školy. Jim zvláště patří vel-
ký dík, že se vše zdařilo a 3. 9. 2022 jsme 
zahajovací slavností mohli opravdu začít 
a přivítat naše první „moveráčky“ :).

A že jich máme hodně… 20 dětí v dětské 
skupině, 19 školkáčků ve školce, 11 prvňáků 
a prvňaček, 10 žáčků ve spojené 2.-3. třídě, 
11 nejstarších ve 4.-5. třídě a ještě máme 
pod křídly dětskou ukrajinskou skupinu. 
Zkrátka, po letech ticha se tento velký chát-
rající dům zcela zaplnil povídáním, postr-
kováním, smíchem, písničkami… A někdy 
i poplakáváním a dohadováním (jak už to 
k životu patří :)), ale žije to tu velmi! I na 
zvelebování učeben a dalších prostor školy 
již pomalu dochází… Přišel na řadu i školní 
dvůr a krásná terasovitá zahrada s malými 
„tajnými“ vrátky přímo na vrch Hostibejk, 
což je další veliká výhoda! Hodně času totiž 
s dětmi trávíme venku. Ať už při relaxaci 
po soustředěné práci ve třídách či přímo 
při venkovním vyučování – spoustu doved-
ností a poznatků lépe vyzkoušíme a ověří-
me přímo v terénu. Nemluvě o výtvarných 
příležitostech během letošního nádherného 
dlouhého „babího léta“.

A co jsou hlavní „pilíře“ naší školy? Je 
to velmi úzká spolupráce s rodinou. Běžná 

komunikace, pravidelné třídní či tripartitní 
schůzky a konzultace jsou samozřejmostí. 
Navíc probíhá dvakrát ročně společné po-
povídání, abychom se dobře poznali a moh-
li co nejlépe spolupracovat a vycházet si 
vstříc. Stejně tak jsou rodiče zváni na mno-
hé kulturní a další akce školy.

Dalším pilířem je osobní vedení dítěte. 
Každé dítě má ve škole svého průvodce, tzv. 
tutora – pedagoga, který díky společným 
pravidelným krátkým schůzkám může dí-
tě lépe motivovat, podpořit, pomáhat mu 
v osobnostním růstu.

A samozřejmě vzdělávání a výchova! Za-
kládáme si na tom, že vedeme děti k pře-
mýšlení o souvislostech, kritickému myš-
lení a jejich všestrannému rozvoji – i co se 

týče dobrých lidských vlastností. Jednu ho-
dinu týdně jsme proto vyhradili předmětu 
etika, kde máme prostor si povídat a pře-
mýšlet… O přátelství, hrdinech, pomáhání, 
toleranci, vytrvalosti, soucitu, (sebe)lásce…

Na naší škole též nabízíme dobrovolný 
duchovní program pro děti z věřících ro-
din. Zájemci se mohou v odpoledních hodi-
nách zúčastnit malé bohoslužby či kroužku 
náboženství. I tak budujeme vzájemný re-
spekt mezi dětmi.

Samozřejmě, že je před námi spousta 
práce, „čas letí jako bláznivý“ a nečeká, až 
dovybavíme třídy, nakoupíme všechny po-
můcky a postavíme venkovní učebnu na 
zahradě, ale to nám nebrání těšit se z ob-
jevování matematiky, bádání v prvouce, ra-
dosti z prvních napsaných písmenek, hraní 
basketu o přestávce na školním dvoře, ces-
tování za zážitky a edukačními programy 
do blízkého okolí…

 Jestli máte chuť podívat se, jak to u nás 
vypadá, přijďte 12. ledna na Den otevře-
ných dveří. Rádi vás uvidíme!

UČITELSKÝ TÝM MOVERE

LESNÍ MŠ KULÍŠEK

L esní mateřská škola Kulíšek působí 
v Kralupech nad Vltavou již osmým ro-

kem. Nabízí plnohodnotné předškolní vzdě-
lávání dětí od 2 do 6 let. LMŠ Kulíšek je za-
psána v Rejstříku škol a školských zařízení 
MŠMT. Lesní MŠ Kulíšek je každoročně fi-
nančně podporována městem Kralupy nad 
Vltavu, kdy čerpá prostředky přidělované 
v rámci dotačních programů určených pro 
spolky. Specifikum lesní MŠ je, že vzdělávání 
dětí probíhá v přírodě, a to prakticky za kaž-
dého počasí. V Kulíšku jsme během teplých 
měsíců roku venku celý den. V zimě 2 hodiny 
dopoledne a 2-3 hodiny odpoledne. Ve velmi 
chladných měsících je nutné se s dětmi za-
hřát, k tomu nám slouží zázemí v Minicích. 

