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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Milí moji, 
tak jako ojíněný Švejk vyhlíží s optimistickým úsměvem ná-
vrat vtipné části svého sousoší (ano, hádáte správně, právě 
té s tučnou masařkou), já s nedočkavostí sobě vlastní oče-
kávám jaro, více sluníčka a méně pubertálních výlevů… 

Pokud se i vaše rodinná idylka změnila (takřka přes 
noc) v jízdu na tobogánu; oblečení, co nosíte, je totálně 
mimo; vaše názory (na cokoliv) jsou trapné; do koupelny/ 
k zrcadlu se již v tomto životě nedostanete a pokoj vaší rato-
lesti připomíná skládku nebezpečného odpadu, pak vítejte 
v klubu, do domu se vám nastěhovala puberta… A hned tak 
určitě neodejde… Minimálně do doby, než vyčerpá veške-
rou vaši trpělivost (i ze skrytých rezerv) a budete kompletně šediví…

Na druhou stranu je toto období asi třeba, jak jinak bychom mohli pustit ze své mi-
lující náruče naše růžové holčičky a milé chlapečky do světa na zkušenou, aby si tam 
našli někoho podobně střeleného a vytvořili spolu o pár let později nové láskyplné 
hnízdo pro další generaci? 

Ale to bitevní pole předtím… Nikdy nevíte, kde je nastražená mina. Jestli neřeknete 
něco „špatně“… Smích střídají slzy, nestíháte to sledovat, nechápete příčinu a násle-
dek, protože logiku to nemá… Dveře často bouchají – ale ne větrem. Komentovat ob-
lečení, účes, make-up, se zásadně nedoporučuje. Stejně tak hodnotit výzdobu teen-
agerského doupěte. Nebo dokonce mít tu drzost a požadovat (alespoň malý!) úklid. 

slovo úvodem�

u RM schválila výsledky výběrového řízení a uza-
vření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komuni-
kace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vl-
tavou – III. etapa“ s dodavatelem MI Roads a. s., IČ: 
17331099, za celkovou cenu 9 689 601,18 Kč bez 
DPH, resp. 11 724 417,43 Kč s DPH.
u RM vzala na vědomí informaci o roční míře inflace 
za rok 2022 ve výši 15,1 %.
u RM schválila zvýšení nájemného na rok 2023 o 
roční míru inflace ve výši 15,1 % u nájemních smluv 
(nájem objektů, nebytových prostor a pozemků města) 
s roční výší nájmu od 1 000 Kč.
u RM doporučila ZM schválit koupi pozemků a sta-
veb v areálu fotbalového hřiště V Olších od Vladimíra 
Matějčka. ZM nákup 6. 2. schválilo.
u RM schválila Domu dětí a mládeže Kralupy nad 
Vltavou zapojení se do projektu Aktivní město – Da-
rujme kroužky dětem, zaměřeného na podporu ro-
din v ČR v tíživé finanční situaci, pro akci jarní tábor 
v Mokrosukách, který se bude konat 13.-17. 2. 2023 
určený dětem ve věku 8-12 let, zapsaných do zájmo-
vých útvarů DDM.
u RM vzala na vědomí informaci o termínu zápisu 
dětí do 1. tříd kralupských základních škol pro školní 

rok 2023/2024 ve dnech 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023. 
Organizace zápisu bude včas upřesněna na webových 
stránkách jednotlivých škol.
u RM schválila navýšení počtu členů komise VÝ-
STAVBY A ROZVOJE MĚSTA na funkční období 2022–
2026 ze stávajících 5 na počet 7 členů komise.
u RM zvolila členem KOMISE VÝSTAVBY A ROZVOJE 
MĚSTA na funkční období 2022–2026 pana Ing. arch. 
Pavla Skaličku ke dni 6. 2. 2023.
u RM zvolila členem KOMISE VÝSTAVBY A ROZVOJE 
MĚSTA na funkční období 2022– 2026 pana Ing. arch. 
Michala Vondru ke dni 6. 2. 2023.
u RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení – JSDH 
Kralupy nad Vltavou“ z Programu 2023 pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS a závazek spolufinancování projektu.
u RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení – JSDH 
Minice“ z Programu 2023 pro poskytování dotací z roz-
počtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek 
spolufinancování projektu.

DUBEN
Příjem inzerce do 13. 3. 2023

do 12:00; zasílání článků a pozvánek
do 15. 3. 2023 do 8:00.

uzávěrky vydání�

veř. jednání zastup.�
 3. 4. 2023 v 17:00 hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.
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Je zajímavé, že tito tvorové zásadně nepotřebují čepice, 
šály a rukavice, ani když venku mrzne, jako když praští, to 
mívají bundu rozepnutou a dívky holá břicha… Asi je hřeje 
mládí, což mi „starci“ už nemůžeme pochopit… 

Místo romantických večerů při svíčkách rezonují domác-
ností výkřiky: „Já ji/ho přerazím!“. Nebo: “Viděls/las, co 
má zas na sobě?!“

Jó a něco puberťákovi říkat, je zcela zbytečné, většinu 
času má na hlavě obří sluchátka, přes která neslyší nic, na-
tož vlastního rodiče… Jeho pozornost je omezena na dis-
plej iPhonu, iPadu či notebooku, jak jinak než s „jabkem“… 

Milují černé oblečení, hlavně tepláky, mikiny s kapucí 
a motivy lebek…

Odpovídají zásadně jednoslovně, když mají lepší den, tak holou větou… Jak bylo ve 
škole? Dobrý… Máš se něco učit? Ne… 

Moji milí, nezoufejte, nejste v tom sami, od 23. 3. začíná v Kralupech Kurz výchovy 
teenagerů. Přijďte sdílet svoje radosti a strasti s dalšími rodiči, dostanete nový pohled 
na věc, podíváte se na výchovu svých ratolestí z jiných perspektiv… Tak neváhejte, po-
čet míst je omezen ;). Pozvánku najdete na straně 19.

Krásný příchod jara nám všem! A při setkání s puberťákem si kriticky vzpomeňme 
sami na sebe v těchto (telecích) letech ;). 

 ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA KZ

Piety - název Datum Den Místo Čas

7. 3. 1850 - narození T. G. Masaryka 7. 3. 2023 úterý most 10:00

22. 3. 1945 - nálet  22. 3. 2023 středa kostel 10:00

25. 3.1943 - úmrtí kpt. Josefa Čermáka 22. 3. 2023 středa hřbitov 11:00

TAXÍK MAXÍK zahálil provoz! Jedná se o přepravní službu pro seniory a handicapované. 
Služba je poskytována na území města (50 Kč) a do zdrav. zařízení. Více na webu města/DPS. 
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Největší z investičních akcí, která by měla vypuknout jako první s pří-
chodem jara, je přestavba pivovaru, která je odhadována na 500 
mil. Kč, z toho 200 mil. Kč pokryje dotace z Národního plánu obnovy, 
výběrové řízení je v běhu, zhotovitel by měl být schválen v březnu 
2023.

Další v pořadí je rekonstrukce centra, tj. ulice Husova a Jungmann-
ova, bude rozdělena na dvě etapy, zvlášť Husova, zvlášť Jungmann-
ova. Předpokládaná realizace bude probíhat v letech 2023 (Husova 
ul.) a 2024 (Jungmannova ul.), stejně jako přestavba pivovaru. Od-
had akce je ve výši 35 mil. Kč, z toho 20 mil. Kč je v přípravě žádosti 
o  dotaci z  Integrovaného regionálního operačního programu, ak-
tuálně je soutěžena cena, v  březnu bude znám dodavatel stavby. 
Plánované omezení obyvatel/podnikatelů v rámci rekonstrukce pi-
vovaru, Husovy a Jungmannovy ulice:
V roce 2023 dojde k instalaci vedení horkovodu společností Tamero, 
z tohoto důvodu bude částečně omezen provoz v ulici Žižkova, ob-
služnost bude zajištěna okolo Vitany a nádraží. 

Rekonstrukce ulice Husovy a  Jungmannovy započne v  první fá-
zi překladem plynového potrubí, v  tomto prostoru se nachází staré 
sakury, které budou muset stavbě ustoupit. Ohledně těchto stromů 
panují rozdílné názory, ale pokud je cílem dosáhnout moderního 
prostoru a  přívětivého prostředí těchto ulic, musí zeleň, která je za 
zenitem svého života, ustoupit. Bude nahrazena novými dřevinami 
a  zelení v ještě větším rozsahu. Během stavebních prací bude umož-
něn průchod pro pěší. Provozovny nebudou uzavřené. Automobily 
tam však v omezené fázi rekonstrukce vpuštěny nebudou. Předpo-
klad zmíněných stavebních omezení je: 4/2023–12/2023 ul. Husova 
a 3/2024–8/2024 ul. Jungmannova).

