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Co ovlivňuje cenu tepla v našem městě?3-4
Rozpočet města pro rok 2023 je nejvyšší v historii.4
O dotační programy na podporu zájmových aktivit  
a celoroční činnost sportovních spolků lze žádat do 10. 2. 
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uzávěrky vydání�

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Vážení a milí,
je tu únor, kéž by byl bílý, aby pole zesílila a lyžaři mohli 
dohnat svoje manko :).

Snad nebude mrazivý až moc, abychom tolik neproto-
pili. O nárůstu cen tepla pojednávají články na str. 3-4, na-
jdete zde vysvětlení cenotvorby od dodavatele - společ-
nosti Tamero, komentář místostarosty Vojtěcha Pohla i vy-
jádření ředitelky Městského bytového podniku. 

S počátkem roku je znám rozpočet města, jak Kralupy 
hospodařily vloni, co je největší položkou pro letošek? 
Více na str. 4. 

Pokud jste zvědaví, kdo tvoří a předsedá komisím rady 
města a výborům zastupitelstva města, otočte na str. 5.

Další z aktuálních agend jsou dotační programy na podporu zájmových aktivit a ce-
loroční činnosti sportovních spolků, pokud se vás týkají, neváhejte o ně zažádat, po-
drobnosti jsou popsány na str. 6-7.

Na konci ledna si připomínáme výročí infocentra, letos již patnácté, jaké byly jeho 
začátky, jaké služby nabízí dnes? O tom vypráví str. 10-11.

slovo úvodem�

u RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Kralupy nad Vltavou - Asistent prevence kriminality 
- 2023“ z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2023 s celkovými náklady 642 900 Kč, 
z toho požadovanou dotaci ve výši 578 400 Kč a zá-
vazek spolufinancování projektu ve výši minimálně 
10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to 
minimálně 64 500 Kč.
u RM  schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS - 2023" z Pro-
gramu prevence kriminality 2023 s celkovými náklady 
60 130 Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 54 110 Kč 
 a závazek spolufinancování projektu ve výši minimál-
ně 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu,  
a to minimálně 6 020 Kč.
u RM pověřila starostu města Libora Lesáka pode-
psáním smlouvy o spolupráci při realizaci programu 
REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost s 
nadačním fondem NOVÉ ČESKO, se sídlem Eliášova 
274/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 24697486.
u RM doporučila ZM schválit poskytnutí individuální 
neinvestiční dotace na energie pro Záchrannou služ-
bu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 
49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, ve výši 450 000 Kč a uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy a její předložený text o poskytnutí individuál-
ní dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).
u  RM doporučila ZM schválit poskytnutí indi-
viduální investiční dotace na nákup defibrilátoru  
pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralu-
py nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 
33, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 678 590 Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text 
o poskytnutí individuální dotace na základě § 10a 
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 
(Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 6322 (In-
vestiční transfery spolkům).
u RM schválila uzavření dodatku č. 3 k SOD č. ob-
jednatele: RISML/00075/2022, ze dne 2. 5. 2022, 
se zhotovitelem díla společností Bohemik s. r. o., se 
sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021. 
Předmětem dodatku je prodloužení doby realizace díla 
(krytého plaveckého bazénu) do 28. 2. 2023 (termín 
navržený zhotovitelem).
u RM schválila podání žádosti o dotaci na akci 
„Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukraji-
ny leden – červen 2023“ z MŠMT.
u RM odsouhlasila návrh úpravy organizace provo-
zu MŠ Dr. E. Beneše v období červen až srpen 2023, 
z důvodu rekonstrukce elektrorozvodů a kuchyně v 
budově J. Holuba.
Červen 2023
Provoz mateřské školy Dr. E. Beneše, detašované pra-
coviště J. Holuba 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
bude, na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, v platném znění a po projednání se
zřizovatelem, p ř e r u š e n, a to na období od 5. června 
do 24. srpna 2023.
Červenec 2023
V měsíci červenci 2023 bude probíhat prázdninový 
provoz v budovách E. Beneše a U Jeslí pro přihlášené 
děti z celé školky.
Srpen 2023
Předškolní vzdělání dětí z budovy J. Holuba v měsíci 
srpnu 2023 proběhne v budově E. Beneše v běžném 
provozním režimu.

veř. jednání zastup.�
 6. 2. 2023 v 17:00 hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.
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Ačkoli je zima, a ven se nám mnohdy nechce, můžeme 
se oblažit myšlenkami na teplejší kontinent. Proto nasajte 
atmosféru rovníkové Keni z vyprávění Karla Laváčka (str. 
12-13).

Bližší a reálnější cíl pro zahřátí těla je ovšem Maďarsko, 
ráj termálů,  tip na prodloužený víkend najdete na str. 14. 
Je velmi důležité najít si na sebe čas a „vypnout“, abyste 
měli následně energii třeba na péči o své blízké. Pokud 
chcete načerpat detailní know-how, navštivte přednášku 
RHG, která se bude věnovat sociálně-zdravotní péči (po-
zvánku najdete na str. 15). Sama jsem první kolo před-
nášky v prosinci navštívila a mohu o ní referovat jen v su-
perlativech. Budete překvapeni, kolik možností domácí 

péče existuje, navíc máte možnost konzultovat svoji konkrétní situaci. 
Á propós... Kralupané, jedna záludná otázka na závěr :). Znáte původ jména Kra-

lupy? Pokud ne, honem na str. 14. Vysvětlení vědců však přijímejte s rezervou...  Jak 
říkával Elbert Hubbard: „Neberme život příliš vážně, stejně z něho nevyvázneme živí ;).

 ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA KZ
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■ Co stojí za meziročním 
nárůstem ceny o 100 %? 
Proč mají Kralupští rozdílné 
ceny v rámci primárního 
a sekundárního rozvodu? Jak je 
to s rozpočítáváním tepelných 
ztrát při distribuci? Jak jsme 
na tom s cenou ve srovnání 
s jinými městy? O odpovědi 
jsme požádali kompetentní 
osoby – ředitele dodavatelské 
společnosti Tamero Invest, 
místostarostu Vojtěcha Pohla 
a ředitelku Městského bytového 
podniku…

Vážení odběratelé,
o vysokých cenách energií se toho za po-
slední rok napsalo a namluvilo mnoho. Bo-
hužel je to věc, která se dotýká nás všech, 
a musíme se s ní nějak poprat. Vysoké ce-
ny nás trápí nejen z pohledu občanů, ale 
i  z  pohledu českého průmyslu, který díky 
vysokým cenám energií přestává být kon-
kurenceschopný. 

Teplárna TAMERO INVEST se vždy chová 
zodpovědně. Rozumně a  uváženě inves-
tuje do nových úsporných a ekologických 
technologií a  dodržuje platná nařízení 
a normy pro výrobu a distribuci tepla. Ja-
ko jedni z prvních v republice jsme již před 
více jak 23 lety odstavili uhelné kotle a při-
spěli tak k tomu, aby se nám všem v Kralu-
pech a okolí lépe žilo. Za posledních 10 let 
jsme provedli kompletní rekonstrukci pod-
zemních horkovodních rozvodů a výmění-
kových stanic ve městě (kromě krátkých 
úseků, které budou dokončeny v následu-
jících letech). Do této rekonstrukce bylo in-
vestováno 100 milionů korun a výsledkem 
je snížení ztrát tepla na rozvodech na mé-
ně než polovinu, současně minimalizace 
nákladů na jejich provoz a údržbu. Všech-
ny tyto kroky vedou k  tomu, že občané 
Kralup mají dlouhodobě jedny z nejnižších 
cen tepla (vyráběného ze zemního plynu) 
v republice. 

Cena tepla je kalkulována podle pravidel 
stanovených v  cenovém rozhodnutí Ener-
getického regulačního úřadu. Cenové roz-
hodnutí stanovuje, jaké náklady a jaký zisk 
lze do ceny tepla zahrnout. Do ceny tepla 
pro rok 2023 navíc vstupuje Nařízení vlády 
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimo-
řádné tržní situaci - tzv. cenové stropy.

Protože je nyní velice těžké predikovat, 
jaká bude cena zemního plynu v průběhu 
letošního roku, byla předběžná cena tepla 
pro rok 2023 kalkulována s cenou zemního 
plynu stanovenou nařízením vlády. 

Pokud dojde v  průběhu roku k  poklesu 
ceny zemního plynu a její stabilizaci, bude 
výsledná cena nižší. V případě významné-
ho snížení ceny plynu bychom ještě v prů-
běhu roku provedli aktualizaci kalkulace 
předběžné ceny.

Cena zemního plynu již pravděpodob-
ně nikdy nebude tak nízká jako v  letech  
2013-2021, ale věříme, že brzy klesne na při-
jatelnou úroveň pro nás všechny.

Vzhledem k častým dotazům, které v sou-
časné době dostáváme, se pokusím na 
některé ve stručnosti odpovědět:

Proč je cena tepla tak vysoká, když 
Tamero prodává odpadní teplo?
Teplárna neprodává odpadní teplo, veš-
keré prodané teplo je vyrobeno na kotlích 
spalováním komerčního paliva, v  našem 
případě většinou zemního plynu.

Proč Tamero zdražuje? 
Cena tepla je závislá hlavně na ceně zem-
ního plynu a na ceně emisních povolenek. 
Jelikož cena plynu i  emisních povolenek 
vzrostla, musí vzrůst i cena tepla.

Můžete sdělit nákupní cenu plynu?
Nákup plynu v tak velkých objemech, kte-
ré realizuje naše teplárna, probíhá podle 
cen na energetické burze, kde se obcho-
duje plyn na různá časová období a cena 
se mění z minuty na minutu. V  jeden oka-
mžik můžeme například nakoupit plyn pro 
dnešní den, na příští měsíc, na třetí kvartál 
a pro rok 2024. Výslednou cenu tak známe 
teprve, až když je měsíc ukončen. Z tohoto 
důvodu také na začátku roku zveřejňuje-
me předběžné ceny tepla a až začátkem 
následujícího roku kalkulujeme cenu podle 
skutečných nákladů. Rozdíl mezi skutečnou 
a předběžnou cenou je pak vzájemně vy-
účtován.

Jaké má Tamero náklady na výrobu 
tepla, může uvést rozpad ceny pro 
občany, z čeho se skládá? Jakou 
položku tvoří údržba, servis… Jak tvoří 
přirážku.
Největší položky v ceně tepla jsou variabilní 
náklady, konkrétně náklady na zemní plyn 
a  emisní povolenky. Náklady na údržbu 
a provoz jsou v řádu jednotek korun v jed-
nom GJ tepla. Výši přiměřeného zisku sta-
novuje cenové rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu.

Převezme Tamero od města sekundéry?
Teplárny naší velikosti neprovozují sekun-
dární rozvody, to je parketa bytových druž-
stev.

Proč Tamero nevyrábí z něčeho jiného 
než z drahého plynu – uvažovali jste 
o uhlí/mazutu? Není to výhodnější? 
Ceny, a  hlavně dostupnost jednotlivých 
paliv, průběžně monitorujeme, náhradní 
palivo je spíš otázka dostupnosti než ceny.

Návrat ke spalování uhlí nezvažujeme, 
nebylo by to ekonomické. Také by to ne-
bylo v  souladu s naší strategií udržitelného 
rozvoje. 

Uhlí je v Evropě nedostatek a dováží se 
z Austrálie a Jižní Ameriky, výstavba uhelné-
ho kotle by trvala 3-5 let.

Evropa v  budoucnu s  uhlím nepočítá, 
jako přechodné palivo k  bezemisní ener-
getice bude sloužit následujících 10-20 let 
zemní plyn. 

Má Tamero oproti jiným městům nižší/
vyšší cenu tepla?
Dle dostupných statistik jsou ceny tepla Ta-
mera pod celorepublikovým průměrem. 

PETR ŠTOREK, 

VÝKONNÝ ŘEDITEL,  

teplárna TAMERO INVEST s. r. o.

Vyjádření teplárny TAMERO INVEST s. r. o. k předběžným cenám tepla pro rok 2023

Co ovlivňuje cenu tepla v našem městě?
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Odpovídá Mgr. Hana Bínová, ředitelka Měst-
ského bytového podniku v Kralupech n. Vlt…

Město Kralupy n. Vlt. je vlastníkem sekundár-
ních rozvodů v délce 2 km, prostřednictvím 
kterých je rozváděno teplo a teplá voda 
koncovým odběratelům v lokalitách  Lobe-
ček, sídl. Cukrovar a částečně na Hůrce. 
Městský bytový podnik (MěBP), příspěvková 
organizace, byl svým zřizovatelem městem 
Kralupy pověřen, aby zajišťoval licenco-
vanou činnost v odvětví rozvodu tepelné 
energie. To znamená, že v lokalitách, kde je 
veden sekundární rozvod MěBP, funguje jako 
mezičlánek mezi výrobcem tepla spol. Ta-
mero Invest s. r. o. a koncovým zákazníkem.
Naším úkolem je provádět na sekundárních 

rozvodech opravy, výměny potrubí, arma-
tur, měřidel spotřeby a v neposlední řadě 
vyúčtovávat spotřebu dle jednotlivých od-
běrných míst. Náklady na tuto službu tvoří 
rozdíl mezi cenami na primárních a sekun-
dárních rozvodech.
Cenu tepelné energie rozváděné MěBP, 
která je tvořena v souladu se zákonem č. 

526/1990 o cenách a platnými cenovými 
rozhodnutími Energetického regulačního 
úřadu, tvoří ekonomicky oprávněné nákla-
dy: nakoupená tepelná energie od Tamera 
Invest s. r. o., náklady na opravy a údržbu, 
správní režie a přiměřený zisk. Zisk je zpětně 
využíván výhradně k investování do oprav 
a udržování sekundárních rozvodů.

Významné položky:
 příspěvky na provoz a dotace zřízeným a založeným právnickým 
osobám  .................................................................... téměř 142,9 mil. Kč;
 dotační program na podporu sportu  ...............................  8,6 mil. Kč;
 dotační program na podporu zájmových aktivit  ...........  1,9 mil. Kč;
 rekonstrukce Čechovy ulice, III. etapa  ...........................  28,0 mil. Kč;
 nákup cisterny pro SDH Kralupy  ........................................  8,8 mil. Kč;

 údržba zeleně  ....................................................................  16,2 mil. Kč.
 elektrická energie (veřejné osvětlení, semafory  
   a kamerový systém)  ..........................................................  14,0 mil. Kč;

Předpokládaný přebytek rozpočtu za rok 2022 činí téměř 132 mil. Kč. 

MIROSLAV RAIF, VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU MĚÚ KRALUPY

■ Město bude v roce 2023 hospodařit s předpokládanými příjmy a výdaji ve výši 739,8 mil. Kč.  
Na investice do rozvoje města směřuje rekordních 357,2 mil. Kč. Letošní rozpočet je nejen nejvyšší,  
ale i nejvíce proinvestiční, kdy investiční výdaje města tvoří 48,2 % celkového objemu rozpočtu.

Na dotazy občanů k cenám tepla odpovídá Vojtěch Pohl, místostarosta města:

Proč je na primárních rozvodech o 100 Kč levnější cena tepla než na sekundárních rozvodech?

Rozpočítávají se na občany tepelné ztráty 
při distribuci?

Maximální ztrátovost na potrubí je 15 %, a to 
pouze v místech, kde ještě nedošlo k jeho re-
konstrukci. Tato ztráta je v ceně tepelné ener-
gie na sekundárních rozvodech rozpočítána.

Co následky havárie na sekundárním po-
trubí na sídlišti Cukrovar?

Ztráta byla hrazena z hospodářského výsled-
ku Městského bytového podniku v Kralupech 
nad Vltavou, ten vzal (po odsouhlasení Ra-
dou města Kralupy) havárii finančně na sebe. 
Město ví, že zdejší situace je již několik let ne-
vyhovující. K nápravě bylo třeba zrevidovat 
projektovou dokumentaci na přestavbu a 

rekonstrukci tamějších sekundérů. Nyní město 
podalo žádost o stavební povolení, na zákla-
dě něhož je možné žádat o dotaci na obno-
vu rozvodů. Snahou města bude žádost v co 
nejkratším čase zprocesovat a pokud bude 
dotace přiznaná, rekonstrukce může být za-
hájena (pravděpodobně v létě 2024).  

Je v plánu převod sekundérů na Tamero?

Pokud by město chtělo Tameru sekundární 
rozvody přenechat, bylo by to s doplatkem 
v řádech milionů korun na jejich opravu. 
Tamero nemá zájem na jejich vlastnění. Jak 
jsem zmínil výše, město má nyní v úmyslu po-
dat žádost o dotaci na Ministerstvo průmys-
lu a obchodu v rámci Národního plánu ob-

novy na rekonstrukci rozvodů na Cukrovaru. 
Ale je třeba si uvědomit, že ani jejich rekon-
strukce nepřinese občanům zlevnění tepla, 
ovšem přinese úsporu energie a eliminaci 
zmiňovaných ztrát.

A co ceny tepla v Kralupech a jinde?

Kralupy zaznamenaly meziroční 100% nárůst 
ceny, jako všude jinde, kde výrobci tepla po-
užívají jako hlavní surovinu plyn. Loňská cena 
v Kralupech byla relativně levná ve srovnání 
s ostatními městy, ani nyní tedy cenou ne-
vybočujeme od jiných měst. Nadějí je, že se 
situace může v průběhu roku vyvíjet, cena 
plynu by mohla výhledově klesnout, což by 
znamenalo i pokles ceny tepla... 