Naše lesní MŠ vychází ze ŠVP Kulíškův rok 
se zvýšeným zaměřením na přírodu a rozvoj 
sociálního myšlení. Ve školce pracují tři pe-
dagogové a dvě chůvy. Děti provázíme v je-
jich rozvoji s individuálním a partnerským 
přístupem. Ve výchovné činnosti je pro nás 
zásadní nastavení hranic a pravidel, aby se 

děti cítily bezpečně a jistě. S rodiči pravi-
delně komunikujeme a sdílíme informace 
o dětech. Ve školce působí silně se podporu-
jící rodičovská komunita, za což jsme velmi 
vděční. Kulíšci, rodiče a průvodkyně školky 
(učitelky a chůvy) se společně setkávají na 
dvou školkových slavnostech na podzim a na 
jaře. Jarní slavnost Otvírání studánek je ote-
vřena i pro zájemce o školku z řad veřejnosti. 

Pokud vás zajímá předškolní pe-
dagogika a máte zájem o případnou 
docházku vašeho dítěte do Lesní 
MŠ Kulíšek, srdečně vás zveme na 
setkání s paní ředitelkou Blankou 
Dymáčkovou, které se bude konat 
25. 1. 2023. Více informací najdete na  
www.kulisek.online.

SÁRA HARDTOVÁ

Movere znamená pohyb

Rozvoj dětí s individuálním přístupem

...a u nás v nové soukromé ZŠ a MŠ MOVERE jsme se od září opravdu ještě „nezastavili“!

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 M

Š 
K

U
LÍ

ŠE
K

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 M

O
VE

R
E



28 SPOLEČNOST

PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří oslaví 
V LEDNU 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

Eva Slavíková

Antonín Čech

Blanka Hýblová

85 let 
Marie Hegedüšová

Bohumil Kobera

90 let Marie Šímová

91 let Vladimír Hubička

92 let

Alena Černá (dodatečné přání)

Jarmila Varhaníková

Marie Kožmínová

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

10. 11. Jakub Černý 32

17. 11. Václav Šťastný 84

19. 11. Ing. Adolf Bartl 92

22. 11. Miloslava Stýblová 80

22. 11. Jan Jirák  53

23. 11. Petr Nový 74

10. 12. Vladimír Minář 94

10. 12. Jan Martinák 75

10. 12. JUDr. Jaroslav Kamarýt 80

10. 12. Josef Janda 77

13. 12. Jiří Vokáč 68

14. 12. Pavlína Minaříková 85

Dne 16. 1. 2023 to bude již 
5 let, kdy nás náhle opustila 
paní ANNA KOMÁRKOVÁ. 
Věnujte jí prosím s námi milou 
vzpomínku. Děkujeme. Rodina.

1. 1. 2023 uplynulo již  
6 let, co nás opustila naše 
milovaná manželka, maminka 
a babička paní VLADIMÍRA 
MATTESOVÁ. Stále na tebe 
vzpomínáme, a moc nám 

chybíš, Vlaďko. Manžel Zděnek a dcery 
Kateřina a Markéta s rodinami.

Dne 7. ledna 2023 uplyne 10 
let od úmrtí paní LIBUŠKY 
SVOBODOVÉ. S láskou 
vzpomínáme. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.  Dcery 
Jarka a Eva s rodinami.

Čas je neúprosný, dne 10. 1. 2023 tomu 
bude již šest let, co zemřel po tragické 
nehodě můj drahý přítel pan IVO ŠLEMR 
z Kralup nad Vltavou. Nelze zapomenout na 
léta s ním strávená. Stále a navždy s úctou 
v srdci vzpomíná a nikdy nezapomene 
jeho životní družka Jana. Kdo jste ho znal, 
vzpomeňte se mnou, děkuji. 

47. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2023
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

 Pozvánka na výroční členskou schůzi
Kdy? Ve středu 18. ledna 2023 od 17:00 hodin

do Domu s pečovatelskou službou v Kralupech n. Vlt. na sídlišti U Cukrovaru (jídelna v zelené budově).