Další z dotačních titulů je investice do obnovy veřejného osvětlení, 
dotkne se jednotlivých ulic (např. Generála Klapálka), celkově plán 
zahrnuje 14 mil. Kč, z čehož 10 mil. Kč bude z dotačního programu 
Efekt, který se věnuje úsporám el. energie, aby se snížily provozní ná-
klady města… 

Dále jsou v plánu dva menší projekty zaměřené na děti. Město zís-
kalo dotaci na rekonstrukci učeben v  ZŠ Komenského, kde dojde 
k rekonstrukci především počítačových učeben, celková částka in-
vestice je 4 mil. Kč, z níž 3 mil. Kč pokryjí dotace z MŠMT. V ZŠ Třebíz-
ského je plánován projekt v hodnotě 5 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč po-
kryjí dotace, částka bude vynaložena na rekonstrukci počítačových 
učeben a laboratoří. 

Jedním z  inovativních akcí bude pilotní projekt fotovoltaiky v MŠ 
Dr. E. Beneše. V první fázi bude nainstalováno pár panelů a po zku-
šenosti z provozu město rozhodne, zda projekt rozšíří. Dotace pokryje 
půl milionu korun, celá akce se pak vejde do jednoho milionu korun. 

Město čekají následující akce z vlastních finančních zdrojů: 
Jmenovitě se jedná o poslední etapu rekonstrukce ulice Čechovy 
a Vrchlického. Tato akce se podařila městu dobře vysoutěžit, před-
pokládaná cena měla být cca 25 mil. Kč, realizace však nepřekročí 
14 mil. Kč. Další v řadě stojí rekonstrukce ulice Wolkerova, na kterou 
aktuálně probíhá výběrové řízení. Uspořené prostředky z rekonstruk-
ce Čechovy město využije na opravu ulice Tomáškovy, Krakovské 
a Cesty brigádníků. Akce započnou v dubnu 2023. 

Město dále čeká na Krajskou správu údržby silnic, která by měla le-
tos rekonstruovat komunikaci Hybešova, pokud k tomu dojde, přidá 
parkovací místa a zrenovujeme chodník. 

Městské finance budou vynaloženy ještě na MŠ na nábřeží J. Holuba, 
kde se vloni nepodařil vysoutěžit dodavatel stavby, letos proběhla 
soutěž úspěšně, rekonstrukci školky za 27 mil. Kč tedy již nic nebrání, 
opravovat se bude elektroinstalace a kuchyně (6/2023–8/2023). 

Finance na zabezpečení města:
Hasiči Minice obdrží nové zásahové vozidlo – Tatru a přívěsný vozík. 
Hasiči Kralupy dostanou jak nové zásahové vozidlo s nádrží na vodu, 
tak na řešení havárií (např. ropného charakteru, nehod na dálnici), 
k tomu opět doplňkový zásahový vozík). Hodnota celého hasičského 
vybavení čítá 30 mil. Kč, dotace pokryje 5 mil. Kč, město obdrželo na 
tento nákup i několik finančních darů od partnerů. 

Z výhledových projektů se mohou občané těšit na:
- revitalizaci Seifertova parku a  prostoru před kulturním domem, 
projekt prostranství před KD je hotový, projektová dokumentace 
Seifertova parku se v současné době tvoří, bude v něm požádáno 
o dotační tituly, pokud dotace budou schváleny, město nebude s re-
alizací otálet.
- sportovní halu, tam proběhly první konzultace nad projektem, do 
konce března by měla být předložena kompletní projektová doku-
mentace. Hala bude moderní, energeticky soběstačná, projekt bu-
de zahrnovat i fotovoltaiku. Čeká se, kdy Národní sportovní agentura 
vypíše dotace, je to stavba za cca 200 mil. Kč, bez dotací by ji Kra-
lupy těžko realizovaly. Po vypsání dotací NSA bude město řešit finali-
zaci projektové dokumentace. Hala by se mohla začít stavět v roce 
2025.
- modernizaci přednádražního prostoru, ta je zatím jen ve studiích, 
projektová dokumentace se zadá pravděpodobně příští rok, tam 
aktivitu brzdí Správa železnic, která by měla rekonstruovat celý ob-
jekt nádraží, je tedy třeba obě akce synchronizovat. 

Projekty, které nejsou v gesci města:
Rekonstrukce nádražní budovy 
Na únor byla plánována další schůzka se Správou železnic, kdy její zá-
stupci měli městu sdělit, zda budou rekonstruovat celé nádraží či jeho 
část (např. nástupiště), a jestli se bude rekonstruovat i trať. Bezbariéro-
vost nádraží je zásadní a dlouho avizovaný požadavek města. 

Dalším z  plánů městské samosprávy je i  to, že by do budoucna 
chtěla protáhnout podchod k  nástupištím až do Podháje, kde by 
mohlo vzniknout velké záchytné parkoviště P+R, které by mohli vyu-
žívat lidé přijíždějící autem na vlak ze směru od Holubic či Turska, ne-
museli by tak čekat u přejezdu, nezatěžovali by ani kruhový objezd 
v centru. 

Nový bytový a  komerční komplex na místě archeologického prů-
zkumu v centru
Jde o projekt soukromého investora, který s nákupem pozemku od 
města získal studii budoucí výstavby, kterou musí dodržet. Navíc 

Na co se mohou Kralupané v nadcházejících 
měsících a letech těšit? To prozradí následující výhled plánovaných akcí...

Vizualizace přestavby 
pivovaru na kulturní 
centrum.

Vizualizace Husovy/
Jungmannovy ulice.
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V  průběhu  února  2023 byly zveřejněny vý-
sledky výběrového řízení o  poskytnutí pod-
pory v rámci Výzvy č. 0231/2022 Rozvoj regio-
nálních kulturních a kreativních center (velká 
kulturní a kreativní centra).

Ze Středočeského kraje si finanční podporu 
odnášejí jen dva projekty - Kulturní centrum 
Kralupy nad Vltavou (přestavba pivovaru), 
na nějž dostane město dotaci ve výši 200 mil. 
Kč a  Kreativní centrum hudby: rodný dům 
Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, který je ve 
správě Lobkowicz Collections, o. p. s., zde či-
ní výše finanční podpory 51,53 mil. Kč. 

Město Kralupy získalo nejvyšší příspěvek 

z celé České republiky, vyhlašovatel výzvy bylo 
Ministerstvo kultury ČR, celkově ministerstvo na 
tuto výzvu vyčlenilo 2 700 mil. Kč. Z toho pro Stře-
dočeský kraj 275 mil. Kč Další vysokou finanční 
subvenci (z jiného dotačního titulu) získalo měs-
to vloni, jednalo se o 100 mil. Kč na parkovací 
dům a 40 mil. na autobusový terminál.

Za úsilí věnované dotacím patří velký dík 
Odboru realizace investic a  správy majet-
ku MěÚ Kralupy nad Vltavou pod vedením 
Marcely Horčičkové, jmenovitě týmu, který 
má v gesci dotace - paní Zuzaně Valáškové 
a Gabriele Horákové.

ANDREA JŮNOVÁ

KRALUPY ZÍSKALY 200MILIONOVOU DOTACI  

s  podmínkou, že do dvou let získá stavební povolení (o  které je již 
požádáno) a do dalších dvou let bude stavba stát. Archeologickým 
průzkumem se časový rámec lehce pozdržel, ale investor na akci 
spěchá a  chce začít co nejdříve. Archeologický průzkum by měl 
skončit v těchto dnech. 

Lokalita za nádražím - Finep 
Všeobecně by se dalo říci, že developeři napříč republikou své pro-
jekty zpomalili (materiály jsou drahé, prodejní ceny bytů klesají, mladí 
lidé těžko získávají hypotéky)…
Finep by měl začít stavět koncem roku 2024 první dva domy, aktuál-
ně městu představil už i vizualizaci školky, která bude v areálu umís-
těna. Letos by mohlo být vydáno stavební povolení na školku, aby 
bylo možné požádat o dotaci z MŠMT. Její stavba by mohla započít 
v roce 2024. 

Terasy Kralupy 
Terasy Kralupy v Minicích jsou ve fázi žádosti o stavební povolení na 
příjezdové komunikace, probíhá tam odvolání u  Krajského úřadu 
Středočeského kraje, občané a  sdružení na tento záměr podávají 
nejrůznější námitky. Situace je nyní v gesci státní správy, do níž město 
zasahovat nemůže.

Lokalita Lobeč
V  Lobči místní vytvořili občanské sdružení a  podali námitku proti 
územnímu a stavebnímu řízení. Věc je v odvolacím procesu, opět do 
toho nemůže město nikterak zasahovat. 

O  budoucím vývoji všech zmíněných aktivit bude KZ pravidelně 
informovat. 

ANDREA JŮNOVÁ

N a počátku letošního roku rezono-
valo městem rozhodnutí součas-

ného majitele fotbalového areálu V Ol-
ších (Vladimíra Matějčka) o prodeji 
tohoto sportoviště. Majitel vypově-
děl FK Kralupy 1901 nájemní smlou-
vu, hrozilo tedy přerušení či ukončení 
zdejší fotbalové tradice.

Zástupci města vstoupili s panem Matějč-
kem urychleně do jednání, nechali si vypraco-
vat znalecký posudek, který hodnotu vyčíslil 
na 13,8 mil. Kč. Majitel areálu však požadoval 
15 mil. Kč, ale nechal se slyšet, že by půl mi-

lionu slevil, jelikož i on si je vědom, že 
převod do rukou města je ta nejideál-
nější cesta pro zachování kralupského 

fotbalu. 
Na veřejném zastupitelstvu 

(6. 2. 2023) byl záměr odkupu 
areálu za 14,5 mil. Kč jednohlas-

ně schválen (18 hlasy přítomných za-
stupitelů). Tak snad vše dopadne dle plánu 
a FK Kralupy 1901 (jeden z nejstarších klubů 
v Čechách) čítající 150 dětí a 45 dospělých bude 
mít kde psát svou další fotbalovou historii...

