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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Vážení a milí,
vstoupili jsme do adventního období, z trouby se začíná 
linout vůně cukroví, děti otevírají okénka na čokoládo-
vém kalendáři a těší se na to 24. v řadě…

Pokud jim (nebo vám) Ježíšek nadělí elektrokolo-
běžku, připomeňme si pravidla užívání těchto doprav-
ních prostředků na str. 9. Ať se ještě před koncem roku 
nedopustíte přestupku, který by dále řešilo trio milých 
kolegyň z přestupkového řízení, o jejich práci se dočtete 
na str. 11-12. 

Ať už na koloběžce nebo na něčem jiném, můžete se 
projet po nově dokončené Čechově ulici. Před nástupem 
zimy byly dokončeny i další investiční projekty, chodník 
Na Cikánce, griloviště, parkourové hřiště – více se do-
zvíte na str. 4-5. Parkour je novodobý fenomén, jestli 
preferujete pohyb prověřený lety, kde se navíc snoubí 
duše s tělem, pronikněte do tajů korejského bojového 
umění na str. 20-21.

slovo úvodem�

u RM schválila omezení vytápění v budovách města 
a příspěvkových organizací. Doporučované teploty 
v pobytových místnostech (školní třídy, kanceláře atd.) 
budou 20-21°C, ostatní prostory (chodby, tělocvičny, 
sklady atd.) se budou vytápět na teplotu 15-18°C. 
Teploty jsou monitorovány a budou kontrolovány ener-
getikem města.
u RM schválila dokument „Jak hospodařit s energi-
emi a uspořit“ a ukládá jeho rozeslání všem
příspěvkovým organizacím města.
u RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. RISML/00034/2022 na vypracování projektové do-
kumentace ve stupni DSP a DPS na akci: „Změna užívání 
části objektu na služebnu MěP (3. NP) a pracoviště MBP 
(4. NP), Lutovítova č. p. 539, 278 01 Kralupy nad Vlta-
vou“ se zhotovitelem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 
278 01 Kralupy nad Vltavou na navýšení ceny o 81 800 
Kč bez DPH, tj. 98 978 Kč vč. DPH.
u RM vzala na vědomí výsledek proběhlých aukcí 
na burze PXE, a to na dodávku elektrické energie, je-
jímž dodavatelem pro rok 2023 bude společnost EP 
ENERGY TRADING, a. s. a zemního plynu, jejímž do-
davatelem pro rok 2023 bude společnost ČEZ ESCO  
a. s., a to jak pro město Kralupy n. Vlt. a jeho příspěvkové 
organizace, tak i pro Kralupskou sportovní, spol. s r. o.
u RM schválila uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Stavební oprava průchodu z restaurace do ob-
jektu KaSS“ se zhotovitelem INGNOVAK s. r. o., 
nám. J. Seiferta 745, 278 01 Kralupy nad Vlta-
vou, IČ: 10739459 ve výši 163 895,19 Kč bez DPH 
(198 313,18 Kč vč. DPH).
u RM schválila svatební obřadní místnost na vo-
lební období 2022-2026 na Městském úřadu v Kra-
lupech nad Vltavou, Palackého nám. 1.
u RM schválila typové termíny konání svatebních 
obřadů na volební období 2022-2026 na každý pá-

tek v měsíci od 10:00 hod. do 14:00 hod. a poslední 
víkend v měsíci sobota místo pátku (shodně jako 
dosud, v letech 2020-2022).
u RM schválila oddávajícího na volební období 
2022-2026 - člena ZM Jana Špačka.
u RM schválila zapojení finančních prostředků do 
rozpočtu 2022 v celkové výši 1 000 000 Kč. Jedná se 
o investiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, ze 
středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS v rámci programu Dotace pro jednotky 
SDH obcí na rok 2022 – na zajištění realizace projek-
tu „Pořízení nové CAS – JSDH Kralupy nad Vltavou“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4222 o 1 000 000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 5512 o 1 000 000 Kč.
u RM schválila výsledky výběrového řízení a uza-
vření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce parku na 
náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou – projekto-
vá dokumentace“ s dodavatelem Atregia s. r. o., se 
sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno, IČ: 02017342, 
za celkovou cenu 1 371 259,00 Kč bez DPH, resp. 
1 659 223,40 Kč s DPH.
u RM schválila uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor bufetu se zázemím v 1. nad-
zemním podlaží a skladovacího prostoru v suterénu 
objektu MěÚ Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou za 
účelem provozování občerstvení s Lukášem Jedličkou, 
Tucharazská 425, Praha 10, IČ: 75425131. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s šestimě-
síční výpovědní dobou, za roční nájemné 31 200 Kč 
včetně 21 % DPH. Nad rámec nájemného bude hra-
zena spotřeba el. energie a vodné, stočné. Veškeré 
úpravy a vybavení provozovny provede nájemce na 
vlastní náklady tak, aby byl provoz zahájen nejpozději 
od 2. 1. 2023. Nájemné bude hradit nájemce od doby 
zahájení provozu bufetu, a to nejpozději od 2. 1. 2023.

 19. 12. V 17:00 HOD.
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.
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Pokud vás spíš než aktivní sport zajímá historie a jste 
zvědaví, co archeologové odkryli ve středu města, pojďte 
s nimi nahlédnout pod povrch zemský na str. 13-14. 
Kromě vzácných artefaktů odkryli badatelé i odpadky 
našich předků, toto téma řeší každá generace, nás však 
v brzké době čeká revoluce v  odpadovém hospodář-
ství, věnujte pozornost informacím ze sběrného dvora, 
ať je výše poplatků za odpady co nejmenší, detaily na-
jdete na str. 6-7. 

Nadcházející vánoční čas přímo vybízí k dobrým skut-
kům, podpořte potřebné, nemocné či seniory v rámci 
akcí na str. 9, 17 a 27. Dobročinné období bylo zapo-
čato již dříve, zahájila jej sbírka pro minický kostel, ko-
lik se vybralo, na co budou prostředky použity? To se 
dočtete na str. 8.

Kromě dobrodiní si dopřejte chvíli na zastavení, zamy-
šlení, usebrání se… Udělejte si procházku pro betlémské 
světlo, zajděte na mši s rodinou, další tipy na trávení ad-
ventu najdete na str. 16. 

Období svátků přináší hojnost i na talíři, mějme však 
na paměti, že nežijeme proto, abychom jedli, ale na-

opak :). Ono se to hezky řekne, ale hůře udělá, důkaz 
najdete na str. 10 :).

S blížícím se koncem roku mi nezbývá než poděko-
vat za čtenářskou přízeň, popřát za celou redakci KZ 
kouzelné svátky. Ať nový rok přinese klid a mír v srdcích 
nás všech, nejen v Kralupech, nejen v naší krásné zemi 
české, ale i ve světě. 

 ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA KZ
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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 8:00–11:15, 12:00–15:00

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

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

Centrální spisovna (archiv) 8:00–12:00, 13:00–17:00 8:00–11:15, 12:00–15:00

PROVOZ PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ MĚÚ
ÚŘEDNÍ DNY pondělí, úterý, středa, čtvrtek pátek
Vjezd/výjezd vjezd 7:45–17:30 výjezd do 18:00 vjezd 7:45–13:30 výjezd do 14:00

 1. 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. 

Znáte vize představitelů města 
pro budoucí období?
■ Poslechněte si rozhovory s novým vedením města, dozvíte se, co je jejich prioritou pro nadcházející 
čtyřleté období, také uslyšíte jejich komentáře k aktuálnímu dění ve městě... 

Petr Holeček: 

Budu se snažit, abych 
byl pro město  
i nadále prospěšný.
Rozhovor se stávajícím místostarostou 
města, bývalým senátorem Parlamentu 
ČR a především dlouholetým kralupským 
starostou na téma školství, dopravy ve měs-
tě, uprchlíků, nákupních možnosti, bytové 
výstavby a rekonstrukce náměstí.

Libor Lesák: 

Mojí snahou bude, 
aby připravené 
projekty nezůstaly 
pouze v šuplíku.
Rozhovor s nově zvoleným starostou o jeho 
nejbližších plánech, nejpalčivějších problé-
mech města, dopravě v Kralupech, prevenci 
kriminality, dalších investicích a rozvojo-
vých lokalitách.

Vojtěch Pohl: 

Jednou z mých 
priorit je rekonstrukce 
Seifertova parku.
Rozhovor se staronovým místostarostou, 
který mimo jiné představil: plány spojené 
s výstavbou sportovní haly, záměr rekon-
strukce Seifertova parku, možné změny 
v odpadovém hospodářství, vývoj deve-
loperských projektů, vize týkající se Dnů 
Kralup a dalších kulturních akcí.

Krásné 
prožití 
vánočních 
svátků 
a vše nejlepší 
do nového roku přeje 
vedení a zaměstnanci 
MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.
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R ekonstrukční práce byly v tomto úseku 
vedeny od vjezdu do areálu HZS Středo-

českého kraje až k ulici Šafaříkova, přičemž 
celková délka činila více jak tři sta metrů. 
Svým provedením nyní i tato část plynule 
navazuje na etapu první, jež byla realizována 
před dvěma lety. „Jsem přesvědčena o tom, 
že se i druhá etapa skutečně povedla. Poda-
řilo se nám vkusně navázat na etapu první, 
a to i navzdory dvouměsíčnímu prodlouže-
ní akce,“ říká Marcela Horčičková, vedoucí 
Odboru realizace investic MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, i s vědomím komplikací, které to 
místním obyvatelům přineslo. 

„Za prodloužení akce nemůže město ani 
společnost, která stavební práce prová-
děla. Problémy vznikaly spíše na straně 
správců sítí, ovšem je třeba zdůraznit, že 
v tomto ohledu byl projekt opravdu slo-
žitý. Není úplně snadné časově zkoordi-
novat součinnost dalších třech subjektů, 
neboť každý z nich má určité požadavky 

a možnosti,“ doplňuje Marcela Horčičko-
vá, jež i nadále očekává kritiku z řad míst-
ních občanů, a to zejména v souvislosti 
s úbytkem parkovacích míst. Je však tře-
ba konstatovat, že onen úbytek je jakousi 
„daní za novou výstavbu“, neboť v před-
chozím režimu bylo mnohým řidičům čas-
to tolerováno stání v rozporu s platnými 
dopravními předpisy. Jelikož parkovací 
místa nebyla přesně stanovena, mohla uli-
ce kapacitně pojmout větší počet vozidel, 
což ostatně potvrzují slova starosty Libo-
ra Lesáka:

 „Chápu, že rekonstrukce Čechovy uli-
ce znamená pro některé obyvatele určité 
omezení. Abychom však mohli takto velký 
projekt vůbec realizovat, museli jsme spl-
nit celou řadu bezpečnostních požadav-
ků. Určitě nebylo možné pojmout stavbu 
dle předchozího modelu. Např. požadavky 
dopravní policie jsou v současné době do-
sti striktní a ovlivnit je v podstatě nelze.“

Přestože tedy úbytek parkovacích míst 
přinesl některým obyvatelům jisté kom-
plikace, jiní si naopak cení přehlednosti, 
zklidnění provozu a komplexní kultiva-
ce prostranství. Tomu v budoucnu ještě 
napomohou nově vysazené stromky roz-
místěné po obou stranách komunikace. 
V dalších letech lze tedy očekávat, že se 
i Čechova ulice výrazným způsobem za-
zelená, ostatně úvodní etapa už první 
plusové body bezesporu přinesla. Cílem 
vedení města je však v dohledné době za-
jistit přípravy pro možnou realizaci tře-
tí etapy, do níž patří i ulice Vrchlického, 
na Čechovu ulici volně navazující. Pokud 
zastupitelé města dají této akci zelenou, 
bude ji možné uskutečnit už v příštím ka-
lendářním roce. 

Druhou etapu rekonstrukce Čechovy uli-
ce realizovala společnost Metrostav Infra-
structure, a. s. Praha za necelých dvanáct 
a půl milionů korun. 

V rámci stavby je taktéž počítáno s vybu-
dováním veřejného osvětlení a nezbyt-

ného přechodu pro chodce. Právě tento prvek 
je v rámci propojení ulic Na Cikánce a Na 
Velvarské silnici naprosto klíčový. Na opačné 
straně končí chodník těsně před železničním 
přejezdem. „Stavba by měla být dokončena 
do konce listopadu, vše směřuje k tomu, že 
dodavatel tento smluvní termín dodrží. Nic-
méně je možné, že vzhledem ke klimatickým 
podmínkám nakonec k nějakému prodlou-
žení dojde,“ uvedl Jan Novotný z Odboru re-
alizace investic a správy majetku MěÚ Kra-
lupy s tím, že akci nikterak nezpomaluje ani 
doprava na přilehlé hlavní silnici.

Stavbu chodníku v lokalitě Na Cikán-
ce provádí ostravská společnost Ridera 
Bohemia a. s. za 3 114 531,23 Kč, přičemž 
dotační částka ze Strukturálního fondu 
dopravní infrastruktury činí 1 400 000 Kč. 
Dále je třeba uvést, že dotace se vztahu-
je pouze na výstavbu chodníku, nikoliv 
na vybudování veřejného osvětlení. Podle 
Marcely Horčičkové, vedoucí Odboru rea-

lizace investic MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
by však celková koncepce bez osvětlení 
nebyla zdaleka úplná a funkční. „Z lokality 
Na Cikánce dosud nevedl žádný chodník 
směrem do města a zpět. Protože i v té-
to destinaci přibývají obyvatelé, je tento 
propojovací chodník velmi důležitý, a to 
včetně osvětlení. Jde nám především o to, 
aby se občané bezpečně dostali na vlakové 
nádraží či autobusovou zastávku V Rů-
žovém údolí.“ 

Druhá etapa rekonstrukce 
Čechovy ulice byla dokončena
■ Jednou z největších 
investičních akcí letošního roku 
byla druhá etapa rekonstrukce 
Čechovy ulice. Projekt 
zahrnoval celkovou výstavbu 
nové komunikace včetně 
odvodnění chodníků, připojení 
dešťových svodů, parkovacích 
stání,  výsadbu nových prvků 
zeleně a v neposlední řadě i 
nové veřejné osvětlení. 

Blíží se dokončení výstavby chodníku Na Cikánce
■ Vdestinaci Na Cikánce probíhá výstavba nového chodníku, který 
je veden podél komunikace Na Velvarské silnici, k železničnímu 
přejezdu, v návaznosti na ulici V Růžovém údolí. Chodník, jehož 
délka činí přibližně 190 metrů, se už v dohledné době stane 
důležitou propojkou nejen mezi zmíněnými ulicemi, ale i vlakovou 
zastávkou „Kralupy nad Vltavou – předměstí“. 
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P rvní veřejné grily tehdy vznikly na síd-
lišti V Zátiší, na paloučku v Lobečku 

a u fotografického rámu, jenž se nachází 
v blízkosti řeky Vltavy a cyklistické stezky 
směřující do Veltrus. A protože jsou gri-
ly veřejností hojně využívány, rozhodlo se 
vedení města s touto myšlenkou dále pra-
covat. Na základě námětů obyvatel byla ná-
sledně vybrána další dvě místa, strategicky 
nepochybně zajímavá. 

„Strachovský park je neobyčejně krás-
ný a rozlehlý. Už při umisťování prvních 
grilů jsme o této destinaci přemýšleli, ne-
boť pro setkávání lidí je toto místo na-
prosto ideální,“ uvedla Marcela Horčič-

Parkourové hřiště slouží 
dětem i dospělým

P ředstavitelé města se sešli 3. 11. 2022 
s partnery společnosti Orlen Unipet-

rol, a to u příležitosti oficiálního otevření 
parkourového hřiště v Mikovicích (ulice 
Mikovická); společnost Orlen Unipetrol vě-
novala městu finanční dar v hodnotě 1 mil. 
Kč; o realizaci hřiště rozhodli občané města 
v rámci hlasování. 

Dubová alej  
v Lobečku prochází 
odborným ošetřením 

O d 24. 10. 2022 do 18. 12. 2022 probíhá 
odborné ošetření dubové aleje v Lobeč-

ku (podél turistické stezky u řeky Vltavy, 
od tenisových kurtů směrem na Veltrusy).  
V rámci akce proběhne odborný řez 42 ks 
stromů, přičemž 8 ks stromů bude pokáceno. 

Tímto žádáme občany, aby dodržovali 
veškerá bezpečností opatření. Především je 
přísně zakázáno vstupovat do inkrimino-
vaného prostoru, jenž je ohraničen páskou.  

Možná obchozí trasa, jež se týká zmíněné 
lokality, vede po cestě přímo pod tenisový-
mi kurty a koupalištěm.

UZAVÍRKA ZEMĚCHY - OLOVNICE
Od 21. 11. do 15. 12. 2022 bude v rámci linek PID (č. 457 a č. 620) učiněno opatření, jež pří-
mo souvisí s uzavírkou komunikace v obci Olovnice.
Výčet změn: 
 linka 620 bude vedena objízdnou trasou mimo Zeměchy;
 vybrané spoje linky 620 budou zajíždět do zastávky Kralupy n. V., Velvarská místo linky 457;
 linka 457 bude odkloněna do zastávky Kralupy n. V., Zeměchy místo linky 620.
Jízdní řády najdete na www.mestokralupy.cz.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA V KLADENSKÉ ULICI 
V termínu 14.-18. 11. 2022 byla částečně uzavřena silnice č. II/101 v Kladenské ulici (dopra-
va byla řízena kyvadlově za pomoci semaforů).
Další fáze oprav bude následovat ve stejném režimu od 5. 12. do 11. 12. 2022. Důvodem 
částečné uzavírky je pokládka kabelového vedení kNN – přemostění. 