?
MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ CENY TEPELNÉ ENERGIE

Dodavatel:
Kalkulační cena

k 1. 1. 2022 vč. DPH
Kalkulační cena

k 1. 1. 2023 vč. DPH

Tamero Invest s. r. o./primární rozvod 553,30 1 093,40  (+ 97,61 %)

Městský bytový podnik/sekundární rozvod 620,45 1 192,32  (+ 92,17 %)

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU (v tis. Kč) VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU (v tis. Kč)

Rozpočet města pro rok 2023 je nejvyšší v historii

Odbor ekonomický (č. 1) 449 139,03

Odbor sociálních věcí, školství a kultury (č. 2) 252,20 

Odbor správní (č. 4) 3.505,07 

Městská policie (č. 6) 800,00 

Oddělení správy majetku (č. 7) 16 865,60

Odbor infocentrum (č. 8) 476,00

Odbor životní prostředí (č. 9) 2 560,00

Odbor kancelář starosty (č. 10) 800,00

Odbor kancelář tajemníka (č. 11) 225,00

Odbor dopravy (č. 13) 8 445,00

Odbor výstavby a územního plánování (č. 14) 1 250,00

Odbor obecní živnostenský úřad (č. 15) 453,00 

Celkem 484 770,90

Financování 255 000,00

Celkem příjmy 739 770,90

Odbor ekonomický (č. 1) 411 355,44

Odbor sociálních věcí, školství a kultury (č. 2) 93 943,35 

Odbor správní (č. 4) 263,50 

Odbor realizace investic (č. 5) 105 849,15

Městská policie (č. 6) 19 664,74

Oddělení správy majetku (č. 7) 22 342,89

Odbor infocentrum (č. 8) 2 041,50

Odbor životní prostředí (č. 9) 38 520,73

Odbor kancelář starosty (č. 10) 28 547,00

Odbor kancelář tajemníka (č. 11) 7 647,60

Odbor dopravy (č. 13) 8 175,00

Odbor výstavby a územního plánování (č. 14) 1 420,00

Celkem 739 770,90

Celkem výdaje 739 770,90
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R ada města schválila zřízení vyhrazených 
parkovacích míst v parkovacím domě, a to 

konkrétně v šestém podlaží. Zde se v současné 
době nachází sedmasedmdesát parkovacích 
míst – od čísla 276 do čísla 353. Nařízení zača-
lo platit už od ledna 2023 s tím, že předmětné 
podlaží bude označeno informačními značka-
mi („zákaz vjezdu bez platné parkovací karty“).

Cena za jedno takto vyhrazené místo či-
ní 12 000 Kč na rok, přičemž parkovací karta 
bude vždy vydána na jedno konkrétní jméno, 
nikoliv na SPZ. Další nezbytná informace se 
váže k vratné záloze za každou zakoupenou 
kartu (500 Kč). V případě jejího neobnovení 
dojde k vrácení této zálohy. Kartu lze zakou-
pit na pokladně (přízemí MěÚ Kralupy nad 
Vltavou).

■ Zhotovitel (Bohemik s. r. o.) předpokládá dokončení díla do 28. 2. 
2023. Bazén by se měl návštěvníkům otevřít v březnu ve zkušebním 
provozu, více ve videu po načtení QR kódu.

KOMISE RM 2022-2026
SPORTOVNÍ KOMISE 
předseda: Ing. Luboš Truhlář 
další členové: Jan Špaček,  
doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.,  
Petr Marek, MgA. Josef Majrych 

KOMISE VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA 
předseda: Ing. Petr Listík 
další členové: Ing. arch. Tereza Kaňková,  
Ing. Petr Závodský, Petr Marek, Ing. Ivan 
Ottis 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
předseda: Mgr. Václav Gabriel 
další členové: Mgr. Barbora Janošová, Jiří 
Cimler, František Málek, Martin Luksík ml. 

KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ 
předseda: Ing. Petr Závodský 
další členové: JUDr. Markéta Vajnerová, 
Ing. arch. Hana Blahůšková, Josef Novák, 
Antonín Melka 

KULTURNÍ KOMISE
předseda: Marek Škabrada 
další členové: Radim Sitař, Mgr. Robin 
Janoš, Filip Prantl, Jan Bartoš 

KOMISE ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ
předseda: Mgr. Magdaléna Randáková 
další členové: Barbora Kovářová,  
Mgr. Věra Špačková, Marta Březinová, 
Dana Smejkalová 

KOMISE DOPRAVY 
předseda: Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. 
další členové: Bc. Vítězslav Kochman, 
Radek Hofman, Bedřich Krejza,  
RSDr. Michal Pekárek 

REDAKČNÍ RADA 
předseda: Jan Doležálek 
další členové: Mgr. Libor Síla,  
Mgr. Jindřich Kohm, Radek Kolář, 
Stanislav Hejduk 

KOMISE ŠKOLSKÁ A PREVENCE 
KRIMINALITY
předseda: Mgr. Jiřina Hereinová 
další členové: Mgr. Ivana Brysová 
Mgr. Kateřina Viktorová, Mgr. Martin 
Luksík, RNDr. Ivana Krausová, Ph.D.

Pokud chcete sdělit výborům a komisím 
připomínku nebo podnět, zašlete jej 
písemně na adresu městského úřadu 
(Městský úřad, Palackého nám. 1, 278 01 
Kralupy nad Vltavou), na obálku uveďte 
název komise, nebo jej odevzdejte na 
podatelnu úřadu.

VÝBORY ZM 2022-2026 
Kontrolní výbor zastupitelstva města
předseda: Tomáš Pekárek
další členové: Simona Truhlářová, Radek 
Hofman, JUDr. Jiří Šimon, Ing. Milan Bílek

Finanční výbor zastupitelstva města
předseda: Dana Smejkalová
další členové: Marek Kuneš, Ing. Ivana 
Pacholíková, Tomáš Horčička, Ing. Ivan Ottis

V íte, že pořízením PID Lítačky můžete při-
spět k zefektivnění dopravy ve městě? A 

snížit míru zpoždění vytížených spojů?
Některé spoje jsou více využívané než jiné, 

hlavně se jedná o ranní „školní“ spoje. Logic-
ky je třeba delší čas na odbavování cestujících, 
primárně dětí, které si každý den kupují jízden-
ku a platí hotově. 

Pořízením předplaceného jízdného 
problém vyřešíte, navíc zlevníte jejich/pří-
padně i svoje/ cesty. Postup je jednoduchý. 
Postačí stáhnout do mobilu aplikaci PID Lítač-
ka: https://app.pidlitacka.cz/.

Dále je třeba se zaregistrovat pomocí  
e-mailu a zadat údaje z platební karty. Lítačku 
lze zajistit i na nádraží v Kralupech.

Časté dotazy a odpovědi pro nákup kuponů 
v mobilní aplikaci naleznete na následujícím 
odkaze: https://app.pidlitacka.cz/faq#faq-ku-

Pořízení Lítačky pomůže zamezit zpožďování spojů
pony, video k PID Lítačce je ke zhlédnutí na: 
https://www.youtube.com/watch?v=8B_Ep-
MUyiQk AJ

Denní parkovné 20 Kč za 1 den
Měsíční 
parkovací karta 

pořizovací cena: 
400 Kč

Čtvrtletní parkovací 
karta 

pořizovací cena:
1 020 Kč

Půlroční parkovací 
karta 

pořizovací cena: 
2 040 Kč

Radní dále schválili navýšení cen parkovného 
v objektu parkovacího domu s platností 
od 1. ledna 2023, a to následovně: 

Změny v provozním řádu parkovacího domu
- parkovat lze po celý rok na vyhrazeném místě

Rekonstrukce plaveckého bazénu se zpožďuje

FO
TO

: A
J

Z průběhu rekonstrukce 
plaveckého bazénu.

FO
TO

: A
LE

Š 
LE

VÝ

MODERNIZACE KRALUP
V únoru bude v přízemí MěÚ Kralupy  
k vidění výstava dokumentující modernizaci 
vybraných lokalit v Kralupech nad Vltavou. 
Přijďte se podívat ;). 
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Program na podporu zájmových 
aktivit v Kralupech nad Vltavou

Program na podporu celoroční činnosti 
sportovních spolků v Kralupech nad Vltavou

■ Město Kralupy nad Vltavou V Y H L Á S I L O   D O T A Č N Í   P R O G R A M na podporu 
zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.

■ Program na podporu celoroční činnosti sportovních spolků (dále jen „program“) v Kralupech 
nad Vltavou navazuje na Obecná pravidla poskytování dotací z rozpočtu města, která byla 
schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2016 pod číslem usnesení 16/07/6/2. Program se 
vyhlašuje dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb.

ÚČELEM DOTAČNÍHO PROGRAMU  
A DŮVODY JEHO VYHLÁŠENÍ JSOU:

I. Podpora volného času a prevence kriminality mládeže 
Důvody podpory stanoveného účelu: oživení dění ve městě.

II. Činnost s mládeží v období školních prázdnin v daném roce
Důvody podpory stanoveného účelu: pomoc rodičům, kteří ne-
mají možnosti hlídání dětí v době školních prázdnin. 
Pozn.: V tomto programu nemohou žádat sportovní oddíly na 
soustředění/tábory. Sportovní oddíly své žádosti na soustředění/
tábory podávají do programu „Dotační program podpory ce-
loroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralu-
pech nad Vltavou“.

III. Kulturní akce a výročí v daném roce
Důvody podpory stanoveného účelu: oživení dění ve městě.

IV. Občané třetího věku
Důvody podpory stanoveného účelu: péče a aktivity pro seniory.

V. Zdravý život občanů
Důvody podpory stanoveného účelu: šíření osvěty zdravého život-
ního stylu a environmentální politiky.

VI. Podpora činnosti kralupských organizací
Důvody podpory stanoveného účelu: podpora činnosti ostatních 
organizací, které se nezařadí svou činností do předchozích pro-
gramů.

Celkový objem finančních prostředků 
pro rok 2023

1 700 000 Kč

Maximální výše dotace činí 100 000 Kč

Závazná minimální výše spoluúčasti 15 % celkových nákladů

Počet podaných žádostí
2 žádosti (jeden žadatel 
= max. 2 žádosti)

Okruh způsobilých žadatelů: fyzické a právnické osoby s trvalým 
pobytem/sídlem žadatele či působící ve městě Kralupy nad Vlta-
vou.

Okruh nezpůsobilých žadatelů:
1) příspěvkové organizace města a Kralupská sportovní s. r. o.,
2) žádosti na soustředění/tábory podané sportovními spolky (tyto 
žádosti patří do programu „Dotační program podpory celoroční 
činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad 
Vltavou“).

Lhůta pro podání žádosti: 23. 1.–10. 2. 2023 (do 12:00 hodin).

Termín finančního vypořádání: 31. 12. 2023.

Kritéria pro hodnocení projektu:
přínos projektu pro město a jeho obyvatele nebo návštěvníky, 
významnost akce, míra zviditelnění města v mediích, 
rozsah akce/projektu, doba trvání, 
tradičnost akce, kontinuita, návaznost na jiné projekty, 
charakter akce z pohledu možného zapojení veřejnosti, 
výše požadovaného spolufinancování ze strany města.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 31. 5. 2022.

Administrace žádostí o dotace, smluv a publicita:
Lenka Císlerová, vedoucí Odboru kancelář starosty MěÚ Kralupy 
nad Vltavou, tel: 315 739 851, lenka.cislerova@mestokralupy.cz

Všechny dokumenty jsou k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou 
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/dotace/programo-
ve/zajmove-aktivity/;
b) v informačním centru města, které je vlevo u vstupu do budo-
vy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, na adrese Palackého 
nám. 1, Kralupy nad Vltavou;
c) na vyžádání budou zaslány na adresu/e-mail žadatele Lenkou 
Císlerovou, tel. 315 739 851, lenka.cislerova@mestokralupy.cz.

Nově je rozdělen dotační program na dva: 
Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků 
věnujících se mládeži a 
Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků 
věnujících se dospělým v Kralupech nad Vltavou.

ÚČELEM DOTAČNÍHO PROGRAMU  
A DŮVODY JEHO VYHLÁŠENÍ JSOU:
Dotační program podpory pro mládež: 
1. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených 
se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků v Kralu-
pech nad Vltavou věnujících se mládeži (dále jen „oddíl“). Uzna-
telnými položkami jsou náklady na: 
 materiální vybavení pro provozování a výkon sportovní činnosti 
oddílu;

 akce pořádané oddílem za účelem náboru nových členů;
 příspěvek na dotaci, o kterou oddíl zažádal mimo dotační pro-
gramy vyhlašované městem Kralupy nad Vltavou, a to do maxi-
mální výše 25 % z celkové přidělené výše dotace, avšak maximál-
ně do celkové výše požadované částky;
 úhradu nájemného za pronájem prostor, v nichž oddíl provozuje 
svou sportovní činnost a jehož výše nepřesahuje výši obvyklého 
nájemného v místě;
 sportovní akce sloužící k propagaci daného oddílu, nebo města 
Kralupy nad Vltavou (s výjimkou akcí pro veřejnost);
 odměny trenérům se smlouvou (dohodou o pracovní činnosti 
uzavřenou s oddílem) vykonávajícím činnost výhradně ve pro-
spěch mládeže do maximální celkové výše 10 % z přidělené do-
tace v rámci programu;
 služby fakturované oddílu třetí stranou (v případě energií pouze 
takové, jejichž využití oddílem lze jasně definovat);
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 vedení účetnictví oddílu, a to do maximální celkové výše 5 % 
z přidělené dotace v rámci programu, maximálně však do výše 
5 000 Kč;
 soutěže pořádané sportovními svazy, kterých se oddíl účastní;
 jiné pravidelné oddílové soutěže;
 soustředění;
 turnaje;
 jednorázové závody a soutěže – pro členy i závodníky z jiných 
sportovních oddílů pořádané oddílem, s výjimkou akcí pro veřej-
nost;
 hráčské licence;
 startovné;
 odměny delegovaným rozhodčím do maximální celkové výše 
10 % z přidělené dotace v rámci programu;
 vybrané služby fakturované oddílu třetí stranou:
- cestovné; 
- ubytování; 
- stravné;
2. Cílem dotačního programu je zejména finanční podpora čin-
nosti oddílů v Kralupech nad Vltavou věnujících se práci s dětmi 
a mládeží v oblasti sportu. Město Kralupy nad Vltavou zabezpe-
čuje finanční podporu sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., 
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program podpory pro dospělé: 
1. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených 
se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků v Kralu-
pech nad Vltavou, věnujících se dospělým (dále jen „oddíl“). 
Uznatelnými položkami jsou náklady na: 
 materiální vybavení pro provozování a výkon sportovní činnosti 
oddílu;
 příspěvek na dotaci, o kterou oddíl zažádal mimo dotační pro-
gramy vyhlašované městem Kralupy nad Vltavou, a to do maxi-
mální výše 25 % z celkové přidělené výše dotace, avšak maximál-
ně do celkové výše požadované částky;
 úhradu nájemného za pronájem prostor, v nichž oddíl provozuje 
svou sportovní činnost a jehož výše nepřesahuje výši obvyklého 
nájemného v místě;
 služby fakturované oddílu třetí stranou (v případě energií pouze 
takové, jejichž využití oddílem lze jasně definovat);
 pokud má oddíl i mládežnickou složku, účetnictví, nebo daňo-
vou evidenci o užití prostředků, musí být vedeno zcela odděleně;
 soutěže pořádané sportovními svazy, kterých se oddíl účastní;
 jiné pravidelné oddílové soutěže;
 soustředění;
 turnaje; 
 jednorázové závody a soutěže – pro členy i závodníky z jiných 
sportovních oddílů pořádané oddílem, s výjimkou akcí pro veřej-
nost;
 startovné;
 odměny delegovaným rozhodčím do maximální celkové výše 
10 % z přidělené dotace v rámci programu;
 vybrané služby fakturované oddílu třetí stranou:
i) cestovné; 
ii) ubytování; 
2. Cílem dotačního programu je zejména finanční podpora čin-
nosti oddílů v Kralupech nad Vltavou věnujících se práci s  do-

spělými v oblasti sportu. Město Kralupy nad Vltavou zabezpečuje 
finanční podporu sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., o pod-
poře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

Celkový objem finančních prostředků na sport pro rok 2023: 
8 600 000 Kč.

Programové dotace na činnost mládeže: 5 900 000 Kč.
Programové dotace na činnost dospělých: 1 000 000 Kč.

Maximální výše dotace na činnost mládeže činí: 400 000 Kč.
U dospělých výše není stanovena.

Okruh způsobilých žadatelů: Dotace jsou určeny pro sportovní 
a tělovýchovné spolky neziskového charakteru, zapsané ve spol-
kovém rejstříku, věnující se práci s mládeží a nově i dospělým, se 
sídlem nebo působností na území města Kralupy nad Vltavou, je-
jichž činnost je v rámci daného spolku účetně oddělena. 

Kritéria pro hodnocení žádostí na činnost mládeže:
Členská základna.
Finanční náročnost sportovního odvětví.
Společenský přínos sportu.
Nevyšší hraná soutěž.
Průměrná výše měsíčního příspěvku na jednoho mládežnického 
člena (součet všech vybraných pravidelných příspěvků mládeže 
za uplynulé období vydělený počtem všech aktivních mládežnic-
kých členů).

Kritéria pro hodnocení žádostí na činnost dospělých:
Členská základna sportujících dospělých členů.
Finanční náročnost sportovního odvětví.
Společenský přínos sportu.
Nevyšší hraná soutěž.
Průměrná výše měsíčního příspěvku na jednoho dospělého člena 
(součet všech vybraných pravidelných příspěvků dospělých za uply-
nulé období vydělený počtem všech aktivních dospělých členů).

Lhůta pro podání žádosti: 23. 1.–10. 2. 2023.
Dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním 
roce 2023.
Z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností 
oddílu. Dále nelze hradit investiční výdaje, nebo výdaje, které lze 
za investiční považovat.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 30. 4. 2023.
Žadatel o dotaci se musí před podáním žádosti zaregistrovat 
na webových stránkách http://www.sportovci.mestokralupy.cz. 
O registraci si zažádá na Odboru sociálních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou na e-mailové adrese 
marta.valkova@mestokralupy.cz.
Sportovci v Kralupech nad Vltavou mají i možnost žádat o další 
dotace na sport. Jedná se o individuální žádosti a postup podání 
žádostí je stejný jako u programových dotací. Na individuální do-
tace se jedná o částku ve výši 1 700 000 Kč. 
A podávat žádosti je možné v průběhu celého roku 2023.

Všechny dokumenty jsou k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou: 
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/dotace/programo-
ve/sport/,
b) v případě nejasností kontaktujte Martu Válkovou, tel. 
315 739 802, e-mail: marta.valkova@mestokralupy.cz.

ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

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

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

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

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

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

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

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

 1. hod.: Z D A R M A  Každá další započatá hod.: 30 Kč/hod.  Max. denní částka: 200 Kč  Ztráta parkovacího 
lístku: 200 Kč  Úhradu parkovného proveďte v RECEPCI MěÚ * INFOCENTRUM - TEL.: 315 739 811. 



8 AKTUALITY

P rojekt, k jehož zahájení došlo na začát-
ku letních prázdnin, byl náročný nejen po 

stránce stavební, ale také organizační. Snahou 
města bylo dokončit první část tak, aby mohlo 
dojít k řádnému zahájení školního roku. Dle 
původních předpokladů rekonstrukce kuchy-
ně a jídelny pokračovala další tři měsíce. „In-
vestiční akce ve školách jsou zpravidla velmi 
stresující, přičemž ani tato nebyla výjimkou. 
Všechny zainteresované strany totiž věděly, 
že v září musí být vše nachystáno na začátek 
školního roku,“  uvedla v rozhovoru pro You-
Tube kanál MěÚ Marcela Horčičková, vedoucí 
odboru realizace investic.

Zajištění náhradního stravování
Nutno podotknout, že bez jednoho týdne se 
tento úkol podařilo splnit, ovšem kterak zajistit 
žákům a pedagogům náhradní stravovací pro-
story? Další nezáviděníhodná výzva byla na-
snadě. Bývalý starosta Marek Czechmann na 

proces hledání vzpomíná takto: „Věděli jsme, 
že toto bude velký problém, neboť v blízkosti 
školy není jídelna, která by mohla obsloužit 
takovýto počet osob. S paní ředitelkou Kuzní-
kovou jsme dlouho hledali adekvátní řešení, 
nebylo to vůbec jednoduché.“ Náhradní stra-
vování posléze zajistila paní ředitelka se svým 
týmem kuchařek pro potřeby školy v pohostin-
ství U Chemika, což byla v krajní situaci jedna 
z nejschůdnějších alternativ. 

Zahájení provozu
Nekomfortní přesuny tříd jsou však už na-
štěstí minulostí. Žáci, učitelé a další zaměst-
nanci školy si nyní „zvykají“ na moderní a po 
všech stránkách přívětivé prostředí. Gastro 
komponenty jsou tvořeny nejnovější techni-
kou, novinkou je i objednávkový systém obě-
dů prostřednictvím integrovaného počítače. 
Přívětivým dojmem působí i samotná jídelna, 
účelně napojená na výdejní pulty. Zajímavé 

řešení nabízí i možnost přepažení místnosti 
mobilní stěnou, díky níž může vzniknout oddě-
lený prostor. Z jídelny tak lze během několika 
vteřin vytvořit zajímavou zasedací místnost, 
která mimo jiné zaujme i prosklenou stěnou 
(pohledem z chodby). 

Ze slov kralupského starosty Libora Lesá-
ka je zjevné, že se investice opravdu povedla: 
„Tato akce samozřejmě není až tolik viditelná, 
ovšem pro město je bezpochyby velmi důležitá. 
Protože jsou základní i mateřské školy naším 
majetkem, musíme se o ně řádně starat a ne-
dopustit tak kolaps v oblasti školství. V tomto 
trendu chceme pokračovat i v následujících 
letech,“ uvedl kralupský starosta s tím, že tato 
akce byla kompletně financována z místního 
rozpočtu ve výši devadesáti miliónů korun. 
Stavební práce provedla pražská společnost 
Metrostav a. s. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ

ZŠ Třebízského se pyšní novou kuchyní a jídelnou
■ Těsně před začátkem vánočních svátků byla na ZŠ Třebízského zkolaudována několikaměsíční 
investiční akce, jež se primárně týkala rekonstrukce elektro rozvodů v celém objektu školy a generální 
rekonstrukce jídelny a kuchyně, a to včetně modernizace gastro provozu.
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Kuchyně ZŠ Třebízského po rekonstrukci.

Vybavení kuchyně zahrnuje i integrovaný počítač. 

Videoreportáž  
z přejímacího řízení 
dokončené stavby.
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Zažádejte si o další „kotlíkovou dotaci“

Zařiďte si cestovní pas v předstihu

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

Pro koho je žádost určena?
Žádost je určena pouze pro fyzické osoby vlast-
nící nemovitost v obcích ORP Kralupy nad Vl-
tavou (rodinné domy, objekty k bydlení, čás-
ti zemědělských usedlostí), které už získaly 
dotaci od Státního fondu životního prostředí 

v rámci dotačního programu „Nová zele-
ná úsporám“ nebo od Krajského úřadu 
Středočeského kraje v rámci dotač-
ního programu „Kotlíkové dotace“. 

Na jaký nový zdroj vytápění se 
dotace vztahuje?
 Kotel na biomasu s ruční dodávkou pa-
liva vč. akumulační nádrže/kotel na biomasu 
se samočinnou dodávkou paliva;
 plynový kondenzační kotel;
 tepelné čerpadlo.

Všechny potřebné informace na-

jdete na: www.mestokralupy.cz 
/aktuality/3301.

Město Kralupy nad Vltavou uvol-
nilo na tuto akci finanční prostřed-
ky ve výši 1 000 000 Kč a bude ji 

poskytovat do jejího vyčerpání. Vý-
še poskytnuté dotace žadateli bude  

10 % skutečně vynaložených nákladů (max. 
15 000 Kč).

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

N emáte-li platný cestovní pas, nebo budete 
potřebovat vyřídit pas i pro své nezletilé 

děti, nenechávejte podání žádosti až do doby 
před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak 
zbytečným frontám na úřadě a ušetříte svůj 
čas. Právě nyní si můžete v rezervačním sys-
tému městského úřadu zajistit termín pro po-
dání žádosti a následné vyzvednutí cestovní-
ho dokladu. S využitím rezervačního systému 
se můžete objednat na vámi preferovaný den 
a hodinu, předejdete tak zbytečnému čekání.

Při cestovatelském plánování zohledně-
te i skutečnost, že některé státy vyžadují pro 

vstup do země platný pas ještě několik měsíců 
po plánovaném návratu. Jedná se o státy mimo 
Evropskou unii (např. u Velké Británie je to šest 
měsíců). Proto si včas zjistěte, jakou minimální 
dobu platnosti cestovního pasu daný stát vyža-
duje. Podmínky pro vstup do jednotlivých zemí 
najdete na webu Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky (www.mzv.cz). Stejně tak 
náležitosti žádostí o cestovní doklady.  

Pokud budete cestovat do států Evropské 
unie, můžete jako cestovní doklad použít i ob-
čanský průkaz.  DAGMAR VOLFOVÁ, 

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Podmínky pro vstup 
do jednotlivých zemí, 
náležitosti žádostí 
o cestovní doklady. 

Rezervujte si termín 
pro podání žádosti.
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Paní Bartošová, v čele infocentra stojíte 
od samotného začátku a díky tomu jste 
zažila celou jeho éru. Které období jeho 
fungování považujete za to nej? 
To není úplně jednoduchá otázka, neboť záleží, 
z jakého úhlu pohledu se to vezme. Když jsme 
infocentrum v roce 2008 otevírali, byli jsme 
samozřejmě o řadu let mladší a do práce jsme 
nastupovali s řadou nápadů. S rozvojem ve-
řejné správy a především eGovernmentu však 
začala být práce náročnější. Je nutné sledovat 
neustále se měnící zákony, jichž navíc přibý-
vá. Na druhou stranu ale můžeme občanům 
nabídnout více služeb, což hodnotím pozitivně. 

Jaké služby tedy poskytovalo 
infocentrum zpočátku a v čem se liší jeho 
činnost dnes? Jen samotný Czech POINT 
má nyní, tuším, zhruba 60 funkcionalit…
V tomto případě je nejdůležitější si upřesnit, 
zda hovoříme o infocentru jako o pracovišti, 
anebo o celém odboru. Pracoviště infocentra, 
jež sídlí v přízemí úřadu poblíž bufetu, zajišťuje 
především služby občanům. Pokud to vezme-
me v kostce, jde o ověřování listin a podpisů, 
výstupy ze systému Czech POINT, ke kterému 
se ještě dostanu, dále poskytování informací 
návštěvníkům města, včetně provozu turistic-
kého webu a prodeje upomínkových předmětů. 

Podstatné dále je, že okruh těchto činností 
zůstává stejný, nicméně narůstá jejich objem. 
Například systém Czech POINT v době zahá-
jení provozu v roce 2008 poskytoval jen čtyři 
funkcionality, a to výpisy z katastru nemovi-
tostí, trestního, obchodního a živnostenského 
rejstříku. Naproti tomu dnes je jen výpisů jede-
náct druhů a celkem má Czech POINT několik 
desítek funkcionalit. Z těch nejvýznamnějších 
jmenujme autorizovanou konverzi, anebo pro-
voz datových stránek. Právě jich bude přibývat. 
V první polovině letošního roku se totiž zřídí 
i podnikajícím fyzickým osobám, takže okruh 
činností bude dále strmě stoupat. 

Dobře, právě jsme si vysvětlili, jak funguje 
infocentrum jako pracoviště. Můžete 
ještě čtenářům představit činnost odboru 
jako takového? 
Odbor infocentrum zajišťuje nejen služby pro 
veřejnost, ale také pro úřad. Jedná se o čin-
nosti podatelny, kterou využívají i občané, 
výpravny a také spisovny. Ta je opět přístup-
ná nejen zaměstnancům radnice, ale i lidem 
zvenku. Dále je to také dohled nad odbornou 
správou dokumentů na úřadě. Pokud se ještě 
krátce vrátíme k předchozí otázce, nesmíme 
zapomínat ani na pomoc lidem při registraci 

na očkování, anebo při žádostech o jednorá-
zové příspěvky. 

Infocentrum městského úřadu má však 
otevřeno pouze ve všední dny. Dokáže 
ho po dobu víkendů či svátků alespoň 
částečně zastoupit iCafé pod mostem? 
Samozřejmě, a to v oblasti turistického servi-
su. Jedná se o plně certifikované infocentrum, 
jež zajišťuje prodej upomínkových předmětů 
i dalších služeb. Návštěvníci tady dále mohou 
získat pamětní razítko, a jelikož se jedná záro-
veň o kavárnu, mohou si dopřát i šálek něčeho 
lahodného. Naopak ověřování listin a podpisů, 
stejně jako výstupy z Czech POINTU, iCafé po-
skytovat občanům nemůže, neboť tyto činnosti 
vykonávají pouze proškolení úředníci. 

Pokud se ještě krátce zaměříme na 
pracovní dny, máte otevřeno také 
v neúřední hodiny, v podstatě od rána do 
večera. Jak tedy zvládáte každodenní 
návaly příchozích? 
Návštěva infocentra je pro mnoho občanů úpl-
ně první kontakt s úřadem. Z toho důvodu si 
řada lidí často myslí, že naše pracoviště doká-
že zajistit jakoukoliv službu, že máme přehled 
o všem, anebo že dokážeme suplovat činnosti 
ostatních odborů. Pravda to samozřejmě není, 
ne každý to však dokáže akceptovat. Následně 
tak vznikají různé komické, jindy pak komu-
nikačně náročné, situace. Co se týče každo-
denního provozu, není to vždy snadné. Někdy 
máme plno celý den, do toho školení, nemoci, 
takže často musím své kolegyně zastupovat. 

Na přepážku se tedy dostáváte i vy 
sama, máte tedy přehled. Jaká reakce 

Vše nejlepší, infocentrum ;)
■ Infocentrum městského úřadu letos oslaví 15. narozeniny.  
O činnosti a rozvoji tohoto pracoviště jsme proto krátce pohovořili 
s jeho vedoucí paní Evou Bartošovou.

Bc. Eva Bartošová, DiS., MPA
 více než 20letá praxe ve veřejné 
správě;
 specialista na oblast spisové služby;
 referent odboru informatiky  
(2005-2008);
 vedoucí oddělení infocentrum  
(2008-2017);
 vedoucí odboru infocentrum 
(2017-dosud).

občanů vás, případně vaše kolegyně, 
potěší, anebo naopak zamrzí? 
Tak například nás často někdo za něco pochvá-
lí. Případně se občas stane, že nám někdo složí 
poklonu za to, že naši práci, navíc v akváriu, jak 
lidé infocentru někdy říkají, by dělat nemohl, 
a že si nás váží. To nás samozřejmě vždy po-
těší. A zamrzí… Když lidé začnou bezdůvodně 
křičet, anebo se chovají arogantně jen proto, 
že některé služby nelze v naší pravomoci zaří-
dit. Bohužel agresivita a naštvanost lidí stoupá 
a projevuje se to také u nás. 

Poslední otázka, která nesmí chybět. 
Jelikož infocentrum letos oslaví 15. výročí, 
chystáte pro veřejnost nějakou akci nebo 
aktivitu? 
Vzhledem k tomu, že máme otevřeno opravdu 
po celý den a kolegyně jsou většinou pracovně 
vytížené, není lehké něco připravovat. Občané 
ocení spíše kratší čekání a menší frontu, než 
eventy. Nicméně i přesto aktivity pro veřejnost 
v plánu máme. Především jsme vydali kapesní 
kalendářík k 15. narozeninám infocentra a dá-
le v tomto roce plánujeme tematickou soutěž, 
jejíž případní výherci se mohou těšit na zají-
mavé odměny. 

Děkuji vám za rozhovor a infocentru 
přeji do budoucna mnoho spokojených 
návštěvníků. 

JAN BARTOŠ, ANDREA JŮNOVÁ

Kompletní přehled služeb infocentra najdete 
na: www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/
odbory-meu/odbor-infocentrum
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Zaměstnankyně 
infocentra v přízemí MěÚ.

Slavnostní otevření 
infocentra (24. 1. 2008)
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Měl jsem možnost podrobněji pozorovat pří-
pravy zřízení infocentra v bývalé budově MěÚ 
na „Cukrovaru.“ Po projekční přípravě, ve spo-
jení s úvahami zvolit správný model obsluhy 
občanů, se stavebně přestavoval prostor teh-
dejší obřadní síně na veřejnou část a zázemí 
infocentra. Řešilo se i pořízení technického a 
IT vybavení pracoviště a hlavně tolik důležité 
personální zajištění činnosti infocentra. 

Výsledek zahájení provozu v polovině ledna 
2008 byl pro fungování našeho MěÚ „revoluč-
ní událostí.“ 

Najednou bylo možné, že občané si 
mohli každý všední den vyzvednout 
všechny potřebné formuláře s možností 
se doptat - získat podrobnější vysvětle-
ní. Nehledě na to, zda je nebo není úřed-
ní den. Stejně tak si občané mohli každý 
den obstarat ověření podpisů, pořízení 

ověřených kopií listin a výpisů z několi-
ka registrů nebo uhradit různé místní a 
správní poplatky. Pro dojíždějící obča-
ny za prací bylo velkou službou, že od 
pondělí do čtvrtka byly všechny agendy 
přístupné až do 18:00. 

Otevření nové moderní budovy MěÚ na Pa-
lackého náměstí, před 9 lety v r. 2014, zna-
menalo zlepšení přístupnosti poskytovaných 
služeb. Podzemní parkoviště reálně umožňuje 
snadno (a zdarma) zaparkovat. Starší občané 
nemusí zdolávat vstupní schodiště.   

Postupné značné zvýšení počtu nabíze-
ných agend infocentra probíhalo vždy rychle 
v návaznosti na rozvoj veřejné správy v ČR. 
Došlo i k mnohonásobnému zvýšení počtu 
nabízených městských informačních a pro-
pagačních materiálů a turistických suvenýrů 
z našeho města. 

Pracovnice infocentra jsou často „první tvá-
ří MěÚ.“ Práce to v některých situacích není 
jednoduchá a je skvělé, když je po dobře vyří-
zené žádosti vidět spokojený občan. Zároveň 
je lidsky příjemné a do budoucna motivující, 
když se ve složitějších situacích „v klidu snaží 
obě strany.“   

Naše kolegyně řeší a ochotně pomáhají i 
se záležitostmi tzv. mimo pracovní náplň. 
Velkým příkladem z nedávné doby je trpělivá 
pomoc mnoha stovkám občanů, zejména těm 
nejstarším, s registrací a rezervací na cestě 
k očkování. A to i občanům z okolních obcí. 

Jde o vynikající příspěvek ke snaze našeho 
MěÚ „být přátelským úřadem pro veřejnost.“

Při příležitosti 15. narozenin blahopřeji ko-
lektivu pracovnic našeho infocentra k vykoná-
ní velkého množství užitečné práce pro občany 
a touto cestou i veřejně děkuji celému kolek-
tivu, a i bývalým pracovníkům infocentra, za 
aktivní a pozitivní přístup ke své práci. A do 
budoucích let provozu a dalšího rozvoje přeji 
vytrvalost a mnoho příznivých ohlasů.