ANDREA JŮNOVÁ

Znovuotevření plaveckého 
bazénu se blíží 
V polovině března by mělo dojít ke znovu-
otevření plaveckého bazénu ve zkušebním 
provozu, sledujte web a sociální sítě města, 
kde bude den D včas oznámen.

Fotbalové hřiště V Olších by mohlo opět patřit městu

Předpokládaná 
podoba Seifertova 

parku.

Prostor před KD Vltava  
po rekonstrukci.
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Interiér školky.

První dva domy a školka Finep.
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5HYDEPARK

N ejprve bych se chtěl vyjádřit k další eta-
pě rekonstrukce centra, konkrétně ulic 

Husova a Jungmannova. Tato rekonstrukce, 
jak všichni víme, navazuje na předchozí etapy 
a je dlouhodobě připravována. O její podobě 
zastupitelstvo jedná několik let. Byla předmě-
tem připomínek občanů a i petice. Naše volební 
uskupení mělo ve volebním programu, mimo 
jiné, i otázku rekonstrukce právě předmětné 
lokality, zejména nutnosti pokácení vzrostlých 
stromů. Z těchto důvodů jsem před nedávnem 
navštívil Odbor životního prostředí na MěÚ. 
Po podrobné diskuzi a  předložení odborných 
posudků musím uznat, že vzrostlé sakury jsou 
skutečně na hraně a mnohdy již za touto hra-
nou své životnosti. Co hodnotím kladně, jsou 
i úpravy projektu oproti původnímu návrhu, 
a to v tom, že se rozšířil prostor pro další ze-

leň na úkor parkovacích míst. Je řešeno zasa-
kování dešťových vod v prostoru a je i zvýšen 
počet nově vysázených stromů, mimo pěti vel-
kých platanů, které by v budoucnu měly tvo-
řit stín v této ulici, by zde mělo být vysázeno 
dalších cca 20–30 stromů. Věřím, že se mezi 
nimi objeví i nějaká růžově kvetoucí sakura. 
K čemu mám ale připomínky, je plánovaná 
doprava v ulici Husova. Ze zkušeností, které 
máme z minulých let, je patrno, že stávající 
Palackého náměstí z hlediska dopravy stačí 
naprosto v klidu obsloužit ulice Vaníčkova, a to 
v obou směrech. Proto bych se přimlouval, aby 
v Husově ulici byl zaveden stejný režim, jako 
je v ulici Palackého u kostela. Tedy regulova-
ný vjezd pomocí obslužného sloupku. Doprava 
by tedy byla v této ulici minimální a stala by 
se z toho v podstatě pěší zóna. Místo zbylých 

parkovacích míst, vozidlo je možné zaparko-
vat v parkovacím domě, který je v docházkové 
vzdálenosti, bych rád uviděl např. lavičky. Naše 
město, které je velmi zatíženo dopravou, potře-
buje klidná místa, udělejme tedy také něco pro 
pěší a ne jen pro motoristy.

K dalším projektům nemám zásadních při-
pomínek, jsem s nimi obeznámen a splňují po-
třeby města. Jen jako „Lobečák“ bych již rád 
viděl i zahájení rekonstrukce Seifertova ná-
městí, včetně parku a prostoru před KD Vlta-
va a přimlouvám se i za obnovení pouličních 
hodin, které nám v minulém roce srazil vítr. 
Byli jsme na ně zvyklí a prostě nám tam chybí.

STANISLAV HEJDUK,

ZASTUPITEL, 

KRALUPSKÁ LEVICE A ZELENÁ ALTERNATIVA

P okud mohu hovořit pouze za sebe, podpo-
ruji projekty týkající se modernizace měs-

ta, nicméně k některým mám drobné výhrady. 
Například, u modernizace ploch u nádraží bych 
viděl na místě dnešního otoče umístění kru-
hového parkoviště K+R, neboť to stávající před 
halou je nepraktické (otáčení) i kapacitně ne-
dostatečné. U rekonstrukce Husovy ulice zase 

považuji za ne zcela vhodné komunikaci umís-
tit do dnešní aleje. Nejen že již nebude symet-
rická s tou již vybudovanou (vůči bloku budov), 
ale veškerá pěší komunikace z a ve směru na 
nádraží v tomto směru ji tak bude muset zby-
tečně dvakrát překročit. Rekonstrukci stávající 
vozovky tak považuji za praktičtější a ekono-
mičtější.

U sportovní haly bych v tuto chvíli byl spíše 
pro přístavbu druhé plochy s podzemním par-
kovištěm, než budování nové nákladné budovy. 
Jinak se mi hala líbí, viděl bych ji ale raději na 
jiném místě.

PETR MAREK, 

ZASTUPITEL, ANO A NEZÁVISLÍ

Reakce na stav nádražní budovy: Dobrý den, paní Vepříková, k rekonstrukci nádražní budovy jsme se vyjadřovali nesčetněkrát. Věc se má tak, 
jak ji sama popisujete. Budova nepatří městu, ale Správě železnic. Snaha o to se domluvit na straně města bez pochyby je, ostatně už minulé ve-
dení bylo v této věci velmi aktivní. Zatím ale zůstává pouze u slibů. A teď trocha reality: pokud Správa železnic sdělí, že na rekonstrukci nyní nejsou 
peníze, těžko s tím kdokoliv z města něco udělá. Máte pravdu, Kralupy čekají na rekonstrukci jako na smilování. Sama vidíte, že došlo ke kultivaci 
přednádražního prostoru, odstraněna byla stará nádražní budova, plánují se další úpravy atd. Už chybí jen to „hlavní“. Doufejme, že se brzy do-
čkáme. Pokud nastane v této věci nějaký zásadní posun, budeme o tom informovat.  S přáním příjemného dne ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ.

Hydepark/anketa Zeptali jsme se opozičních zastupitelů: 

Anketa: Jak se vám líbí budoucí 
podoba Kralup nad Vltavou?

Jak hodnotíte budoucí investiční akce koalice?

DOTÁZÁNI BYLI VŠICHNI ČLENOVÉ OPOZICE.
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6 ROZHOVOR

Paní architektko, jak byste popsala 
Kralupy ze svého odborného pohledu?
Okolo roku 2000, když jsem začala pro město 
pracovat, nemělo centrum moc příjemnou at-
mosféru… Cítila jsem množství problémů. Co 
však na Kralupech oceňuji, je dlouhodobá vůle 
a strategie zastupitelů s tím něco dělat, neměly 
na to vliv ani změny politické reprezentace… 
Politici na sebe vždy navázali, protože vnímali, 
že je to třeba. Také pochopili, že město musí 
strategické pozemky vlastnit, aby mohlo po-
dobu centra ovlivnit. Vynaložili tedy nemalé 
úsilí, aby město získalo do svého vlastnictví 
významné plochy a nemovitosti v centru, ze-
jména zanikající výrobní areály. Následně se 
pustili do soutěžení a projektování. Vznikla 
dlouhodobá koncepce, která zahrnovala zvět-
šení náměstí a jeho propojení se Žižkovou ulicí. 
Přistoupilo se ke zbourání velmi diskutova-
ného objektu hotelu Praha, který byl sice pů-
vodně architektonicky zajímavou stavbou, ke 
které měli lidé citový vztah, nicméně v době 
demolice už stavba původní hodnotu nemě-
la, byla znehodnocena přístavbou a technický 
stav nebyl dobrý. Tak se uvolnila plocha pro 
vznik náměstí, jaké si město Kralupy nad Vl-
tavou zaslouží.

Jako velmi správné rozhodnutí hodnotím 
v této úvodní etapě revitalizace centra města 
přestavbu obchodního domu Máj na budovu 
městského úřadu a navazující rekonstrukci ve-
řejných prostranství. Právě kvalita veřejných 
prostranství už dnes pozitivně ovlivňuje at-
mosféru centra, kdy ještě zdaleka není všech-
no hotovo. 

Jaká etapa práce pro město byla pro vás 
nejzajímavější?
Určitě právě projekty související s centrem, 
a to z toho důvodu, že jde o raritu, jiná měs-
ta toto nenabízí… Práce je vidět, věci se mění 
před očima. Co je jinde historicky hotovo, zde 
teprve čeká na realizaci. 

Na Kralupech se mi líbí, že nic nerozhoduje 
jeden člověk, ctí se pravidlo: „Víc hlav, víc ví.“ 

Komise pro rozvoj města byla vždy plná eru-
dovaných lidí. Konečné rozhodnutí bylo však 
na Radě města. Tím, že nejsem z Kralup, jsem 
si vždy mohla dovolit říct, co si o tom kterém 
záměru myslím. Měla jsem odstup, nikdo mě 
za to nekamenoval. Např. odvrácení záměru 
výstavby Kauflandu, to bylo dosti diskutova-
né téma. Řada lidí jej chtěla, ale pro tento typ 
řetězce by bylo tak významné rozvojové plochy 
opravdu škoda, stavba takového charakteru 
do centra nepatří. Věřím, že tato plocha bude 
využita lépe. 