OZNÁMENÍ
Na četné dotazy občanů informujeme, že 
pan doktor Ptáčník (ORL) ještě neodchází 
do důchodu a bude i nadále ordinovat.

Ve městě vznikla další 
dvě grilovací místa
■ V průběhu měsíce října vznikla 
v Kralupech další dvě grilovací 
místa. Projekt tímto navazuje na 
velmi úspěšnou první vlnu, jež 
byla uskutečněna přibližně před 
čtyřmi lety.

ková, vedoucí Odboru realizace investic 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, jež je spoko-
jena především s tím, že se tato akce po-
dařila zrealizovat alespoň na konci tohoto 
kalendářního roku, byť schválena byla už 
na jeho počátku. „V současné komplikova-
né době můžeme být rádi i za toto. Věřím, 
že si lidé oblíbí nejen gril ve strachovském 
parku, ale i ten v blízkosti ulice Pod Ma-
calákem.“  

A právě i druhé místo, které bylo pro tyto 
účely zvoleno, je svým způsobem sázkou na 
jistotu. Nachází se totiž v nenápadné části 
minického kopce, v těsné blízkosti vyhlídky 
Macalák, kde se tamní obyvatelé často po-
tkávali u přírodního ohniště, a samozřejmě 
nejen ti. „Jsem přesvědčena o tom, že veřej-
ným grilem se tento prostor podařilo ještě 
více zkultivovat. Lidé si sem určitě rádi na-
jdou cestu,“ uzavřela Marcela Horčičková.

ULICÍ TŘEBÍZSKÉHO NENÍ 
MOŽNÉ JEN PROJÍŽDĚT
Jak jsme již informovali v minulém vydání 
KZ, 25. 10. 2022 nabyla platnosti veřej-
ná vyhláška, jejímž předmětem je zákaz 
průjezdu ulicí Třebízského. Cílem tohoto 
opatření je zajištění bezpečnosti a plynu-
losti dopravy, přičemž danou ulici již ne-
lze využívat jako jednu z tranzitních.

Nachází se zde základní škola, ma-
teřská škola, fotbalové hřiště a několik 
provozoven drobných služeb. Rovněž je 
zde umístěna zástavba rodinných domů. 
Komunikace ulice Třebízského bude tak 
v případě nutnosti využita pouze jako ob-
jízdná trasa. 

Vzhledem k četným negativním ohlasům 
na danou změnu v dopravě doplňujeme 
vyjádření Libora Lesáka, starosty města:

„Zklidněním dopravy v ulici Třebízského 
jsme se zabývali už v několika předcho-
zích letech, přičemž aktuální akce je re-
akcí na obsáhlé petice občanů, jež bydlí 
v této lokalitě. Dopravní komise, která 
veškeré žádosti několikráte projednávala, 
zvolila nejprve formu umístění dvou rada-
rů do blízkosti školských zařízení. Hned po-
té následovala instalace značky „průjezd 
zakázán“. 

Tato značka umožňuje všem 
obyvatelům v dané lokalitě ulicí projíždět, 
ovšem zamezuje provozu tranzitnímu, 
zejména pak tomu, jenž nekončí 
v Kralupech. Jedná se nám primárně 
o to, aby si řidiči nezkracovali cestu touto 
ulicí, a předně využívali hlavní dopravní 
tepnu (ulici Mostní). Zároveň jsme se 
snažili zajistit i to, aby mapové portály 
upřednostňovaly tuto stěžejní trasu  
před ulicí Třebízského.“

DVOUSTRANU PŘIPRAVIL: ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
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T ento celorepublikový problém se aktivně 
řeší i na vládní úrovni, nejen v souvislos-

ti s novými směrnicemi EU. Stát rozhodl, 
že se do roku 2030 nebude na skládky 
vozit nic…. V následujících letech tedy obce 
čeká prudké zdražení skládkování odpadu, 
aby byly dostatečně motivované třídit veške-
ré suroviny. Nárůst cen skládkovného bude 
o miliony ročně, za sedm let se může město 
dostat na dvojnásobek současných nákladů.

Na třídění odpadu (plasty, papír, sklo 
a další) jsme si zvykli, třídíme ukázkově, 
někdy tak horlivě, že svozové čety ani ne-
stíhají kontejnery po městě vyvážet. Nyní 
je třeba posunout třídění dál. 

Cílem připravované odpadové refor-
my je oběhové hospodářství*, odpady, 
co se vyprodukují, se použijí jako su-
roviny a vrátí se v nějaké jiné formě do 
oběhu, třeba v podobě výrobku, nebu-
dou tedy tak plné skládky jako dnes. 
„Jednotlivé vytříděné složky odpadu jsme 
schopni dále prodat (či předat bez poplatku) 
dalším zpracovatelům, tudíž pak nevozíme 
tolik na skládku a nevršíme kopce pro další 
generace,“ podotkl ředitel TSM Luboš Němec. 
Další úvahy recyklace se ubírají směrem k che-
mickým rozkladům vzniklého odpadu, zda by 
se i tyto produkty skládkování daly nějak lé-
pe využít, ale to je zatím hudba budoucnosti. 

Blíží se reforma odpadového 
hospodářství

 stavební suť (zpoplatněno);             
 sanita - záchody, umyvadla, vany, sprchové kouty (zpoplatněno);
 odpad ze zeleně (tráva, větve, vánoční stromky, listí);
 stavební materiály z bytového jádra, okna, dveře, izolační materiál - polystyren, vata (zpoplatněno);
 objemný odpad z domácností (skříně, stolky, židle, postele, matrace, čalouněný nábytek);
 nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, rozpouštědla, kyseliny, pryskyřice, lepidla);
 sklo (primárně patří do kontejnerů po městě);
 měkké a tvrdé plasty 
  (primárně patří do kontejnerů po městě);
 papír, kartony, časopisy a noviny 
  (primárně patří do kontejnerů po městě);
 kovový odpad;
 jedlé oleje a tuky;
 motorové oleje;
 vysloužilé elektrospotřebiče, světelné zdroje, 
  televize, počítače, baterie a akumulátory;
 pneumatiky  
  (pneumatiky s disky – zpoplatněno);
 azbest (neprodyšně zabalený);
 asfaltové pásy;
 dřevo;
 textil;
 motorové a karosářské díly.   

■ Město Kralupy poskytuje jako jedno z mála (cca 10 míst v republice) bezplatnou likvidaci odpadů 
pro své občany, v sousedních obcích platí lidé tisíce korun… Samospráva poskytuje zdarma i nádoby 
na odpad k  panelové zástavbě. K  tomu mají místní občané (z  většiny) neplacený servis sběrného 
dvora, který funguje 365 dní v  roce, tam mohou uložit většinu velkoobjemových a  separovaných 
odpadů produkovaných v domácnosti či na zahradě. Provozní náklady dosud kryly daně z nemovitostí. 
Odpadu však meziročně přibývá, nejen vlivem nárůstu obyvatel, ale i vývojem společnosti jako takové. 
Směsný odpad se vrší na skládkách v čím dál větší míře, vznikají tak nevzhledné kopce nelibé vůně, pro 
budoucí generace to budou objemné danajské dary…

CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040
Oběhové hospodářství (cirkulární 
ekonomika) si klade za cíl udržet 
hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů 
tak dlouho v ekonomickém cyklu, jak je 
to jen možné, a vrátit je do výrobního 
cyklu na konci jejich životnosti, přičemž 
se minimalizuje tvorba odpadu. 
Oběhové hospodářství se stalo jedním 
z klíčových konceptů v oblasti řady 
politik Evropské unie.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/
news_20211213_Vlada-schvalila-
Cirkularni_Cesko_2040

***TYPY ODPADŮ PŘIJÍMANÉ VE SBĚRNÉM DVOŘE TSM:  

Nově bude nutné odpad dovézt 
rozčleněný na jednotlivé složky zvlášť.
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1 autovraky + odtah

2 suť + beton

3 kovy

4 pneu

5 bio

6 dřevo

7 matrace + molitan

8 tvrdé plasty

9 objemný odpad

10 tabulkové sklo

11 textil

12 papír + polystyren

14 IPA

16 (kontejnery) měkké plasty

17 eternit

15 (kontejnery) kovy - 
plechovky, stolní oleje, 
sklo, malý papír

13 elektro + barvy + kola  
+ baterie + akumulátory 
+ olej

**PLÁN POHYBU A TŘÍDĚNÍ SUROVIN VE SBĚRNÉM DVOŘE OD POČÁTKU NOVÉHO ROKU

17

MNOŽSTVÍ 
PRODUKOVANÉHO ODPADU 
VE MĚSTĚ A VÝVOJ CEN  
ZA LIKVIDACI:
Rok 2022
cca 3,5 tis. tun - komunální odpad 
z popelnic/kontejnerů po městě; 

cca 2,1 tis. tun – sběrný dvůr – velko-
objemový odpad;

cca 8,9 mil. Kč = skládkovné;

cca 12 mil. Kč = celkové náklady na 
likvidaci zahrnující svoz odpadu za 
pomoci lidí a strojů (mzdové nákla-
dy, pohonné hmoty, opravy, serviso-
vání, odpisy atd.)

Rok 2024
cca 11,2 mil. Kč = předpokládané 
skládkovné (pokud bychom nepřijali 
žádná opatření ohledně nakládání 
s odpady v rámci sběrového dvora, 
přijatými opatřeními si klademe  
za cíl snížit tempo navyšování  
ročního skládkovného).

Aby bylo možné nakládat s odpady tak, jak 
nově ukládá zákon, budou nutné změny 
v rámci sběrného dvora, ten projde během 
nadcházejících měsíců stavebními úprava-
mi. Nově bude využívána rampa pro poho-
dlnější manipulaci občanů s odpady, bude 
stanoven směr průchodu areálem**, občan 
bude nepotřebný materiál při pohybu po 
sběrném dvoru odkládat na určená mís-
ta dle druhu odpadu, s čímž mu pomůže 
průvodce, který jej navede/poradí, zkon-
troluje obsah dovezeného odpadu (první 
kontrola proběhne již na vrátnici, kde bude 
ověřeno, zda občan přivezl odpad roztřídě-
ný na položky viz seznam výše***.) Pokud 
by materiál neodpovídal deklarovanému, 
může být občan vykázán, např. směsný ko-
munální odpad (již neroztřiditelný) patří 
do popelnice. „Tímto opatřením chceme 
zamezit dosavadnímu přetékání dvora 
odpady, frontě aut a nepřehledné situaci 
vlivem nashromáždění vozidel v areálu, 
kolem kterých se pohybuje několik rodin-
ných příslušníků (během víkendového dne 
se tu otočí až 150 aut),“ poznamenal Luboš 
Němec, ředitel TSM Kralupy. 

Avizovanou změnou společně přispěje-
me k tomu, abychom nezdražovali provoz 
nakládání s odpady městu a v konečném 
důsledku sami sobě… Platná vyhláška totiž 
říká, že je na občanovi, aby odpad roztřídil. 
Samospráva to v přechodném období zatím 
nevymáhala, nyní se však dostáváme do 

bodu zlomu, dále takto nelze pokračovat… 
„Již nebude možné, aby lidé nosili pytle 
tajemného obsahu, které končí ve velkoob-
jemovém kontejneru, kam patří rozměrný 
odpad jako např. sedačky, zatím se to na 
skládce tolerovalo, ale každým dnem tomu 
může být konec, jako jsme to již v minulos-
ti zažili s azbestem,“ dodal Tomáš Bronec, 
technik TSM. 

Od nového roku bude tedy nutná větší 
příprava doma, bude třeba přivézt věci roz-
tříděné dle druhu odpadu (např. textil, suť, 
dřevo, polystyren, velkoobjemový zvlášť), 
přehledně rozčleněné v rámci přívěsného 
vozíku (kárky atp.) na hromádkách ideál-
ně bez zbytečných pytlů). Každý odpad má 
svůj kód, který říká, co pod něj spadá (viz 
přehled***, který bude v dalším vydání KZ 
podrobně vysvětlen). „Nadále již také ne-
bude možné svůj odpad třídit až v rám-
ci areálu TSM, aby lidé neblokovali vjezd 
dalším přijíždějícím. Nábytek bude třeba 
dovézt rozebraný na desky, ne v celku,“ 
uvedl dále T. Bronec a doplnil: „V areálu 
není žádná třídicí linka, tuto práci za obča-
ny suplují naši zaměstnanci, ale vzhledem 
k množství je tento model již neudržitelný.“ 

Smyslem reformního řešení tedy je, že 
občané budou mít možnost přímo ovliv-
nit, jak vysoké poplatky za směsný odpad 
budou platit. „Ano, stát je zavede i u nás 
v Kralupech, jejich výši určí míra ochoty 
obyvatel třídit, poplatky za osobu se budou 

pohybovat v rozmezí 500-1 200 Kč, poplat-
ky v rámci sběrného dvora se však měnit 
nebudou,“ podotkl Luboš Němec. 

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Zefektivnění sběrného dvora v Kralupech
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P osypové materiály jsou v 90 % apliková-
ny při každém výjezdu ihned po zame-

tení či shrnutí sněhu. Napomáhají tak k roz-
tátí zbytkových vrstev sněhu, které ulpívají 
na chodnících po jejich mechanickém od-
stranění. Případně přispívají ke zdrsně-
ní pochozích a pojezdových komunikací. 
O tom, jaký druh posypu bude v daný den 
aplikován, rozhoduje vedoucí čety, a to v zá-
vislosti na aktuálních a předpokládaných 
budoucích klimatických podmínkách. Po-
kud je předpoklad menších mrazů, je apli-
kována pouze sůl, naopak při větších mra-
zech pod -5 °C je aplikována sůl s pískem, 
jelikož sůl při nižších teplotách ztrácí na své 
účinnosti. Písek tak zajistí při zamrznutí so-
li se sněhem zvýšení adheze při pojezdu či 
chůzi na pozemních komunikacích. 

Pro četu zimní pohotovosti je k dispozici 
9 ks techniky. K použití všech strojů však 
dochází až při větších či déletrvajících spa-
dech sněhu, ke kterým v našem městě nedo-
chází tak často. Ke standardnímu výjezdu je 
tak používáno 5 ks techniky. Jedná se o dva 
chodníkové zametače menších rozměrů, dvě 
vozidla typu multicar, jež zajišťují zametá-
ní širších chodníků, posyp zastávek apod. 
a v poslední řadě silniční sypač, který ošet-
řuje místní komunikace našeho města. 

Tento rok bude nově v provozu 
i kloubový sypač, který bude na chod-

nících aplikovat solankovou směs (po 
strojní úpravě). Výhodou solankové 
směsi je okamžitá účinnost na roz-
díl od klasické soli. Další předností 
tohoto stroje je automaticky řízená 
aplikace rozmrazující směsi, která 
je přímo úměrná rychlosti stroje. To 
umožňuje efektivnější provoz stro-
je z hlediska účinnosti a ekonomiky. 
Tento stroj bude sloužit k posílení stá-
vajících dvou kusů kloubových chod-
níkových sypačů, které již vzhledem 
ke stáří postupně dosluhují.  

Ve městě se nalézá cca 80 km vozovek 
a 80 km chodníků. Zásah zimní údržby pl-
ně podléhá operačnímu plánu zimní údržby 
schválenému radou města. Ten mimo jiné 
rozděluje zásah do několika skupin dle dů-
ležitosti, kdy se začíná od těch nejfrekven-
tovanějších a nejosídlenějších míst až po 
ty nejméně obydlené okrajové části města. 
Ve městě se nalézají i místa, jež ke své ma-
lé významnosti nejsou zařazena do zimní 
údržby, zde údržba není prováděna. Tato 
místa jsou rovněž každoročně schvalována 
radou města. Například při průměrné rych-
losti chodníkového zametače cca 3 km/h 
je zcela jasné, že nemůže být vše ošetřené 
okamžitě. Na některá místa se pak dosta-
neme až v řádu několika hodin, navíc nám 
často údržbu znesnadňují či dokonce zne-

Z ůstáváte o Vánocích věrni kaprovi, vin-
ným klobásám a dokřupava usmaže-

ným řízkům, nebo ctíte vlastní rodinné 
recepty? Ve většině případů se svátky bez 
oleje a tuku v kuchyni neobejdou, leckde 
se ho za těch pár dnů spotřebuje jako jin-
dy za celý rok. O to důležitější je ani v době 
vánočního shonu nevzdávat snahu použi-
té oleje vytřídit, aby neškodily v potrubí 
a mohly dál sloužit jinde. 

 Je jasné, že vánoční olej neškodí víc než 
ten z jiných částí roku. Jen ho zkrátka bý-
vá hodně – a naopak času na všechno ješ-
tě méně, takže člověk občas zapomene na 
svá dobrá předsevzetí. Přelít použitý olej 
či sádlo z pánve, pekáče nebo friťáku do 
staré PET lahve přitom zabere skutečně jen 
chvilku a ušetří toho mnohem víc, než by 
se na první pohled mohlo zdát. 

 Můžete k němu navíc přidat také všech-

ny další použité oleje a tuky, které se bě-
hem svátků na vašem stole objeví, ať už jde 
o zbylé olejové zálivky z nakládaných dob-
rot či ze salátů, nejrůznější marinády nebo 
třeba pevné tuky zapomenuté v lednici ještě 
z předvánočního pečení cukroví. 

 
Do nového roku s čistými trubkami 
Berte to třeba jako součást vánočního úkli-
du. Každý chce mít doma pořádek nejen na 
pohled, ale i uvnitř. A čisté trubky bez ná-
nosů tuků a nežádoucích ucpávek se vám 
navíc opravdu vyplatí. A ve větším to platí 
pro celé naše město. Kanalizační systém, 
čističky odpadních vod, spodní vody – ta-
dy všude je lepší udržovat pořádek a žádné 
odpadní oleje sem nepouštět. Peníze, které 
se ušetří za řešení případných problémů, 
se přece dají v našem městě využít mno-
hem lépe. 