KAMIL HAINC, TAJEMNÍK MĚÚ 

Patnáctiny infocentra MěÚ

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

www.bezpecnekralupy.cz

u 12. 12. ve 22:40 na sl. telefon přijato oznámení, že 
kamery umístěné na domě oznamovatele zachytily muže, 
který toho večera prošel s jízdním kolem do blízkého 
lesa, z něhož poté odešel bez uvedeného kola. Videa 
zaslal oznamovatel na sl. mobil MP. Hlídkou byla v místě 
provedena kontrola, kdy bylo nalezeno jízdní kolo, které 
téhož dne okolo 19. hodiny bylo odcizeno u DPS na sídl. 
U Cukrovaru. Celá věc byla spolu se záznamy předána 
na OO PČR k dalšímu šetření. Majiteli se odcizené kolo 
navrátilo nepoškozené zpět. 

u 13. 12. v 16:30 na l. 156 přijato oznámení, že na louce 
pod ul. Slunná byla napadena fena oznamovatele cizím 
psem a z útoku má krvácivé zranění. Pes se měl v místě 
pohybovat bez majitele. Oznamovatel dále uvedl, že stihl 
psa při útoku natočit a ví, komu patří. Sám se pokusil 
majitelku kontaktovat, ta však psa jen vpustila na pozemek 
a s poškozeným se bavit nechtěla. Strážníci provedli šetření 
okolo tohoto domu a zjistili, že vrata od vstupu na zahradu 
nejsou dostatečně zajištěná proti úniku psa a z venkovní 
strany vrat byly ve sněhu zaznamenány psí stopy. Dále 
byl v kotci na pozemku spatřen pes odpovídající popisu 
psa z videa. Hlídka se pokusila zkontaktovat majitele, 
na zvonění a bouchání však nikdo nereagoval. Dne 15. 
12. se hlídce podařilo kontaktovat dceru majitele psa, 
která si již byla celé události vědoma. Byla upozorněna, 
aby díru v oplocení zajistila, a tím předešla dalšímu útěku 
psa z pozemku. Majitelka byla poučena, že celá věc byla 
spolu se zprávou z veterinární kliniky, fotodokumentací a 
videozáznamem postoupena na příslušný úřad k dalšímu 
šetření. Majitelům za nezajištění psa proti útěku hrozí 
pokuta až do výše 100 000 Kč. Následnou kontrolou bylo 
zjištěno, že díra v oplocení již byla zajištěna.

u  19. 12. ve 13:00 v ul. Šafaříkova si hlídka MP 
všimla poškozené lampy veřejného osvětlení. Následně 
na to DS hlídku informovala o tom, že na MKDS bylo 
zaznamenáno, jak do uvedené lampy nacouvalo vozidlo 
a z místa před příjezdem hlídky odjelo. Lustrací RZ byl 
zjištěn provozovatel vozidla. Všechny informace spolu 
se záznamem z MKDS byly poskytnuty hlídce DN PČR, 
která se dostavila na služebnu MP. Byl kontaktován 
provozovatel, který se poté na místo události dostavil 
spolu s řidičem a celou věc s hlídkou DN PČR dořešil. 

u 21. 12. ve 12:40 hlídkou byl MP v ul. Veltruská prověřen 
stánek s prodejem kaprů, který byl umístěn na travnatém 
porostu mezi kruhovým objezdem a OD Lidl. Prostřednictvím 
MěÚ bylo zjištěno, že prodejce sice má povolení k prodeji, 
ale nemá zaplacený zábor veřejného prostranství a ani 
potřebné povolení k umístění stánku. Prodejce byl poučen, 
že se dopustil přestupku neoprávněného záboru veřejného 
prostranství. Celá věc byla spolu s fotodokumentací 
postoupena na příslušný odbor MěÚ, kde prodejci hrozí 
pokuta až do výše 50 000 Kč. Prodejce ještě téhož dne svůj 
prodej v místě ukončil, stánek i místo uklidil. 

u 23. 12. v 18:00 na l. 156 přijato oznámení, že na 
ubytovnu se dostavil ubytovaný muž, který při vstupu 
recepční ukazoval zbraň, kterou měl uloženou ve svém 
batohu. Oznamovatelka dále uvedla, že muž je pod vlivem 
alkoholu a v ranních hodinách měl partnerské neshody 
se svou přítelkyní, kterou fyzicky napadl. Hlídka MP se 
dostavila na místo společně s hlídkou OHS a OO PČR. 
Recepční hlídkám označila pokoj, v němž se dotyčný 
nacházel. Hlídka OO PČR pak zbraň i s náboji zajistila. 
Jednalo se o plynovou pistoli. U muže byla provedena 
orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu 

v dechu s výsledkem pozitivním přes 2 promile. Následně 
byl muž převezen na služebnu OO PČR k dalšímu šetření. 

u 27. 12. ve 13:00 prostřednictvím MKDS zjištěna DN 
dvou vozidel na křižovatce ulic Mostní a B. Němcové. 
Hlídka se na místě spojila s účastníky nehody. Nikdo 
nebyl zraněn. Žena nacházející se u vozidla, které nehodu 
způsobilo, uvedla, že řídila ona. Podle svědků a výpovědí 
poškozené to však nebyla pravda. Žena nakonec přiznala, 
že vozidlo řídil její přítel, který po nehodě z místa utekl. Na 
místo byla přivolána hlídka DN a OO PČR. Lustrací zjištěno, 
že uvedenému řidiči byl vysloven zákaz řízení. Hlídka PČR 
si celou věc na místě převzala k dalšímu šetření.

u  28. 12. v 11:00 na l. 156 přijato oznámení 
zaměstnance TSM, že v ul. Veltruská za OD Tesco nalezl 
v keřích pět pytlů s rybími vnitřnostmi. V jednom z pytlů 
se nacházela igelitová taška s názvem firmy zabývající 
se chovem a prodejem ryb. Hlídkou byla kontaktována 
pracovnice OD Tesco se žádostí o poskytnutí informací 
o firmě, která se zabývala prodejem ryb u OD Tesco. 
Zjištěné informace se shodovaly s firmou uvedenou na 
zmíněné igelitové tašce. Následně byl učiněn pokus o 
kontaktování firmy s výsledkem negativním. Celá věc byla 
spolu s pořízenou fotodokumentací předána příslušnému 
odboru MěÚ k dalšímu řešení. Místo bylo TSM uklizeno a 
vnitřnosti byly předány kafilérii. Firmě tak za znečištění 
veřejného prostranství hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč.

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OHS – Oddělení hlídkové služby PČR
DPS – Dům s pečovatelskou službou
MěÚ – Městský úřad
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
TSM – Technické služby města
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Pane Karle, jací jsou Keňané?
Jsou velmi otevření, vstřícní a usměvaví. Hod-
ně zpívají a tančí. Jsou to velmi příjemní lidé. 

Četla jsem, že v Keni žije velké procento 
mladých…
Ano, 60 % populace je ve věku do 30 let. Jejich 
věk dožití je však nižší než u nás. Mají hodně 
dětí, jejich reprodukční faktor je 3,6, v roce 
1905/1910 bylo Keňanů necelých pět milionů, 
dnes jich je cca 50 milionů. 

Co by se mohli Češi od Keňanů učit?
V rámci reprodukce máme co dohánět :), ale je 
otázka, jak to bude dál, nedávno jsme dosáhli 
8 miliard lidí na planetě. Někde je ta přeplně-
nost opravdu vidět… 

Když půjdete po Kralupech, cizí člověk vás 
nepozdraví, v Keni vás cizí člověk nejen pozdra-
ví, ale zastaví se s vámi a rád si popovídá. Je pří-
jemné se mezi tamějšími lidmi pohybovat. Ale 
ne všude, ne vždy a ne v každou denní dobu :). 

Nebyla důvodem zájmu i barva vaší 
pleti?
Určitě, obzvlášť když jste v oblasti, kam bě-
loch často nevkročí. Můžete si dobře popovídat 
i s malými dětmi, učí se angličtinu velmi záhy 
a rády ji používají, např. čtyřleté dítě umí po-
čítat anglicky do 100. 

Ještě navážu na vaši předchozí 
odpověď... Kam byste se v noci nevydal?
Jsou čtvrti, kde není radno se pohybovat, je 
tam hodně pouliční kriminality, když míst-
ní lidé nějakého zloděje chytí, přichází trest 
v podobě veřejného lynčování. Vracet se v no-
ci pěšky domů není dobré, to raději taxíkem. 
Keňa není bezpečná země. 

Jaký je denní rytmus obyvatel?
Záleží na kmenové příslušnosti. Je tam 40 
kmenů, vládnou především Kikujové, často 
se zdejší lidé představují jménem a ještě pří-
slušností ke kmenu. 

Ve městech je rytmus podobný našemu, na 

druhé straně v Keni žije k 10 % muslimů, ti mají 
rytmus úplně jiný (až čtyřikrát denně se mod-
lí), přesto žijí v míru a symbióze s ostatními. 

Řada mladých se hlásí ke skautské tradici. 

Na vesnici je to jiné, zemědělci mají rytmus 
podle přírody, zvířat. V zemědělských oblastech 
se hodně pěstuje cukrová třtina, kukuřice, atd. 
Vesnické děti jsou nesmírně samostatné, do tří 
let jsou sice miláčky rodiny, ale poté začnou cho-
dit do školy a rodina k nim změní postoj, již se 
zapojují do chodu komunity, pracují v domác-
nosti, od 9/10 let umí uvařit (vaří se tam běžně 
venku na otevřeném ohni), vyprat. Je též ob-
divuhodné, jak tamější děti lační po vzdělání, 
chodí do školy ve slušivých uniformách. 

Co nyní sužuje tamější obyvatelstvo? 
Rozdíl mezi bohatými a chudými je markantní. 
Je tam pár bohatých lidí, střední vrstva je malá, 
zbytek jsou lidé chudí – až velmi chudí. Keňa 
však prožívá svízelnou situaci, co se týká vody. 
Je tam obrovské sucho, 3,5 milionu lidí má kri-
tický nedostatek vody, umírají jak divoká zvířa-
ta, tak domácí dobytek. Přírodní napajedla jsou 
vyschlá, tam by se těžko voda dovážela, jsou to 
obrovské plochy. Údajně čtyři roky tam nebyl 
monzunový déšť… Nový prezident vyhlásil 20 
okresů, kam nastoupila armáda… 

V Keni vás cizí člověk 
nejen pozdraví, ale 
zastaví se i na kus řeči...
■ Představte si, že byste dostali bianco letenku a mohli si vybrat 
libovolnou zemi, kde byste strávili půl roku svého života… Byla 
by to rovníková Afrika? Země, kde můžete vidět obří chudinský 
slum a také luxusní vily zbohatlíků? Kontinent, v němž můžete 
krmit divokou opici uprostřed svého obýváku či navštívit vesnici 
masajských bojovníků? O zemi mnoha kultur a protikladů vypráví 
cestovatel Karel Laváček... Karel Laváček

 Kralupan s vášní pro cestování 
a poznávání nových lidí a kultur;
 6 uplynulých měsíců prožil v Keni, kde 
plánuje žít dlouhodobě;
 motto: Každý den může být ten 
poslední před tvojí smrtí, stojí za to ho 
prožít plně, hodnotně a nesobecky. 

Co byl váš denní chléb, co jedí 
domorodci?
Chudší lidé jedí kaši „ugali“, připomíná mi 
italskou polentu, také „chapati“ (placky z vo-
dy a mouky).

Jaká specifika má místní doprava?
V Keni je doprava neuvěřitelná, mladí kluci věří, 
že je uživí taxislužba provozovaná na motorce, 
která projede/zastaví všude… Tam je to totiž 
tak, že poskytovatel vám nabízí dopravu, vy o ni 
nežádáte. Někdy to může být až nepříjemné… 
Tato doprava není vůbec drahá. Další varian-
tou je „tuk-tuk“, motorová tříkolka, či mikrobus 
„matatu“, kam se vejde 11 lidí. Já si vybírám 
takový, kde hraje reggae muzika, hudba hraje 
v 99 % z nich, v 60 % je televize. V každém je 
řidič a konduktér, hoši, kteří obvykle nosí cih-
lově červenou košili, někdy i kalhoty. Neustále 
otevírají dveře a vyskakují ven, dopředu rozpo-
znají lidi, kteří na ně čekají. Vbíhají do uliček, 
kde si je nahánějí, jsou ochotní se mezi sebou 
o zákazníka i poprat. Dále mají taxíky – když 
je vám řidič sympatický – jezdí pak jen pro vás 
a za lepší cenu… Oficiální autobusovou dopravu 
jsem nevyužíval, jen dálkové vlaky. 

Co oblečení – jejich typické ozdoby?
Tak to je nádhera, hlavně u Masajů, ty můžete 
spatřit i ve městě. Jsou na sebe velmi hrdí, ma-
jí pestrou minulost. Žijí v solanách, je možné 
navštívit jejich vesnice, stejně jako safari. Jsou 
to bojovníci. Každý má kopí. Ženy i muži cho-
dí velmi pestře, vkusně a prakticky oblečeni. 

Jak vypadá zdejší bydlení?
Bydlení v Keni odpovídá bezpečností situaci ve 
městech, všude v oknech jsou mříže (i na bal-
konech). Nepůsobí to vizuálně dobře… Každý 
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pozemek je obehnán zdí s ostnatým drátem, 
někdy je dům hlídán zabezpečovacím systé-
mem. U činžovních domů bývá ostraha. 

Za mnou chodí do domu opičí kamarád, při-
jde oknem a žere mi z ruky, jednou mi ukradl 
banány, jindy seděl u lednice a hypnotizoval 
ananas na lince… 

Vymezování prostoru je dáno tradicí, masaj-
ská vesnice je také oddělená plotem/křovím, má 
vnitřní strukturu, uprostřed je zvířectvo, to je 
nejcennější, pak lidé. Vesnické domky jsou ma-
lé s nízkým stropem, mají jen jednu místnost. 

Co vymoženosti moderní doby? Dostaly 
se až do keňské vesnice?
Hodně domácností má mikrovlnné trouby. Mo-
bilní telefon (smartphone) tam má každý, i dě-
ti. Nejsou tam drahé, notebooky a televize jsou 
tam velmi levné, naopak drahé jsou pračky. 
Technologie bohužel pohlcují děti stejně ja-
ko u nás, když dítěti nabídnete kolo či telefon, 
zvolí si telefon. 

Keňané mají specifický platební systém. Ří-
ká se mu M-PESA. Je to IT technologie, kterou 
tam využívá téměř každý, kdo něco prodává/
poskytuje službu. Je velmi jednoduchá, ap-
likace je propojená s bankou, je založená na 
mobilním čísle. Řečeno s nadsázkou, vůbec 
tam nepotřebujete peníze. 

Jak vypadá tamější demokracie?
Keňa se považuje za jeden z demokratických 
států Afriky. Je to prezidentský stát. Má ná-
rodní shromáždění/parlament. V Keni je však 
obrovská korupce… I státní úředník si zcela 
otevřeně řekne o „bakšiš“. Politici jsou tam vel-
mi dobře placeni.

Která místa jste v Keni navštívil?
Nairobi – hlavní město a jeho okolí. Tamější 
největší slum – Kiberu, který se objevuje ve fil-
mech (např. Nepohodlný). Nikdo přesně neví, 
kolik v něm žije lidí. Odhady jsou 300-700 tisíc. 
Díky přítelkyni jsem měl možnost se do krajní-

ho slumu podívat, byl to neuvěřitelný zážitek, 
jsou to plechové boudy s úzkými uličkami, na 
konci uliček se vaří. Vůbec netuším, kudy a kam 
jdou odpady. Běhal mi z toho mráz po zádech, 
ani jsem nechtěl vidět, jak to vypadá uprostřed. 
Žijí tam pospolu rodiny s dětmi, známí…

Dále znám Mombasu a pobřeží Indického 
oceánu až k malebnému místu Malindi. 

Zaujalo mě i Migori, které se nachází kousek 
od tanzánské hranice, krásné je Viktoriino je-
zero s největším městem v této oblasti Kisumu, 
od něhož je kratičká cesta k rovníku, kam jsem 
si také udělal výlet. 

A také jezero Turkana, tam se vyskytují de-
setitisíce plameňáků, je to nádhera… 

Jaký je váš nejkrásnější zážitek?
Po nastěhování do domu, kam jsem přišel s pří-
telkyní, mi její kamarádky celý večer tančily, je 
to jejich zvyk, hodiny se na to připravují, mají 
na sobě specifické oděvy, je to jejich exhibice. 

Co setkání s divokými zvířaty, jak 
proběhlo?
Byl jsem na safari v Masai Mara, což je nejzají-
mavější oblast z hlediska migrace zvěře, je však 
pod obrovským turistickým tlakem. 

Ubytování je tam velmi přirozené, velký stan 
s terasou a přizděným sociálním zařízením. 
Druhý den pobytu mi známý říká, to ti nevadí, 
že ti kolem stanu chodí v noci lev? Nevadilo, 
nevěděl jsem o tom, prý tam chodí každý večer. 

Safari je nádherná věc, ale je to jako jít na 
fotbal, co se týká davu lidí. Člověk vidí „big 
five“: slona, nosorožce, hrocha, lva, levharta… 
Řidiči terénních aut jsou spojeni vysílačka-
mi, když jeden najde skupinu zvěře, dá vědět 
ostatním, všichni se sjedou, pak tam cvakají 
foťáky jak na tiskové konferenci… Zvířata jsou 
netečná, 5-10metrová vzdálenost lidí jim ne-
vadí, jsou zvyklá. Nejvíc jsem si užíval žirafy, 
ty mám ze zvířat nejraději. 

Zažil jste tam nějaké drama?
Na safari jsme byli po dešti, vyhýbali jsme se 
jinému autu, a už jsme se pak nerozjeli. Místní 
domorodci nás naštěstí rozstrkali, dali jsme 
jim nějaké peníze… 

Doporučil byste čtenářům návštěvu Keni? 
Co stojí za vidění?
V Nairobi je báječný noční život plný zábavy 
a kuriozit. Uvnitř města je malé safari. Jsou tam 
nádherné parky. Slavná čtvrť Karen pojmeno-
vaná podle dánské spisovatelky Karen Blixen, 
která tam s manželem od roku 1917 provozova-
la kávovou plantáž, svůj život v Africe popsa-
la v knihách Out of Africa a také Shadows on 
the Grass. Dnes její dům slouží jako muzeum, 
dánská vláda jej darovala Keni. Je to velice im-
presivní místo.

Za vidění stojí i rezervace, kde pečují o zra-
něné žirafy, dále bych doporučil krokodýlí far-
mu, národopisné muzeum, kde je více než 20 
vesnic tak, jak jsou typické pro daný kmen. 
Nachází se tam i centrální budova, kde je den-
ně odpoledne nějaký program (tanec, zpěv), 
je to hodně navštěvované cizinci a školami. 
Vystupující se snaží vtáhnout diváky do děje, 
školáci jdou sami bez problému, nás (bílých) 
tam bylo 10-20, ani jeden se nezúčastnil, jsme 
oproti Keňanům studení čumáci.

Děkuji za rozhovor.
ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKAFO
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Vzpomínka na safari.