Zveme všechny členy a nové zájemce o člen-
ství v Kruhu přátel Prahy na výroční členskou 
schůzi.  Náš spolek pořádá organizované výlety 
do hlavního města Prahy za účelem jejího hlub-
šího poznávání. Navštěvujeme přírodní parky, 
naučné stezky, výstavy, galerie, muzea, technic-
ké památky. 

Program: V 17:00 hod. proběhne slavnostní 
zahájení. Po krátkém kulturním programu vás 
seznámíme s výroční zprávou, zprávou o hos-
podaření, plánem akcí na 47. sezónu. Posedíme 
u kávy a zavzpomínáme na minulé ročníky. Na 
závěr vybereme členské příspěvky.

Toto setkání je realizováno s finanční podpo-
rou MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Výbor KPP, zapsaný spolek

Výbor Sdružení rodáků a příznivců měs-
ta Kralupy n. Vlt. přeje všem pohodový 
rok 2023.
Na březen připravujeme výroční člen-
skou schůzi. Datum bude upřesněn 
v následujícím čísle Zpravodaje.

 NABÍZÍM odvoz staršího nábytku na sklád-
ku. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Rozumná 
cena. Tel.: 773 484 056.

 PROBLÉMY S MATEMATIKOU
pomůže vyřešit aprobovaný učitel s dlouho-
letou praxí. Učivo matematiky ZŠ a příprava 
na přijímací zkoušky na SŠ. Tel.: 723 607 667.

opustili nás

vzpomínkyjubilanti soukromá inzerce

rodáci

�

�� �

�

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
Pohřebnímu ústavu Cibulka. Hlavně Elišce 
Holcové a Iloně Holcové za jejich pěkný 
a profesionální přístup. Díky nim jsme se 
mohli v této těžké životní chvíli důstojně 
rozloučit s naším synem Jakubem 
Černým. Michaela Černá a Přemysl 
Černý – rodiče, Barbora Černá – sestra. 

Z avřel se kalendář roku 2022 a nastal 
čas bilancování. Náš Spolek diabetiků 

Kralupy má 59 členů a během roku jsme vů-
bec nezaháleli. Na začátku roku jsme pravi-
delně každou středu docházeli do městské-
ho bazénu, kde jsme pod vedením trenérky 
cvičili a následně plavali. Protože se bazén 
začal rekonstruovat, hledali jsme náhradní 
možnost, jak rozhýbat tělo. Požádali jsme 
o pronájem sálu v DDM, kde se snažíme 
během hodiny protáhnout tělo pod vede-
ním trenérky. Naší hlavní akcí je rekondice, 
kterou jsme uspořádali v krásném a čistém 
prostředí Vysočiny na Medlově, tentokrát 
na přelomu září a října. Počasí nám přálo, 
mohli jsme dělat procházky po okolí, mi-
lovníci hub si něco málo nasušili. Ve vol-
ném čase jsme pořádali soutěže, které pro 
nás pečlivě připravila paní Blažková. No 
a ke konci roku jsme uskutečnili „Pochod 

proti diabetu“, který jsme zakončili v ka-
várně Terassa. V roce 2023 budeme opět 
cvičit v DDM, kde se scházíme každý pátek 
v 10:00, jakmile se otevře bazén, budeme 
chodit opět plavat. Všechny tyto akce po-
řádáme za přispění Svazu diabetiků ČR a  
Městského úřadu Kralupy n. V. – za finanč-
ní podporu děkujeme. 

VÝBOR SPOLKU DIABETIKŮ KRALUPY 

Spolek diabetiků informuje...
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Sportovní zpravodajství (18.-27. 11. 2022)
FOTBAL
IV. třída

FK Čechie Kralupy – SK Postřižín 6:1 (1:0)

Branky: 36. Schneider Pavel, 49., 73., 78. Gaško Martin, 78. Schnei-
der Pavel, 84. Hamák Daniel

LEDNÍ HOKEJ
Krajská liga

HC Poděbrady – HK Kralupy
0:1 po prodloužení  
(0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 65. Husarik (Bradáček)

HK Kralupy – HC Lev Benešov 7:3 (2:1, 0:2, 5:0)

Branky a nahrávky: 4. Kaprál (Štibran), 14. Hampl (Novotný), 43. Husarik, 
48. Prášek (Řehák), 48. Husarik (Bradáček, Hampl), 50. Prášek (Řehák, 
Štibran), 52. Prášek (Řehák, Štibran) – 4. Kižlin (Mareček, Procházka), 34. 
Polesný (Zderadička, Kotýnek), 40. Procházka (Kaňka, Zderadička)