Sousedící autobusové nádraží a parkovací 
dům hodnotím pozitivně. 

Jak hodnotíte aktuálně připravované 
projekty?
Aktuálně se připravuje záměr nového městské-
ho bloku v sousedství pivovaru (jakmile skončí 
archeologické práce). Je snaha, aby to nebyl mo-
notónní blok. Původně byl záměr takový, že by se 
parcely prodávaly samostatně (kvůli různorodo-
sti staveb). Nakonec se ale vedení města rozhodlo 
prodat pozemky jedinému investorovi, protože 
se obávalo komplikované koordinace výstavby. 
Doufejme, že architektonický návrh bloku, kde 
se počítá s rozmanitými fasádami směrem do 
veřejných prostranství, bude naplněn.

Největší investicí města v centru bude pře-
stavba pivovaru, která naváže na revitalizo-
vaný areál mlýna. Jsem šťastná, že město jde 
do tohoto odvážného projektu a budova, kte-
rá vytváří genius loci města, bude zachována. 
Doufám, že obnovený pivovar bude ozdobou 
architektury města a kulturní centrum oprav-
du jeho duchovním centrem. Tato investice 
dává smysl v souvislosti se zamýšlenou byto-
vou výstavbou, která přivede do Kralup velké 
množství mladých lidí s dětmi, kteří „zabydlí“ 
kulturní zařízení, která se sem mají přesunout.

Na zvelebení Jungmannovy a Husovy ulice 
se rovněž těším, stejně tak na rozkvět celého 
prostoru okolo nádraží, kde by mělo vzniknout 
zázemí pro cyklisty, parkování P+R/K+R, ka-
várnička s výhledem do okolí. 

Bylo mi ctí podílet se na 
dotváření srdce města...
■ Naše město nad řekou je výjimečné tím, že na jeho duši se stále 
ještě pracuje. Nemá historicky hotovo, jako to má většina jiných 
měst. Kralupy vznikly spojením několika vesnic. 
Druhá polovina 19. století přinesla výstavbu železničních drah, 
přepravovalo se mimo jiné uhlí z Kladna. Společně s vodní cestou 
to přispělo k rozvoji průmyslu zejména v centrální oblasti města. 
Bývalá náves, prostor okolo kostela, začala mít charakter 
městského jádra před 2. světovou válkou, ale jak všichni víme, 
na jejím konci Kralupy utrpěly ránu největší, nálet, zůstal jen 
chrám boží... Jak se městu podařilo navázat na odkaz předků, jak 
probíhá dotváření jeho rázu v posledních letech? To vše odhalí 
rozhovor s Vlastou Poláčkovou... 

Ing. arch. Vlasta Poláčková;
 architektka;
 20 let práce pro město Kralupy nad 
Vltavou;
 autorka územního plánu města.

Na ploše po zbouraném drážním objektu ve-
dle nádraží se uvažuje o druhém parkovacím 
domě a nákupním prostoru pod ním. Společ-
nost Finep se zavázala, že pomůže s projekto-
váním Nádražní ulice. 

Co se týče lokality za nádražím (investor Fi-
nep), věřím, že tam vznikne plnohodnotná část 
centra. Musím však říci, že v projektu je podíl 
bydlení v této ploše dle mého soudu příliš velký 
vzhledem k zastoupení ostatních funkcí a cha-
rakter zástavby je spíše sídlištní než městský. Je 
asi chybou územního plánu, že neříká, jaký po-
díl bydlení může v ploše se smíšeným využitím 
maximálně být, což některé ÚP mají. Spoléhala 
jsem na to, že vhodné využití se podaří dohod-
nout při vzniku požadované územní studie. Za 
nevýhodu projektu považuji i to, že parkování 
bude na povrchu, investor argumentoval eko-
logickou zátěží a podzemní vodou. Povrchová 
stání se již dnes moc nedělají, trend je jiný. Nic-
méně rozumím i tomu, že velcí developeři jdou 
tvrdě za svým, projekt pro ně musí být renta-
bilní. Pro město je velmi těžké jejich usměrnění. 
Na projektu Finep kladně hodnotím celkovou 
koncepci ulic (hlavní ulice směřující na kostel-
ní věž), prostupnost územím a vazby na okolí, 
budoucí náměstí s komunitním centrem a umís-
tění mateřské školy. Výstavba bytových domů 
bude pozvolná, dramatického nárůstu obyvatel 
bych se nebála… Mladí lidé pomohou oživit ko-
munitní život, jsou plní energie, budou inspiro-
vat ostatní, všude to tak chodí. 

Město má za sebou a zároveň i před sebou 
ještě velký kus cesty, než bude centrum hotové. 
Krásné začíná být již teď. Pro architekty i po-
litiky je velmi zajímavé být u toho, doufám, že 
i pro občany. Sice už pro město nebudu praco-
vat tolik, jako dříve, ale budu jeho osud i nadále 
sledovat, jelikož je mi blízké… 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.

ANDREA JŮNOVÁ
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V průběhu prosince a ledna pracovníci spo-
lečnosti Labrys odhalili dvojitý středověký 

příkop, který ohrazoval jádro dřívější vesnice, 
další sklep s vyzděnou chodbičkou, za nímž 
pokračovala obrovská jáma do země, patrně 
další sklep. 

Ve vstupní chodbě do sklepa byly odhaleny 
čtyři výklenky, v jednom se našla vrstvou ka-
mení a hlíny „zazděná“ nádoba, která sloužila 
jako trezor. „Bohužel jsme v ní nenašli žádné 
zlaťáky,“ doplnil s úsměvem Milan Kuchařík, 
vedoucí průzkumu v centru Kralup.

Ve sklípku byl nalezen i vizuálně velmi po-
vedený kachel: „Jde o Adama a Eva u stro-
mu poznání‘, mezi nimi se vine had, který má 
dokonce i lidský trup a ruce, nejspíše i hlavu 
ďábla,“ doplnil vedoucí archeologického vý-
zkumu. Kachel pochází z 1. pol. 15. stol.

Dále byla odkryta i klasická středověká pec 
na pečivo, dole je umístěna akumulační vrstva 
z valounů, dále je tam vrstva mazanice, část 
klenby a vstupní otvor vyzděný z kamenů. Pec 
má cca 1,2 m v průměru.

„Na ploše jsme odhalili i četné objekty, kte-
ré vypadaly jako další hroby, ale domněnky 
se zatím nepotvrdily,“ doplnil Mgr. Kuchařík. 
Jen v jedné zásobnici byla nalezena ještě leb-
ka z pravěku, ale zbytek kostry nikde… Tento 
nález se váže ke starší době bronzové. 

Z dalších kultur nic nepřibylo, nálezy zů-
stávají u stávajících, a to: vypíchaná keramika 
z mladší doby kamenné, starší doba bronzová 
s  kulturou únětickou, mladší doba bronzová 
s knovízskou kulturou. Dále nálezy z doby řím-

ské, středověké, 13., 15. a 16. stol. 
Aktuálně probíhají dokončovací práce.  

ANDREA JŮNOVÁ

Nebýt archeologů, zůstalo by našim očím 
navždy skryto...

4. 4. 2023
Kuzmínova, Karsova, Vltavská, 
Lidická, Erbenova, V Luhu                                                                                                  

5. 4. 2023
Ve  Starém Lobečku, Ke Koupali-
šti, Josefa Hory, Chelčického                                                                         

6. 4. 2023
Hakenova, Družstevní, nám. 
Mládežníků, Cesta brigádníků, J. 
Wolkera, K. Čapka   
                    
                                     

11. 4. 2023
Zátiší – sídliště

12. 4. 2023
Zátiší -  parkoviště I, J. Palacha, 
Dvořákovo nám., Rubešova                                                                                               

13. 5. 2023
Parkoviště  zimní stadion

14. 4. 2023
Masarykova,  U Cukrovaru -  II. 
část - od Fortuny po penzion

18. 4. 2023
Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, 
Ježkova, Čechova od Dvořáko-
vy po Tomkovu, Zátiší – parkoviš-
tě II, V Zátiší

19. 4. 2023
U Studánky, Pod Skalkou, V Rokli, 
V Hliništi, Lidové nám., Na Husar-
ce, sídliště Hůrka

21. 4. 2023
Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarino-
va, Nerudova, Štefánikova, Cuk-

rovar - IV. část (parkoviště od č. 
p. 1067 do 1070)

26. 4. 2023
B. Němcové, Vodárenská, Sei-
fertova, sídliště, nám. J. Seiferta, 
Krakovská

28. 4. 2023
Grégrova, Fibichova, Jirásko-
va, Máchova ½, Alšova ½ (od 
Krakovské až po Makarenkovu), 
Šmeralova, škola Třebízského, 
Předmostí

...minulý díl archeologického seriálu jsme zakončili nálezem 
neobvyklého pohřbu. V mezičase archeologové provedli  
antropologickou analýzu, která určila pravděpodobnou násilnou 
smrt 20-25 let starého člověka ženského pohlaví.