Vesnické domky skýtají 
jen jednu místnost.
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Cestovatelský fejeton

Potřebuju reset, komplet, někde dál než za 
humny…

Koukám na předpověď, celá Evropa déšť, 
tak já mám 5 dnů volno a všude prší, proč mě 
to nepřekvapuje? Říkejte mi „dešťová víla“ 
a  zároveň se mnou si dovolenou rozhodně 
neberte…

Dobře, bude hnusně, tak pojedeme ně-
kam, kde se dá trávit čas uvnitř. Termály? Jo, 
to by šlo, už o tom mluvíme dlouho… Ale ja-
ké? Na Slovensko ne, hlásí moje ratolest, prý 
nějakou větší cizinu :). Oukej, co Maďarsko? 
Tam se nemusí letět, hurá… 3:30 hod., nasypa-
li jsme kočkám takovou hromadu granulí, že 
by u nás mohla jíst veškerá fauna z vesnice… 
Mám to krásně naplánované, v den příjezdu 
má být ještě dozvuk sluníčka, průtrž mračen 
totiž meteorologové naplánovali AŽ na 2.-5. 
den našeho pobytu. Tak jedeeem! Vše zají-
mavé, co je venku, musíme vidět ještě dnes! 

Egerszálok, termální pramen vyvěrající z lů-
na Země, kouzelné, ležíme ve venkovních 
bazénech, pára stoupá z vody, přece jen je 
chladno, ale to nám vzhledem k 39°C vodě 
nevadí… 

Není čas ztrácet čas, po relaxu skáčeme 
do auta, jedeme dále, škrtám položku na se-
znamu, co tam máme ještě? Lillafüred, ma-

lebná část Maďarska, tolik úžasného na tak 
malé rozloze, krásou nedutám, 20metrový 
vodopád, jeskyně s  krápníky, jezero s  loďka-
mi, pohádková stanice úzkokolejky, ano, tou 
jsem chtěla následující den jet, ale… Část ko-
lejí byla vytrhaná!? No nic, nenechám si volno 
otrávit… 

Miskolc Tapolca, cíl naší cesty, ten večer 
stihneme už jen park, toho času v rekonstruk-
ci, jak jinak? V noci začal vytrvalý déšť, rosnič-
ky nelhaly, bohužel. Počítáme s tím, trio dešt-
níků ráno vyráží směr jeskynní termály. Wow, 
tak za tohle ta úmorná cesta autem fakt stá-
la, proplouvat zákrutami přírodní jeskyně, to 
se jen tak neokouká, voda působí relaxačně, 
skoro usínám :). 

Další den opět prší, překvapivě :). Zkoušíme 
termální aquapark (nejmladší účastnice zá-
jezdu vyžaduje atrakce). Ta teplá voda je fakt 
super, proč jsme sem nejezdili už dřív? Venku 
leje o stošest, proplouváme z vnitřní části ven, 
voda shora i  zezdola. Značka „perfekt“. Je 
to paráda, lehnout si na záda a… Číst si? Pro 
tentokrát raději ne :). 

Další den prší o  trochu míň, vyrážíme do 
města, manžel (masojed) je natěšen na de-
gustaci místních klobás, já zatím obhlídnu 
hrad… Počkat… Proč má ten hrad kolem se-
be lešení? Navíc kolem všech čtyř věží! A sa-
kra… Zase ty opravy. Je poledne, žaludek 
vysílá signály, slyšíme. Hledáme tuzemskou 
gastronomii, bez šance, ať žije (nebo spíš ne-
žije) globalismus, takhle maďarskou specialitu 
prostě neochutnáme, i  kdyby čert na koze 
jezdil. Aspoň, že v  bazénech měli místní po-
krmy… 

Den 4. Koupání máme dost, vyrážíme za zví-
řátky, nekomerční ZOO na kraji města je fajn, 
vyhlížíme poslední autobus směr  ubytování, 
po 20 min. čekání to vzdáváme a jdeme pěš-
ky… „In Hungary you newer know…/V  Ma-
ďarsku nikdy nevíš…“. Již poněkolikáté jsme si 
ověřili pravdivá slova našeho ubytovatele… 

Pár dní po našem návratu do Čech mi man-
žel říká: „To neuhodneš, ty lázně, ve kterých 
jsme byli, jsou z  důvodu cen energií zavřené, 
ale na oficiálním webu o uzavření ani ‚ň‘“. :). 
Welcome to Hungary/Vítejte v Maďarsku… Ale 
bylo tam krásně!

ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA

V Maďarsku nikdy nevíš...

K ralupy nad Vltavou dostaly svůj přído-
mek proto, aby se odlišily od dvou dalších 

měst, která se v minulosti v Čechách nacházela. 
Dnes už další místa shodného jména neexistují. 
Kralupy u Žatce zanikly ve středověku, Kralupy 
u Chomutova podlehly severočeské hnědouhel-
né těžbě v roce 1976.

Jaká mohla být geneze názvu Kralupy? Jed-
na skupina lingvistů usuzuje, že původ jména 
je v „korlupení“ (zbavování stromů kůry).

Zastáncem této teorie je Antonín Profous, 
který ve své knize „Místní jména v Čechách: 
jejich vznik, původní význam a změny“ uvá-

dí, že: „Místní název 'Kralupy', znamená 'ves
kralupů', tj. lidí, kteří loupali koru (kůru). 

Původní tvar 'Korolupy' se změnil v 'Korlupy' 
a ten pak přesmykem v 'Kralupy'. Podle toho 
by toto jméno mohlo vzniknout už v 9. století.“

Biologové však s tímto vysvětlením nesou-
hlasí, jelikož tu nikdy nebyly rozsáhlejší lesní 

porosty, aby se zde mohlo významně „korlupe-
nit“. Podle archeologických nálezů měla zdejší 
krajina povahu spíše stepní, na rozdíl od ostat-
ních lesnatých obcí tohoto jména. 

Další možné vysvětlení vzniku slova je, 
i když trochu nelichotivé, že zde mohlo často 
docházet ke „kur loupení“, krádeži kuru do-
mácího, pokud si jej majitel dobře nehlídal. 

Berme to však s rezervou :). Název mohl 
vzniknout úplně jinak… ANDREA JŮNOVÁ

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

...jménem Kralupy se pyšnila ještě další dvě města republiky?

ZDROJ: 
PROFOUS, A.: MÍSTNÍ JMÉNA V ČECHÁCH : JEJICH VZNIK, PŮVODNÍ VÝZNAM A ZMĚNY.
PRAHA: ČESKÁ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ, 1949
HTTPS://WWW.CESKYBEDEKR.CZ/POST/KRALUPY-NAD-VLTAVOU
HTTPS://CS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/KRALUPY_NAD_VLTAVOU
HTTPS://WWW.PTEJTESEKNIHOVNY.CZ/DOTAZY/ETYMOLOGIE-JMEN-VELTRUSY-A-KRALUPY

Egerszálok, termální pramen vyvěrající z lůna Země.

Lillafüred, stanice lesní úzkokolejky.

Lillafüred, turistické letovisko, hotel Palota. Jeskynní lázně Miskolc Tapolca.
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Základní organizace Českého svazu chovatelů 
v Kralupech nad Vltavou

pořádá ve dnech 18. – 19. února 2023

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ 
a HOLUBŮ 

s expozicí okrasného ptactva, morčat a terarijních zvířat

PRODEJ ZVÍŘAT - OBČERSTVENÍ

Areál je v Kralupech - Lobečku, ulice Ke Koupališti „DŘEVÁK“

Otevřeno: sobota od 8 do 16 a neděle od 8 do 12 hodin

Děti do 15 let zdarma Těšíme se na návštěvu!

Akce se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou 
a pod záštitou starosty Libora Lesáka
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Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na 
památku básníka Jaroslava Seiferta autorskou 
literární soutěž v rámci 28. ročníku Festivalu 
poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

L iterární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a pro-
bíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 20. 6. sou-

těžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotli-
vé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud 
nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné 
ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž 
je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře 
a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se 
jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích bu-
dou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které 
budou ve formátu .doc nebo .pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 20. 6. 2023.
Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsled-

ků proběhne v rámci Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 
2023 dne 23. září 2023.

Práce označené „Seifertovy Kralupy“ zasílejte na adresu: Kulturní 
a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, k rukám Jitky Koš-
ťálové, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Elektronicky 
na: seifertovykralupy@mestokralupy.cz. V případě dotazů kontaktujte 
Jitku Košťálovou na tel. č. 734 695 011.

SEIFERTOVY KRALUPY 2023, 
vyhlášení autorské literární soutěže

kino a kD VLTAVA ÚNOR 2023
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827 ■ Pokladna otevřena: PO-PÁ: 15:30-20:00.

www.kasskralupy.cz

Předplatné kulturních pořadů
Milí návštěvníci kulturních pořadů. Velice si vážíme přízně, kterou nám projevujete. A jak nejlépe vám poděkovat, než ce-
nově zajímavějšími vstupenkami na kulturní akce. Připravili jsme pro vás divadelní abonentku a abonentku krásné hudby. 
Mimo finanční úspory vám abonentka zajistí kávu, čaj nebo minerálku na divadelním baru zdarma. Těšíme se na vás!

DIVADELNÍ ABONENTKA  
PRO JARNÍ KULTURNÍ SEZÓNU 2023 
(prodej abonentek 1. 2.-28. 2. 2023).

 Úterý 21. února, 17:00 hod. – Křeslo pro hosta 
Hostem v pořadí druhého Křesla pro hosta je herecký pár Petr Kost-
ka a Carmen Mayerová. Oba vynikající umělce bude zpovídat Ja-
kub Horváth.
Vstupné: 150 Kč, 120 Kč senior, student.
Abonentní vstupné: 90 Kč.

 Úterý 14. března, 19:00 hod. - Jak se dělá showbyznys 
Zcela nová zábavná show plná převleků, písní, dialogů a scének 
PETRA JABLONSKÉHO A NIKOLY VOTRUBOVÉ.
Nejlepší český imitátor, bavič a herec Petr Jablonský vás zve na 
zbrusu novou zábavnou show, ve které se objeví celá plejáda zná-
mých osobností a celebrit. Parťačkou a kolegyní mu bude  půvab-
ná začínající zpěvačka Nikola Votrubová, která po úspěšném umís-
tění mezi nejzářivějšími pěveckými talenty v SuperStar 2021 vstupuje 
do šoubyznysu.
Petr Jablonský s Nikolou Votrubovou vás zavedou do zákulisí světa 
šoubyznysu a dají nahlédnout i do soukromí našich VIP osobností.
Vstupné: 290 Kč, 260 Kč senior, student. 
Abonentní vstupné: 230 Kč.

 Pondělí 24. dubna, 19:00 hod. – Na Vánoce budu gay, 
Divadlo Metro, Pino Ammendola  
Pikantní komedie o nelehkém životě zadaných heterosexuálních 
mužů plná groteskních scén, které vyústí ve velmi překvapivý a ne-
čekaný závěr. Jak získat prosperující řetězec pizzerií a zajistit si skvě-
lou budoucnost? Stačí tak málo – stát se na Vánoce gayem…
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Filip Blažek, Michaela Dittri-
chová, Denisa Nesvačilová/Michaela Dittrichová, Zdeněk Maryška.
Režie: Antonín Procházka
Vstupné: 480 Kč, 450 Kč senior, student.
Abonentní vstupné: 420 Kč.

Cena divadelní abonentky: 740 Kč

ABONENTKA KRÁSNÉ HUDBY  
PRO JARNÍ KULTURNÍ SEZÓNU 2023.
 Úterý 11. dubna, 19:00 hod. – Jarní koncert KODK 
Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje neodmyslitelně patří 
do nabídky pořadů KD Vltava. Během večera orchestr přednese 
skladby mnoha slavných skladatelů.
Vstupné: 160 Kč, 130 Kč senior, student.
Abonentní vstupné: 100 Kč.

 Čtvrtek 27. dubna, 19:00 hod. - Jubilejní koncert Lubomíra 
Brabce a Kateřiny Englichové 
V roce 2023 oslaví kytarista Lubomír Brabec významné životní jubile-
um. Hostem dubnového koncertu bude vynikající harfenistka Kateři-
na Englichová. Přijďte mistrovi popřát a prožít ve společnosti krásné 
hudby nezapomenutelný večer.
Vstupné: 250 Kč, 220 Kč senior, student.
Abonentní vstupné: 190 Kč.

Cena abonentky krásné hudby: 290 Kč
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Básník Jaroslav 
Seifert.
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„Perníkáři bývali králové na poli sladkostí. 
Cukráři ještě neexistovali, protože cukr byl 
vzácnost. Na rozdíl od medu. Když někam při-
jel perníkář, byla to radost pro všechny a jeho 
stánek byl hned obsypaný lidmi,“ říká autor-
ka expozice, velvarská perníkářka Kateřina 
Woláková.

O historii svého řemesla ví hodně, neboť její 
profesní začátky se prolínaly s bádáním. V tom 
ji podporovala vedoucí velvarského muzea Ji-
tka Kůrková. Seznámila ji s odkazem malí-
ře Jiřího Corvina, který byl jedním z prvních 
sběratelů starých dřevěných forem na perníky. 
Část jeho sbírky je součástí velvarského archi-
vu a nyní také expozice.

„Jiří Corvin objížděl v šedesátých letech ce-
lou republiku a ty formy sbíral. Tehdy v nich 
nikdo nespatřoval hodnotu, topilo se s nimi 
v kamnech, nebo se vyhazovaly, v lepších pří-
padech jen někde ležely bez ladu a skladu,“ po-
pisuje perníkářka. „Corvin, protože byl umě-
lec, uměl ocenit, jaké jsou to krásné artefakty 
řezbářské práce,“ dodává. 

Hlavní část Corvinovy sbírky forem je ulože-
na v archivu muzea v Roztokách nad Vltavou, 
kam se Kateřina Woláková vypravila a kde se 
dozvěděla také o rukopisu nedokončené knihy. 
„Paní Corvinová, vdova po malíři, mi dovolila, 
abych si rukopis přečetla. Jsou v něm sebra-
né staré recepty, a je tam povídání o nejstarší 
perníkařině. Ta byla mnohem rozmanitější, 
než je v současnosti,“ tvrdí perníkářka. Nová 
expozice je toho důkazem.

Kolem dokola jsou příklady různých druhů 
perníků a také přísad a náčiní ze starých per-
níkáren. Vedle plochých perníčků s krajkovým 
zdobením tu jsou vytlačované perníky ze sta-
rých forem, které bývaly podle Corvinova zá-
pisu „třikrát potřené bílkem se zlatohnědým 
cukrovým karamelem.“ Ve staré truhle jsou 
uloženy tři oblé perníkové cihly, o nichž se ná-
vštěvník dozví, že jde o perníkářský polotovar, 
takzvaný „vorkauf“, který perníkáři skladovali 
v dřevěných bednách i několik let.

„Vorkauf tvoří tři ingredience - mouka, med 
a koření. Po uložení se odpařila voda, a tím 
těsto postupně tvrdlo. V této podobě je to ne-
zničitelné, med konzervuje, nemůže se to zka-
zit. Říkalo se, že na nejlepší perník se zadělá-
valo při narození dcery a perníky se z toho 
pekly na její svatbě,“ vypráví Kateřina Woláko-
vá, která vorkaufy pro expozici nově zadělala. 

Aby se s vorkaufem mohlo dál pracovat, po-

užívali se na vysekání z bedny nože a sekerky. 
Potom se nahříval a přidávala se další mouka, 
někdy vajíčko a také kypřidlo.

Originální chuť perníkům dávalo koření, 
které si každý perníkář míchal sám. „Staří per-
níkáři skládali vlastní složité recepty, které 
byly tajné. Také záleželo na tom, co zrovna 
v jaké době bylo dostupné. Když se dalo sehnat 
drahé koření a perníkáři na to měli, objevilo se 
v těstě. Když koření nebylo, dávaly se bylinky,“ 
říká velvarská perníkářka, která se nechala in-

spirovat. Vyzkoušela například perník s bezem 
černým nebo s levandulí. 

Více než staré recepty ji však okouzlila vyna-
lézavost starých mistrů pekařských. Po jejich 
vzoru si sama míchá koření, kterého prý pou-
žívá opravdu hodně, a jde ještě dál: nápaditě 
kombinuje perníky s cukrářskými výrobky. 
V její pekárně vznikají vedle zdobených perní-
ků i moderní dezerty s kořeněnou chutí. „Tak 
by to dřív perníkáři určitě dělali, kdyby měli 
k dispozici dnešní suroviny a znalosti,“ myslí 
si Kateřina Woláková. 

Perníkovou expozici doplňují interaktivní prv-
ky. Je tu „poznávačka“ koření, perníkové puzzle, 
které odkrývá starou perníkářskou symboliku 
a návštěvník si může vyzkoušet i repliky dřevě-
ných perníkových forem. Místo těsta do nich na-
tlačí kinetický písek, který po vyklopení na něko-
lik vteřin jako bábovička zhmotní tvar „perníku“.

MAGDALENA ČECHLOVSKÁ 

Písemné doklady o nejstarších perníkářích 
na českém území pocházejí ze  
14. století. Ve Velvarech je prvním známým 
perníkářem mistr Matyáš, o němž se 
zmiňuje kronika z roku 1555. Bydlel v Růžové 
ulici, kde vlastnil dva domy. Perníkářství  
se stane tématem letošní velvarské  
Muzejní noci, která proběhne 20. 5.

Mouka, med a koření...
Ve Velvarech otevřeli expozici o perníku
■ Po pavlačovém schodišti se stoupá na velvarský špýchar. V někdejší barokní sýpce se už dávno 
neuchovává úroda z polí. Městské muzeum Velvary tu má jednu ze svých expozic, kterou na konci 
minulého roku rozšířilo o stálou výstavu perníkářství. Jeho hlavní atrakcí je perníkové město - model 
několika velvarských památek, nebo vytlačované, reliéfní perníky upečené v historických dřevěných 
formách.

Ochutnávka z velvarské 
expozice. FO
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O d února 2023 najdete Církev bratrskou 
nově v prostorách kralupské DPSky, kam 

se přesunula z dřívějšího působiště v bývalé 
synagoze v ulici S. K. Neumanna. 