HC Benátky nad Jizerou B – HK 
Kralupy

4:3 po samostatných nájezdech 
(1:0, 1:0, 1:3 – 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Karl, 30. Karl, 48. Dlabola (Karl), 65. Hošek 
(rozhodující nájezd) – 45. Štibran (David), 47. Kaprál, 51. Chládek

HK Kralupy – HC Hvězda Praha 4:3 (0:2. 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 9. Hradil (Chvála), 18. Čmejla (Velas, Procházka), 
44. Tejral (Strnádek) – 31. Kaprál (Verbík R.), 34. Verbík J. (Řehák, 
Kaprál), 53. Bradáček (Hampl), 57. Řehák (Hampl, Verbík R.)

VOLEJBAL
Juniorky (1. liga)

Kralupy – Kometa Praha 3:0 (25:18, 25:18, 25:12)

Kralupy – Kometa Praha 3:1 (25:20, 25:16, 20:25, 25:13)

Ženy (2. liga)

Kralupy – ČVUT Praha 0:3 (19:25, 14:25, 21:25)

Kralupy – ČVUT Praha 2:3 (12:25, 25:15, 19:25, 17:25, 13:15)

Kralupy – Plzeň „B“ 3:2 (25:23, 25:21, 21:25, 18:25, 15:9)

Kralupy – Plzeň „B“ 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:21)

Kadetky (Extraliga)

Kralupy – Plzeň „B“ 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:21)

Kralupy – Č. Budějovice 3:0 (25:21, 25:13, 25:18)

Kralupy – Ostrava 3:2 (25:21, 25:21, 23:25, 23:25, 15:9)

Kralupy – Brno 3:1 (25:19, 25:21, 19:25, 25:17)

ŠACHY
Krajská soutěž SŠS sk. A (3.kolo)

SK DDM Slaný – ŠK Velvary A – TJ Kralupy B 4:4

Regionální soutěž SŠS sk. A (3.kolo)

TJ Kralupy D – ŠO TP Nova Kladno C 2,5:2,5

Polofinále MČR juniorů – Špindlerův Mlýn 12.11. – 19.11.2022
1. FM Štěpán Hrbek (Interchess z.s.)
2. CM Michal Jareš (2222 ŠK Polabiny. z.s.)
3. FM Ondřej Winter (ŠŠPM Lipky HK)

10. Jan Seidl (TJ KRALUPY, z.s.)

4. kolo Krajský přebor SŠS

TJ Kralupy A – DDM Sokol Nymburk A 6:2

4. kolo Regionální přebor SŠS sk.B

TJ Kralupy C – ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. A 3,5:4,5

Krajská soutěž SŠS sk. A (4.kolo)

TJ Kralupy B – Sokol Hostivice A 3,5:4,5

Regionální soutěž SŠS sk. A (4.kolo)

TJ Kralupy D – ŠK Velvary B 3,5:1,5

Kontrola pohybu
Motivace lidí k tréninku je různá. Mnohé 
žene do tělocvičny touha po lepší postavě, 
jiní rádi posouvají své limity výkonnostním 
tréninkem, zatímco někdo se hýbe jen tak 
pro radost.

Jednou z často přehlížených oblastí je 
koordinace. Možná proto, že se hůře měří 
a není vidět v zrcadle. Schopnost hýbat se 
efektivně a s lehkostí je přitom velmi hod-
notný cíl, který má pozitivní vliv, ať už jsou 
vaše pohybové ambice jakékoliv.

Jedním z předpokladů koordinovaného 
pohybu je schopnost hýbat jen tím, čím za-
mýšlíte.

Když se potřebujete podívat vedle sebe, 
použijete oči a krk, nebo se celé vaše tělo 
stočí do spirály? V důsledku nedostatečné 
pohyblivosti a kontroly nad vlastním tělem 
některé části těla přetěžujeme, zatímco ji-
ným pohybovou výživu odpíráme.

Proč si to zaslouží vaši pozornost?
1/ Když se naučíte lépe kontrolovat díl-

čí pohyby, zvýšíte tím kvalitu a efektivitu 
těch složitějších.

2/ Spojené pohyby mohou vést ke ztrátě 
pohyblivosti – rozsah, který dlouhodobě 
nepoužíváte, postupně ztrácíte.