 Kromě toho vás bude hřát pocit, že jste 
pomohli i přírodě a planetě. Odpadní tu-
ky nebudou škodit v půdě a vodě, ušetří 
se spousta surovin a vypouštění oxidu uh-
ličitého do ovzduší, a naopak nám lidem 
použité oleje ještě jednou poslouží. Šetr-
ným způsobem se z nich po vyčištění vyrobí  
biopalivo pro letadla a auta. 

 
Vánoční procházka s olejem
 Tradice dodržované během Vánoc má ka-
ždá rodina jiné. Jedna by ale mohla být 
společná všem. Až naplníte lahev použi-
tým olejem, dobře ji zašroubujte a udělej-
te si s ní malý výlet k jedné z 35 popelnic 
s růžovým víkem a logem Třídímolej.cz. 
Schválně, kolik sousedů u ní letos potkáte? 

HELENA TRAXLOVÁ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zimní údržba komunikací
■ Na letošní zimu jsou technické služby připraveny tak, jako  
v předchozích letech. Máme naskladněno cca 200 t soli, cca 
50 t směsi posypového písku smíchaného se solí a cca 50 t 
samostatného písku. Toto množství posypových materiálů vychází 
ze zkušeností z předchozích let a prozatím se jeví jako dostatečné.

možňují např. vozidla, která ve velké míře 
parkují na místech, jež jim zákon zakazuje. 
To pak zbytečně prodlužuje dobu zásahu. 

K zásahu do zimní údržby jsou připraveny 
dvě čety střídající se v týdenních intervalech. 
Každá z čet je tak připravena 24 hodin 7 dní 
v týdnu k zásahu, přičemž podmínky, kdy 
vyjet, se často liší. Uvedu takový zvláštní 
příklad: je vyhlášeno varování před ledov-
kou – v takovém případě se vyjíždí i několik 
hodin dopředu a solí se místní komunikace 
například i během pěkného slunečného dne. 
Lidé nám mezitím volají, proč plýtváme solí, 
personálem a penězi. Ale pak uhodí ledovka 
a během hodiny může klouzat celé město. 
Když bychom vyjeli až v čase vzniku ledovky, 
některá místa by byla i několik hodin kluzká 
a nebezpečná. Někdy nám lidé volají, byl tu 
sypač, ale jen projel a nesypal. Ano, i to je 
možné, jel si doplnit posypové materiály :). 

Je třeba zmínit, že ne všechny vozovky 
udržují městské technické služby, znač-
ná část vozovek, „silnic dle zákona o po-
zemních komunikacích“, spadá do Správy 
a údržby silnic Středočeského kraje. Výčet 
je poměrně rozsáhlý a je možno ho nalézt ve 
schváleném operačním plánu zimní údržby 
našeho města. Také bych chtěl občany ubez-
pečit, že když sněží nebo to klouže, už jsme 
jistě dlouho v terénu a intenzivně pracujeme 
na zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnos-
ti vzniklými povětrnostními podmínkami 
a jejich důsledky. Závěrem bych chtěl obča-
ny našeho města vyzvat, ať především par-
kují v souladu se zákonem, urychlí a zjed-
noduší to naši práci. Děkujeme. 

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM 

Vánoční třídění oleje Plán zimní údržby komunikací: 
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/ 

uredni-deska/9971

Seznam nádob: www.mestokralupy.cz/
aktuality/3135/
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P ůvodně gotický kostel sv. Jakuba Větší-
ho se nachází na návrší v městské části 

Minice. Je nejstarším kostelem v Kralu-
pech nad Vltavou, založen byl ve 14. století 
za vlády Karla IV.  O tři století později byl 
barokně přestavěn a náleží k němu tehdej-
ší hřbitov, ohradní zeď se dvěma branami 
a barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. 
Na hranolové kostelní věži, která je vidět 
i ze silnice, něco odjakživa chybí. Všimnul 
si toho i kralupský rodák Jindřich Barto-
vanec Havlík, který bydlí nedaleko koste-
la. Rezavý plech na věži a jeho vůle věci 
měnit k lepšímu Jindru přiměla k zorga-
nizování sbírky financí na kostelní hodiny. 
Díky ochotě a umění místních výtvarníků 
vznikla prodejní výstava, jejímž cílem bylo 
vybrat částku potřebnou na výrobu a insta-
laci takových hodin. 

Obrazy, grafiky, fotografie, pohlednice, 
skleněné vitráže. Dvacet výtvarníků a sto 
dětí, studentů z DDM, ZUŠ a Dvořákova 
gymnázia přispělo svým dílem a sešlo se 
na říjnové výstavě v minické hasičárně. Ta 
byla během vernisáže téměř plná a atmo-
sféra chvilkami připomínala nadšené lici-
tační chování při aukci. Většina děl byla 
zamluvena hned první den výstavy, mno-
ho lidí ale dorazilo i během víkendu. Např. 
minická rodinka, která si po krátké úva-
ze odnesla ten úplně nejhodnotnější obraz 
„Imprese“ od Veroniky Tučkové v hodnotě 
25 tisíc Kč. Byla jsem toho svědkem a moc 
mě potěšila jejich zpětná vazba. Domů jim 
prý skvěle zapadl a o tvorbu malířky se za-
čali více zajímat. 

Prodejní dobročinná výstava přinesla ne-
uvěřitelných 102 050 Kč. Vybrané finance 
pokryjí výrobu hodin a část montáže. Zbý-
vajících cca 8 000 Kč doplatí město z roz-
počtu.

Hodinový strojek byl vyroben ve Fran-
cii a do Kralup by měl být dopraven do 
konce listopadu. Zhotovitel nyní hodiny 
laserem vyřezává do plechu a speciálně je 
ošetřuje proti povětrnostním podmínkám. 
Jejich podklad by měl být bílý a na něm 
černé římské číslice, tedy klasická podoba 
hodin odpovídající době baroka. Farnost 
Kralupy jako zadavatel nyní zařizuje při-
vedení elektrického kabelu do věže. Pokud 
se vše včas podaří, Minice dostanou dárek 
k Vánocům.

Hodiny budou prozatím bez odbíjení (bez 
„cimbálu“), to by totiž cenu navýšilo o dal-
ších 52 000 Kč. Jak ale řekl J. B. Havlík: 
„Byla by škoda, kdyby neodbíjely, ale věř-
me tomu, že se je v budoucnu podaří roze-
znít. Třeba díky obdobné akci.“

Nyní je však vše na straně památkářů 
a zhotovitele. Podle nejnovějších informa-
cí (poskytnutých v den uzávěrky Zpravo-
daje) se práce na nových hodinách možná 
protáhnou. Po sejmutí původního ciferní-
ku se zjistilo, že byl tvořen několika plechy 
spojenými v jeden celek. To byl výrobní 
postup u starých hodin, který by památ-
káři z NPÚ chtěli zachovat. Pokud se tedy 
hodiny na věži neobjeví ještě letos, nezou-
fejte. Jejich čas přijde. Věřte, že brzy.

HANA BOZDĚCHOVÁ 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří přispěli 
ke zdárnému uskutečnění dobročinné sbírky.  
Dík patří všem umělcům a výtvarníkům, kteří věnovali 
svá díla. Byli jimi:
Veronika Tučková, Evžen Novák, Viktor Zhuk, Alena 
Rencová, Pavel Rychtařík, Tigran Alaverdyan, Gabriela 
Junášková, Michal Horáček, Tamara Conde, Pavel Pližin-
gr, Martina Hodíková, Tadeáš Hodík, Jaroslava Merfaito-
vá, Michaela Pechačová, Zdeněk Libovický, Quido Kout, 
Martin Zach, Pavla Kořínková, Renata Němečková.
Poděkování patří také studentům Dvořákova gymnázia, 
kralupské ZUŠ, dětem z DDM, dále Ivetě Bendíkové, 
Anně Czechmanové, Janu Hrušovskému, Haně Bozdě-
chové, vedení DDM a také Sboru dobrovolných hasičů 
Minice, kteří se stali spoluorganizátory. Za podporu 
děkuji i firmě Longberry a v neposlední řadě  
představitelům místní samosprávy.

                   JINDŘICH BARTOVANEC HAVLÍK

Ve věži už nestraší

J iž od roku 2017 zajišťuje HOSPIC TEM-
PUS, z. s., mobilní hospicovou péči 

svým klientům v domácím prostředí. Od-
borný personál je velkou oporou těžce ne-
mocným pacientům i pečujícím 24 hodin,  
7 dní v týdnu. Podpořit hospic můžete nyní 
ve vánoční sbírce na portálu Darujme.cz. 

Hospic za 5 let své existence doprovázel 
již přes 280 klientů, kteří se ocitli v termi-
nálním stádiu nevyléčitelné choroby a přáli 
si strávit poslední dny svého života v blíz-
kosti rodiny. „V těchto těžkých chvílích se 
snažíme být podporou nejen fyzickou, ale 
i psychickou“, říká Dita Brezováková, ře-
ditelka hospice.

O tom, že HOSPIC TEMPUS, z. s, je vel-
kou oporou pečujícím, svědčí i zpětná vaz-
ba, která je zveřejněna na sbírkovém profilu 
www.darujme.cz/hospictempus: „Moc vám 
děkuji za velikou pomoc v našich těžkých 

chvílích. Takovou pomoc, jakou jste usku-
tečnili vy, se pozůstalým dostane ojediněle. 
Děti kladně hodnotily váš laskavý přístup 
k tatínkovi. Říci děkuji, jsou slabá slova.“.

Vánoční sbírka 
pro HOSPIC TEMPUS, z. s.
Smysluplnou a zároveň psychicky náročnou 
práci zdravotního personálu a celého hos-
pice můžete podpořit ve vánoční sbírce na  
www.darujme.cz/hospictempus. Dárcovská 
platforma nabízí možnost pohodlného daro-
vání online či standardním bankovním převo-
dem. HOSPIC TEMPUS, z. s. využije finanční 
prostředky v plné výši na pokrytí a zkvalitně-
ní svých služeb včetně nákupu zdravotních 
pomůcek pro těžce nemocné klienty.

Partnerem vánoční sbírky je Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra České re-
publiky. PETER CHALUPIANSKÝ

Rozsviťte vánoční světlo naděje
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„Starosta naplno“ mělo být heslo mé 
komunální kampaně v roce 2018. Na po-
slední chvíli jsem se nechal přesvědčit, že 
s přídomkem „budu“ to zní lépe a rozhod-
něji. S „budu starosta naplno“ jsem se ale 
vnitřně ani sám moc nesžil, a nakonec mi 
to moc štěstí nepřineslo. Měl jsem dát na 
svou intuici.

Vzpomínka na toto heslo mi plně ožila po 
letošních volbách. Proč? Před čtyřmi lety 
mě napadlo proto, že tehdejší starosta Petr 
Holeček (STAN) kumuloval v té době svou 
uvolněnou funkci starosty s další ze zákona 
uvolněnou funkcí senátora. Abyste tomu po-
rozuměli, uvolněná funkce je ze zákona tako-
vá, kde se předpokládá potřeba plného úvaz-
ku, a proto je osoba přímo zákonem uvolněná 
ze svého dosavadního pracovního poměru, 
aby se tak své volené politické funkci mohla 
věnovat naplno. Ano, zase to klíčové slůvko.

Zákonodárce prostě chtěl, aby člověk 
v uvolněné funkci netříštil svůj čas, ener-
gii a empatii do více směrů. Stejným způso-
bem jsem to vnímal i já a chtěl tak voličům 
ve své osobě slíbit starostu naplno. Staros-
tu, který dá městu všechno. Tak jak se to 
nejen podle mého, ale i podle původního 
záměru zákonodárců, dělat má.

V minulém volebním období se stal po-
dobný případ místostarostovi Liboru Le-
sákovi (ODS), který byl v roce 2020 zvolen 
do uvolněné funkce krajského radního. Li-
bor Lesák se k tomu postavil o něco více 
čelem a požádal v Kralupech o to, aby se 
z jeho uvolněné funkce místostarosty sta-
la funkce neuvolněná, což znamenalo, že 
ji nemusel vykonávat naplno a pobíral za 
ni krácený plat.

Když došlo na hlasování, byl jsem pro-
ti. Dostal jsem následně dotazy, proč jsem 
návrh nepodpořil, když jde o něco, co jsem 
předtím vždy kritizoval a tento postup se 
jeví jako řešení. Je to naprosto jednodu-

ché… v Kralupech nad Vltavou byl uvolně-
ný starosta a dva uvolnění místostarosto-
vé. Tři politické osobnosti, které se dění ve 
městě a práci pro něj věnovali vším svým 
úsilím a já mám stále za to, že je to tak nej-
lepší. Kralupy si zaslouží, aby pro politiky 
nebyly na druhé koleji.

Právě z toho důvodu jsem tehdy nepod-
pořil neuvolnění místostarosty Lesáka, 
který od té doby městu logicky věnoval 
jen část své kapacity, protože se musel vě-
novat krajským záležitostem. Stejně jako 
předtím starosta Holeček, který měl coby 
senátor pochopitelně hodně jiných staros-
tí na parlamentní úrovni. Je úplně jedno, 
kolikrát nám budou politici napříč repub-
likou vyprávět, že obojí stíhají, nebo že je 
to vlastně přínosem. Jedním zadkem se dá 
v jednu dobu stejně vždycky sedět jen na 
jedné židli. To víme přece úplně všichni.

K mému obrovskému překvapení došlo 
po letošních volbách k něčemu, co tohle 
město nepamatuje. Staronová koalice ODS, 
Nová Vlna a STAN svým hlasováním na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva roz-
hodla, že pozice starosty (v osobě Libora 
Lesáka) i jednoho z místostarostů (v osobě 
Petra Holečka) budou neuvolněné. Na rad-
nici tak zůstal zřejmě pouze jeden jediný 
člověk, který to myslí s městem vážně, a tím 
je Vojtěch Pohl z Nové Vlny. On jediný je ny-
ní uvolněným členem zastupitelstva měs-
ta a v pozici 1. místostarosty také jediným 
představitelem města, pro kterého nejsou 
Kralupy nad Vltavou pouhým vedlejšákem.

Starostu a místostarostu tak v tuto chvíli 
vlastně dělají lidé, kteří svou funkci naplno 
dělat nemohou nebo nechtějí. I to byl důvod, 
proč jsme jako opozice při hlasování právě 
Vojtěcha Pohla podpořili, zatímco starosta 
Lesák a místostarosta Holeček byli do svých 
funkcí zvoleni jen těsnou většinou 11 hlasů.

TOMÁŠ PEKÁREK, MBA

Spojenou funkci uvolněného radního Stře-
dočeského kraje a neuvolněného zástupce 
města jsem vykonával i v  minulém období, 
kdy jsem byl na pozici místostarosty. Je to zá-
ležitost, která se mezi zástupci Středočeské-
ho kraje běžně vyskytuje. V současné době 
je ve dvou rolích např. i starosta města Sla-
ného, Benátek nad Jizerou či Úval u Prahy. 
V minulém volebním období se tyto funkce 
slučovaly nejenom mezi radními Středočes-
kého kraje, starosty a místostarosty samo-
správ, ale i mezi poslanci Parlamentu ČR. 

Z  mého pohledu to tedy určitě není tak, 
že bych pracoval pro město napůl, umím si 
práci dobře rozvrhnout, spousta věcí se dá 

řešit online schůzkami, i díky tomu se dá vše 
zvládnout, člověk však musí počítat s tím, že 
bude na radnici sedět po večerech, případ-
ně i o víkendech. Svoji agendu tedy budu 
vykonávat naplno, nechci však být uvolně-
ný v  obou funkcích, to by nedávalo smysl. 
Navíc tímto způsobem dochází k  úsporám 
městských peněz na moji mzdu. 

Pro Kralupy je v konečném důsledku výho-
da i v  tom, že mám v  rámci práce radního 
přehled o všem, co se v našem kraji chystá, 
přináším tedy včasné a přesné informace 
z vlády či státního rozpočtu o tom, kdy a jaké 
vyjdou dotační tituly, mohu tak město dobře 
připravovat na další roky. 

Fejeton: 
Na Vánoce o pár kg více?

Nežer furt, bude  
z tebe BABA JAK  
HERKULES…
Touto „krásnou“ větou mě častovala mo-
je milá maminka nesčetněkrát, myslela 
si, že tak zkrotí moji chuť k jídlu… Omyl. 
Vždycky jsem si dělala, co jsem chtěla, 
jídlo nevyjímaje. 

Třeba vánoční figurky. Ty přede mnou 
máti schovávala v regálu na chodbě. 
Takové ty plněné, dvojpatrové, v pozlát-
ku zabalené, v menší krabičce, kde byly 
všechny ty rybičky tak krásně vyrovnané 
jak vojáci na popravu. He, he. Padly za 
vlast ještě před Vánocemi. To bylo řevu, 
když na to máma přišla… No, bóže, figur-
ka sem, figurka tam… Na stromku pak už 
byly (za trest) jen nejedlé ozdoby :) 

U nás se vždycky dobře vařilo, aby ta-
ky ne, mamka a teta byly dcery cukráře, 
takže jablka nepadla daleko od stromu. 
Vařily společně pro obě rodiny v „prá-
delních“ hrncích, po všem se vždy brzo 
zaprášilo, večer už byl pekáč buchet po-
loprázdný a druhý den zel prázdnotou. 
S bratránkem jsme mnohdy stáli nad po-
lévkou a „hádali se“, kdo si vyloví do ta-
líře více „hustého“ :). Bývaly tak poctivé, 
že v nich stála naběračka… Kdo vyhrá-
val, si už nepamatuju, ale chutě domá-
cích dobrot nikdy nezapomenu :). 