PLÁN ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA – DUBEN 
Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. ukládá provést údržbu komunikací po zimním období na silnicích III. třídy a na místních 
komunikacích nejpozději do 31. 5. Na základě tohoto zákona byl zpracován harmonogram údržby komunikací, která bude prováděna 
v dubnu a květnu, dubnové termíny: 

Květnové termíny budou zveřejněny v dalším vydání KZ.
Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby respektovali přechodné dopravní značení  
a přispěli tak k bezproblémové údržbě komunikací. Nerespektování dopravního značení bude řešeno ve spolupráci s městskou policií odtažením vozidla. Plán 
může být operativně měněn, o čemž budou obyvatelé včas informováni dopravním značením. Ostatní ulice byly a budou i nadále udržovány průběžně.

Lebka 
z pravěku, 

starší doba 
bronzová.

Džbán/trezor 
ve výklenku 

vstupu  
do sklepa.

Mladší doba kamenná 
– kultura s vypíchanou 
keramikou.

Středověká pec 
na pečivo.

DÍL. III.
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Kachel ze 
sklípku – 

Adam a Eva 
u „stromu 
poznání“. 

Vizualizace dostavby bloku po ukončení 
archeologických prací.
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Pane inženýre, s čím za vámi Kralupští 
přicházejí, v čem jste jim pomohl?
Občané přichází konzultovat své podezřele vy-
soké faktury za plyn, viz kauza paní Olgy, kte-
rou jsme komunikovali v KZ 1/2023, které při-
šel nedoplatek na 38 tis. Kč, nakonec jí 8 tis. Kč 
museli vracet :). Dalšími klienty jsou SVJ, není 
jim jasné, jak se jim přepočítává teplo z rozdíl-
ných okruhů, je to dosti komplikované…

Prozraďte čtenářům nejčastější nekalé 
praktiky poskytovatelů, na co si mají 
dávat pozor? 
Jsou pořád stejné, jde hlavně o dealery, kte-
ří nemají nasmlouvané ceny, jedou na svo-
ji vlastní pěst, přesvědčí občany k podpisu 
smlouvy o jejich zastupování, pak teprve vy-
bírají dodavatele plynu/energie. Již za mé 
působnosti na ERÚ jsem bil na poplach, aby 
se uzákonilo, že toto není správné, že je to 
nekalá praktika, službu by měli poskytovat 
lidé s licencí, sami obchodníci mají poptá-
vat občany.

A mnoho lidí neví jednu zásadní věc – pokud 
už tuto nevýhodnou smlouvu podepíší, mohou 
od ní do 14 dnů bez důvodu odstoupit. Pokud 
na smlouvě není kontakt/spojení na poskyto-
vatele, je neplatná. Pozor by si měli dávat hlav-
ně senioři, na které šmejdi často cílí.

Jak vnímáte současnou situaci na trhu 
energií, jak byste ji řešil, pokud byste byl 
premiérem vlády ČR?
V současné době se svým týmem pracuji na 
tezích pro aktualizaci Státní energetické kon-
cepce. 

Již v listopadu 2021 jsem navrhoval, aby-
chom zastropovali ceny u společnosti ČEZ, 
tedy u výrobce, místo u obchodníků, nemuse-
lo by docházet ke složitostem, jako jsou daně 
z nadměrného zisku výrobců…

Od zimy 2022 spolupracuji s europoslancem 
Ondřejem Knotkem, radím mu přes energe-
tiku, na oplátku dostávám informace, co se 
děje v Evropě. 
Jak odhadujete další vývoj cen?
Dnes již ceny na spotovém trhu klesají. Na 
holandské burze, která určuje cenu zemního 
plynu pro Evropu, je aktuálně cena 67 EUR/
MWh, tj. 660 Kč/MWh, což je nižší cena než 
ta určená stropem. 

Ceny se určitě nevrátí do původních hodnot 
před rokem 2021. Vývoj odhaduji tak, že se ce-
na el. energie v zimě ustálí na 100-110 EUR/
MWh, v létě pak na 80 EUR/MWh. 

Musím však podotknout, že vláda zaspala, 
promarnila celý loňský rok… Současný premiér 
stále tvrdí, že za tyto ceny může válka, ale ne-
ní tomu tak, problémy začaly již dříve, dostali 
jsme se do spekulativní spirály. 

ČR má nejdražší elektřinu v Evropě, 
přitom je soběstačný výrobce (z levných 
zdrojů – jádro/uhlí) a velký vývozce… Byl 
byste pro odchod z lipské burzy? 

Již v Pačesově komisi (nezávislá energetická 
komise vedená profesorem Václavem Pačesem) 
v roce 2008 jsem říkal, že el. energie na burzu 
vůbec nepatří, je to totiž druhotná energetická 
komodita (primární zdroj je např. plyn, ropa, 
uhlí), která se vyrábí. Problém s nedostatkem 
nastává až ve chvíli, kdy se odstaví některé 
elektrárny, je to tedy uměle vytvořená nouze, 
jež hýbe s cenami na burze… A burza je ze své 
podstaty spekulativní trh. 

V této komisi se mi dříve velmi dobře pra-
covalo. Byla nezávislá, diskutovalo s v ní prag-
maticky, bez politických nálepek… Dnes je to 
jinak, diskutující se vzájemně neposlouchají, 
odbornost šla stranou, politici si jedou to svoje, 
což je obrovská chyba. 

Rád bych zmínil i to, že výrobce/ČEZ ne-

Ceny elektřiny  
se do původních 
hodnot již nevrátí...
■ Účty za energie trápí každého z nás... Co je ovlivňuje? Jak 
probíhá obchodování na burze? Na jaké novinky se máme 
připravit? Co zatíží naše peněženky v příštích letech? Na to vše 
odpovídá Vladimír Vlk, energetický poradce, se kterým se můžete 
bezplatně poradit ohledně energií  každý čtvrtek mezi  
15. a 17. hodinou v kanceláři 122 v budově MěÚ Kralupy. Ing. Vladimír Vlk 

Od ukončení studia na Českém 
vysokém učení technickém prošel 
praxí v energetice od výroby až po 
uvádění nových bloků do provozu. 
Po roce 1990 se podílel na tvorbě 
analýz pro koncepci nově vytvářené 
energetické politiky ČR. Do roku 2007 
zaváděl energetický management 
v průmyslových podnicích. Od roku 
2007 pracoval ve státní správě, a to 
na Ministerstvu životního prostředí ČR 
ve funkci ředitele Odboru udržitelné 
energetiky a dopravy, ze které v červnu 
2009 přešel do funkce poradce 
ministra. Od roku 2011 do roku 2012 
byl externím poradcem Ministerstva 
životního prostředí pro oblast udržitelné 
energetiky a dopravy, kde se podílel 
na hodnocení aktualizace státní 
energetické koncepce a energetické 
bezpečnosti. Rovněž byl členem 
Evropské environmentální agentury 
pro oblast energetiky se sídlem 
v Kodani. Od roku 2014 do roku 2017 
byl poradcem pro oblast energetiky na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu a od 
června 2014 do února 2016 byl členem 
dozorčí rady ČEZ, a. s. V letech 2017 až 
2019 byl členem Rady Energetického 
regulačního úřadu.
 V současné době se věnuje 
energetickým analýzám, vypracoval 
návrhy na zmírnění dopadů cen 
elektrické energie a zemního plynu  
na konečné odběratele. 

musí prodávat na burzu. V roce 2021 měl ČEZ 
60 % produkce el. energie vázaných na dlou-
hodobé kontrakty, 40 % na krátkodobé a dále 
ještě okamžitou energii pro spotový trh. Na-
vrhoval jsem, ať se ČEZ vyváže z dlouhodo-
bých smluv, že to sice bude MF ČR stát nějaké 
peníze za penále, ale v konečném důsledku 
to ČR prospěje. Propočítávali to i akademici 
z VŠE a dali mi za pravdu… Vláda se však za-
čala vymlouvat na minoritní akcionáře, kteří 
by mohli dát věc k soudu, ale nikde není psá-
no, že by jej vyhráli. 
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Evropská energetická burza (anglicky European Energy Exchange, zkratka EEX) je německá akciová společnost provozující středoevropskou burzu elektrické energie a souvi-
sejících komodit se sídlem v Lipsku v Německu. Rozvíjí, provozuje a propojuje bezpečné, likvidní a transparentní trhy s energií a souvisejícími produkty, včetně smluv o energe-
tických derivátech (elektřina, plyn, emisní povolenky) až 6 let dopředu, zemědělských produktů a nákladní dopravy. Zdroj: wikipedia.org



9ROZHOVOR/AKTUALITY

Zdá se mi to, nebo se ERÚ v posledních 
krizových měsících moc nevyjadřuje?
Mlčí, protože se obává. Po personální obměně je 
tam málo lidí z praxe, často jsou to čerství ab-
solventi škol. Podle mého názoru by ERÚ měl 
iniciovat změnu v energetickém zákoně, aby byl 
obchodník regulovatelný, alespoň v době krize… 

Nebyl by pro ČR lepší přímý kontrakt 
s dodavatelem plynu než nákup přes 
zprostředkovatele?
Určitě byl. 