3/ Pokud nerozkládáte pohyb rovnoměr-
ně do celého těla, pravděpodobně kladete 
nadměrné nároky na některé jeho části.

Dnes si ukážeme cvičení, díky kterému 
se naučíte lépe rozložit rotační pohyb v pá-
teři a trupu.

Rubikova kostka
Představte si, že vaše tělo je Rubikova 
kostka o třech vrstvách. Tou horní je va-

še hlava, prostřední hrudník a spodní 
pánev.

JAN VOŘECHOVSKÝ

Přestávka na pohyb

PROVEDENÍ
Postavte se, nohy na šířku pánve, kolena mírně pokrčená, pánev i hrudník v neutrální 

pozici. Povolte ramena a mírně se vytáhněte za temenem hlavy vzhůru.
Začněte otáčet hlavou. Koukejte se z jedné strany na druhou tak, aby ostatní vrstvy 

(hrudník a pánev) zůstaly ve stejné pozici.
Přesuňte pozornost níže a rotujte hrudníkem, prostřední vrstvou, zatímco hlava a pá-

nev zůstanou v původním postavení.
To samé opakujte s pánví. U té vnímejte i pozici kolen, které by měly zůstat vyrovna-

né se špičkami.
Dále můžete zapojit různé kombinace. Určete, co se hýbe, co zůstává, a snažte se 

pracovat co nejpečlivěji a v co největším rozsahu pohybu. Každému úkolu se věnujte 
přibližně 60-90 s.

Odměnou vám bude, kromě již zmíněných benefitů, i vitálnější páteř, která bude lé-
pe plnit svou funkci.

Kontakt na trenéra v redakci KZ.

(kompletní přehled najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz)
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Ksepsání článku mě vedl rozhovor s nejmeno-
vaným zástupcem společnosti provádějící 

archeologický výzkum, v němž bylo uvedeno, že 
„detektoráři jsou archeology vnímáni jako zlodě-
ji“; takové slovní spojení by mohlo podporovat 
mylné představy veřejnosti ohledně osob chodí-
cích po krajině s detektorem a hledajících nálezy 
z doby minulé.

Detektoráře je především vhodné zařadit mezi 
zájmovou činnost a  volnočasovou aktivitu, stej-
ně jako chalupaření, zahrádkaření, myslivost, 
rybářství, apod., která je zákonem dovolená, 
nicméně není upravená zvláštním speciálním zá-
konem. Právní mantinely jejich činnosti vyplývají 
z některých jiných zákonů, kterými jsou v  zásadě 
zákon o  ochraně přírody a  krajiny  – hlavně jeho 
§ 63 umožňující právo (každému) volného pohy-
bu v krajině a průchodu přes pozemky, pokud tím 
nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby 
(ve stejném rozsahu dané právo vyplývá z rozho-
dovací praxe Nejvyššího správního soudu), s výjim-
kou stavebních pozemků, dvorů, zahrad, sadů, vi-
nic, chmelnic, faremních pozemků - a také zákon 
o státní památkové péči upravující mj. provádění 
archeologických výzkumů, archeologických nále-
zů a vlastnictví movitých archeologických nálezů. 

Posledně uvedený zákon myslí na případy, kdy 
dojde k objevení archeologického nálezu mimo 
archeologický výzkum a upravuje povinnost de-
tektorářů učinit oznámení o archeologickém ná-
lezu Archeologickému ústavu AV ČR, případně 
nejbližšímu muzeu buď napřímo, anebo prostřed-
nictvím obce, v jejímž územním obvodu k takové-
mu nálezu došlo. Oznámení není potřeba učinit 
okamžitě při nálezu, ale postačuje do 2. dne po 
učinění archeologického nálezu, kdy v  případě 
nalezení předmětu v poli je možno archeologický 
nález vyzvednout a neponechávat na místě z dů-
vodu, že došlo stejně v průběhu doby ke změně 
jeho umístění či jeho pohybu v rámci dané lokality 
(na rozdíl od archeologického nálezu učiněného 
v lese, kde se dá předpokládat existence arche-
ologického naleziště). Pro pořádek je potřeba do-
dat, že vlastníkem (movitého) archeologického 
nálezu je zásadně příslušný kraj nebo stát, obce 
jen ve výjimečných případech a  archeologické 
nálezy se ukládají v příslušném muzeu.