Jsou v zásadě jen dva typy žen, ty s pl-
nou lednicí a bez… Hádejte, která byla 
mojí mamčou… Juchů. Tož tajně jsem 
tam pořádala výpravy na tetinu výbor-
nou domácí pomazánku, jejíž ingredi-
ence se mlely mlýnkem na maso… A ve 
dnech svátečních tam byla svíčková… 
Mňam! Tu nej na celém světě dělá moje 
mamka, sice s její přípravou stráví víc jak 
půl dne, ale výsledek stojí za to! Dává do 
ní vařený karamel. Ale „pšššt“!

A naše komora! To by bylo, aby někdy 
nevoněla po koláči či perníku… Chodila 
jsem tam upíjet Salko a podobné po-
choutky… V zimě před sáňkováním jsme 
si nacpali kapsy lineckým, vanilkovými 
rohlíčky, slepovanými ořechy, perníčky 

a šlo se na kopec… Já měla tváře jak 
slabikáře, červené - ošlehané vět-

rem, lítajíc venku od rá-
na do večera, prostě 

holka krev a mlíko. 
A v takových 
podmínkách 
vám někdo za-
zlívá, že se cpe-

te… Tak neměly tak 
dobře vařit/péct :). U 

nás tedy podvýživou 
žádný netrpěl, zvířectvo 

nevyjímaje. 
Lásku k jídlu mi tedy ni-

kdo nevzal, seč se snažil, 
jak mohl, labužnice jsem 
pořád… A i přesto, že jsem 

žena, je mě asi lepší šatit 
než živit :).

ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA

REAKCE LIBORA LESÁKA, STAROSTY MĚSTA  
A RADNÍHO STŘEDOČESKÉHO KRAJE:

Hydepark – prostor pro názory občanů či zastupitelů města

Starosta naplno
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Paní Lucie, paní Martino, paní Ivo, 
jaké přestupky obvykle řešíte?
Nejčastěji řešíme občanské soužití, kdy ma-
jí lidé mezi sebou spory – jedná se o part-
nerské neshody (urážky, schválnosti, hrubé 
jednání, ublížení na zdraví, vyhrožování) 
při rozchodech a následné péči o děti. Dále 
sousedské soužití, ať už v bytových domech, 
či rodinné zástavbě. Mnohdy jsou předmě-
tem sporů hranice pozemků, resp. rušivé 
přesahující aktivity, což někdy vyústí až 
v osobní averzi mezi sousedy, kde dochází 
k vulgaritám apod. Řešíme také časté pře-
stupky proti majetku, především se jedná 
o krádeže, ale i přestupky proti veřejnému 
pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední oso-
by a znevážení postavení úřední osoby). 

Jaké jsou možnosti trestů? 
Nejmírnějším trestem je napomenutí, dále 
následují finanční postihy, nejvyšší mož-
nou výši pokut stanovuje zákon, např. ob-
čanské soužití má maximální výši postihu 
20 tis. Kč. 

Motivuje výše trestu jeho pachatele, 
aby od takového konání upustil?
Záleží na typu člověka, jsou lidé, kteří se 
opakovaně dopouštějí např. majetkových 
přestupků, jsou to známí recidivisté, ti ulo-
žené tresty neplatí a směřují tak k exekuci. 
Pak jsou lidé, kteří si uvědomují, že uděla-
li chybu, pokutu zaplatí a už se přestupků 
zpravidla nedopouští. 

Co se stane s dluhem, když jej 
přestupce včas nezaplatí?
Dluh předáme na ekonomický odbor, ná-
sledně přechází do exekučního řízení.

Kolik se k vám měsíčně dostane 
přestupků? Je tendence stoupající?
Měsíčně máme v průměru přes 40 ozná-
mených přestupků. Počet přestupků za 
poslední tři roky má mírně stoupající ten-
denci.

Jak si můžeme představit průběh 
přestupkového řízení?
Převážnou část přestupků nám oznamuje 
státní či městská policie. Všechny přestup-
ky musíme zaevidovat a zabývat se jimi, 
kdy po prvotním posouzení, že se nejed-
ná o protiprávní jednání, věc odložíme. 
To se však nestává často a převážná část 
přestupků je na zahájení řízení. Pokud je 
zahájeno řízení, může být rozhodnuto ve 
zkrácené formě, tedy vydáním příkazu, ne-
bo je nařízeno ústní jednání, kde probíhá 
dokazování, na základě kterého je následně 
rozhodnuto. 

Může přijít občan nahlásit přestupek 
i přímo u vás?
Může, někdy je problém v tom, že potře-
bujeme identifikaci podezřelého, tu větši-
nou občané neznají, proto je odkazujeme na 
městskou či státní policii, ta má pravomoc 
učinit šetření na místě a ztotožnit občany. 

Stává se v průběhu řízení, že je čin 
překvalifikován z přestupku na trestný 
čin?
Ano, je to možné, když máme pochybnost, 
že se nejedná o přestupek, ale o trestný čin, 
můžeme předat případ na státní zastupitel-
ství. Tam ho buď došetří jako trestný čin, 
nebo jej vyhodnotí jako přestupek a vrátí 
nám ho zpět. 

MGR. LUCIE VACKOVÁ
 právnička, zástup vedoucího 
odboru, přestupkové řízení,  
3 roky na MěÚ Kralupy;
 

MGR. MARTINA STAŇKOVÁ
 zkouška odborné způsobilosti 
podle § 111 zákona č. 250/2016, 
přestupkové řízení,  
1,5 roku na MěÚ Kralupy; 

MGR. IVA MOJŽÍŠOVÁ
 právnička, přestupkové řízení,  
1 rok na MěÚ Kralupy

Kdyby k sobě lidé byli 
ohleduplnější, nemusely 
by se jejich spory 
dostávat k nám...
■ „Přestupkové řízení“ - co si pod pojmem představit? Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným 
činem? Jak probíhá samotné řízení? Jaké jsou sankce? Přestane pachatel po uznání vinným se 
svou nekalou činností či nikoliv? O tom vypráví tři kolegyně z přestupkového řízení Odboru kancelář 
tajemníka MěÚ Kralupy nad Vltavou...

Zleva: Martina Staňková,  
Iva Mojžíšová, Lucie Vacková

CO JE PŘESTUPEK?
Přestupek je společensky 
škodlivý protiprávní čin, který 
je v zákoně za přestupek 
výslovně označen a který 
vykazuje znaky stanovené 
zákonem. Jde o jednání nižšího 
stupně závažnosti než trestný 
čin. Klasickými příklady jsou 
přestupky dopravní, proti 
veřejnému pořádku nebo  
proti občanskému soužití.
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Jak vypadá váš běžný pracovní den? 
Rozlišujete úřední a neúřední?
Záleží, zda máme na konkrétní den naří-
zená ústní jednání či podání vysvětlení, 
dle toho se odvíjí naše další činnost. Úřed-
ní a neúřední dny u nás nehrají roli, pro 
nás jsou všechny všední dny úřední. Když 
nemáme jednání, procházíme spisy, píše-
me rozhodnutí, která občas bývají velmi 
dlouhá. Dále provádíme administrativní 
činnost, což je např. zapisování pokut od 
městské policie do evidence přestupků, vy-
dávání posudků na určité osoby na žádost 
Policie ČR či soudů, ale i administrativu 
spojenou s řešením konkrétních přestupků 
jako jsou předvolání apod.

Prozraďte něčím zajímavé 
přestupky, takové, na které nikdy 
nezapomenete…
Jeden takový si vybavíme hned… Přestu-
pek byl oznámen na určitého podezřelého 
(jednalo se o rvačku), ze spisu však vyply-
nulo, že oznamovatel mohl být iniciátorem 
tohoto fyzického konfliktu, takže bylo na-
konec řízení zahájeno na oba dva účast-
níky. Během dokazování se podařilo najít 
kompromitující záležitosti na samotného 
oznamovatele, byla zjištěna jeho další pro-
tiprávní jednání (měl např. i nesrovnalosti 
s orgánem sociálního zabezpečení). Svou 
roli sehrála i lež zaměstnavatele jednoho 
z obviněných, proti kterému bylo nakonec 
taktéž zahájeno řízení. 

Občanské soužití je nekonečný zdroj naší 
práce. Další příklad... Zhrzený muž ško-
dí své bývalé přítelkyni, která ho opustila. 
Když se takového člověka zeptáte, zda si 
myslí, že je jeho jednání v pořádku - takto 
diskreditovat matku společných dětí - tak 
bez okolků odvětí, že v nejlepším. K tomu 
nemáme co dodat. 

Při naší agendě jsme se naučily velmi 
pečlivě naslouchat oběma zúčastněným 
stranám, když slyšíte jen jednu verzi, jak 
je ta druhá strana špatná, vytváříte si myl-
nou představu o skutečném stavu věcí. Na-
konec zjistíte, že realita je někde uprostřed. 
Pravdu se však nedozvíte, pokud neexistuje 
kamerový záznam či listinný důkaz. Pacha-
tel tedy bohužel zůstane mnohdy nepotres-
tán… Nemůžeme uznat někoho vinným na 
základě tvrzení jedné strany bez důkazů.

Nachází se na území Kralup 
rekordman/recidivista v přestupcích?
Jeden takový nedávno zemřel, byl to člověk 
bez domova, druhý takový škodí městu dál. 

Existuje nějaká noční můra 
přestupkového řízení?
U ústních jednání je nepříjemné, když na 
sebe rozhádaní partneři (v rámci občan-
skoprávních sporů) házejí špínu, myslí si, 
že podáním trestního oznámení a pošpi-
něním bývalého partnera si pojistí svěření 
dětí do své péče. Ženy klidně sehrají hys-
terické scény, muži zase neváhají plakat… 

Jsou svědky takových řízení i děti?
Ne, snažíme se děti nezvat, i zákon stano-
vuje, aby byly předvolávány jen ve velmi 
vzácných případech. Pokud se jedná o po-
dezřelé mladistvé (v rámci přestupků), jed-
náme pak s OSPODem, nemůžeme děti jen 
tak vyslýchat, chováme se k nim velmi ohle-
duplně, pro pocit bezpečí s sebou mohou 
mít své zákonné zástupce (rodiče). 

Je přestupkové řízení omezeno 
nějakou lhůtou, do které musí být věc 
dořešena?
Do 60 dnů od oznámení přestupku by mělo 
být vydáno rozhodnutí. Záleží na okolnos-

tech a složitosti případu. U případů s do-
statkem důkazů (kamerové záznamy), může 
být záležitost uzavřena ve zkráceném řízení, 
přestupek tak bývá vyřešen obratem. 

Jak se chovají občané při jednání 
s vámi, přece jen řešíte problémové 
osoby a působíte křehce…
Většinou mají respekt, uvědomují si, že 
o nich budeme rozhodovat :). Ale samozřej-
mě se najdou i výjimky. Často se stává, že 
občané nesouhlasí s vyslovenou pokutou od 
policie a chtějí, aby byl přestupek postou-
pen na městský úřad. Pokud si od toho lidé 
slibují, že jejich jednání nebude dále řeše-
no, nebo že jim bude udělena nižší pokuta, 
čeká je zklamání…

Máte na závěr našeho povídání 
nějaký vzkaz pro obyvatele města?
Ať se k sobě navzájem chovají ohledupl-
ně a jsou tolerantní k sousedům i bývalým 
partnerům, aby jejich spory nemusely dojít 
až k nám… 
Často se na nás lidé obrací s možným pod-
nětem na přestupkové jednání. U soused-
ských sporů se však často jedná o občansko-
právní spor, který není v naší kompetenci. 
Těžko jim to tu pak vysvětlujeme, že se ne-
jedná o přestupkové jednání. Ač bychom 
jim rády pomohly, ne vše se dá řešit jako 
přestupek.
Dále bychom rády uvedly, že máme jen 
omezené možnosti trestání, pokuta viníka 
v jeho dalším konání ne vždy zastaví. 
Závěrem bychom ještě rády podotkly, že 
máme bezvadnou spolupráci s městskou 
policií, děkujeme, kolegové. 

A já děkuji za rozhovor.
ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

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: 14. 12. 2022.

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: 14. 12. 2022.

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. 12. 2022.

Úplná znění výběrových řízení najdete na: www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“. 
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Pane Kuchaříku, co jste pod zemským 
povrchem již našli?
Odhalili jsme pozůstatky dvou statků novo-
věkých a středověkých Kralup, trakty jejich 
dvorů a odpadních zón, kde se deponoval 
hlavně odpad. Dále jsme našli dva sklepy 
z pohusitského období (konce 15. stol.), 
máme tu také řadu příkopů, jeden souvi-
sí s parcelací mezi dvěma statky, jsou tam 
nahromaděné zvířecí kosti (např. uhynulé 
tele) či zbytky kachlových kamen. Z tohoto 
období evidujeme rovněž velké množství 
keramických nálezů. 

Stopově se nám zde také začínají objevo-
vat starší zlomky keramiky, a to ze 13. stol.

Potom následuje dlouhá časová pomlka, 
další nálezy datujeme do doby pravěkého 
osídlení, identifikovali jsme ojedinělé nále-
zy ze starší doby římské – 1./2. stol. našeho 
letopočtu, dále nálezy ze střední a starší 
doby bronzové, tj. 1. pol. 2. tisíciletí př. n. 
l., nejstarší je tu neolitické osídlení s vypí-
chanou keramikou – zhruba z 5. tisíciletí 
př. n. l. 

Jaký zdejší artefakt je pro vás 
nejcennější, z jakého je období? 
Za největší přínos považuji přispění k po-
znání středověkých Kralup. Nejstarší stře-
dověká keramika, která se tady nachází, je 
datovatelná do 13. stol. Další časový ho-
rizont představuje přelom 14.-15. stol. či 
první poloviny 15. stol. Gró nálezů je však 
o 50 let mladší. 

Častý nálezový materiál je zde pravěká 
keramika ze starší, střední i mladší doby 
bronzové, dále tu máme zajímavý soubor 
štípaných industrií, který není z pazour-
ků, ale z křemene. Spadá do starší doby 
bronzové. Rovněž jsme odkryli enormní 
množství zvířecích kostí z různých vrstev 
a objektů. Ze šperků je to bronzová jehlice, 
která patří ke starší době bronzové, našli 

Archeologie je 
nevyzpytatelná, 
nikdy nevíte, na co narazíte...
■ Archeologický průzkum v centru města souvisí s plánovanou 
výstavbou nového bloku bytů a komerčních prostor. V rámci 
probíhající činnosti mají občané jedinečnou příležitost dozvědět se 
o historii svého města to, co bylo jejich zraku po mnoho let ukryto. 
Pojďme si na ta nesčetná tajemství uložená v hlíně hluboko pod 
povrchem společně posvítit...

MGR. MILAN KUCHAŘÍK
 archeolog;
 ředitel Labrys, o. p. s.;
 vedoucí archeologického 
průzkumu v kralupském centru;
 nejcennější nález: pohřebiště 
z doby stěhování národů (na Zličíně): 
více v knize Hroby barbarů: 
http://labrys.cz/2015/05/kniha- 
hroby-barbaru-v-praze-zlicine/

jsme i kančí kly. Odkryli jsme vstupní šíji 
do sklepa a část sklepa, které zanikly v ba-
roku, zhruba v 18. stol., počátek existence 
datujeme do druhé pol. 15. stol. Je zajíma-
vé, že jejich orientace nekoresponduje s pů-
dorysem domů, které zde stály až do náletu 
v roce 1945.

Zlomky pozdně 
středověké keramiky
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Zásobní jáma 
ze starší doby 
bronzové

Vstupní šíje do 
sklepa – zaniklá  

v baroku, v 18. stol.

Jaká máte další očekávání nálezů 
v této lokalitě?
Archeologie je nevyzpytatelná, z ničeho nic 
na něco narazíte, ale nikdy předem nevíte, 
co to bude… 

Pravěké osídlení by mělo být ještě bo-
hatší a měli bychom narazit i na nějaké 
pohřebiště. Zatím jsme odhalili jeden lid-
ský pohřeb, kostra byla umístěna ve žlabu 
patřícímu ke středověké vesnici, v mělké 
jámě, je celá zkroucená, je možné, že se 
jedná o pozůstatek válečného střetu nebo 
o násilný čin. 

Kolik pracovníků se na této lokalitě 
vyskytuje?
Je tu se mnou přibližně 20 pracovníků. 
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Do kdy průzkum potrvá?
Do Vánoc chceme mít určitě 
hotovo. 

Až bude průzkum hotový, 
kde bude možné dočíst se 
o podrobnostech?
Průběžné zprávy dávám na 
facebook: https://www.face-
book.com/labrysarchaeology. 
Nálezová zpráva bude později, 
až po dokončení průzkumu.

A samotné nálezy poputují 
kam?
Přebírá je Ústav archeologic-
ké památkové péče středních 
Čech, ale objeví se tam až v ho-
rizontu 5-7 let. 

Děkuji za rozhovor a pře-
ji, ať výzkum přinese mno-
ho zajímavého.

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Neobvyklý pohřeb.
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1. 2. NĚMČINA PRO SENIORY 
(kavárna ve žluté budově od 10:00 hod.) 

1. 12. MENŠÍ KLUB SEŠLOSTI ŽEN
(kavárna ve žluté budově od 13:00 hod.)

1. 12. TVOŘENÍ S DĚTMI A SENIORY
(jídelna zelené budovy od 13:00 hod.)