Každou neděli od 10:30 hod. jste sr-
dečně zváni do sálu domu s pečovatel-
skou službou na pravidelné shromáždě-
ní, při němž se zpívají křesťanské písně, 
modlí se, naslouchá se kázání a výkladu 
Písma svatého a slaví se Večeře Páně. 
Během bohoslužby je připraven program pro 
děti i drobné občerstvení. 

„V DPS budou naše služby více dostupné 
a otevřené lidem,“ zhodnotil nové působiště 
Radislav Novotný, kazatel Církve bratrské, 
a dodal: "Rád bych touto cestou ještě jednou 
poděkoval vedení města Kralupy a paní ředi-

telce Sociálních služeb města Kralupy, že zde 
umožnili zpestřit  nabídku služeb vedle již pů-
sobících spolků.“ 

 „Snažíme se být společenstvím křesťanů pro 
dnešní dobu. Chceme být srozumitelní, zajíma-
ví, spíše než o náboženské obřady nám jde o 

žití evangelia, té dobré zprávy o Boží lásce v 
současném světě. Chceme zdůraznit důležitost 
vzájemné lásky, porozumění a síly k odpuštění 
mezi lidmi,“ doplnil Radislav Novotný.

Církev bratrská nabízí rozmanité ak-
tivity, jako např.: manželské kurzy, kurzy 
alfa (o základech křesťanství), kurzy o výcho-
vě dětí, koncerty či přednášky na různorodá 
témata. Všechny aktivity církve jsou veřejné, 
je vítán kdokoliv ze spoluobčanů, aktu-
álně se schází 20-30 členů ve věkovém roz-
mezí 1-100 let. Kromě zmíněných aktivit je 
pan kazatel ochotný k osobním rozhovorům. 
Církev bratrská je zapojena i do tzv. ekumeny, 
kde spolupracuje s jinými církvemi na společ-
ných projektech. 

ANDREA JŮNOVÁ

Za Církví bratrskou do DPS

O d počátku ledna působí v přízemí budo-
vy městského úřadu nové bistro. Hos-

tům je k dispozici ve všední dny od 8:00 do 
17:00 hodin. S jarem a venkovní zahrádkou 
bude otevírací doba prodloužena.

Na jaký sortiment se můžete těšit? Na pa-
lačinky, bagely, bagety (i zapečené), saláty, 
cheesecaky, dorty, koláče, plněné croissan-

ty. Z nápojů na kvalitní italskou kávu, čaje, 
mléčné koktejly, džusy, domácí limonády, hor-
ké ovocné nápoje. Výhledově bude sortiment 
rozšířen o čerstvé ovocné šťávy, zmrzlinu, pa-
nini, hot dogy a wafle.

Téměř vše je připravováno v rámci bistra, 
vždy čerstvé a domácí. Přijďte se přesvědčit 
sami ;).  AJ

Od února 
2023 můžete 
zakoupit 
Kralupský 
Zpravodaj 
nově i na 
pokladně 
KaSSu v její 
provozní 
době  
(ST, ČT, PÁ: 
15:30-20:00, 
SO, NE: 
13:30-20:00).

I zaměstnanci Městské-
ho úřadu v Kralupech 

mohli přispět do tříkrá-
lové kasičky místní cha-
rity. Navíc za doprovodu 
krásného zpěvu a milého 
požehnání. Výtěžek po-
putuje na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dět-
mi v tísni a dalším lidem 
v nouzi.

Město Kralupy  
nad Vltavou vyhlásilo 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

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

Nástup: od 1. 3. 2023, příp. dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášek: 
do 13. 2. 2023.

Požadavky:
 vzdělání: minimálně 
vyšší odborné vzdělání,
 základní znalost správ-
ních úkonů podmínkou,
 příslušná splnění požadavků dle ust. 
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb. (bezúhon-
nost),
 aktivní a samostatný přístup k práci, 
 uživatelská znalost práce na PC,
 řidičské oprávnění skupiny „B.“ 
 Platové zařazení: platová třída: 10, dle 
nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zá-
kona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).

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

Zpříjemněte si návštěvu úřadu 
občerstvením z Našeho bistra

Tři králové zavítali i na MěÚ ROZŠÍŘENÍ PRODEJNÍCH MÍST KZ
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Naše bistro najdete vpravo 
při vstupu do budovy MěÚ.

Tříkrálové požehnání  
v prostorách MěÚ.

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

DÍL. II.

Odpady, které lze na sběrném dvoře odevzdat:

SMĚSNÝ ODPAD  – Běžný odpad z do-
mácností ukládaný do popelnic nebo 
kontejnerů. 

CO PATŘÍ DO SMĚSNÉHO ODPADU:
SPRÁVNĚ – bižuterie, nafukovací balónky, blistr od léků, box na 
jídlo znečištěný, použité neplastové brčko, brýle, mechanický 
budík, cigarety, čajové sáčky, keramické nádobí, vazby knih, 
korek, plyšové a jiné hračky, popel z kamen, pleny, respiráto-
ry, vložky, vlasy, žiletky.

ŠPATNĚ – nevytříděný odpad a objemný odpad.

CO PATŘÍ DO OBJEMNÉHO ODPADU:
SPRÁVNĚ  – pohovky, koberce, nábytek, zrcadla, matrace, 
molitany, tapety, vazby z knih, šanony, velké hračky, autose-
dačky, autosklo, bakelit, bambusové dřevo, nafukovací ba-

zény a  lehátka, bioplast, nepoužitelné boty a  oblečení, cédéčka, 
dřevoplast, kufry, batohy, lyže, netkaná textilie, WC prkénko.

ŠPATNĚ – nevytříděný odpad přivezený v pytlích.

OBJEMNÝ ODPAD  – Komunální od-
pad vznikající běžně v  domácnosti, 
který pro svůj charakter nebo velikost 
není možné odkládat do sběrných 
nádob na směsný komunální odpad 
nebo tříděný odpad. Tento odpad 
patří na SD.

STAVEBNÍ ODPAD  – odpad z  domác-
ností patří výhradně na SD do vy-
hrazených kontejnerů. Stavební   od-
pad  není  komunálním  odpadem a 
je na SD zpoplatněn!

ETERNIT A JINÉ MATERIÁLY OBSAHUJÍ-
CÍ AZBEST – Na SD přijímáme materi-
ály obsahující AZBEST, ale dle vyhlášky 
pouze NEPRODYŠNĚ ZABALENÉ!  Do-
voz většího množství materiálu je po-
třeba si předem domluvit.

CO PATŘÍ DO STAVEBNÍHO ODPADU:
SPRÁVNĚ – drátěné sklo, sanitární keramické vý-
robky, dřez granitový, heraklit, umakartová já-
dra a nábytek, linoleum, plastová okna, okna/

dveře se skleněnou výplní, umělé podlahy, izolační va-
ta, pytle od cementu, vápna.

ŠPATNĚ – demoliční sutě.

JAK NAKLÁDAT S AZBESTEM:
SPRÁVNĚ  – vybourané stavební a  demoliční 
odpady obsahující AZBEST musí být neprodle-
ně po vzniku zabaleny do neprodyšných oba-

lů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů 
a označeny a předány do zařízení pro nakládání s od-
pady, které je určeno k  jejich sběru nebo odstranění. 
Vhodné pro zabalení můžou být různé big bagy, velko-
objemové vaky, žoky, nebo různé silné plastové pytle 
a strečové fólie.

ŠPATNĚ – na SD bude odmítnut tento volně lože-
ný nezabalený materiál.

JAKÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD PŘIJÍMÁME:
SPRÁVNĚ – stavební suť, betony, dlažba, dlaždice, střešní tašky,  
sádrokarton, zemina, kamení, cement.

ŠPATNĚ – odpad s kovovými částmi, s plasty, s kabely,  
sanitární techniku, odpad zabalený v papírových  
nebo plastových pytlích, polystyren, IPA, eternit, montážní pěny.

DEMOLIČNÍ ODPAD  – Odpad vznikají-
cí při  zřizování staveb, jejich údržbě, 
při  změnách dokončených staveb 
a odstraňování staveb. Na SD lze od-
vézt v množství nepřesahujícím objem 
přívěsného vozíku za osobní automobil. 
Při větším množství vás obsluha SD ne-
musí přijmout. V takovýchto případech 
si objednejte kontejner s odvozem pří-
mo na skládku. Demoliční  odpad  ne-
ní  komunálním  odpadem a je na SD 
zpoplatněn!

Pokud si nebudete jisti druhem odpadu a kam ho umístit, na SD vám rádi poradí.
Je třeba mít na paměti, že uvedený přehled je všeobecný, v konkrétních detailech se může mírně lišit.
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PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří oslaví 
V ÚNORU 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

Helena Vnoučková  
(dodatečné přání)

Jindřich Švec

Marie Kollarovská

Božena Hobíková

Božena Vorlíčková

Stanislav Miler

Ing. Miloš Kympl

Jaroslav Zandal

Josef Frýdek

Danuše Hudečková

85 let 

Božena Čermáková

Evžen Listík

Zdeněk Kala

Eliška Stiebrová

90 let Libuše Hošková

91 let Helena Berková

92 let
Eva Čurdová

Ingeborg Kolaříková

97 let Věra Skrbková

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

17. 12. Helena Vaňharová 69

18. 12. Ivana Pavlíková 54

20. 12. Drahomíra Vacková 69

20. 12. Anna Hrdličková 96

24. 12. Pavel Ludický 76

25. 12. Alžběta Tůmová 89

26. 12. Miloslava Zilvarová 83

30. 12. Miloslava Nezkusilová 89

2. 1. Jaroslava Cholinská 74

5. 1. Danuše Šlechtová 68

Dne 17. 2. 2023 uplyne 17 let 
od doby, co mě navždy opustil 
můj milovaný a obětavý manžel 
OLDŘICH KOKOŠKA z Kralup 
nad Vltavou. Stále vzpomínám 
a nikdy nezapomenu. 

Manželka Anna Kokošková s celou rodinou. 

Dne 23. 1. 2023 uplynuly 
3 roky, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 
VLADIMÍR ŠIMŮNEK, kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná manželka,  dcera a syn s rodinami.

Již třináct let /3. 2./ chybí 
nám úsměv, láska, dobrá rada 
naší drahé maminky. Věnujte 
prosím myšlenku malou na 
paní VLASTU STAROU, pokud 
jste ji znali a měli rádi... Děkují 

dcery s rodinami.

Dne 25. 2. 2023 to budou již 
4 roky, co nás opustil milovaný 
manžel, tatínek, děda – pan 
JAROSLAV TUST. Věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku. 
Manželka Jarka, syn Jaroslav 

s přítelkyní Miládkou a dcera Lenka 
s rodinou.

V lednu a v únoru si se 
smutkem v srdci připomínáme 
výročí našich rodičů: Josef 
Náděje (* 16. 1. 1935,  
† 3. 10. 2021) a Věra 
Nádějová (* 29. 6. 1941, 

† 28. 2. 2018). Pokud jste je znali, věnujte 
jim tichou vzpomínku, děkujeme. Syn Ondřej 
s rodinou a rodina Uzlova.

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

 Pozvánka do Musea Kampa. Kdy? V sobotu 4. února 2023

Posláním Musea Kampa je pečovat o sbírku 
výtvarných děl moderních umělců a zprostřed-
kovat svědectví o nelehké době, v níž toto umě-
ní vznikalo a  jež by neměla být zapomenuta. 
Museum rovněž pořádá řadu krátkodobých 
výstav. V současné době probíhají výstavy: Jo-
sef Pleskot - Města a Stanislav Kolíbal – Knihy 

a stavby. Museum Kampa se nachází v  areálu 
Sovových mlýnů na Malé Straně v centru Pra-
hy. Uchovává uměleckou sbírku Jana a  Medy 
Mládkových, kteří během svého pobytu v exilu, 
v druhé polovině 20. století, aktivně podporovali 
tehdejší československé umělce. 

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 hod. na Masarykovo nádraží. Dále půjde-
me pěšky přes Karlův most na Kampu, kde se 
v 10:15 hodin sejdeme s mimokralupskými členy. 

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

Vycházku připravila Milena Vovsová

Sdružení rodáků a příznivců města Kra-
lupy nad Vltavou oznamuje všem čle-
nům a příznivcům, že pokračuje i letos 
ve své činnosti. První společné setkání 
bude na členské schůzi v pondělí 20. 
března od 14.00 hodin ve společen-
ské místnosti domu s pečovatelskou 
službou na sídlišti Cukrovar (v zelené 
budově).
Těšíme se na setkání s vámi.

 PROBLÉMY S MATEMATIKOU pomůže vyře-
šit aprobovaný učitel s dlouholetou praxí. 
Učivo matematiky ZŠ a příprava na přijímací 
zkoušky na SŠ. Tel.: 723 607 667.
 ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU-
vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd. Na-
ložíme a odvezeme cokoliv za rozumnou 
cenu. STĚHOVÁNÍ - tel.: 773 484 056.

opustili nás

vzpomínky

jubilanti soukromá inzerce

rodáci

�

�

� �

�

ÚNOROVÉ AKTIVITY V DPS
2., 9., 23. 2. TVOŘENÍ S DĚTMI A SENIORY
(jídelna zelené budovy 1171 od 13 hod.)
2., 9., 23. 2. NĚMČINA PRO SENIORY  
(kavárna ve žluté budově 1181 od 10 hod.)
2., 9., 16., 23. 2. MENŠÍ KLUB SEŠLOSTI ŽEN 
(kavárna ve žluté budově 1181 od 13 hod.)
3. 2. ODPOLEDNE S KVÍZEM  
(jídelna zelené budovy od 14:30 hod.)
7., 14., 21., 28. 2. TRADIČNÍ KLUB SENIORŮ POD VE-
DENÍM PANA MELICHA 
(jídelna zelené budovy od 13 hod.)
10. 2. CESTOPISNÁ BESEDA – KRAKOV (jídelna zele-
né budovy 117 od 14:30 hod.)
22. 2. BESEDA O ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍM ROZHRANÍ, 
PÉČE O ČLOVĚKA (jídelna zelené budovy od 15 hod.) 

blahopřání

blahopřání

�

�

V  pátek 10. února 2023 oslaví 
životní jubileum - 95 let - naše 
milá prababička, babička, 
maminka, tetička – paní Marta 
Kasalická. Do dalších let přeje 
všechno nejlepší celá rodina.

Dne 20. 2. oslaví 80. narozeni-
ny obětavý manžel, tatínek, 
dědeček Jindřich Švec z Kra-
lup nad Vltavou. Přejeme mu 
spoustu elánu a hodně zdraví
do dalších let. 
Manželka Jiřina, syn Jindřich  
s rodinou, dcera
Renata s rodinou, rodina Dandova a Mach-
kova.
PS: V tomto měsíci oslavil i 58. výročí svatby. 
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MAGICKÉ BULHARSKO S TOMÁŠEM KUBEŠEM
20. února od 18:00 hodin

Kouzlo Bulharska nespočívá pouze v přátelské atmosféře a v nád-
herných plážích omývaných vlnami Černého moře. Cestovatel 

a fotograf Tomáš 
Kubeš, který na-
vštívil více jak 120 
zemí světa, vás 
provede touto 
exotickou zemí, 
která ukrývá mno-
ho překvapení.  
Čeká vás chození 
po ulicích Bulhar-
ska, pohoří Stara 
planina, největší 
klášter pravoslavné 

církve v Bulharsku - Rilský klášter, věštkyně Baba Vanga, rituály, fasci-
nující příroda a mnoho dalších zajímavostí.

SÁM SOBĚ LÉČITELEM S J. MANDŽUKOVOU
1. března 2023 od 17:30 hodin

Přednáška odhalí tajemství a úžasnou sílu vlastních léčivých sil. Do-
zvíte se zajímavé informace a cenné rady, jak pracovat se svým 
energetickým potenciálem a jak ho využívat. Jednoduché sebe-
léčebné metody poskytují širokou škálu pozitivních účinků - od od-
stranění zdravotních potíží a zlepšení činnosti mnohých orgánů po 
relaxaci a získání lepší duševní pohody a vitality.
Spisovatelka Jarmila Mandžuková napsala téměř 90 knih, převážně 
kuchařských, ale i o zdravém životním stylu, astrologii nebo motivač-
ní knihy. Některé tituly najdete ve fondu naší knihovny.
 
Rezervace míst na tel. čísle 315 727 852 nebo 315 729 554.

JARNÍ PRÁZDNINY 
Upozorňujeme dětské čtenáře na mimořádný provoz oddělení pro 
děti v dopoledních hodinách v pondělí 13. února a v pátek 17. úno-
ra od 8:00 do 11:00. Běžný provoz zůstává beze změn. 

městská KNIHOVNA ÚNOR 2023
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel. 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

 Až do soboty 18. března 2023 je pro vás otevřena výstava obrazů  
OTAKARA ČEMUSE – RETROSPEKTIVA - s těmito doprovodnými programy: 

V sobotu 25. února od 13:00 do 17:00 připravujeme odpolední pro-
gram NEBOJTE SE UMĚNÍ. Rádi kreslíte, malujete? 
Navštivte nás a ponořte se do poetických obrazů malíře O. Čemuse 
a přijďte si namalovat svůj obraz. 
Vystavená díla vám budou velkou inspirací. Samotná fantazie ma-
lých i velkých návštěvníků bude také probuzena.
Program je vhodný nejen pro rodiny s dětmi, školáky, ale i ostatní 
návštěvníky. 
Vstupné dospělí 30 Kč; děti od 6 let 20 Kč.

JARNÍ PRÁZDNINY S PROGRAMY V MUZEU
jsou určeny hlavně skupinkám dětí s doprovodem, které zůstaly na 
„jarní“ DOMA.
Těšíme se na vás od úterý 14. 2. do pátku 17. 2. 2023; 
od 9:00 do 12:00; od 13:00 do 15:00 hod.