Chození s  detektorem je relaxační činnost 
v otevřené krajině prováděná se záměrem něco 
kovového vyhledat, což je naprosto v  pořádku, 
protože díky detektorářům se nachází a znovuob-
jevují předměty z doby minulé, které se dostávají 
zpět do současné doby, kdy původně jsou před-

měty zcela ztracené; v zásadě to nejsou „žádné 
výrazné zázraky“ či archeologické nálezy, jedná 
se (nejčastěji) o měděné mince z doby Rakous-
ka–Uherska a Československa včetně pozůstatků 
dřívější lidské činnosti (přezky, odznaky, součásti 
postrojů, knoflíky apod.), často poškozených v dů-
sledku mechanických zásahů při orbě či v důsled-
ku dlouhodobého chemického hnojení/používání 
močoviny, která agresivním způsobem narušuje 
povrch. 

Nedělejme si přitom jakékoli iluze o významné 
hodnotě těchto mincí, které jsou často v hodnotě 
pár desítek a  nejvýše stovek korun a  často mají 
hodnotu jen pro toho, kdo je našel, protože jsou 
obecně neprodejné); většina detektorářů nachá-
zí při svém chození a vykopávání předmětů v da-
leko větším rozsahu nežádoucí pozůstatky lidské 
činnosti - jako části plechovek a jiných obalů, ple-
chů, železného odpadu různého typu a velikosti, 
víček, staniolu, apod., které z polí odnášejí, a tak 
čistí půdu od negativních pozůstatků stávající lid-
ské činnosti z posledních několika desítek let.

Z  hlediska mých znalostí vyplývá, že mezi de-
tektoráři jsou v  sociálních skupinách zastoupe-
na různá povolání od inženýrů, lékařů, právníků 
a dalších profesí, tato zájmová činnost jde průře-
zem mezi různými sociálními skupinami; podstatná 
většina z nich využívá volného pohybu v krajině, 
čistí si hlavu a relaxuje a samozřejmě se snaží ně-
co nalézt.

Mezi detektoráři platí a  jsou prosazována ne-
psaná pravidla, jako např., že se nechodí na 
osetá pole, neznehodnocuje se činnost jiných 
osob  – např. soukromě hospodařících zeměděl-
ců, nechodí se na archeologické lokality a  čistí 
se půda od odpadu (uvádím pro příklad některé 
zásadnější), která většina dodržuje bez problémů; 
jediná třecí plocha nastává v  případě archeo-
logických lokalit a archeologických nalezišť, kdy 
obecně platí, že na známá archeologické nalezi-
ště detektoráři nechodí.

Žádná archeologická naleziště nejsou vymeze-
na v terénu, ani nijak viditelně ohraničena, takže 
detektoráři ani neví, že se pohybují na území tako-
vého archeologického naleziště a  je na přístupu 
každého z detektorářů, aby si udělal předběžné 
zjištění z dostupných zdrojů, které jsou k dispozici 
a  označují archeologické lokality (např. Arche-
ologický atlas Čech nebo www.archeolog.cz). 
Stejně tak jako nejsou vymezené či ohraničené 
archeologické lokality v terénu, nejsou vymezené 
ani jejich hranice v terénu a detektoráři často ne-
ví, zda se v  takové archeologické lokalitě (těch 

je u nás počtem více jak 30 000) nepohybují. Hle-
dači - amatéři nemají takové informace ani mož-
nosti jako organizace provádějící archeologický 
výzkum, často v  průběhu detektoringu nemají 
možnost v terénu prozkoumávat nějaké rozptýle-
né keramické střepy či stopy lidské činnosti, které 
jsou často neznatelné.

Otevřeně je potřeba přiznat, že chyba je i na 
straně státu, pokud si svoje (prozkoumané či ne-
prozkoumané) archeologické lokality nechrání, 
nezajišťuje je trvale (minimálně vhodnými upo-
zorněními na přístupových cestách), ani je jinak 
nevymezuje v terénu, tak se stane, že na takovou 
lokalitu přijde detektorář, který nemusí mít vůbec 
povědomí anebo přehled, že se v archeologické 
lokalitě nachází. 

Tímto článkem nechci současně omlouvat ja-
kékoli narušování archeologických lokalit, nic-
méně uvádím, že situace není tak černobílá, jak 
vyplývá z popisu archeologů. Stát, pokud má zá-
jem na zachování zajímavých archeologických 
lokalit, by se o ně měl také příslušným způsobem 
postarat a zabezpečit je; pokud tak ke svojí ško-
dě stát (se všemi možnostmi, které má) nečiní z ja-
kýchkoli důvodů, nemůže se divit, že neznámé či 
neoznačené archeologické lokality navštěvují ho-
bby hledači.