2. 12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA V BETLÉMSKÉ KAPLI 
V PRAZE - VÝLET 
Sraz na nádraží v Kralupech nad Vltavou v 9:30 
hod. na nástupišti. Výstavu vedou tvůrci a výrobci 
a představují ukázky řemesel a dovedností. Vstup-
né pro seniory 50 Kč.

2. 12. CVIČENÍ SE SENIORY 
(tělocvična v budově 1171) cena – 30 Kč

4. 12. VÁNOČNÍ KONCERT CÍRKVE BRATRSKÉ 
(jídelna zelené budovy od 16:00 hod.)

6. 12. TRADIČNÍ KLUB SENIORŮ POD VEDENÍM 
PANA MELICHA
(jídelna zelené budovy od 13:00 hod.)

6. 12. MINICHOR POD VEDENÍM PANA RYNTA 
(jídelna zelené budovy od 15:15 hod.)

8. 12. NĚMČINA PRO SENIORY 
(kavárna ve žluté budově od 10:00 hod.)

8. 12. MENŠÍ KLUB SEŠLOSTI ŽEN
(kavárna ve žluté budově od 13:00 hod.)

8. 12. PEČENÍ DĚTÍ SE SENIORY POD ZÁŠTITOU 
CÍRKVE BRATRSKÉ    
(jídelna zelené budovy od 13:00 hod.)

9. 12. CVIČENÍ SE SENIORY 
(tělocvična v budově 1171) cena – 30 Kč

9. 12. MĚSTSKÉ MUZEUM -  výstava 120 LET 
KRALUP
(14:30 hod. - sraz před recepcí)

13. 12. BESEDA S HASIČI 
(jídelna zelené budovy od 10:00 hod.)

13. 12. TRADIČNÍ KLUB SENIORŮ POD VEDE-
NÍM PANA MELICHA
(jídelna zelené budovy od 13:00 hod.)

13. 12. MINICHOR POD VEDENÍM PANA RYNTA
(jídelna zelené budovy od 15:15 hod.)

14. 12. VÁNOČNÍ VEČEČÍREK a STROM SPLNĚ-
NÝCH PŘÁNÍ
Vánoční večírek pořádají zaměstnanci domů s pe-
čovatelskou službou ve spolupráci s organizátory 
projektu STROMU SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ (město Kralu-
py nad Vltavou a Dům dětí a mládeže). Akce se 
koná v jídelně zelené budovy a bude zahájena 
v 15:00 hod.

15. 12. NĚMČINA PRO SENIORY 
(kavárna ve žluté budově od 10:00 hod.)

15. 12. MENŠÍ KLUB SEŠLOSTI ŽEN
(kavárna ve žluté budově od 13:00 hod.)

15. 12. TVOŘENÍ S DĚTMI A SENIORY
(jídelna zelené budovy od 13:00 hod.)

16. 12. CVIČENÍ SE SENIORY 
(tělocvična v budově 1171) cena – 30 Kč

20. 12. MINICHOR POD VEDENÍM PANA RYNTA
(jídelna zelené budovy od 15:15 hod.)

22. 12. NĚMČINA PRO SENIORY 
(kavárna ve žluté budově od 10:00 hod.)

22. 12. TVOŘENÍ S DĚTMI A SENIORY                                              
(jídelna zelené budovy od 13:00 hod.)

22. 12. MENŠÍ KLUB SEŠLOSTI ŽEN
(kavárna ve žluté budově od 13:00 hod.)

23. 12. CVIČENÍ SE SENIORY 
(tělocvična v budově 1171) cena – 30 Kč

25. 12. BOHOSLUŽBA CÍRKVE BRATRSKÉ
(jídelna zelené budovy od 10:30 hod.)

Splněná přání
Město Kralupy nad Vltavou ve spoluprá-
ci s DDM Kralupy, Charitou Kralupy a KaSS 
Kralupy připravilo společný projekt, jehož 
cílem je zpříjemnit vánoční svátky seniorům, 
a  to s  výrazným přispěním veřejnosti. Cílo-
vou skupinou jsou v  tomto případě osoby 
pobývající v domech s pečovatelskou služ-
bou a nemocničním oddělení LDN v Kralu-
pech nad Vltavou. 

Seniorům byla dána možnost si přát 
pod vánoční stromeček nějakou drob-
nost a vy máte prostřednictvím Splněných 
přání šanci jim udělat radost - dárek za-
koupit a předat.

Seznam přání na www.mestokralupy.cz. 
Jelikož nemůžeme odkrývat úplnou iden-
titu žadatelů, jsou označeni jen křestními 
jmény a pořadovým číslem.

1. Vyberte si dárek, který chcete zakoupit.
2. Odešlete rezervační e-mail na  
 kultura@mestokralupy.cz s informací: 
 Prosím o rezervaci dárku číslo: …  
 a níže uveďte své jméno.
3. Počkejte na potvrzení rezervace.
4. Následně dárek zakupte.
5. Dárek vložte do dárkové tašky  
 a opatřete přáníčkem či vzkazem. 
6. Dárek viditelně označte rezervační  
 položkou, což je číslo a jméno,  
 pod kterým byla položka na webu  
 zveřejněna.
7. Dárek předejte na jednom ze tří  
 shromažďovacích míst.

E-MAIL PRO REZERVACI DÁRKŮ:
kultura@mestokralupy.cz

KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ:
kultura@mestokralupy.cz

SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA: 
1. Charita Kralupy, Sokolská 
2. Kavárna Rígrovka, Riegrova ul.
3. Kulturní a společenské středisko  
 Kralupy, Seifertovo nám.  
 (kancelář v 1. patře)
V případě, že v balíčku bude dárek pod-
léhající zkáze, přineste jej do: 
4. Infocentra MěÚ, Palackého nám. 1,  
 a to: 
	  dárky pro seniory DPS - dne 
 14. 12. 2022 od 8:00 do 13:00  
 (případně dle domluvy na uvedeném  
 e-mailu);
	  dárky pro seniory LDN - dne 
 16. 12. 2022 od 8:00 do 13:00  
 (případně dle domluvy na uvedeném  
 e-mailu).

Všechny dárky (mimo těch podléhajících 
zkáze) musí být doručeny na shromažďo-
vací místo nejpozději do 12.  12.  2022 do 
17:00 hod.
Jednotlivá přání budou do seznamu  
postupně doplňována.

Dárky budou seniorům předány pod  
vánočním stromečkem zmíněných dvou 
pobytových organizací.
Věříme ve vaši solidaritu a lidskost, zvláště 
pak v čase předvánočním! 

LENKA CÍSLEROVÁ,
VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘ STAROSTYŠTASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

VÁM PŘEJE KOLEKTIV DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.

PROSINCOVÉ AKTIVITY V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
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Taneční kurzy
Zápis do pokračovacích tanečních kurzů pro mládež a tanečních 
kurzů pro dospělé se uskuteční od 1. 12. 2022 do 11. 1. 2023.
Termíny kurzů: 15. 1., 29. 1., 5. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3.

Pokračovací taneční kurzy pro mládež: 
 lekce od 16:00, cena 1 700 Kč/jednotlivec.
Taneční kurzy pro dospělé – začátečníci: 
 lekce od 18:00, cena 3 200 Kč/pár.
Taneční kurzy pro dospělé – mírně a více pokročilí: 
 lekce od 19:05, cena 3 500 Kč/pár.
Taneční lekce pro dospělé – super pokročilí: 
 lekce od 20:05, cena 3 500 Kč/pár.

Dárkové poukázky a vstupenky
Potěšte své blízké 
vánočním dárkem  
ve formě vstupenek 
do KaSS Kralupy nad 
Vltavou nebo využijte 
možnosti koupě 
dárkových poukazů, 
které lze uplatnit na 
libovolné představení 
kulturního domu či kina 
Vltava!

Kino a KD VLTAVA PROSINEC
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827 ■ Pokladna otevřena PO-PÁ 15:30–20:00

www.kasskralupy.cz

Vstupenky i poukázky jsou k zakoupení na pokladně KaSSu.
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Pane Zdeňku, jak jste se dostal 
k taekwondu. Jak dlouho jej cvičíte? 
Svoji cestu bojovníka jsem odstartoval na 
poli karate, mým velkým snem bylo stát se 
ninjou, běhat s mečem po střechách, mizet 
v oblaku dýmu a házet hvězdice. Oddíl ka-
rate však po pár letech ukončil činnost, můj 
kamarád mě tehdy upozornil, že se v sou-
sedním městě začalo cvičit taekwondo, pře-
šel jsem tedy ve 14 letech k němu. 

Od kdy působí vaše škola 
v Kralupech? 
Od roku 2011.

Jak velká je její členská základna?
Cvičíme ve Slaném a v Kralupech, před 
pandemií nás bylo celkem 126, covidová 
doba však udělala se členy své, nyní je nás 
v Kralupech 14, ve Slaném 16. 

Od kolika let je vhodné s tímto 
bojovým uměním začít?
Osobně si myslím, že ideální věk pro za-
čátek s tímto a podobnými sporty je 12-14 
let, učit 6-8leté dítě, jak kopat nebo dávat 
údery do obličeje, nepovažuji za vhodné, 
pro takto malé děti vidím jako lepší alter-
nativu judo nebo zápas. 

Vidíte nějaké změny v úrovni dětské 
fyzické zdatnosti za poslední roky?
V rámci náboru nováčků mě často překva-
puje fyzická nezdatnost dětí/adolescentů, 
přichází 16letí puberťáci, co neumí běhat, 
neudělají ani jeden klik, hvězdu či kotoul, 
to je z mého pohledu neuvěřitelné. Když si 
vybavím tréninky před 20 lety, úroveň fy-
zické zdatnosti dětí byla úplně jiná, lepší…
Je to ale i samotnou dobou, když poslou-
chám děti před tréninkem, co řeší mezi se-
bou, nemůžeme se divit, jak na tom po této 
stránce jsou. 

A prozradíte, jak děti motivujete?
Zaprvé jdu cvičením příkladem. Říkám 
jim, že po nich nebudu chtít nic, co sám 

nedokážu. Když jsme dělali 300 „angličá-
ků“, cvičil jsem s nimi. 
Zadruhé nechávám předcvičovat děti, po-
kud zvládnou nějaký cvik, techniku, jsou 
příkladem pro ostatní, pokud předvedu ně-
jaký pohyb já, může to být pro některé děti 
v tu chvíli nedosažitelný cíl, ale pokud jim 
stejnou věc předvede nějaké z dětí, už to 
není nereálné. 

Mojí tréninkovou strategií je, že naše se-
tkání utnu v nejlepším/nějakou prima zále-
žitostí, aby se děti těšily na další… 

Jak může motivovat dítě rodič, aby 
nechtělo s tímto cvičením přestat 
(např. z lenosti/v pubertě)?
Dokud chodí dítě na tréninky namotivova-
né, rodič asi kromě podpory, že mu nebu-
de bránit účastnit se všech možných akcí, 
víc udělat nemůže. Pokud se dítě „kousne“ 
a nechce dál pokračovat, určitě by se nemě-
lo nutit, rodiče by se neměli snažit dítě „zlo-
mit“, raději by měli pochopit jeho důvody. 

Taekwondo i trenér dítě něco naučili, ně-
co mu předali a v tento moment jejich spo-
lečná cesta končí. Důvodů pro konec může 
být spousta, nevyhovující způsob tréninků, 
preference jen samotného boje, zájem o fy-
zicky náročnější tréninky, rozpad party, 
nevyhovující trenér…

Účastníte se s dětmi závodů?
Účastnili jsme se. A proč minulý čas? Po 
covidu-19 nám děti, které jezdily na závo-
dy, skončily. Intenzivně však pracujeme na 
výchově nových závodníků.

Bylo by chybou myslet si, že závody jsou 
jen o medailích, já jsem na závodech poznal 
skvělé kamarády, se kterými se vídám do-
dnes, pojí nás společný zájem. Člověk tam 
zažije i spoustu legrace, fandí týmu, je tam 
skvělá atmosféra. 

Jak ovládat svůj strach/stres/nervozitu 
při závodech – jak na dětskou 
psychiku? Existuje nějaký fígl na 
koncentraci?

Bez taekwonda  
a velmistra Hwanga 
bych dnes nebyl tím, kým jsem...
■ Taekwondo je víc než pohyb, jde o životní styl, který spojuje tělo 
i ducha v dokonalou symbiózu. Vede člověka k čestnému životu, 
morálce, disciplíně, zdravému sebevědomí. K jeho učení je třeba 
zkušený průvodce, který ctí individualitu svěřenců... Seznamte se 
se Zdeňkem Adamojurkou, držitelem čtvrtého danu. 

ZDENĚK ADAMOJURKA 
 IV. dan;
 bývalý člen státní reprezentace, 
mistr Evropy a bývalý trenér juniorské 
reprezentace;
 zakladatel školy taekwondo Oh Do 
Kwan z. s. (Kralupy n. V., Slaný);
 instruktor taekwonda přes 20 let 
(cvičí jej od 17).

Za sebe svým svěřencům říkám, že chci, 
aby si v první řadě závody užili, bez ohledu 
na výsledek. Nervozita a tréma tam sice je, 
ale to už k tomu patří, postupně to vymizí, 
jak přibudou zkušenosti. Pamatuji si na své 
poslední závody, nikdy jsem si závody neu-
žil jako tenkrát, neměl jsem v hlavě žádný 
cíl, jel jsem si naposledy zazávodit s kama-
rády, popovídat si s nimi.

Po závodech si děláme rozbor, ptám se 
cvičenců, jak svoji účast hodnotí, kdo při 
sestavě řešil nějakou chybu, kterou asi udě-
lal, myslel na to, že ho sledují diváci a co si 
o jeho cvičení myslí apod. Na tatami (spor-
tovní podlahovou krytinu používanou ne-
jen pro bojové sporty) by měl závodník 
přijít plně soustředěn na svůj nadcházející 
zápas, nevnímat okolí, mít klidnou mysl 
a dech, fyzicky být maximálně připraven. 
Základem proti strachu a nervozitě je kva-
litní příprava. Využít prvky meditace, sou-
středit se na jeden obraz, ostatní rušivé 
elementy nepustit do mysli… I při učení 
toto pomáhá. Na soustředěních provádí-
me dechová cvičení a meditace, které tu-
to schopnost rozvíjejí. Musím přiznat, že 
teenagery meditace ani dechová cvičení 
moc nezajímají, což je pochopitelné, chtějí 
se spíš rvát a kopat do lap (odrážečů – po-
můcek pro bojové sporty), ne poslouchat, 
že špatně dýchají, nesoustředí se, ale je to 
třeba… Stále jim to opakuji, ono se jim to 
v hlavě uloží na později a pak jako když to 
najdou… 

Jak překonat strach ze zranění/bolesti 
své či soupeřovy?
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Opět je to o tréninku, čím víc toho člověk 
natrénuje, tím víc minimalizuje nějaké zra-
nění, odstraní strach. Jak se říká, těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti. 

Jednou jsem šel na zápas a dostal jsem 
od kamaráda skvělou radu: „Když dostaneš 
ránu a ucítíš ji, tak víš, že jsi živý a můžeš 
bojovat dál, ale pokud dostaneš ránu a už 
ji nebudeš cítit, máš problém :-).“

Může být v boji dobré i dítě jemné 
nátury (dívka)?
Samozřejmě, v dnešní době máme velice 
úspěšné bojovnice napříč bojovými sporty, 
jen se o nich nemluví.

Dá se říct, že kdo dá první ránu, má 
navrch?
Může to tak být, záleží na člověku, který ji 
dostane. Pokud nemá žádné závodní zkuše-
nosti a zalekne se, může to vést k pasivitě. 
V taekwondu by zápasy měly být bezkon-
taktní, ale není to tak, dochází k lehkému 
kontaktu. Dnes si závodníci dávají pozor 
na příliš tvrdé rány, aby nebyli diskvali-
fikováni.

Kolik procent úspěchu v boji (třeba na 
soutěži) je taktika, dynamika, síla?
Do zápasu je potřeba být pořádně připra-
ven, nejen po fyzické stránce, ale i po tech-
nické a taktické. Nemělo by se dít, že bojov-
ník už po minutě stojí na místě, případně 
se plouží po ringu a nechá soupeře do sebe 
mlátit, protože už fyzicky nemůže. Když zá-
vodník nedokáže po celou dobu reagovat na 
soupeřův pohyb, útoky, nemá smysl (takhle 
nepřipravený) na závody vůbec chodit.

Nebo je to opět spíše v hlavě? 
Nechodit do ringu se strachem…
Každý má nějaký strach, strach není špat-
ný. Pokud se někdo bojí jít na zápas, může 
to být špatnou přípravou. Je to stejné jako 
ve škole, pokud jde dítě do školy a ví, že ne-
umí nějakou látku, ze které může být zkou-
šeno, bude mít strach, v opačném případě 
jej mít nebude. 

Pokud tedy někdo odmítá chodit na zá-
pasy, nenutím ho. Ještě možná není dosta-
tečně připraven. Ale je také možné, že je 
spíš na technické sestavy, než na boj. Každý 
jsme jedinečný a každý přichází na taek-
wondo s jiným tréninkovým cílem.
 
Máte nějaký vzkaz pro čtenáře či 
potenciální zájemce?
Je jedno, zda děti/dospělí budou dělat taek-
wondo, basketbal, či něco jiného. Důležité 
je, aby se hýbali. Osobně si neumím před-
stavit, že bych nedělal sport. Pamatuji si 
na jednoho mistra taekwonda, který nám 
na semináři říkal: „Děti se mohou hýbat 
bez omezení, ale nechtějí, jednou budou ve 

starším věku a budou se chtít hýbat a ono 
to možná nepůjde.“

Četl jsem jeden výzkum, že pokud se lidé 
nerozhýbou, po roce 2030 nás čeká lavina 
infarktů, cukrovek a dalších civilizačních 
nemocí, to je strašné. 