Jaký je váš názor na green deal 
a elektromobilitu?
Elektromobilita patří hlavně do MHD. Přestat 
vyrábět spalovací motory je holý nesmysl… 

Lidé určitě nezaznamenali další významný 
náklad v rodinném rozpočtu. Od roku 2027 
budou domácnosti, hlavně rodinné domy, kte-
ré spalují fosilní paliva, platit za emisní po-
volenky. Průměrný dům, kde je spotřeba 28 
MWh plynu, bude platit o 5 tis. Kč navíc. To 
se promítne i do dopravy, 6 Kč na litru navíc 
na benzínu/naftě určitě v peněžence pocítí-
me. Poslanecká sněmovna by i v tomto ohledu 

měla začít konat, ne mlčet… Spousta občanů 
to finančně nezvládne.

Odcházející prezident stihl ještě podepsat 
novelu energetického zákona, ve které se 
píše, že nové fotovoltaické elektrárny o výko-
nu do 50 kWp se budou provozovat bez licen-
ce ERÚ. Cílem je snížení administrativních 
požadavků pro výstavbu a provoz obnovitelné 
energie, např. na střechách domů. Lidé však 
budou z tohoto rozčarovaní, pravděpodobně 
nastane, že je distribuce nepustí do sítě nízké-
ho napětí, jelikož by to způsobilo chaos, někdo 
musí napětí v distribuční soustavě regulovat… 

Dále se chystá zákon komunitní ener-
getiky, nikdo z vlády si však neuvědomuje, že 
každé město má specifické podmínky… Přes 

nízkonapěťovou síť je plánováno sdílení ener-
gie, lidé si myslí, že budou své energetické pře-
bytky dávat příbuzným, ale kudy? Distribuce 
je pravděpodobně do svého systému nepustí… 
Takže lidé by si museli zajistit vlastní „dráty“ :). 

Jakou radu byste dal občanům na závěr 
našeho povídání?
Lidé by se neměli ostýchat a měli by se přijít 
poradit s odborníky, pokud si nejsou jisti.

Také důsledně odečítat elektroměry, jejich 
stavy si zapisovat.

Aktivně pracovat se svým osobním účtem na 
stránkách poskytovatele energie – dopisovat do 
něj samoodečty (např. ČEZ Distribuce, GasNet). 

Ke konci roku požádat o mimořádné vyúč-
tování, aby měli lepší přehled. 

Města by si měla udělat environmentální 
koncepci, tj. jaké mají emise, imise, co si mo-
hou dovolit. Dále energetickou koncepci – jaké 
má město energetické možnosti, co vše je po-
třeba pokrýt. Nedívat se jen na své příspěv-
kové organizace, ale město jako celek včetně 
spotřeby domácností.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.

ANDREA JŮNOVÁ

Rád bych touto cestou informoval spolu-
občany, co by je mohlo potkat stejně jako 
nás…

Jsem předsedou SVJ v Kralupech n. Vlt., 
které má 24 bytových jednotek. V loňském 
roce začaly problémy s naším dodavate-
lem energií (dlouholetým a  předtím bez-
problémovým). Odebíráme od něj elektři-
nu pro společné prostory a  hlavně zemní 
plyn pro vytápění bytů z naší společné ko-
telny.

Přes uzavřenou smlouvu na dobu určitou 
a s garantovanými cenami se náš smluvní 
dodavatel (nepatří mezi top dodavatele 
energií v ČR) rozhodl v průběhu roku jed-
nostranně změnit sjednané podmínky, tj. 

upravit fixní ceny přechodem na nový ce-
ník, cca 4x dražší. Přes naše písemné pro-
testy oponoval, že na to má právo. 

Postupně jsme se obrátili na odborníky – 
SMBD (Sdružení bytových družstev a  SVJ) 
i  právní kancelář. Právník nám sdělil, že 
všeobecné obchodní podmínky ke smlou-
vě byly sepsány tak, že ačkoliv se smlou-
va tvářila jako dokument s garantovanými 
cenami, byl tam tzv. „právnický háček“, 
který umožňoval dodavateli eventuální 
změnu ceny.

Před koncem roku 2022, kdy veškerá 
jednání s  dodavatelem vypadala jako 
neúspěšná, jsme se obrátili na pana Ing. 
Vlka, energetického poradce působícího 

při MěÚ Kralupy. Jednání s ním bylo velice 
vstřícné a po seznámení s naší situací jsme 
společně připravili další postup a  strate-
gii v  jednání  s  naším dodavatelem ener-
gií. Ing. Vlk se pokusil i  telefonicky zjistit, 
o co přesně se opírá názor dodavatele, že 
VOP i ceník lze v průběhu trvání uzavřené 
smlouvy na dobu určitou měnit.

Společnými silami se nakonec podařilo 
dodavatele přesvědčit ke změně v přístu-
pu k nám a uznat původně sjednané pod-
mínky smlouvy. Za to bychom chtěli panu 
Ing. Vlkovi veřejně poděkovat.

KAREL VITOUŠ, 

                                                  PŘEDSEDA VÝBORU SVJ  

Čtyřnásobné navýšení ceny energie dodavateli neprošlo
Příběhy se šťastným koncem...Příběhy se šťastným koncem...

Z VAŠICH DOPISŮ...

KRMENÍ ZVÍŘECTVA KOMPLIKUJE ŽIVOT MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Město Kralupy důrazně žádá občany, aby nekrmili ptactvo a nutrie  
u řeky či u potoka. Hojnost potravy přispívá k množení potkanů  
a holubů, kteří roznáší nemoci ohrožující děti i dospělé. Potkani 
se od Zákolanského potoka dostávají do prostor školky Gene-
rála Klapálka, kde infikují vybavení pro nejmenší, které musí být 
desinfikováno a školka deratizována. 
Krmení zvířectva upravuje i Obecně závazná vyhláška města 
Kralupy nad Vltavou č. 2/2020 o veřejném pořádku a zajištění čis-
toty města, ta o krmení zvířectva říká: „Na veřejném prostranství na 
území města se zakazuje odkládat/rozhazovat potraviny/jiné krmení 
takovým způsobem, že budou přístupné volně žijícím, toulavým nebo opuštěným zvířatům.“ 

U vodních toků budou nově instalovány zákazové cedule. Nerespektování zákazu bude 
řešeno pokutami, důkazní materiál zajistí městský kamerový dohlížecí systém. 

DO PARKU STRACHOV 
ČTYŘKOLKY NEPATŘÍ 
Krása a rozlehlost parku čtyř ročních období 
(Strachov) láká i jednoho nezvaného hosta - 
bezohledného jezdce na čtyřkolce, který zde 
svým motorovým vozidlem ničí terén i porosty.
Do areálu parku bude nově instalována foto-
past a místo bude častěji namátkově kontrolo-
váno policejními složkami. Řidiči čtyřkolky hrozí  
za nerespektování zákazu vjezdu pokuta. 
Výzva občanům: Pokud zmiňovaného řidiče 
v areálu parku uvidíte, neváhejte zvednout 
sluchátko a záležitost neprodleně oznamte 
na linku městské policie (156). Děkujeme. 

ZÁPISY DĚTÍ DO ŠKOL SE BLÍŽÍ
Zápisy do kralupských ZŠ proběhnou v pondělí 17. 4. a v úterý 18. 4. 2023. Organizace zápisu bude včas upřesněna na webových 
stránkách jednotlivých škol. Spádové obvody základních škol a všeobecné informace k zápisům naleznete na webu města v sekci Školství.
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T ématem schůzky byly nejpalčivější problé-
my místního školství – nedostatečná kapa-

cita míst na druhém stupni ZŠ, příliv nových 
dětí ze satelitů okolních obcí a nedostatek kva-
lifikovaných učitelů pro nově plánované školy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR si je fenoménu přílivu obyvatel ze vzdále-
nějších koutů republiky do prstence okolo Pra-
hy vědomo, proto vypsalo několik dotačních 
titulů, které může ORP Kralupy na rozšíření 
školských kapacit využít. 

Ministr připomněl všechny aktivní výzvy, 
ve kterých je možné podat žádosti o dotace na 
výstavbu, rozšíření či rekonstrukci stávajících 

školských zařízení. Zdůraznil i možnost zalo-
žení svazkových škol pro menší obce či dotace 
pro obce do 3 tis. obyvatel na odstranění hava-
rijních stavů/navýšení kapacit tamějších škol. 

V průběhu jara by mělo padnout definitivní 
rozhodnutí, zda se bude připravovat projekt 
zcela nové školy pro ORP Kralupy s kapacitou 
580 dětí. Tento plán ovlivňuje mimo jiné i zá-
měr několika svazkových škol v okolí, kvůli 
čemuž by se nová velkokapacitní škola nemu-
sela žáky naplnit. V březnu bude svoláno další 
jednání starostů ORP Kralupy, o jeho výsledku 
bude informovat dubnový KZ. 

ANDREA JŮNOVÁ

Celý záznam z návštěvy 
ministra můžete zhlédnout  
po načtení QR kódu:

Rozhovor s místostarostou 
Petrem Holečkem na téma 
kralupského školství můžete 
zhlédnout po načtení  
QR kódu:

K ralupy nad Vltavou se v souladu s odpa-
dovou legislativou snaží co možná neje-

fektivněji vypořádat s komunálním odpadem, 
zvláště pak s jeho plastovými složkami. Dlou-
hodobým cílem je najít ideální cestu respektu-
jící nové normy a přitom nenavyšovat náklady 
spojené s touto položkou v rozpočtu.  