Nicméně je potřeba říci, že řada detektorářů, 
při svých zájmech o  historii a  archeologii, ráda 
a  dobrovolně spolupracuje s  oblastními poboč-
kami muzeí, nebo pobočkami Archeologického 
ústavu AV ČR a odevzdává nalezené předměty 
jejich pracovníkům, a  tím přispívá k  mapování 
a  sběru archeologických nálezů a  dat z  celého 
území ČR; archeologické organizace pověřené 
archeologickým výzkumem by totiž nebyly schop-
ny v takovém rozsahu svoji činnost provádět, vše 
pokrýt. Vedle toho mají zájmoví hledači obecně 
pochopení pro jiné hobby činnosti (včetně mysli-
vosti a rybaření) a totéž očekávají od veřejnosti ve 
vztahu k jejich osobám.

Na závěr snad ještě informaci, která by měla 
být obecně známá, že detektorář nemá podle 
stávající právní úpravy nárok na nálezné z arche-
ologického nálezu, resp. jeho kulturně historické 
hodnoty, přestože nález nalezne a odevzdá, což 
je k amatérským hledačům krajně nespravedlivé 
z  důvodu, že jejich činnost je plná nákladových 
položek (pořízení detektoru kovů a  jeho příslu-
šenství, PHM apod.); vedle toho by samozřejmě 
neměl rozhodovat způsob nalezení, ale samotné 
odevzdání nálezu.

JAROSLAV RYCHTÁŘ 

Hydepark – prostor pro názory občanů či zastupitelů města

Detektoráři nejsou žádní zloději

ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

Městský úřad 8:00–12:00, 12:45–17:00 12:00–15:00

Infocentrum, podatelna* 8:00–18:00 08:00–18:00 08:00–18:00  08:00–14:00

Občanské průkazy, pasy 8:00–12:00, 12:45–18:00 8:00–11:00, 12:00–15:00

Odbor dopravy 8:00–12:00, 12:45–17:00 8:00–11:00, 12:00–15:00

Pokladna 8:00–12:00, 12:45–17:00 08:00–11:00   8:00–11:00, 12:00–15:00 08:00–11:00  

Centrální spisovna (archiv) 8:00–12:00, 13:00–17:00 8:00–11:00, 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. hod.: Z D A R M A  Každá další započatá hod.: 30 Kč/hod.  Max. denní částka: 200 Kč  Ztráta parkovacího 
lístku: 200 Kč  Úhradu parkovného proveďte v RECEPCI MěÚ * INFOCENTRUM - TEL.: 315 739 811. 
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Zimní vyhlídkové 
plavby překrásnou 
lodí Venuše.
 Nábřeží pod Masarykovým mostem  
     - podzámčí v Nelahozevsi a zpět.
 Max. 6 osob. Cena 250,- osoba, min. cena 750,-
 Po dohodě možný výlet do Mělníka, Prahy...
 Případně raut, wellness, romantické ubytování...
 Lodní bar k dispozici i během hodinové plavby.

Tel. 602 312 110

MÁM ZÁJEM O OBRAZ (OBRAZY) 
MALÍŘE JOSEFA HOLUBA.

Cena obrazu podle velikosti, stavu malby, rámu, velikosti a dataci 
vzniku, neplatíte žádné zprostředkovatelské provize.  

Platba dle dohody a v hotovosti na místě při převzetí obrazu,  
nabízím čestné a slušné jednání.

Vždy zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví či bazar.
Volejte v dobrém na 602 392 379. Jaroslav Rychtář.

VYKOUPÍM A MÁM ZÁJEM 
o sběratelské věci z 1. republiky, 1. a 2. světové války,

zejména předměty po vojácích, legionářích, četnících, policistech, 
pilotech, včetně uniforem, jejich jakýchkoli částí, včetně 

vojenských obleků, sak, kalhot, čepic, přileb, opasků, přezek, 
šavlí, bodáků, mečíků a podobně, vyznamenání, vojenských 

odznaků, vzduchovek vojenských. 
Pište sms, nebo volejte na 602 392 379,  

vždy se ozvu zpět a dohodneme se.
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