Můžete vybírat z celoročních programů:
Pojďte s námi do pravěku, Tajemná historie Kralup, Seifertova poezie 
hrou; Nebojte se umění (k výstavě obrazů O. ČEMUSE)
JEDNOTNÁ CENA 30 Kč návštěvník.
Na uvedené prázdninové programy je nutné se předem OBJEDNAT: 
Muzeum: 315 723 035; 
iveta.bendikova@muzeumkralupy.cz

VZPOMÍNKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
Dovolte nám podělit se s vámi o jeden téměř zázračný moment, 
který nás mile překvapil, když jsme u „Čemusů“ v Kozomíně z malířo-
va ateliéru odnášely obrazy k výstavě.
Vše bylo v ateliéru zcela při starém. Všude krásně voněly malířovy 
barvy, štětce položené na stole, kolem samé známé obrazy i rozma-
lovaná dílka.
V ten moment jsme obě uvěřily, že malíř pan Čemus jen na krátko 
odešel ze svého nejmilejšího místa... 
Iveta a Míša z kralupského muzea

JAN RACEK, 

IVETA BENDÍKOVÁ

městské MUZEUM ÚNOR 2023
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

Více na našem webu i facebooku,
www.muzeumkralupy.cz
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D ům dětí a mládeže je mís-
to, kde se snažíme utvářet 

bezpečné prostředí pro děti, do 
kterého by rády chodily, rozvíje-
ly svůj talent a trávily volný čas. 
Vytváříme aktivní a podnětné 
prostředí, které by bylo přitažli-
vé nejenom pro děti, ale také do-
spělé. Díky zaměstnancům, kteří 
jsou v průběhu roku stále vzdě-
láváni, můžeme nabízet mnoho 
zájmových útvarů. Realizujeme 
akce nejenom pro děti, ale i šir-
ší veřejnost. Některé akce byly 
vzhledem k opatřením spojeným 
s epidemií covid-19 specific-
ké, některé musely být zrušeny.  
V tomto roce nám však nic ne-
brání, abychom v průběhu násle-

dujících měsíců mohli uspořádat 
a účastnit se zajímavých událostí. 
V jarních měsících se můžete těšit 
např. na vynášení Morany, čaro-
dějnický sabat či charitativní běh 
pro dobrou věc. Dále připravuje-
me pro veřejnost různé cestovatel-
ské přednášky, víkendové kurzy, 
soutěže a olympiády. Děti z ta-
nečních zájmových útvarů čekají 
soutěže, kde se vždy umisťují na 
krásných místech. V letních měsí-
cích pořádáme kempy, příměstské 
tábory a tábory, které se uskuteč-
ňují pravidelně v Mokrosukách.  
Pro naše nejmenší je k dispozici 
herna Sluníčko, kterou si lze také 
pronajmout na různé narozenino-
vé a jiné oslavy. 

Naši lidé 
 Jmenuji se Barbora Purnochová 
a tancuji od svých tří let. Měla jsem 
možnost vyzkoušet si různé taneční 
styly, ale posledních 7 let se věnuji 
stylu contemporary. Nyní působím v 
soutěžní složce Vivid Dance Compa-
ny a již druhým rokem studuji na vy-
soké škole obor Učitelství pro první 
stupeň a Speciální pedagogika. Ta-
neční kroužky vedu pátým rokem. V 
DDM Kralupy trénuji soutěžní složky 
moderního tance ve skupinách, ale 
také dua a sóla. Trénuji také kroužky 
tanečního hýbání, které jsou pro nej-
menší tanečníky a tanečnice. Mým 
cílem je podporovat v dětech lásku k tanci a naučit je vzájemné pokoře a fair-play, ale 
zároveň v nich pěstovat individualitu. Přála bych si, aby z dětí, které trénuji, vyrostli 
kvalitní tanečníci. 

DDM kralupy ÚNOR 2023
CENTRUM VOLNÉHO ČASU ■ Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01 ■ e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ tel.: 315 722 430

www.ddmkralupy.cz

5. února 2023 projde městem od 14:00 hod. masopustní průvod, 
který pořádá KaSS, a který bude mít několik zastávek. Jednou z nich je 
i zastávka před DDM Kralupy. Těšit se můžete na drobné občerstvení, 
taneční veselici a prodej masopustních klobouků. 

Masopust v KralupechŽivot v DDM

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 B

AR
B

O
R

Y 
PU

R
N

O
C

H
O

VÉ

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 D

D
M



25ŠKOLY

Stovka na krku: Již sté výročí svého fungová-
ní oslaví v roce 2023 naše škola, a to zahradní 
slavností v sobotu 23. 9. / „Trošku vyšperkova-
né Monopoly“ si zahráli studenti třetích roč-
níků v  rámci projektu Finanční gramotnost. / 
Nepropadejte panice! Hra Douglase Adamse 
v  podání čtvrťáků se v  předvánočním čase 
dočkala reprízy. / „Viděli jsme film o zrodu Ze-
mě a výstavu betlémů “ – jmenovali primáni 
své oblíbené momenty exkurze do planetá-
ria a Betlémské kaple. / Na lyžáku v holinách: 
Spíše na blátě, než na sněhu se odehrál tra-
diční lyžařský (potažmo turistický) kurz v  Peci 
pod Sněžkou. / Zpěv, hru na hudební nástroje 
a tanec předvedli v KD Vltava žáci i pedago-
gové. Obzvlášť vydařené představení se díky 

přetlaku talentů protáhlo na tři hodiny. / Ka-
ždý je podezřelý! Plesová sezóna pokračuje 
vyšetřováním případu mordu třídní učitelky 
4S. / Pán blesků: Studenti fyziky se vypravili na 
výstavu o elektrickém proudu a životě Nikoly 
Tesly. / Perníček je k  sežrání: Soutěž o nejpo-

vedenější vánoční ozdobu vyrobenou na 3D 
tiskárně vyhrál pan perníček. / Drážďanská ro-
mance nad svařeným vínem: Nálada vánoč-
ních Drážďan inspirovala studenty k  veršům: 
Wir waren in Dresden und es war am Dienstag. 
Wir haben Kinderpunsch getrunken. Es war ein 
kalter Tag. / Jak se ulít ze školy: Bylo spuštěno 
kolo studentských návrhů na exkurze a výlety 
v rámci červnových Dnů za školou. / Za zkouš-
ku nic nedáte: Zveme vás na Zkoušky nanečis-
to a Den otevřených dveří konající se 8. února. 
/ Zbývá již jen měsíc: Přihlášky na gymnázium 
se přijímají do 1.  března, škola ráda poradí 
s vyplněním formuláře.

JOHANA KADEŘÁBKOVÁ, 
STUDENTKA DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA

ZŠ 28. ŘÍJNA

N aše škola uspořádala pro zájemce lyžař-
ský zájezd do Krkonoš v termínu od 8. do 

13. ledna 2023. Pravidelně pobýváme v oblí-
beném středisku Pec pod Sněžkou, kde i přes 
nepřízeň počasí byly stále podmínky pro lyžo-
vání přijatelné. Slunečného počasí jsme se sice 
moc nenabažili, ale sjížděli jsme po technickém 
sněhu na sjezdových tratích každý den a žáci 
měli možnost rozvíjet své lyžařské dovednosti 
na Hnědém vrchu i Zahrádkách. Využili jsme 
nabídku strávit jedno odpoledne v bazénu ho-
telu Energetik. Také jsme absolvovali pěší túry 
po okolí a na chatě Svornost jsme ochutna-

li pravé frgály. Dostali jsme se až k boudě Na 
konci světa a měli super výhled na Sněžku, viz 
přiložená fotografie. Na závěr celého pobytu se 
žáci dočkali očekávané diskotéky oblíbeného 
DJ Marka, protančili tak celý večer.

Jsem velmi ráda, že se nám daří nabízet 
možnost zatraktivnění sportovního vyžití žá-
ků v krásném prostředí Krkonošského národ-
ního parku.  Protože se letos zúčastnili žáci od 
druhé do páté třídy, pomáhá nám to budovat 
pozitivní vzájemné vztahy napříč ročníky, což 
velmi kladně ovlivňuje klima celé školy. Věřím, 
že si všichni užili a příští rok se budeme těšit 
na lepší sněhové podmínky.

IVANA ŠULOVÁ

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

P tačí hodinka nebo ozdoby z ledu - také tak 
mohou vypadat činnosti v rámci prvouky 

v zimě. Během jednoho z mrazivých dní druhá-
ci vytvořili ozdoby z vody a přírodnin. Druhý 
den ráno, už moudřejší o tajemství přeměny 
vody v led, se radovali z překrásných ledových 
ozdob. Jejich pomíjivá krása na chvíli ozvlášt-
nila prostor před školou. 

Školní zahradu se snažíme využít i v zimě. 
Přikrmujeme ptactvo na několika krmítkách. 
Kromě oblíbené slunečnice využíváme také 
vlašské ořechy přímo z našeho pozemku. Již po-
druhé jsme se jako škola zapojili do mezinárod-
ního projektu sčítání ptáků, tzv. Ptačí hodinky, 
kdy během 60 min. zapisujeme nejvyšší viděný 
počet opeřenců jednoho druhu. Doufáme, že se 
tak děti nejen seznámí s nejběžnějšími ptáky, 
ale budují si tak vztah k přírodě a svému okolí.

Zimní období jsme ovšem využili také k to-
mu, že zjišťujeme, co děti oceňují na školní za-
hradě, a co jim tam chybí, sbíráme tak nápady 
na další vylepšení. Naším záměrem je vytvořit 
zahradu, která bude přátelským a inspirativ-
ním prostředím nejen pro výuku přírodověd-
ných předmětů.

BLANKA VRZÁČKOVÁ, 

TŘÍDNÍ UČITELKA 2. A A SPRÁVKYNĚ ŠKOLNÍ ZAHRADY

P lanetárium v Praze vypadá z venku tak 
malé, ale uvnitř je hodně velké. Je tam 

obchod se suvenýry a taky různé hry. Byl jsem 
tam dvakrát. Programy se jmenovaly Vesmír 
kolem nás a Pohyby Země. Naučil jsem se, 
proč se střídají roční období a že Země by se 
vešla do Slunce 1 300 000krát. Doporučuji 
tam jet všem, hodně si tam užijete. Ale po-
zor, při promítání máte pocit, že třeba Měsíc 
na vás padá. 

ANTONÍN TRČKA, 5. C

V planetáriu to bylo super. Naučili jsme se, 
že na obloze jsou vidět planety a hvězdy. 

Určitě se tam vydejte na výlet, doporučuju. 
Jedeme tam s rodinou na Zrození Země. Ale 
nemůžou tam pejsci.

KRISTIÁN KUČERA, 5. C

K dyž jsem byl poprvé před budovou plane-
tária, tak jsem si myslel, že mě to nebude 

bavit. Ale když jsem už byl uvnitř, tak jsem chtěl 

zkusit vše. Při promítání mě bavilo koukat na 
ty planety a připadal jsem si jako kosmonaut. 
Planetárium je prostě boží. ŠTĚPÁN CAKL, 5. C

Lyžařský zájezd žáků ZŠ 28. října

Výuka přírodních věd na 1. stupni

Páťáci využili zimní období k návštěvě planetária. Přečtěte si, jak se jim tam líbilo.
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ZŠ KOMENSKÉHO

B ěžný režim školní družiny se snažíme 
dětem zpestřit nejrůznějšími akcemi, a 

to jak osvědčenými, které si našly v našem 
harmonogramu své pevné místo, tak i no-
vinkami.

Během prvního pololetí organizujeme ve 
spolupráci s KČT Kralupy Běh u Komendy, 
koncem října se těšíme na Halloween, navště-
vujeme kralupské muzeum, které si pro děti 
vždy připraví zajímavé dílničky. Další tradiční 
akcí je podzimní výjezd do ZOO Praha. Letošní 
rok nebyl výjimkou, a tak jsme měli možnost 

navštívit i novou expozici s gorilami. 
Novinkou v našem repertoáru se stala Bub-

linová show, jejíž součástí byl i taneček s pej-
skem. U dětí měla velký úspěch. Kalendářní 
rok jsme zakončili vánočním Dnem otevře-
ných dveří. Rodiče si mohli prohlédnout pro-
story, kde jejich děti tráví svůj odpolední čas, 
a společně si vyzkoušeli nabízené hry a další 
aktivity.

V pátek 6. ledna nás nečekaně navštívili tři 
králové, ve všech odděleních popřáli vše nej-
lepší do nového roku a společně s dětmi si za-
zpívali. 

KATEŘINA MALÁ

J edinečnou pomůcku dostali ke zpestření vý-
uky pedagogové a žáci naší školy. Na školní 

zahrádce bylo nainstalováno interaktivní hřiš-
tě. V dnešní době, kdy se děti uchylují k mobil-
ním zařízením více, než je zdrávo, jsme se roz-
hodli, že se tento neduh pokusíme zvrátit v náš 
prospěch – zejména tedy ve prospěch dětí.

Jedinečnost celého projektu spočívá v tom, 
že se žáci díky nainstalované aplikaci pohybu-
jí po hřišti a na osmi stanovištích plní různé 
úkoly a úlohy. Tyto úlohy může vytvořit učitel 
za pár minut od počítače a jsou hned aktiv-
ní. Namátkou to může být soubor kvízových 

otázek, pexeso či cesta za pokladem, což mo-
hou být v případě žáků samozřejmě jedničky 

v žákovské knížce.  S iHřištěm se musí hráč 
pohybovat po hřišti, někdy vylézt do výšky, 
jindy zase popoběhnout, aby byl rychlejší než 
ostatní. Smyslem celé hry je výuka na čerstvém 
vzduchu, podpora soutěživosti a také samo-
statného plnění úkolů. Věci, které jsou v dnešní 
době tak žádané a ve školním prostředí možná 
někdy těžko realizovatelné.

Slibujeme si od našeho interaktivního hřiště, 
že výuka našich žáků bude zase o něco zábav-
nější a plná pohybu. Vždyť na čerstvém vzdu-
chu ty znalosti půjdou do hlavy raz dva. 

LUKÁŠ MORAVEC

ZŠ JODLOVA

V letošním roce se ZŠ Jodlova zapojí do gran-
tové výzvy nadace O2 Chytrá škola. Ta ka-

ždý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou 
pro základní školy z celé České republiky. Ka-
ždá škola může získat až 100 000 Kč na vzdě-
lávací aktivity v oblasti digitální gramotnos-

ti. Program bude připraven jak pro žáky, tak 
pro celý pedagogický sbor a probíhat bude od 
března do listopadu tohoto kalendářního roku. 
Děti zažijí besedy, workshopy a představení. 
Využity budou metody, které budou pro žáky 
srozumitelné a zajímavé. Škola se tak může tě-
šit například na seznámení s 3D technologií, 
na besedy týkající se prevence rizikové komu-

nikace na internetu, vzdělávací kurz na téma 
bezpečnost při využívání tabletů, cloudových 
služeb a mnoho dalšího.

Touto cestou bychom za celou ZŠ Jodlova 
chtěli poděkovat za příležitost a těšíme se na 
nové zkušenosti a vědomosti, které díky pro-
jektu získáme.

HANA MAZOCHOVÁ

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

P rojekt, který vznikl už v roce 2006 a osob-
ní záštitu nad touto kampaní převzal Vác-

lav Havel, realizujeme na naší škole už více než 
10 let. Jeho cílem je podpora čtenářské gra-
motnosti dětí a mládeže, propagace literatury 
a budování společných vazeb mezi generacemi 
prostřednictvím čtení. Chce upozornit na vý-
znam pravidelného čtení dětem pro jejich dal-
ší emocionální vývoj a pro formování návyku 
pravidelně si číst.

Je už u nás dávným zvykem, že žáci 9. tříd 
chodí mezi prvňáčky a mimo jiné jim i čtou. 
Stejně tak přichází do školy i rodiče některých 
žáků a svou aktivitou ozvláštňují hodiny čtení. 
Před Vánoci dětem předčítal zpěvák a skladatel 

Michael Foret, kterého si můžeme pamatovat 
z hudební soutěže Česko hledá SuperStar nebo 
z účinkování v úspěšném muzikálu Děti ráje. 
Hned 6. ledna pak z knihy Hobit od J. R. R. 
Tolkiena zcela stylově předčítal pan Zdeněk 
Luksa, člen skupiny historického šermu JOR-
MUN, který se věnuje historii raného středo-
věku, konkrétně 10. století ve Švédsku. Práce 
s dětmi není nejen pro tohoto bojovníka ničím 
výjimečným. Děti si mohly prohlédnout a vy-
zkoušet repliky historických zbraní i dalšího 
vybavení bojovníka. 

Obě akce měly u dětí nádherný ohlas a byly 
zakončeny besedou s mnoha zvídavými dotazy.

Už teď se těšíme na další čtenáře z řad na-
šich rodičů.

 MARTIN LUKSÍK

Co se děje ve školní družině

Interaktivní hřiště na ZŠ Komenského

Zapojíme se do projektu O2 Chytrá škola

Celé Česko čte dětem
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Na zimním stadionu v Kralupech nad Vl-
tavou se uskuteční 25. února 46. ročník 

Kralupské kličky, legendárního domácího kra-
sobruslařského závodu. Před rokem ve městě 
nad Vltavou závodilo 216 krasobruslařek a kra-
sobruslařů z třiceti českých měst, přes dvě stov-
ky z nich byly děti. Závodnice domácího oddílu 
získaly celkem deset medailí: tři zlaté, čtyři 
stříbrné a tři bronzové. Z TJ Krasobruslení 
Kralupy nad Vltavou do závodu zasáhlo dva-
advacet závodnic. „I letos čekáme velký zájem 

o naše domácí kralupské závody. Po šílených 
covidových restrikcích nás do velkých exis-
tenčních nejistot dostala roztočená inflační 
spirála s cenami energií. V součinnosti s naším 
městem, vedením zimního stadionu i rodiči na-
šich členů jsme snad nejhorší finanční otřesy 
ustáli a přežijeme. Nyní znovu s velkou chutí 
připravujeme Kralupskou kličku, jeden z nej-
starších kralupských sportovních podniků,“ 
konstatuje šéftrenérka oddílu Simona Majry-
chová.  Závod je otevřený všem divákům, žádné 

vstupné zde není vybíráno. Přijďte se potěšit 
výkony dětí ve sportovní disciplíně, která splý-
vá s uměním – hudba, tanec, móda a elegance 
jsou nedílnou součástí krasobruslení. A není 
lákové spatřit naživo i všechny skoky z kraso-
bruslařského repertoáru? Kadet, salchow, to-
eloop, rittberger, flip, lutz i axel budou k vidění 
na 46. ročníku Kralupské kličky a některé i ve 
více rotacích. Jste srdečně zváni do ochozů zim-
ního stadionu v Kralupech nad Vltavou.