A protože je dané téma nanejvýš aktuální, roz-
hodli se představitelé města přizvat ke společné-
mu jednání starosty z ORP Kralupy a zástupce 
skupiny Orlen Unipetrol RPA. Společnost v ne-
dávné době představila specifika nového výrob-
ního programu, který se mimo jiné zabývá de-
karbonizací, snížením energetické náročnosti 
a v neposlední řadě také recyklací plastů. Sub-
jekt, jenž patří k největším rafinérským a pe-
trochemickým společnostem v Česku, se nyní 
snaží rozšířit tradiční výrobu pohonných hmot 
a plastových produktů z fosilních zdrojů o zdroje 

nové. Základ spolupráce by se tedy mohl v bu-
doucnu opírat o chemickou recyklaci odpadních 
materiálů z nejbližšího okolí (region Kralupska). 
Přestože nastavení takto zásadní kooperace není 
bez otazníků, nabízí jednotlivým samosprávám 
poměrně zajímavou alternativu.

 „Jsme rádi, že se nám může v budoucnu ote-
vřít další možnost, kterak s plastovým odpa-
dem nakládat. Pokud by byly veškeré parame-
try nastaveny pro město příznivě, není od věci 
se touto cestou více zabývat,“ uvedl kralupský 

starosta Libor Lesák, jenž tímto navázal na slo-
va místostarosty Vojtěcha Pohla, zamýšlejícího 
se především nad benefity  možné spolupráce, 
případně nad kolektivním řešením této otázky 
v rámci celého správního obvodu.

Bližší seznámení s projektem však zástup-
ci firmy Orlen Unipetrol slibují v nejbližších 
dnech prostřednictvím informačního memo-
randa, v němž starostové najdou bližší charak-
teristiku možného partnerství s důrazem na 
tzv. oběhové hospodářství. To si klade za cíl 
udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů 
tak dlouho v ekonomickém cyklu, jak je to jen 
možné, a vrátit je do výrobního cyklu na kon-
ci jejich životnosti, přičemž se minimalizuje 
tvorba odpadu. Oběhové hospodářství se sta-
lo jedním z klíčových konceptů v oblasti řady 
politik Evropské unie.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

Ministr školství navštívil Kralupy
■ Městský úřad Kralupy nad Vltavou navštívil 13. 2. 2023 ministr 
školství Vladimír Balaš. Diskutovat s ním přišli starostové ORP Kralupy, 
ředitelé místních škol a v neposlední řadě také úředníci MěÚ. 

Naše město se kontinuálně zabývá 
otázkami odpadového hospodářství

Sazby místního poplatku ze psa stanovuje Obecně závazná vyhláš-
ka města Kralupy nad Vltavou č. 4/2019 o místních poplatcích čl. 3. 
Pro jednodušší orientaci uvádíme sazby poplatků ze psů v níže uve-
dené tabulce. 
Nedoplatky je možné uhradit dvěma způsoby, a to v hotovosti na 
pokladně MěÚ Kralupy n. Vlt. nebo bezhotovostním převodem na 
účet města č. 19-624171/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Za účelem identifikace platby je nutné uvést variabilní symbol přidě-
lený správcem daně, případně uveďte čtyřčíslí 1341 včetně jména 
a příjmení poplatníka, na kterého je pes přihlášen.
Zvláště vyzýváme dlužníky, kteří nesplnili svou poplatkovou povin-
nost za předchozí období. K 31.12. 2022 evidujeme nedoplatek ve 
výši 121 701 Kč za 134 poplatníků.   MIROSLAV RAIF, 

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU

Výše poplatku za 1 psa Výše poplatků za 2 a více psů téhož majitele

a) v bytových domech o min. 3 bytech (celé město) 1000 Kč 1500 Kč

b) v rodinných domech s max. 2 byty (Kralupy n. V., Lobeček a Mikovice) 200 Kč 700 Kč

c) v rodinných domech s max. 2 byty (Minice a Zeměchy) 200 Kč 700 Kč

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let:

v domech uvedených pod písm. a) 200 Kč 300 Kč

v domech uvedených pod písm. b) 200 Kč 300 Kč

v domech uvedených pod písm. c) 100 Kč 300 Kč

ŽÁDÁME MAJITELE PSŮ, ABY UHRADILI POPLATEK ZA PSA NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2023
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ZRUŠENÍ SOBOTNÍ PROVOZNÍ DOBY NA POŠTĚ V NERUDOVĚ ULICI
Počínaje dubnem se ruší sobotní provozní doba na poště v Nerudově ulici. Od pondělí do pátku zůstávají hodiny pro veřejnost stejné jako doposud.



Zeptali jsme se nových zastupitelů, tedy těch, kteří v zastupitelstvu Kralup nikdy dříve nebyli, s jakými 
plány vstoupili do svého čtyřletého působení na radnici?

M ou vizí je směrování stavu a rozvoje našeho města tak, aby splňo-
valo nároky, požadavky a potřeby doby, ve které žijeme i směru, 

kterým se naše společnost ubírá, a to jak ve prospěch našich obyvatel, 
tak i města samotného.

Okruhem mého zájmu jsou primárně tři oblasti, a to doprava, sport 
a výstavba. Uplynulá dvě volební období jsem aktivně působil jako 
řadový člen ve třech komisích RM, které se těmito oblastmi zabývají, 
a rovněž jsem pravidelně navštěvoval zasedání ZM. To mi umožnilo 
relativně dobrý náhled nejen na zmíněné oblasti, ale i na celkové fun-
gování města. V dopravě se budu nadále zaměřovat na prosazování 
dostatku parkovacích míst, především u nových projektů, kde poměr 
1:1 považuji za naprosto nedostatečný, ale i u stávající zástavby, kde 
kapacity rovněž neodpovídají dnešní době a samozřejmě pak i řešení 
místní dopravy obecně.

Ve sportu to je především podpora činnosti našich oddílů i sportovců 
a snaha o vytváření kvalitních podmínek pro jejich činnost.

Ve výstavbě se zaměřuji na prosazování rozumného a efektivního 
rozvoje města v souladu s budováním příslušné infrastruktury a dostat-
kem zeleně, zejména při vytváření nových zastavěných území i vhodnou 
obnovu a modernizaci již existujícího.

Nyní, v pozici zastupitele, jsem připraven v tomto volebním období 
věnovat maximální úsilí k prosazování zmiňovaných vizí a cílů ve pro-
spěch našeho města a jeho obyvatel, a to jak ve zmiňovaných komisích, 
tak i v zastupitelstvu.

PETR MAREK, ZASTUPITEL, ANO A NEZÁVISLÍ

D ůvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva, je hned 
několik. Tím hlavním je, že mě politika zajímá a chci se podílet na 

rozvoji našeho města. Zároveň bych rád zapracoval na větší komunika-
ci s občany a jejich informovanosti o veškerém rozhodování zástupců 
našeho města.

Za cíl jsem si dal dva hlavní úkoly. Jednak z pozice zastupitele, ale 
také nově jako předseda Redakční rady KZ, se pokusit nastavit fungo-
vání městských médií tak, aby informace občanům o činnosti a životě 
v obci byly naprosto transparentní a vyvážené. Proto Kralupský Zpra-
vodaj, jakožto periodikum vydávané za veřejné prostředky, nesmí být 
jen tzv. hlásnou troubou radnice, ale médiem, které poskytuje zásadní 
a pravdivé informace.

Ovšem bez vaší spolupráce to nepůjde, proto bych vás rád touto cestou 
vyzval k aktivitě - zasílejte vaše podněty na témata, která vás zajímají 
a jsou pro vás důležitá. 

Druhým, neméně důležitým úkolem, je naprostá otevřenost a infor-
movanost občanů města o developerských projektech, které nás v nej-
bližší budoucnosti čekají.

Díky spojení sil občanského aktivismu, práce kolegů z hnutí Nová 
VLna v samosprávě i z mé z pozice člena Redakční rady KZ, se nám již 
dříve podařilo rozrazit první ledy chladného nezájmu o diskuzi a hledá-
ní přijatelných řešení. V této cestě hodlám pokračovat a opět budu rád 
za vaši angažovanost. Proto neváhejte a obracejte se nejen na mě, ale 
i na další zvolené zástupce města. Jsme tu díky vám! Jsme tu pro vás!

JAN DOLEŽÁLEK, ZASTUPITEL KRALUPY NOVÁ VLNA

Hydepark/anketa 

M ěsto Kralupy nad Vltavou nabízí i v le-
tošním roce možnost sběru bioodpadů 

do speciálních nádob (biopopelnic). V součas-
né době této služby využívá již 992 domác-
ností, které své vytříděné bioodpady ukládají 
do hnědých biopopelnic. Tímto způsobem 
sběru se v loňském roce vytřídilo téměř 390 
tun biologicky rozložitelného odpadu, který 
byl následně uložen na kompostárnu. I v le-
tošním roce bude město tuto službu pro své 
občany zajišťovat. Svoz bude probíhat vždy 
ve středu 1x za 14 dnů. Datum prvního svo-
zu připadá v  tomto roce na středu 5. dub-

na 2023 a poslední svoz proběhne ve středu 
29. listopadu 2023.