Náborová sezóna sice skončila, 
nepřijímáte nové členy i během roku?
Letošní nábor byl ovlivněn několika nebla-
hými událostmi, ve Slaném jsme vyvěsili 
náborový letáček, ale strhli nám jej basket-
balisté, svěřenci z toho byli smutní, že ne-
přijdou nováčci, já jim však řekl, že basket 
je také fajn, důležité je se hýbat.

Jeden z chlapců chtěl zase vyvěsit nábo-
rový leták ve své škole, byl však učitelem 
odmítnut s tím, že je to akce jiné školy, při-
tom to nebyla akce školy, jen se cvičilo v její 
tělocvičně… 

Kdo chce dělat taekwondo, cestu 
k němu si najde - i bez létačku ;). Je jed-
no, jestli to bude dnes, nebo za 5 let. 
Cvičíme v tělocvičně na Komendě každé 
pondělí a středu od 17:00 do 18:30 hod. 

Máte nějakou milou vzpomínku, kde 
hraje roli taekwondo?
Mám, když byla moje maminka na dovo-
lené na přehradě Hracholusky, přišla za ní 
neznámá paní a ptala se, jestli není mamin-
kou Zdeňka Adamojurky, co cvičí taekwon-
do, odvětila, že ano. Řekla jí, že má syna, 
který u mě cvičí a obdivuje mě za to, co 
jsem dokázal, jestli bych mu prý nemohl 
domluvit, aby se lépe učil :). 

Jednou mě zastavila policie, klasická kon-
trola, přišel policista a požádal mě o do-
klady, když jsem mu je dal, po chvíli sly-
ším: „Dobrý den, pane trenére.“ Vykouknu 
z okénka na policistu a poznávám v něm své-
ho bývalého cvičence, který u mě trénoval 
v době, kdy jsem vedl skupinu v Rakovníku. 

Co vám dalo setkání s velmistrem 
Hwang Ho Yongem? 
Pan velmistr a taekwondo mi změnili život, 
toto korejské umění mi dalo možnost po-
tkat spoustu zajímavých lidí, cestovat, po-
znat různé velmistry, mistry a jejich životní 
cesty, a to nejen v taekwondu.

Velmistr Hwang žije v Čechách od roku 
1987. Velmi mě ovlivnil, předal mi mnohá 
moudra, kterými se řídím. Díky velmist-
rovi jsem pochopil, jak je v životě dů-
ležitý učitel, že to není jen člověk ve 
škole před tabulí. Dobrým učitelem 
může být rodič, trenér, kolega v prá-
ci, staří manželé, kteří spolu vydrželi 
třeba 70 let, řidič kamiónu, apod. Jen 
takového člověka poznat… 

Děkuji za rozhovor, přeji mnoho 
dobrého na cestě bojovníka ;).

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Taekwondo = korejské 
umění sebeobrany.  
Název se skládá ze tří částí. 
„Tchä“ znamená kopat, 
„kwon“ znamená pěst 
a „do“ znamená cestu.

Je to druh neozbrojeného boje 
určeného k sebeobraně pro každého, 
bez ohledu na věk, pohlaví, nebo 
fyzickou sílu. Rychlé, tvrdé a přesné 
kopy, údery, seky a bloky jsou 
charakteristické pro toto bojové 
umění. Taekwondo současně 
s rozvojem fyzické kondice posiluje 
i psychickou stránku člověka.

POJĎ S NÁMI CVIČIT 
TAEKWONDO!
Kde?
ZŠ Komenského, 
Kralupy  
nad Vltavou.

Kdy? 
PO a ST, 17:00-18:30 hod.

Více informací osobně na tréninku, 
na tel.: 736 642 293, 
na e-mailu: ohdokwan@seznam.cz 
nebo na www.ohdokwan.cz
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Pan Zdeněk v akci.
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O soba jedoucí na koloběžce je z pohledu 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, brána jako cykli-
sta, tj. řidič nemotorového vozidla. Platí pro 
ni tedy stejná pravidla, musí se řídit silnič-
ním zákonem a dodržovat dopravní značení.  

Do konce roku 2021 bylo v platnosti, že 
cyklista musí užít cyklostezku, pokud je zří-
zena na trase, kterou se potřebuje vydat. Od 
ledna 2022 má cyklista/koloběžkář na vý-
běr (silnici nebo cyklostezku). Osoby do 
10 let však mohou k jízdě užívat i chodník. 
Staršími může být koloběžka po chodníku 
pouze vedena. Osoba na koloběžce dále ne-
smí užívat stezku pro chodce, pohybovat se 
v pěší zóně. Samozřejmě nesmí být (jako 
řidič) ani pod vlivem alkoholu a jiných návy-
kových látek. Další povinností jezdce je při 
použití přechodu pro chodce z dopravního 
prostředku slézt a vést jej. Přechod slouží 
k přecházení, ne k přejíždění. 

Osoba na koloběžce by měla rychlost jíz-
dy přizpůsobit terénu i prostředí, ve kterém 

se pohybuje. Být ohleduplná, neohrožovat 
a neomezovat jiné účastníky silničního pro-
vozu (tedy ani chodce). 

Koloběžka musí podle zákona splňovat 
povinnou výbavu, musí mít dvě na sobě 
nezávislé funkční brzy, oranžové odrazky 
v předním a zadním kole, červenou odraz-
ku vzadu a bílou odrazku vepředu. Při sní-
žené viditelnosti je zapotřebí rozsvítit bílé 
světlo vepředu a červené světlo vzadu.

„Městská policie se v rámci kontrolní 
činnosti zaměřuje na přestupky cyklistů 
i koloběžkářů. Nejvíce se setkáváme s po-
rušováním dopravního značení „Zákaz 
vjezdu jízdních kol“. Tyto dopravní značky 
zakazují jízdu přes most, poté průjezd pod 
mostem směrem k nemocnici a dále na sídl. 
U Cukrovaru. Další dopravní značkou, kte-
rou účastníci provozu porušují, je: „Cyklis-
to, sesedni z kola“. Tato značka je umístěna 
na nábř. J. Rysa a nábř. J. Holuba. Dále se 
zaměřujeme na hříšníky jedoucí po chod-
níku a přes přechod pro chodce,“ uvedla 

Nikola Horáková, manažerka prevence kri-
minaty MěP Kralupy n. Vlt., a dodala: „Lidé 
na kolech a koloběžkách si mnohdy pletou 
cyklostezku a cyklotrasu. Cyklotrasa na-
vádí cyklistu, kudy se vydat, ten však musí 
stále dodržovat pravidla silničního provo-
zu a respektovat dopravní značení. Takže 
když sportovce cyklotrasa vede do záka-
zu vjezdu cyklistů (viz sídl. U Cukrovaru), 
musí z kola slézt, kolo vést a nasednout až 
v místě, kde mu to je dovoleno.“  

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA KZ

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIM.

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

www.bezpecnekralupy.cz

u 2. 10. ve 14:42 nahlásila hlídka, že při kontrolní činnosti 
v ul. J. Palacha se proti služebnímu vozidlu rozběhl neznámý 
muž, který do kapoty vozidla udeřil dlaněmi obou rukou. 
K hlídce se dostavila skupina osob, která muže znala. 
Uvedla, že muži zemřela blízká osoba a on je již několik dní 
pod vlivem alkoholu a omamných látek. Dále uvedla, že 
muž se chová velmi agresivně, sama se ho bojí, jelikož má 
nevyzpytatelné chování. Na místo se dostavila také hlídka 
OO PČR, která přijala totožné oznámení. Muž se následně 
proti hlídkám začal chovat více agresivně a vulgárně. 
Z tohoto důvodu byl použit slzotvorný prostředek, hmaty, 
chvaty a poté byla muži nasazena pouta. Na místo byla 
z důvodu použití slzotvorného prostředku přivolána RZS, 
která muži vypláchla oči a očistila obličej, na místě jej 
pak ponechala. Hlídkou PČR byl muž převezen na OO PČR 
k podání vysvětlení. Z důvodu podezření z TČ výtržnictví si 
OO PČR celou věc převzala k dalšímu šetření.

u 12. 10 v 11:40 na sl. telefon přijata žádost OO PČR 
o prověření oznámení, kdy se v ul. Štefánikova nachází 
oznamovatel, kterému se nedaří zkontaktovat se svou 
přítelkyní. Nereaguje na klepání, zvonění a nezvedá telefon. 
Oznamovatel hlídce MP v místě uvedl, že jeho přítelkyně se 
již v minulosti pokusila o sebevraždu. Hlídka následovala 
muže k bytu jeho přítelkyně a znovu se pokusila o kontakt 
- s výsledkem negativním. Zpoza dveří nebyly slyšet žádné 
zvuky, ani volání o pomoc. Následně byla provedena 
kontrola domu zvenčí, kdy byla oznamovatelem a jedním 
ze strážníků spatřena na balkóně bytu ležící postava, která 
měla vystrčenou ruku v mezeře balkónu. Tato informace 
byla ihned předána DS, která informovala složky IZS. Ze 
služebního vozidla byla vyzvednuta taška s lékařským 
vybavením a strážníci se neprodleně spolu s mužem pokusili 
vyrazit dveře, to se však jevilo jako neúčinné. Jeden ze 
sousedů poté zapůjčil sekeru, kterou se podařilo ve dveřích 

vysekat otvor, kterým strážníci prolezli. Na balkóně bytu pak 
byla spatřena polonahá ležící žena, která měla viditelné 
řezné rány, nehýbala se, byla jen lehce při vědomí a snažila 
se o komunikaci. Strážníci tak ženě poskytli první pomoc 
stlačením krvácejících řezných ran. Poté se na místo dostavil 
HZS, který pomohl hlídce ženu přenést z balkónu do pokoje 
bytu. Po příjezdu RZS lékaři ženu ihned převzali do péče 
a převezli ve stabilizovaném stavu do nemocnice. 
u 18. 10. v 7:16 na l. 156 přijato oznámení, že v kolejišti za 
Růžovým údolím se nachází vozidlo. Informace byla DS ihned 
předána výpravčímu ČD z důvodu zastavení provozu na trati. 
Hlídka v místě zjistila, že se jedná o vozidlo, jehož řidič (cizí 
národnosti) nezvládl řízení - zřejmě z důvodu husté mlhy. 
Následně vjel na koleje, kde zůstal zaklíněn. K místu se však 
již pomalou rychlostí blížil vlak, který byl strážníky za pomoci 
světelných signálů upozorněn a stihl včas zastavit. Řidič 
vozidla byl bez zranění. Na místo byla přivolána dopravní 
hlídka PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření. Za 
pomocí HZS bylo vozidlo z kolejiště vyproštěno. 

u 19. 10. ve 12:00 na l. 156 přijato oznámení, že na 
chodníku v ul. Podřipská leží žena. DS byla prostřednictvím 
MKDS zaznamenána žena, která na chodníku seděla 
a opírala se o zídku. Následně u ženy zastavilo vozidlo, jehož 
řidič vystoupil, naložil ženu do svého vozidla a z místa odjel. 
Informace byla DS předána hlídce MP, která pak vozidlo 
odpovídající popisu zastavila v ul. 28. října. Řidič uvedl, že 
se jedná o jeho manželku, kterou spatřil sedět na chodníku 
při cestě domů. Dále uvedl, že je žena bez zranění, pouze pod 
vlivem alkoholu. Ženu sedící ve vozidle hlídka zkontrolovala 
a ta vše hlídce potvrdila. Uvedla, že při cestě z práce požila 
větší množství alkoholu a v ul. Podřipská jen odpočívala. 
Lustrací zjištěno, že se jedná o manželský pár. 

u 20. 10. v 19:00 na l. 156 přijato oznámení muže, že 
při venčení svého psa byl jeho pes napaden jiným psem, 

který k nim přiběhl. Následně si měl agresivního psa jeho 
majitel přivolat a z místa odejít. Oznamovatel hlídce uvedl, 
že se jedná o stejného psa a majitele, který napadl jeho psa 
v loňském roce. V tomto případě došlo k lehkému zranění 
psa. Agresivní pes ani jeho majitel se v místě již nenacházeli. 
Z informačního systému MP bylo zjištěno, že totožná událost 
byla oznámena v roce 2021 a řešena na MěÚ správním 
orgánem. Dále bylo zjištěno, že majitel agresivního psa byl 
v dřívější době řešen také za přestupky znečištění veřejného 
prostranství exkrementy psa, volné pobíhání psa v místě, 
kde to není OZV povoleno a za neuposlechnutí výzvy úřední 
osoby. Za tyto přestupky mu byla udělena pokuta ve výši 
několika desítek tisíc korun. Hlídka se pokusila zkontaktovat 
majitele agresivního psa, ten se však v místě bydliště 
nenacházel. Celá věc byla postoupena na MěÚ k dalšímu 
šetření. V případě prokázání, že se opravdu jednalo o totožný 
přestupek spáchaný touto osobou a psem, může výše 
pokuty dosahovat až 100 000 Kč. 

u 21. 10. ve 20:01 zaznamenala DS prostřednictvím MKDS 
muže, který kouřil cigaretu pod zastřešenou zastávkou 
na novém autobusovém terminálu v ul. Nádražní, a to 
v bezprostřední blízkosti dalších osob, které tak obtěžoval 
pasivním kouřením. Informace s popisem muže byla 
předána hlídce MP. Hlídkou bylo dále zjištěno, že se jedná 
o mladistvého. Ten byl za kouření na místě, kde je to zákonem 
zakázáno, řešen příkazovou pokutou. Následným ověřením 
údajů prostřednictvím informačního systému MP bylo 
zjištěno, že se jedná o osobu v pátrání. Tato skutečnost 
byla mladistvému sdělena, společně s poučením o dalším 
postupu. Poté dobrovolně hlídku strážníků následoval na 
služebnu OO PČR, kde si jej ponechali k dalšímu řešení. 
Jelikož se jednalo o mladistvého, byla o celé věci také 
informována pracovnice OSPOD MěÚ.

(VYSVĚTLIVKY ZKRATEK V PŘEDCHOZÍCH VYDÁNÍCH KZ.)

Elektrokoloběžka – návod k přežití
■ Elektrokoloběžky, jedno z lákadel moderní doby. Setkáváme se 
s nimi denně, ne všichni uživatelé však respektují pravidla provozu 
a jsou ohleduplní k okolí. Pojďme si spolu připomenout, jak na tom-
to dopravním prostředku neohrožovat sebe ani své spoluobčany... VĚDĚLI JSTE, ŽE...? 

 Jízda ve dvou je zakázána?
 Helma/přilba je do 18 let povinná?
 Zvonek patří mezi doporučenou 
výbavu? 
 Minimální věková hranice pro užívání 
není stanovena?
 Bez registrace a nutnosti řidičského 
oprávnění může být užívána do max. 
rychlosti 25 km/hod. a výkonu do 250 W 
(1000 W, pokud se jedná o koloběžku  
s dodatečně montovaným pohonem)? 

 Zdroj: BESIP - Elektrokoloběžky
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 Od úterý 22. listopadu 2022 až do 7. led-
na 2023 je otevřena výstava:
Kralupy nad Vltavou - 120 let města.

 Čtvrtek 1. 12. , 18:00 - koncert písničkáře  
TONÍKA (YETTIHO) JELÍNKA, vstupné 50 Kč.

 Úterý 13. 12., 17:30 – adventní koncert žá-
ků ZUŠ.
Doprovodné programy k výstavě: 
 2. 12. + 14. 12. - projekce dobových fotografií 
v čase: 9:00–12:00, 13:00–16:00; délka projekce 
max. 30 minut, vstup zdarma.
 Sobota 3. 12., 13:00–17:00 - Adventní odpoled-
ne v muzeu pro rodiny s dětmi a veřejnost; poutavý 
program potěší zájemce o historii města; ve 14:00 
vystoupí žáci ZUŠ Kralupy a pro menší návštěvní-
ky jsme připravili rukodělné tvoření s nádechem 
Vánoc i další překvapení. Vstupné: děti 20 Kč, do-
spělí 30 Kč.
 Sobota 10. 12., 15:00 - komentovaná prohlídka 
výstavy s ředitelem muzea Janem Rackem, vstup-
né 50 Kč.

ČTEME Z KNIHY NÁVŠTĚVNÍKŮ:
Výstava: Městské muzeum - 30 let činnosti
12. 10. Děkujeme za velmi pěknou hodinu progra-

mu „Tajemství muzejníka“, při které si děti mohly 
vyzkoušet práci muzejníka zajímavou formou.
 4. B, ZŠ Gen. Klapálka, Lucie Poláková

27. 10. Dobrá myšlenka, výborný výběr exponátů 
a krásné řešení expozice! Chvála pracovníkům mu-
zea, kteří se na této výstavě podíleli.
 M. Lubynecká 

4. 11.  Naše krásné muzeum navštěvujeme čas-
to a velice rádi už od jeho založení. Ceníme si ne-
smírné práce všech „muzejníků“, velikého množství 
krásných výstav, koncertů, doprovodných akcí, díl-
niček pro děti, muzejních nocí, významné soutěže 
Seifertovy Kralupy atd.
Přejeme všem pracovníkům MěM hodně energie 
a úspěchů a spoustu spokojených návštěvníků.
S díky za vše Jarských 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
 Pokračování výstavy ke 120 letům povýšení Kra-
lup na MĚSTO s projekcí fotografií a doprovodnými 
programy až do 7. ledna 2023.
 Výstavu obrazů akademického malíře Otakara 
Čemuse.

JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA

IVETA BENDÍKOVÁ

městsKé MUZEUM PROSINEC
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.

28. 1. 2023 se v KD Vltava můžete  
těšit na návrat festivalu 

LEDNOVÝ  UNDERGROUND - více 
informací v lednovém čísle KZ.

STRAVOVÁNÍ V PROMĚNÁCH ČASU V.
Pro tentokrát opustím 15. století, abych se mohl věnovat dokumentu o ně-
jakých 400 let mladšímu. Jde o menu, které se podávalo na slavnostní re-
cepci při příležitosti vysvěcení nového kostela v  Kralupech nad Vltavou 
v říjnu 1895. 

Na výběr byla polévka a 6 hlavních jídel. Jídla jsou zdánlivě jednoduchá, 
přesto si žádají bližšího vysvětlení.

1/ Polévka a la Royal. Jde o silný čirý hovězí vývar se svítkem vařeným ve 
vodní lázni.
2/ Candát s máslem. Ryba se vaří v rybím vývaru s cibulí, novým kořením 
a pepřem. Před podáváním se polije horkým máslem s petrželkou.
3/ Hovězí pečeně obložená. Pečené maso se nakonec dusí s celerem 
a mrkví, s nimiž obložené se i podává.
4/ Kotlety z kuřat se žampiony. Vykostěná kuřecí prsa nebo stehna resto-
vaná nakonec s cibulí a žampiony. Je možno podlít smetanou.
5/ Kachna s francouzským salátem. Pečená kachna s odlehčeným salá-
tem z brambor, hořčice, slaniny, podlitým olejem a octem, okořeněným 
pepřem, cukrem a solí. Salát je možno posypat nasekanými ořechy.
6/ Srnčí kýta. Soudím, že toto dokonalé maso bylo pečeno jedním ze 
dvou základních způsobů, a to buď na víně, nebo na smetaně. 
Jídelníček nese titul: Pozvání k banketu, který pořádá Městská rada v Kra-
lupech n. Vlt. na počest vysvěcení chrámu Páně zbudovaného ku cti 
Matky Boží na nebe vzaté a sv. Václava v neděli dne 27. října 1895 v míst-
nostech hostinských p. Josefa Karbana v I. poschodí. Hodina oslavy však 
uvedena není.

JAN RACEK

Lobeček, Mostní ul., r. 1968.

Náměstí, r. 1910.

Pohled na Kralupy, r. 1905.
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Naši lidé 

 Jmenuji se Kristina Hynková, je 
mi 20 let a v DDM působím jako ex-
ternistka již 3. rokem.  Jsem absol-
ventkou osmiletého gymnázia v Kra-
lupech nad Vltavou a nyní studuji 
na VŠ Cevro Institut program Právo 
v obchodních vztazích. Aktivně jsem 
15 let tančila v Tanečním a pohybo-
vém studiu Zuzany Štarkové. Nyní 
se ve volném čase věnuji jezdectví. 
V letošním školním roce vedu dva 
taneční kroužky. Prvním je Krůček II., 
který je určen pro ty nejmenší ve 
věku od 4 do 6 let. Na kroužku se 
společně učíme první taneční a po-
hybové krůčky. Druhý kroužek se 
jmenuje Moderní tanec a je určen 
pro starší děti ve věku 9 až 13 let. 
Na těchto lekcích se spolu učíme 
základům moderního tance, který 
je možná pro některé zcela novým 
objevem. Jde o opak tanečních stylů 
jako je např. hip hop, či street dance. 
Moderní tanec je spíše umělečtější 
směr tance, kde se můžeme setkat 
s prvky contemporary, klasického 
tance, scénického tance apod. Oba 
kroužky se pod mým vedením aktiv-
ně zúčastňují několika vystoupení 
a děti z moderního tance se rovněž 
zúčastňují různých tanečních sou-
těží - jako je např. Slánské tančení. 

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

www.ddmkralupy.cz

Na malé i velké návštěvníky čekalo občer-
stvení, dílničky, vystoupení divadelního 

souboru ROLNIČKA a chůdaři v čele se sva-
tým Martinem a jeho koněm. Celou akci za-
končila ohnivá show před městským úřadem, 
která byla připravena skupinou CHŮDADLO.  
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří dora-
zili a vytvořili příjemnou podvečerní atmosféru. 

Dne 10. 11. 2022 proběhla 
Svatomartinská slavnost 
s lampionovým průvodem 
před DDM Kralupy
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ZŠ 28. ŘÍJNA

V e čtvrtek 3. listopadu měli naši druháci 
a čtvrťáci ve škole program od České 

spořitelny „Abeceda peněz – zvládneme to 
ve škole“. Ještě předtím si však vyzkoušeli 
online kvíz, kde měli dva průvodce, Tomá-
še a Alenku, se kterými plnili zadané úkoly. 
Při programu ve třídě si potom s lektor-
kou programu vysvětlovali, co znamenají 
pojmy jako například vyrovnaný rozpo-
čet, schodkový rozpočet, příjmy a výdaje, 
bankovky a mince, bankomat, a říkali si 
příklady z běžného života. Následovat bu-
de dokončení kurzu ve třídách společně 
s třídními učitelkami a zakončený bude 
opět online kvízem, abychom si ověřili, jak 

jsme si zapamatovali to, co během progra-
mu několikrát zaznělo. Vždyť finanční gra-
motnost je velice důležitá součást našeho 
života a je moc dobře, že s ní pracujeme již 
na prvním stupni ZŠ.

OLGA PROVAZNÍKOVÁ

Program „Abeceda peněz – ČS“

Branný den
ZŠ KOMENSKÉHO

Na Komendě se snažíme držet krok s do-
bou, a které slovní spojení se v dnešní 

době skloňuje více než nové technologie 
ve výuce? Jedním takovým kusem tech-
nologie je i virtuální realita, kterou jsme 
jako škola pořídili z prostředků Národní-
ho plánu obnovy. Ve škole jich nyní máme 
celkem 8, což našim žákům umožní ponořit 
se do výuky více než kdy předtím. Tyto 3D 
brýle jsme navíc doplnili i o nákup interak-
tivního programu Corinth 3D, který nám 
umožní vědomosti v odborných i jazyko-
vých předmětech přinést dětem doslova 
na dosah ruky. 

Nicméně již minulý rok jsme vyslali sig-
nál, že se hodláme držet tempa vývoje tech-
niky a objevování dalších dimenzí. Uspo-
řádali jsme totiž školní turnaj ve hře Beat 

Saber (hra pro virtuální realitu od českého 
studia Beat Games slavná po celém světě), 
kde žáci jasně prokázali, že mají před námi 
pedagogy jasný náskok, co se týče orientace 
v nových technologiích a celkově virtuálním 
prostoru. Věříme, že se z podobných soutěží 
stane určitá tradice a budeme moci každý 
rok korunovat nové šampiony a šampionky.

Vrátíme-li se zpět k samotné výuce za po-
moci virtuální reality, dá se říci, že tato no-
vá technologie má skvělé využití napříč vše-
mi výukovými předměty od přírodopisu, 
fyziky a matematiky počínaje a zeměpisem 
a jazykovými předměty konče. Možnosti se 
v tomto ohledu zdají být téměř neomezené. 
Na Komendě jsme již absolvovali školení 
od společnosti Corinth, kde jsme si mohli, 
jako pedagogové, veškeré funkce a možnos-
ti zapojení vyzkoušet. Mimo to se jednalo 
o ohromnou zábavu, a proto předpokládá-
me, že bude často docházet ve sborovně 
ke kolegiálním rozepřím, kdy si kdo bude 
brýle do hodin půjčovat.

Věříme, že nám podobné pokusy o za-
traktivnění výuky a posunutí toho, co si 
pod vzděláním představujeme, pomohou 
nadchnout děti více pro všechno, co jim 
svět nabízí, a budeme vše moci společně 
objevovat tak, jak by se v 21. století mělo. 
Současnost je již nyní postavená na porozu-
mění moderním technologiím a na schop-
nostech člověka tyto technologie poznat, 
pochopit a využít pro budoucnost. A taky 
je to zábava…

PETR BENDA A ONDŘEJ MIŇOVSKÝ

ZŠ V. HAVLA

V pátek 18. 11. se školou ráno rozezněl zvuk 
zvonku. U nás zcela nečekaně. Zvonění 

na začátku či konci hodiny nepoužíváme již 
několik let. Co to tedy znamená? Poplach! 
Evakuace školy. Začíná Branný den. Za chví-
li již všichni stojí nastoupeni na dvoře školy. 
Zhodnocení, návrat do tříd a následuje při-
pravený program. Letos trošku jinak.

Žáci 9. tříd připravili pro své spolužáky 
z prvních až třetích tříd aktivity na celé do-
poledne. Vzniklo šest zdvojených stanovišť 
v obou tělocvičnách a ve čtyřech třídách. 
Na nich si naši nejmenší vyzkoušeli postup-
ně překážkovou dráhu, hod na cíl, pohyb 
a orientaci v „neznámém“ prostoru, zásady 
a základy první pomoci, sbalili si evakuační 
zavazadlo, vyzkoušeli práci s mapou, ověřili 
si své znalosti z dopravní výchovy a pohybu 
na vozovce, seznámili se s prací IZS.

Pracovali ve skupinách a na stanovištích 
se postupně všichni vystřídali. Na závěr i ti 
nejmenší pomohli s úklidem tříd a tělocvi-
čen a společně se svými staršími spolužáky 
vyrazili na zasloužený oběd.

Ještě jedno pozvání
V pátek 2. 12. pořádáme od 14:00 hod. 
Vánoční dílny spolu s Vánočním jar-
markem. Přijďte se podívat, co všechno 
naši žáci dokážou vytvořit a můžete si po-
chutnat i na oblíbených palačinkách. Končit 
budeme kolem 17:00 hod. MGR. MARTIN LUKSÍK

Komenda a svět technologií

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO
srdečně zve na

Vánoční akademiI
dne 20. 12. 2022

od 17:00 hodin v aule školy.

Čekají na vás vystoupení našich žáků v době předvánoční.

Těšíme se na vás!
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ZUŠ KRALUPY

Adventní koncert 7. prosince 2022, 18:00 hodin kostel Kralupy n. Vlt.

Adventní koncert 13. prosince 2022, 17:30 hodin muzeum Kralupy n. Vlt.

Vánoční představení LDO 14. prosince 2022, 18:00 hodin velký sál KD Vltava

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční   22. prosince 2022, 18:00 hodin kostel Kralupy n. Vlt.

Tříkrálový koncert 4. ledna 2023, 18:00 hodin kostel Kralupy n. Vlt.

Bližší informace najdete na www.zuskralupy.cz. Děkujeme a těšíme se na shledanou!
LUBOŠ HARAZIN, ŘEDITEL ŠKOLY

Učíme se jinak

O učitelském povolání 
se říká, že je poslání

H ledání nových metod a zajímavých tipů 
do výuky by se mělo stát nedílnou sou-

částí života každé dobré školy. U nás takové 
příležitosti vyhledáváme, i proto jsme se sta-
li jedním z devíti partnerů v projektu spo-
lufinancovaném Krajským úřadem Středo-
českého kraje s názvem Systémová podpora 
škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného 
sociálně-kulturního prostředí. Projekt zahr-
nuje vzdělávací tréninky pro učitele i reali-
zaci třídních projektů. Zapojeno je u nás pět 
tříd na prvním stupni. Jejich nápady jsou 
skutečně kreativní. Jedna skupina se zamě-
řila na výrobu velkoformátových dřevěných 
obrazů, další navrhuje a barví lavičky, kte-
ré věnují psímu útulku a umístí i na naši 
zahradu, třeťáci se zamýšleli nad ekologic-
kým chováním, tříděním odpadů a rozvíjeli 
tak nejen svoji čtenářskou gramotnost, jiní 
vyrábí hmyzí domečky, nebo připravují fo-
tografickou výstavu zaměřenou na přírodu 

ve městě či v okolí školy. Výstupy práce dětí 
jsou opravdu překvapivé. A nejen to. Děti 
si svojí práce váží, samy jsou překvapené, 
co všechno dokáží, posilují tak spoluprá-
ci i toleranci v kolektivech. Uznání a pocit 

úspěchu zažijí i děti, které v běžném školním 
životě někdy selhávají. A na tom nám záleží. 
Předpokládáme, že do ledna všechna díla 
dokončíme a pozveme i veřejnost na jejich 
prohlídku. MICHAELA GLEICHOVÁ

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

T uto myšlenku zcela naplňuje paní uči-
telka Věra Bergerová. Celý profesní ži-

vot věnovala dětem na 1. stupni. Stále svým 
žákům pomáhá osobním a vlídným přístu-
pem vytvářet základy k dalšímu vzdělávání.

A za to jí děkují bývalí i současní žáci 
a kolegové.

Přejeme paní učitelce k významnému ži-
votnímu jubileu vše nejlepší.

PEDAGOGOVÉ ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Věruška
Když řeknete ve škole toto jméno, každého 
napadne právě tato paní učitelka. Mnohdy se 
divíte, jak může mít neustále úsměv na tváři. 
Stydíte se, že si třeba na něco postěžujete. 
Protože to ona nedělá. A upřímně? Chtěli 
byste mít její vitalitu a bystrý úsudek! To, že 
u nás učí, ochotně supluje a vytrhává nám 
neustále trn z paty, je už jen sladký bonus!

Děkujeme, Věruško, a přejeme hodně 
elánu do dalších dní. MICHAELA GLEICHOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

ZŠ a MŠ MOVERE
Přemyslova 352, Kralupy n. Vlt.

zve srdečně všechny
na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek 12. ledna 2023
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Paní Věruška oslavila 
neuvěřitelných  
80 let.
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Milí spoluobčané,
Mnozí z nás si jistě nedovedeme představit 
vstup do dalšího roku bez tříkrálového po-
žehnání. Stejně tak tomu bude i v první po-
lovině ledna 2023, kdy do ulic vyrazí koled-
níci s písní, připraveni přinést požehnání do 
vašich domovů. Potkat je budete moci nejen 

v Kralupech, ale i v okolních obcích. Tříkrá-
lová sbírka je největší veřejná sbírka v naší 
zemi, v regionu Kralupy n. Vlt. probíhá ka-
ždý leden už po dobu bezmála 20 let. Vaše 
dary budou použity na služby provozované 
Charitou Kralupy, pomoc seniorům, lidem 
s postižením nebo rodinám s dětmi v tísni. 

Tříkrálová sbírka 2023

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM

Máme to v  merku: Částečné zatmění 
slunce pozorovaly v  přímém přenosu 

z  terasy školy všechny třídy gymnázia, a  to 
díky asistenci nadšenců a  školeného astro-
noma z  řad studentů; ti instalovali daleko-
hled a  vyrobili kukátka z  papírových tácků, 
speciální fólie na pozorování Slunce a  suše-
nek Tuc. / Samá voda: Přečerpávací vodní 
elektrárnu Dlouhé stráně, která se řadí mezi 
nejvýznamnější české technické památky 
a největší stavby tohoto druhu na světě, jela 
obdivovat na svém podzimním výletě 3. P. / 
Rok se s rokem sešel a jsou tu zase Krabice od 
bot: Dárky pod stromeček dětem z kralupské 
nebo roudnické charity již tradičně chystají 

studenti a  učitelé gymnázia; seznam obda-
rovaných se tentokrát prodloužil o  pár dětí 
z Ukrajiny, které se zatím nemohou bezpeč-
ně vrátit domů. / Nevyměkli: Třicet účastníků 
programu DofE z gymnázií v Kralupech, Tábo-
ře a Litoměřicích strávilo deštivou noc a den 
v  kralupských Rusavkách; učili se tábornic-
kým dovednostem, pracovali s mapou a pro-
cvičovali si zdravovědu. / Studenti napříč ško-
lou se zapojili do soutěže Bobřík informatiky 
2022. / Přestaň se bát a pojď sem dál: Letoš-
ní Halloween byl pastva pro oči i gurmánský 
zážitek pro mlsné jazýčky; soutěžilo se o nej-
nápaditější kostým, mini povídku v angličtině 
i vykrajovanou dýni, k zakousnutí se podávaly 
tematické, doma pečené, dobroty. / Cesta 
na jihozápad: Jedenáct septimánů odjelo na 
studijní pobyt Erasmus do španělské Galície. 

/ Vše se dá naučit: Jak se učit a organizovat 
si čas vysvětlovala prvním ročníkům psycho-
ložka Pavla Cimlerová. / Online konference 
Future Port Youth se zúčastnili studenti vyšší-
ho gymnázia; akce se letos věnovala rozšíře-
né realitě, životu s  roboty, umělé inteligenci, 
budoucnosti energií a informací. / Fronta na 
MaSo: Tým Dvořan, ve složení kvartánů Pa-
vel  M., Adéla Š., Jakub H. a  Jaroslav S., se 
umístil na 41. místě z  254 družstev v  týmové 
matematické soutěži pro žáky šestých až de-
vátých tříd MaSo.  KLÁRA SIKOROVÁ

L etos se už po jedenácté koná akce Vá-
noční krabice od bot, která zajišťuje vá-

noční radost dětem z charit v Kralupech 
a Roudnici. Dárky se tak dostávají dětem, 
které by jinak nejspíš žádné nedostaly.

Každému dítěti by se na Vánoce mělo spl-
nit alespoň malé přání. Třeba takové, jaké 
se vejde do krabice od bot. Do obdarování 
dětí z azylových domů a terénních progra-
mů charity Kralupy nad Vltavou a Roudni-
ce nad Labem se mohou zapojit jednotlivci 
i celé rodiny nebo firmy.