JINDŘICH KOHM

Kralupy se znovu stanou krasobruslařským republikovým centrem

46. ročník závodu Kralupská klička se uskuteční v sobotu 25. února

Domácí oddíl TJ Krasobruslení Kralupy  
nad Vltavou se poctivě připravuje na sezonní 

finále – 46. ročník Kralupské kličky. 
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LEDNÍ HOKEJ
Krajská liga

HK Kralupy – HC Rytíři Vlašim 3:6 (1:3, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 15. Kaprál (Verbík R.), 21. Kaprál (Husarik, David), 48. Verbík J. (Bradáček, Hampl) – 3. Flori-
án (Burda), 8. Beneš (Florián, Burda), 13. Kucharčík, 34. Florián (Holeš), 40. Holeš (Kucharčík), 57. Pessr (Kočí)

SK Sršni Kutná Hora – HK Kralupy 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky: a nahrávky: 16. Jelínek (Hobza), 59. Dytrych (Bašus) - 11. Štibran (Marek, Verbík J.), 13. Husarik 
(Řehák, David), 28. Soukup (Verbík R, Husarik)

FLORBAL
Divize

Florbal TJ Kobylisy – Kralupy Wolves 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)

Branky: 4. Jakub Zíka, 15. Antonín Semerád, 16. Lukáš Panenka, 21. Antonín Semerád, 23. Vít Komorný, 
26. Lukáš Panenka, 41. Vít Komorný, 47. Jan Hrdlička, 60. David Mühlbach – 4. Jan Suk, 20. Jan Suk, 35. 
Marek Čejka, 48. Aleš Mazánek

Kralupy Wolves – FbC Barracudas Slaný 9:8pn (2:2, 4:5, 2:1)

Branky:12. Jakub Brož, 13. Matyáš Metoděj Krahulec, 24. Jan Suk, 27. Kristián Malík, 30. Jan Řehák, 32. 
Kristián Malík, 53. Petr Husťák, 56. Jan Michálek, N Marek Čejka – 14. Patrik Martinovský, 15. Tomáš 
Richtr, 23. David Sachr, 26. Václav Linhart, 27. Lukáš Reymar, 27. Radek Šťovíček, 40. Lukáš Chadima, 59. 
Radek Šťovíček; rozhodčí: Patrik Trejbal – Jan Chuděj

VOLEJBAL
Juniorky (1. liga)

Kralupy – Orion Praha 3:0 (25:20, 25:11,25:20)

Kralupy – Orion Praha 3:2 (22:25, 25:20, 25:7, 18:25, 15:13)

Kralupy – Lvi Praha 3:1 (21:25, 25:15, 25:17, 25:16)

Kralupy – Lvi Praha 3:2 (25:18, 25:22, 23:25, 26:28, 15:8)

Kadetky (Extraliga)

Kralupy – Liberec 0:3 (20:25, 25:23, 23:25)

Kralupy – Havlíčkův Brod 3:0 (25:18, 25:21, 25:18)

Kralupy – Olymp Praha 3:2 (20:25, 25:22, 26:24, 17:25, 15:10)

Ženy (2. liga)

Kralupy – Příbram 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 17:25)

Kralupy – Příbram 1:3 (22:25, 20:25, 25:20, 23:25)

ŠACHY
Krajská soutěž SŠS sk. A

TJ Kralupy B – Sokol Buštěhrad A 7,5:0,5

ŠK Český Brod A – TJ KRALUPY A 3,5:4,5

Regionální soutěž SŠS sk. A

TJ Kralupy D – ŠO TP Nova Kladno D 1,5:3,5

KRASOBRUSLENÍ
ZÁVODY V KRASOBRUSLENÍ ( 14.–15. 1. 2023, LITVÍNOV)

Nováčci mladší B (celkem 12 závodnic)
Ella Havlínová – 3. místo
Anna Nováková – 7. místo

Nováčci starší B (celkem 9 závodnic)
Veronika Pospíšilová – 7. místo

Žačky nejmladší B (celkem 29. závodnic)
Soňa Novotná – 6. místo
Lucie Juříčková – 18. místo 

Juniorky (celkem 10 závodnic)
Michaela Kovářová – 7. místo

Sportovní zpravodajství (6. 1.–15. 1. 2023)
(kompletní přehled najdete 

na www.kralupskyzpravodaj.cz)
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P říklady táhnou, takže tento sport brzy za-
ujal i děti. Vznikl neformální dětský oddíl, 

který si vzali na starost trenéři, např. Bohumil 
Dufek, Renda Neděla, Ivana Vilímková, Hanka 
Procházková, kteří už stačili posbírat medaile 
z mistrovství republiky. 

Pravděpodobně už tehdy začali malí kluci ta-
ké snít o medailích a účasti na mistrovství ČR. 

A jejich rodiče je v badmintonových ambi-
cích aktivně podporovali. Třeba i tím, že po 
čase z organizačních důvodů trénování v kra-
lupské hale skončilo a rodiče museli kluky vozit 
na tréninky do Prahy. Z jednoho týdně se stalo 
tréninků pět a víkendy strávené po turnajích.

Matěj Volf, Jáchym Brázda a Jonáš Hurtík 
jsou studenti nebo absolventi Dvořákova gym-
názia v Kralupech nad Vltavou, které jim ve 
skloubení studia a sportu vycházelo po celou 
dobu vstříc. Všichni tři jsou nyní úspěšnými 
hráči prvoligového družstva dospělých SK Ha-
mr Praha, kde trénují pod vedením Romany 
Loskotové a Adama Hobzíka. 

Doposud získali dvojnásobný titul mistrů ČR 
družstev v kategorii do 15 a do 19 let a bronzovou 
medaili z MČR družstev v kategorii do 19 let.

Klukům se dařilo i jako jednotlivcům, v le-
tošní sezóně přivezli medaili z Akademického 
mistrovství ČR v královské disciplíně čtyřhře 
mužů (bronz), stejně jako další dva bronzy z ju-
niorského MČR ve čtyřhře juniorů a smíšené 
čtyřhře. V juniorské smíšené čtyřhře putova-
la bronzová medaile do Kralup i minulý rok. 

Juniorská léta Matěje, Jonáše i Jáchyma jsou 
završena, tady jsou jejich pocity: 

Jak vzpomínáš na svoje badmintonové 
začátky v kralupské hale?
Jonáš: To jsou vlastně ty první vzpomínky. 
Pamatuji si, jak jsem ve školce vyprávěl uči-
telkám, jak jsme se na tréninku učili forhend 
a bekhend, kraťasy na síti nebo “smeč” zezadu. 
Ten sport jsme si tehdy všichni tři museli za-
milovat, protože jinak by nás nemohl provázet 
tak dlouhou část našeho života. 

Matěj: Na začátky vzpomínám jenom v dob-
rém. Tréninky jsem měl rád a potkával tam 
plno super lidí. Byla to doba, kdy jsem se do 
badmintonu zamiloval.

Jáchym: Byly to časy, kdy jsme jako malá 
skupina hráčů podnikli první badmintonové 
kroky, tvořené hlavně z her a zábavy. 

Co pro tebe jako pro dítě bylo nejtěžší se 
naučit?
Jonáš: Asi nevzdávat se a jít si za svým cílem 
i přes všechny překážky. Často byly chvíle, kdy 
jsem se chtěl vzdát - např. třetí set vyhrocené-
ho zápasu. Dnes jsem ale nesmírně rád, že si 
moji trenéři, rodiče a spoluhráči dali záležet, 
abych se k výzvě nikdy neotočil zády a vždy se 
snažil naplno. To je věc, kterou dnes využívám 
nejenom ve sportu, ale i ve škole, a kterou si 
vezmu s sebou do života.

Matěj: Rozhodně to byl bekhendový úder 
v zadní části kurtu.

Jáchym: Dlouho jsem se učil prohrávat. Kaž-
dá porážka pro mě znamenala spoustu smutku. 
Časem jsem se ale naučil, že z porážek dostanu 
nové zkušenosti, které se hodí do dalších utkání. 

K ralupští starší žáci se na začátku ledna 
zúčastnili mezinárodního florbalového 

turnaje ve Švédsku, Gothia Innebandy Cup.
Gothia Cup je určen všem mladým florba-

listům, florbalistkám a jejich rodičům, kteří 
chtějí poznat a poměřit své síly s týmy z ce-
lého světa přímo v KOLÉBCE FLORBALU – 
ŠVÉDSKU. 

Turnaje s více než 20letou tradicí se tento 
rok zúčastnilo 411 týmů ze 7 zemí a celkem se 
odehrálo 1319 zápasů.

„Porazili jsme několik skvělých týmů a naší 

výjimečnou jízdu jsme zakončili ve čtvrtfiná-
le, kde jsme prohráli s vicemistry Slovenska.

Atmosféra v obrovských halách a plných tri-
bunách jde jen stěží popsat. Něco takového by-
chom si přáli zažívat i na domácích zápasech.

Pro hráče i trenéry to byl jedinečný zážitek, 
ze kterého bude celý tým čerpat v celé sezóně. 
Tímto bychom chtěli poděkovat celému klubu 
i rodičům za podporu a cenné sportovní zku-
šenosti,“ doplnili trenéři starších žáků Kralupy 
Wolves, Jan Jelínek a Kristián Malík.

KLUB KRALUPY WOLVES

Od prvních krůčků k 
badmintonové dospělosti
■ Před 18 lety se badmintonový hráč a reprezentační trenér Bohu-
mil Dufek rozhodl nabídnout tento sport i v Kralupech nad Vltavou. 
Jako propagátor hobby badmintonu si pronajal tenisovou halu na 
sídlišti Cukrovar a vybavil ji tím nejlepším, co pro badminton tehdy 
existovalo. Kurty, sítě, rakety, míčky (ano, košíčkům se opravdu říká 
míčky), všechno bylo k dispozici, a navíc i trenérská podpora pro 
rekreační hráče. Badminton si Kralupy získal a z tenisové haly se 
postupem času stala hala badmintonová.

Jaké jsou v badmintonu tvé slabé a silné 
stránky?
Jonáš: Má hra byla vždy postavena spíše na 
přemýšlení nad hrou než na síle. Kde nesta-
čila síla v ruce, musela být výborná technika, 
rozvaha a kondice v nohou. 

Matěj: Řekl bych, že má silná stránka je moje 
síla a výška. Tyto atributy mi umožňují kvalitní 
útok. Bohužel to je i má slabá stránka. Kvůli 
mé výšce a váze nejsem tak rychlý a dynamic-
ký, jak bych chtěl. 

Jáchym: Moje psychická stránka je rozhodně 
nejhorší. Udržet klidnou hlavu a hrát stále svůj 
styl. Nejsilnější - asi hra na síti. 

Jaké máš badmintonové plány na rok 
2023?
Jonáš: Moje plány se teď budou řídit hlavně 
mým studijním životem, čeká mě v tomto roce 
maturita a poté, doufejme, první semestr na 
vysoké škole, to je teď pro mě priorita. Jinak 
bych chtěl stále trénovat a se svými spoluhrá-
či přivézt nějaký pěkný výsledek z únorového 
mistrovství republiky. A jako člen našeho prvo-
ligového týmu zabojovat o možnost vyhrát ligu.

Matěj: Pokračovat s hraním celostátních tur-
najů a 1. celostátní ligy. Udržet se fit a stále se 
v badmintonu zlepšovat. Osobní cíl je kvalifi-
kace na dospělé MČR.

Jáchym: Neustále se zlepšovat, jako vlastně 
každý rok. A určitě i medaili z MČR dospělých, 
nebo minimálně účast. HANA BOZDĚCHOVÁ 

Kralupští Wolves zabodovali ve Švédsku!

FO
TO

: H
AN

A 
B

O
ZD

ĚC
H

O
VÁ

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 K

R
AL

U
PY

 W
O

LV
ES



29SPORT

P řevážně neorganizovaní kralupští vyzna-
vači dálkových jízd na kolech zahajují no-

vou sezónu společně. Bylo tomu tak i letos 
o sváteční neděli 1. ledna. Tentokrát se jich 
na start vyjížďky dostavilo celkem osmatři-
cet. Nejstarším byl čtyřiaosmdesátiletý Jaro-
slav Lázňovský. Nejmladšímu, který se vydal 
s dospělými na silniční trasu, bylo třináct let. 
Velké zastoupení s počtem 15 členů měl VE-
TAS team, z. s., Kralupy.

Společně absolvovali okruh Kralupy - Voj-
kovice - Hostín - Bukol. Motivací ke zvládnutí 
trasy v co nejkratším čase prý byly pro celou 
ekipu nachystané porce voňavého uzeného 
kolínka v tamní restauraci. Tak to s úsměvem 
uvedl tradiční organizátor akce Josef Menčl. 
Pak následoval návrat zpět do Kralup. Cel-
kově bylo ujeto 40 km za netradičně teplého 
počasí (14 °C). 

Novoroční vyjížďka odstartovala v jed-
nu hodinu po poledni opět u restaurace Ko-
chmanka v sídlištním celku V Zátiší. Byla 
znovu pojmenována jako tradiční Memoriál 

Pavla Kovaříka z Kralup, který byl aktivním 
členem Svazu amatérských cyklistů ČR a ze-

mřel před pětadvaceti roky. 
JIŘÍ HERAIN

O prvním prosincovém víkendu se kona-
ly hned dvě vrcholné plavecké akce, a to 

Zimní pohár ČR jedenáctiletého žactva v Mla-
dé Boleslavi a Zimní pohár ČR desetiletého 
žactva v Liberci.

Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou repre-
zentovali tito plavci:

Petr Kolář, Ella Pustinová, Marie Jiskrová – 
ročníky 2011

Jan Váňa, Štěpán Pokorný, Alex Slavíček, 
Emili Klymenko a Ada Holoubková – roční-
ky 2012.

I když plavecký oddíl od května 2022 nemá 
svůj domovský bazén v Kralupech, neboť ten 
prochází v současné době rekonstrukcí, doká-
zali se mladí plavci perfektně připravit na tento 
vrchol zimní sezóny. Důkazem je nejen počet 
kvalifikovaných kralupských plavců, ale také 
počet medailových umístění, které dohromady 
těchto osm plavců přivezlo. Svěřenci trenérek 
Lenky Pustinové a Evy Klimešové přivezli cel-
kem 11 medailí, z toho 6 zlatých, 1 stříbrnou a 4 
bronzové medaile. Skupina plavců také přivez-
la celkem 6 bramborových umístění. To, že se 
příprava ubírá dobrým směrem, naznačil již 
listopadový Zimní pohár Středočeského kraje 
žactva. Z této krajské soutěže si tato kralup-
ská skupinka plavců přivezla celkem 21 me-
dailových umístění (7 zlatých, 11 stříbrných 
a 3 bronzové medaile).

Na Zimní pohár v Boleslavi se přihlásilo cel-
kem 275 plavců z 66 plaveckých oddílů. Přijato 
však bylo pouze 163 plavců, kteří se kvalifiko-
vali svými nejlepšími výkony v daných disci-
plínách. Nejúspěšnějším z výpravy byl Petr 

Kolář, který přivezl celkem 3 zlaté medaile. Ve 
znakových disciplínách, které jsou jeho hlavní 
disciplínou, nenalezl přemožitele. Třetí zlatou 
medaili získal za 100m polohový závod. K to-
muto skvělému výsledku přidal ještě dvě velmi 
těsné brambory. Ella Pustinová, která měla za 
jeden den velmi náročný plavecký program, si 
vyplavala 1 zlatou medaili a 1 bronzovou me-
daili v dlouhých kraulových disciplínách. Do-
slova o vlásek ji unikla další bronzová medaile 
v disciplíně na 200 m volný způsob. Petr i Ella 
dokázali navázat na medailové úspěchy z letní 
sezóny a obhájit své výkony, za což jim velice 

gratulujeme. Pro Marii Jiskrovou byla účast na 
Poháru premiérou, která se jí velmi vydařila. 
Maruška si v tak velké konkurenci vyplavala 
15. místo na 100m motýlek. Tento trojlístek si 
přivezl celkem 10 osobních rekordů.

Do Liberce se přihlásilo celkem 252 plavců 
z 62 plaveckých klubů. Přijato však mohlo být 
pouze 184 plavců. 

Jan Váňa opětovně exceloval ve svých ob-
líbených kraulových disciplínách a přivezl do 
Kralup celkem 2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzo-
vou medaili. Nepopulární bramboru pak získal 
na prsové padesátce. 

Honza tak po letní sezóně opět potvrdil svoji 
dominanci v kraulových disciplínách. Štěpán 
Pokorný se oproti letní sezóně výrazně posunul 
a brambory, které přivezl v létě, nyní proměnil 
ve 2 bronzy v polohových disciplínách a doká-
zal tak, že je to všestranný plavec. Alex Slavíček 
si vyplaval tři umístění v top desítce. Nejlépe 
dopadl na znakové padesátce, kde těsně do-
hmátl na 4. místě. Děvčata Emili Klymanko 
a Ada Holoubková si vedla velmi dobře a vy-
plavala si několik osobních rekordů. Celkem 
si tato skupina přivezla 12 osobních rekordů.

Všem účastníkům gratulujeme k takto skvě-
lým výsledkům a přejeme v roce 2023 hodně 
zdraví, minimálně stejně tolik plaveckých úspě-
chů, kterých dosáhli v roce 2022 a také velkou 
dávku štěstí, neboť i toho je potřeba. Celý pla-
vecký klub se již nyní těší do zrekonstruované-
ho kralupského bazénu a doufá, že se tak stane 
co nejdříve.

LENKA PUSTINOVÁ, 

PLAVECKÝ ODDÍL KRALUPY N. VLTAVOU

Zimní pohár ČR v plavání – žactvo, ročníky 2011 a 2012

Společný start kralupských bikerů při první letošní 
novoroční vyjížďce do obce Bukol na Mělnicku. 

Memoriál J. Kovaříka, novoroční vyjížďka zdejších cyklistů
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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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