Na třech sběrných místech se tak shro-
máždí desítky balíčků, které před Vánoci 
poputují do charitních organizací. Mnohé 
z krabic obsahují také osobní přáníčka pro 
obdarované.

Akce už u mnoha dárců představuje stá-

lou tradici. Někteří dárci dokonce zapojují 
své známé a sami od nich dárky vyzvedáva-
jí a balí. V minulých letech se přidaly i škol-
ní třídy, které společnými silami sestavily 
několik balíčků.

A jak je možné se k akci připojit? Na za-
čátku listopadu byl na facebooku akce zve-
řejněn seznam přání, ke kterým se zájemci 
přihlašují pomocí jednoduchého formuláře 
a posléze balíčky do 9. prosince doručí na 
sběrná místa. 

V krabicích se objevují především hrač-
ky nebo sportovní pomůcky, pro starší děti 
pak třeba kosmetické potřeby nebo sluchát-
ka, oblíbené jsou také permanentky do po-
silovny nebo kreativní potřeby.

Některé děti dárky dostanou na předvá-
nočních charitních besídkách, ale rodinám 

ZŠ JODLOVA

N aše škola chystá tento měsíc každoroč-
ní, tradiční, Vánoční besídku, která se 

letos, po téměř třech letech, uskuteční opět 
i pro veřejnost, především tu rodičovskou. 
Pro některé děti to tak bude vůbec popr-
vé, co budou moci svá vánoční vystoupení 
předvést před svými rodiči a známými. Ná-
cvik besídky zahájily jednotlivé třídy a sku-
pinky již několik týdnů před samotným ko-

náním, aby měly na přípravu dostatek času. 
Nácvik je oblíbenou aktivitou nejen pro uči-
tele, ale zejména pro samotné děti, které se 
tak mohou realizovat v činnostech jako je 
tanec, zpěv, herecké etudy a spousta dal-
ších. Rády se podílejí i na samotných pří-
pravách masek, kostýmů nebo kulis. Moc 
se těšíme, že se besídka povede a bude po-
těšením nejen pro diváky, ale i účinkující. 

Využíváme tímto příležitost i vám všem 
ostatním popřát krásné a pohodové Vánoce 

Listopad na DG

Konejte dobro s projektem Krabice od bot

Vánoční besídka na ZŠ Jodlova
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žijícím v azylovém domě je Ježíšek doručí 
až pod stromeček. JOHANA KADEŘÁBKOVÁ

Více informací: FB událost RC Havránek 
„Vánoční krabice 2022“ nebo e-mail: 
vanocnikrabice@gmail.com

a mnoho štěstí do nového roku 2023. Žáci 
a pedagogové ZŠ Jodlova. 

BC. HANA MAZOCHOVÁ, 

UČITELKA A ASISTENTKA PEDAGOGA

Pokud byste si návštěvu koledníků chtěli ob-
jednat na konkrétní čas, je to možné na čísle: 
724 170 796 nebo na e-mailu: centrum@nase-
farnost.cz. Zároveň vás srdečně zveme na Tří-
králový koncert, který se uskuteční ve středu  
4. 1. 2023.

Za vstřícnost a veškeré příspěvky pře-
dem děkujeme.

TÝM CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU
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PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří oslaví 
V PROSINCI 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

Jaroslav Kamarýt (dodatečné přání)

František Rebec

Jan Boudník

Karel Braum

Jiří Pouzar

Václav Viktorin

Věra Strunecká

Iva Neužilová

Mária Hendrychová

Eva Doubková

85 let 
Jiřina Řezníčková

Eva Aptová

90 let

Květa Rosíková

Jana Víšková

Marie Hegrová

91 let

Božena Zemanová

Marie Kovalčíková

Blanka Matějková

92 let Anna Spálenská

95 let Ing. Josef Stupka

97 let Marie Léblová (dodatečné přání)

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

14. 10. Jaroslav Křeček 78

20. 10. Emil Dvořák 95

20. 10. Iva Nováková 75

3. 11. Karel Horák 88

9. 11. Josefa Kostelníčková 87

11. 11. Marie Vidímová 96 

Smutným dnem pro nás zůstává 
6. prosinec. Je to již rok, co 
nás navždy opustila milovaná 
maminka, babička, tchyně 
– paní ANNA HANZLÍKOVÁ, 
která odešla za svým drahým 
manželem JOSEFEM 
HANZLÍKEM, na kterého s láskou 
vzpomínáme již dlouhých  
19 let. Kdo jste je znali, prosím, 
vzpomeňte s námi. Děkují dcera  
a syn s rodinami. 

První prosinec je dnem, kdy si 
připomínáme, že nás navždy 
opustila naše milovaná maminka 
paní JARMILA MERHAUTOVÁ. 
Letos je to již 12 let. S láskou 
vzpomínají dcery Anuš a Ivanka 
s rodinami. 

Dne 17. 12. 2022 to bude již 
10 let, kdy jsme se společně 
rozloučili s panem JANEM 
MERHOUTEM. Naše spojení 
s Honzou je pevné, plné lásky, 
která nikdy neodejde. Prosím 

přátele a spoluhráče z tenisového klubu, aby 
zavzpomínali s námi. Děkuji, manželka Lucka  
a syn Marek s rodinou. 

Dne 11. 12. uplyne pět let, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek 
a dědeček JOZEF REVŤÁK. 
S velkou láskou vzpomíná rodina. 

Již tři roky uplynou 5. 12. ode 
dne, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, 
babička, manželka, paní LENKA 
VOSÁHLOVÁ. Věnujte jí prosím 
s námi milou vzpomínku. 

Děkujeme. Manžel Lubomír s dcerami.

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

vás zve na vycházku kolem Hradčanského náměstí
Kdy? V sobotu 10. prosince 2022

Projdeme se kolem náměstí. Budeme si po-
vídat o  palácích po jeho obvodu. Určitě znáte 
například Salmovský palác, Schwarzenberský 
palác, Toskánský palác, Martinický palác, Lose-
novský palác, Arcibiskupský palác a samozřej-
mě areál Pražského hradu. Vyprávět nám o nich 
bude PhDr. Eva Havlovcová. 

Odjezd z  kralupského nádraží bude již tra-
dičně v 8:42 hod. na Masarykovo nádraží. Dále 

budeme pokračovat metrem na Národní třídu, 
odkud pojedeme tramvají číslo 22 do stanice 
Pohořelec a Loretánskou ulicí dojdeme na Hrad-
čanské náměstí, kde se u  Mariánského sloupu 
v  10:30 hodin sejdeme s  mimokralupskými 
a PhDr. Evou Havlovcovou. 

Tato vycházka je realizována s finanční pod-
porou MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila Milena Vovsová.

Výbor spolku přeje všem členům 
a příznivcům krásný a pohodový 
advent, příjemné vánoční svátky 
a hodně zdraví do nového roku.  
Na další společné setkání se těší 
členky výboru.

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

 PODĚKOVÁNÍ všem pracovníkům Pohřeb-
ního ústavu Cibulka a celému týmu pracov-
níků Domu s pečovatelskou službou Kralupy 
za vstřícný a empatický přístup v průběhu 
posledního rozloučení s panem Miroslavem 
Lisou. Manželka Anna a dcery s rodinami.

 PRODÁM řadovou garáž v Kralupech nad 
Vltavou (Lobeček), 19 m2, zavedená elek-
třina, cena: 350 000 Kč, kontakt: 604 743 850.

 VÝHRA VE SPORTCE
Chcete podstatně zvýšit svou šanci vý-
hry ve Sportce? Piště SMS nebo volejte na 
720 948 530. Ozvu se vám zpět. 

 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

vzpomínky

jubilanti soukromá inzerce

rodáci

�

�

� �
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VŠEM ČLENŮM 
KRUHU PŘÁTEL 
PRAHY  
I ČTENÁŘŮM 
KRALUPSKÉHO 
ZPRAVODAJE 
PŘEJEME 
KLIDNÉ VÁNOČNÍ 
SVÁTKY, HODNĚ 
ZDRAVÍ  
A POHODOVÝ 
ROK 2023.

NOVÉ  
KALENDÁŘE 
MĚSTA
Infocentrum MěÚ 
Kralupy nad  
Vltavou nabízí k 
prodeji velký ná-
stěnný kalendář 
města (A3). 
Cena: 300 Kč.
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L etošní rok byl pro 
kralupské judis-

ty jedním z nejúspěš-
nějších v jeho, více než 
padesátileté, historii. 
22. a 23. 10. se konaly 
přebory České repub-
liky jednotlivců. Sítem 
kvalifikace se probojo-
valo sedm kralupských 
závodníků. Bohužel 
dva se nemohli zúčast-
nit z důvodu zranění. 
Na těchto přeborech vy-
bojovala Tereza Tlustá 
v kategorii mladších žá-
kyň bronzovou medaili. Druhý 
den jsme v kategorii staršího 
žactva slavili obrovský úspěch, 
když naši závodníci dvakrát 
stanuli na nejvyšším stupínku. 
První medaili doslova vydře-
la Ella Vrbská, v jejím finálo-
vém souboji nebylo rozhodnu-
to v základní zápasové době, 
následovalo golden score, ani 
zde se žádné závodnici nepoda-
řila bodovaná akce, a tak mu-
seli výrokem rozhodnout roz-
hodčí, a ten vyzněl jasně pro 
Ellu. Odpoledne nastoupil na 
tatami Jirka Šmerák a celkem 
suverénně si dokráčel pro dal-
ší zlato pro naše barvy. Jirka 
i Ella zároveň vyhráli dlouho-
dobou soutěž Českého poháru. 
6. 11. se v Brně konal přebor 
České republiky družstev star-
ších žáků. Využili jsme pravidlo 
o možném hostování závodníků 
ze Středočeského kraje. Prvním 
soupeřem byl oddíl z České Lí-
py, naši kluci si docela věřili, ale 
přišla studená sprcha - prohra 

5:4, tedy tím nejtěsnějším roz-
dílem. Naštěstí jsme bojovali 
ještě v repasáži o třetí místo. 
Postupně se nám podařilo pora-
zit týmy SK TORI Judo Brno 7:2 
a ENERGY JUDO TEAM z Hra-
nic na Moravě 5:4. V boji o třetí 
místo nás čekal velmi silný tým 
SKKP Brno. Po prvních třech 
vahách to nevypadalo vůbec 
dobře, prohrávali jsme 3:0, po 
pěti 4:1, naštěstí tým podržely 
těžší váhy a skóre otočily na 5:4. 
Dalším úspěchem je postup 
mužů do 1. ligy (2. nejvyšší 
soutěž), kdy družstvo je složeno 
převážně z odchovanců oddílu. 
V našem oddíle sportují děti 
od čtyř let, ti nejmenší se učí 
základní pohybové dovednosti 
a teprve potom se učí těm ju-
distickým. Dveře nezavíráme 
před nikým, některé děti i do-
spělí sportují jen pro radost - 
bez ambicí na ty nejvyšší stu-
pínky, ale i ti mají u nás místo.

KATKA HRONOVÁ

Úspěch kralupského juda

LEDNÍ HOKEJ
Krajská liga

HK Kralupy – Slavoj Velké Popovice 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 7. Kaprál (Verbík R., David), 12. Bradáček (Řehák), 29. Řehák (SN), 60. Verbík J. (Verbík R.) – 33. 
Žoha (Vacek), 49. Freisler (Synáč)

HK Kralupy – HK Easy Flyers Králův Dvůr 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Hampl, 24. Bradáček (Hampl, Verbík J.), 27. Kučera (Prášek, Štibran), 28. Hampl, 
36. Štibran (Stupka, Kučera)

HC Rakovník – HK Kralupy 8:0 (4:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Šíma T. (Benda, Kovařík), 9. Kos (Vlk, Kovařík), 16. Kovařík (Kos, Drda), 17. Benda, 
26. Kounovský (Macháček), 36. Nekvinda (Šíma M., Šíma T.), 49. Kos (Kovařík, Vlk), 54. Šíma T. (Najman)

HK Lev Slaný – HK Kralupy 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Ujfaluši, 18. Sekera, 27. Vodička, 60. Kolář (Vodička) – 11. Soukup (HUsarik), 15. 
Bradáček (Čurda), 39. Stupka (Chládek)

FOTBAL
I. A třída

FK Kralupy 1901 – SK Chlumec 0:2 (0:1)

Branky: 44. Šípek Ondřej, 58. Nedvěd Dominik

FK Kosoř – FK Kralupy 1901 4:0 (2:0)

Branky: 25. Vladyka Tomáš, 31. Černý Milan (pen.), 70. Černý Milan, 90. Brož Marek

FK Kralupy 1901 – Kovohutě Podlesí 3:1 (1:0)

Branky: 32. Krejza Luboš, 48. Junek Petr, 84. Junek Petr (pen.) – 78. Jiránek Jan

SK Slaný B – FK Kralupy 1901 0:1 (0:0)

Branky: 82. Hemr David

III. třída

FK Kralupy 1901 B – TJ Řepín 0:2 (0:1)

Branky: 34. Sítař Adam, 90. Kiceluk Antonín (pen.)

FK Kralupy 1901 B – TJ Řepín 0:2 (0:1)

Branky: 34. Sítař Adam, 90. Kiceluk Antonín (pen.)

FK Kralupy B – TJ Sokol Horní Počáply 4:0 (2:0)

Branky: 20. Šebesta Filip, 30. Kinter Richard, 71. Zabilanský David, 86. Klier Denis

AFK Hořín – FK Kralupy 1901 B 6:2 (2:0)

Branky:26. Žemlička Štěpán, 45. Machek Petr, 53. Polanský Richard, 54. Polanský Richard, 68. Machek 
Petr, 84. Polanský Richard – 80. Pakandl Vojtěch, 88. Lžičař Jaroslav

IV. třída

FK Čechie Kralupy – TJ Sokol Uhy 5:0 (3:0)

Branky: 64. Vydra Jakub, 44. Kovář František, 38. Pospíšil Martin, 15. Janík Vojtěch, 84. Dobiáš Dalibor

Sokol Hostín – FK Čechie Kralupy 1:3 (0:3)

Branky:  89. Majerech Petr – 4. Kovář František, 32. Moravec Lukáš, 42. Dobiáš Denis

FK Čechie Kralupy – TJ Sokol Dolany B 6:0 (3:0)

Branky: 4. Kovář František, 21. Pospíšil Mikuláš, 27. Kovář František, 64. Vydra Jakub (pen.), 80. Janoušek 
Filip, 89. Gaško Martin

TJ Sokol Dřínov – FK Čechie Kralupy 1:5 (0:2)

Branky: 78. Pelíšek Ondřej – 25. Prášil Milan, 27. Janoušek Filip, 55. Kovář František, 60. Kovář František, 
70. Janík Vojtěch

FLORBAL
Divize

FbC Barracudas Slaný - Kralupy Wolves 4:9 (2:1, 1:6, 1:2)

Branky: 5. Lukáš Reymar, 12. Alois Burian, 29. David Mistrík, 51. Tomáš Richtr – 18. Marek Čejka, 21. 
Marek Čejka, 27. Pavel Procházka, 33. Jan Michálek, 34. Jakub Hájek, 37. Jan Suk, 38. Petr Husťák, 45. 
Jan Suk, 54. Kristián Malík;

Kralupy Wolves – Florbal Ústí B 9:8 (3:4, 4:2, 2:2)

Branky: 17. Jan Řehák, 18. Petr Husťák, 19. Filip Janouch, 26. Jakub Hájek, 30. Petr Husťák, 32. Pavel Pro-
cházka, 32. Jan Michálek, 41. Petr Husťák, 44. Jan Suk – 1. Vladimír Štorek, 1. Jindřich Grosse, 12. Filip 
Kučaba, 13. Jindřich Grosse, 30. Leoš Nergl, 34. Leoš Nergl, 51. Jan Simeon Kimmer, 56. Hynek Nikolič

Sportovní zpravodajství
(21. 10.–13. 11. 2022) (kompletní přehled najdete 

na www.kralupskyzpravodaj.cz)
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PŘIJME PRACOVNÍKA ADMINISTRATIVY PRO SPRÁVU AREÁLU
Možné na poloviční úvazek

Požadujeme práci na počítači a min. středoškolské vzdělání
Vaše CV zasílejte na adresu info@montako.com 

 nebo tel.: 602 354 772v Neuměřicích nabízejí svou náruč dětem od 18 měsíců do 6 let. Vítány 
jsou batolata s plenkami i předškoláčci. Náš koncept je jednoduchý - každé 
téma probíráme v kontextu a pomocí různorodých aktivit. Dítě si u nás volí, 
jakou cestou se bude učit - pohybem, říkankou, smysly, čtením, divadlem, 
písničkami, výtvarnými činnostmi, pokusy, manipulačními hrami, činnostmi 
z praktického života aj. Velké plány máme i s dospěláky! Chystáme pro 
ně vzdělávací semináře, pravidelné schůzky, akce v podobě zahradní 
slavnosti, adventního setkání i seznamovák. Do svého hnízda přijímáme 
nová ptáčata po celý rok na celodenní i půldenní docházku. Zaleťte se  
k nám podívat na individuální prohlídku každý všední den od 7 do 17 hodin."

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA:

Nově otevřené 
dětské skupiny 
Hnízdečko 
a Hnízdečko 2

 www.dshnizdecko.cz

 FB: @ds hnizdecko

     TEL.: +420 737 802 200
Z Kralup 11 minut autem a vlakem 13 minut 
(vlaková zastávka 300 metrů od školky).

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
pro dědická řízení, majetková vyrovnání, banky, 

soukromé klienty, odborné konzultace

Ing. arch. Hana Blahůšková
Makarenkova 496, 278 01 Kralupy nad Vlt.

Tel.: 605 921557, e-mail:hanka.bl@seznam.cz

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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