Občanům, kteří se do sběru bioodpadu zapo-
jili již v předchozích letech, budou biopopelnice 
vyváženy automaticky. Není nutno se do systé-
mu svozu bioodpadu každoročně nahlašovat.

Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, Odboru životního pro-
středí, kde dostanou veškeré informace o této 
službě. Kontaktní osobou je paní Helena Trax- 
lová (tel.: 315 739 944, 2. patro – číslo dveří 
216). Každý nový zájemce si musí na vlastní 
náklady pořídit speciální biopopelnici, která 

je určena právě pro svoz biologicky rozložitel-
ného odpadu. Jiné nádoby, než speciální bio-
nádoby, nebudou akceptovány. Svoz bioodpadů 
je možný i ze sídlišť a bytových domů za pod-
mínek, že nádoby nebudou umístěny na veřej-
ném prostranství, aby nedošlo ke znečištění 
bioodpadu (nádobu je možno umístit např. do 
uzamykatelné kóje).

Svozová společnost FCC Regios, a. s. nabízí 
možnost pronájmu nebo odkupu těchto speci-
álních bionádob. Pro rok 2023 byly spol. FCC 
Regios, a. s. pro odkup a pronájem biopopelnic 
stanoveny tyto ceny: 

(DOTAZOVÁNO BYLO VŠECH PĚT RESPONDENTŮ NAPŘÍČ POLITICKÝMI STRANAMI, ZBÝVAJÍCÍ TŘI DO DOBY UZÁVĚRKY KZ SVÉ ODPOVĚDI NEDODALI).

11HYDEPARK/AKTUALITY

Sběr bioodpadů přímo z domácností 

Cena pronájmu biopopelnice:
140 litrů - 345 Kč včetně DPH; 
240 litrů - 437 Kč včetně DPH.

Cena při odkupu biopopelnice do osobního 
vlastnictví:
140 litrů - 1 198 Kč včetně DPH; 
240 litrů - 1 682 Kč včetně DPH.

Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostárnu 
bude stejně jako v předcházejících letech hradit za své 
občany město Kralupy nad Vltavou.

A jaké biologicky rozložitelné odpady rostlinného 
původu je možno do biopopelnice ukládat?
Listí, tráva, plevel, seno; zbytky rostlin - kořeny a listy 
zeleniny, květiny, stará zemina z květináčů, apod.; 

kousky větví keřů a  stromů (posekané, nastříhané, pořeza-
né nebo zpracované štěpkovačem), piliny, hobliny, kůra; 
spadlé ovoce; zbytky zeleniny a  ovoce (včetně citruso-

vých plodů); čaj, káva; skořápky ořechů; exkrementy drob-
ných domácích zvířat (v přiměřeném množství); neznečištěný 
kuchyňský odpad rostlinného původu. 

Co v žádném případě do biopopelnice nepatří?
Maso, kosti; oleje a tuky; tekuté a mastné potraviny; obaly od 
potravin; uhynulá zvířata; anorganický kočkolit.

Jaké základní parametry má mít biopopelnice?
Objem nádoby  – 140 nebo 240 litrů; barva  – hnědá; větrací 
otvory v těle nádoby; mřížka situovaná ve dně nádoby, která 
vylepšuje proces odpařování vody. 

HELENA TRAXLOVÁ, 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
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B iochemik Tomáš Čech má tedy ko-
řeny v srdci Evropy. Jeho prarodiče 

odešli z Čech do Spojených států amerických 
v roce 1913, část rodiny matky žije v Kralupech 
nad Vltavou. Zeptali jsme se blíže pana Skrbka, 
jednoho ze členů této rozvětvené rodiny (toho 
času žijícího v Miřejovicích) na vazbu držitele 
Nobelovy ceny na naši zemi: „Dědeček Tomáše, 
Josef, pocházel z Plzně, odkud se do Kralup nad 
Vltavou později přestěhovala část rodiny, která 
s Čechovými udržovala pravidelný kontakt. Ro-
diče Tomáše v Kralupech pobývali několikrát.“

Když byl Tomáš malý, vyrůstal v české 
komunitě na předměstí Chicaga, kde se rodná 
kultura poctivě udržovala, hlavně co se týkalo 
jídla a zvyků, a dodnes tomu tam tak je. Např. 
tradiční vánočku na svátky pekla jeho babička 
a nyní i dcera… 

Jako student začal pátrat po svých příbuz-
ných v zahraničí, vzal kamarády a vydal se za 
rodinou do tehdejšího Československa. Psal se 
rok 1968 a pražské jaro bylo v plném proudu. 
Jako dnes si vybavuje, jak se tehdy Češi těši-
li, že jejich země bude svobodná… A také na 
tíseň, kterou cítil cestou domů v Paříži, když 
otevřel noviny a viděl, že jsou v ulicích Prahy 
ruské tanky…

Návštěva Československa v něm zanechala 
velký dojem, jeho barvité vyprávění následně 
motivovalo rodiče, aby se do Československa 
také vydali. Jeho matka iniciovala širší rodin-
né setkání, čechoameričtí příbuzní si vzájem-
ně padli do oka, pojil je nejen společný smysl 
pro humor… 

A domluvili se česky?
V základech ano. Matka Tomáše, Annette Cech, 
se stále učila česky. Zemřela teprve nedávno, 
krátce před svými stými narozeninami. „Po-
slední ‚rodinné setkání‘ se konalo v říjnu 2022, 
kdy rodina a přátelé vzpomínali online přes 
sedm časových pásem na mimořádnou ženu, 
Tomovu maminku. Toto neformální setkání 
bylo oslavou života Annette Cech (Celebration 
of the Life of Annette Cech),“ řekl v rozhovoru 
pro Kralupský Zpravodaj Karel Skrbek. 

Nobelovu cenu za chemii získal Tho-
mas R. Cech v roce 1989 za objev kata-
lytické aktivity ribonukleové kyseliny 
(RNA). Zjistil, že RNA umí nejen pře-
dávat pokyny, co je třeba v těle udělat, 
ale navíc funguje jako enzym, který 
dokáže potřebné reakce zjednodušit 
a urychlit…

Zbořil tedy mýtus, že RNA nic aktivně nedě-
lá, je to totiž přesně naopak, je aktivní účast-
nicí chemických reakcí.

A jaká byla cesta k jeho objevu? Vyro-
bil si umělou RNA bez možnosti kontaminace, 
aby dokázal její funkci, že je biokatalyzátorem.

Thomas Cech jde však ve svých tezích ješ-
tě dále, tvrdí, že RNA mohla být dokonce tou 
jedinou molekulou, která byla na Zemi, když 
vznikal život. Ale je těžké tuto teorii dokázat. 
Dělo se to před miliardami let. Dalo by se jen 
zkusit namodelovat přibližnou situaci… 

Messenger RNA je tedy ve všem živém, v ka-
ždém z nás, v rajčatech, okurkách… Slouží k vý-
robě proteinu. Vědci využili v době pan-
demie vlastností mRNA k výrobě spike 
proteinu coronaviru, poté jej představili imu-
nitnímu systému člověka, aby se naučil roze-
znat tento škodící protein. Vakcíny byly hotové 
tak rychle, jelikož se čerpalo z výzkumu, který 
probíhal 30 let před rozšířením covid-19.

T. Čech dříve řekl: „Metoda editace ge-
nů CRISPR a mRNA vakcíny – to jsou 
dva nejpůsobivější vědecké výsledky 
od okamžiku, kdy se člověk dostal na 
Měsíc.“ Dnes by to doplnil: „Pro lid-
stvo je to mnohem důležitější.“ 

Práce T. Cecha rovněž podnítila nové pří-
stupy ve vývoji antibiotik proti mikrobiálním 
patogenům. 

Když se ve 42 letech dozvěděl, že bude 
oceněn, byl v šoku po zbytek dne… 
Předávání cen ve Švédsku předcházelo školení, 
kde dostali účastníci přesné instrukce, kolikrát 

Nositel Nobelovy 
ceny za chemii má 
vazbu na Kralupy!
■ Ačkoliv se narodil v Americe, Čecha v sobě nezapře, a to 
nejen kvůli příjmení… Seznamte se s Thomasem Cechem neboli 
Tomášem Čechem, pozměněné příjmení mají v rodině od doby, 
kdy jeho dědeček přišel do USA, kde mu jeho neamerický háček 
úředníci odmazali. 

Profesor Thomas Robert Cech:
 8. 12. 1947, Chicago (české kořeny);
 studium chemie na University of 
California at Berkeley (Ph. D.);
 profesor biochemie, biofyziky 
a genetiky na University of Coloradu 
v Denveru; 
 American Cancer Society Professor 
na University of Colorado v Boulderu;
 prezident prestižního Howard Hughes 
Medical Institute;
 základní objev = ribonukleová 
kyselina vykazuje enzymovou aktivitu 
podstatnou pro život, příslušné 
katalyzátory byly nazvány ribozymy; 
 výsledky jeho vědecké činnosti mají 
praktický přínos pro lékařství;
 1989 – Nobelova cena za chemii.

se mají komu poklonit v rámci královské rodi-
ny. Ale kouzlo okamžiku bylo silnější, všechny 
předepsané oficiality se panu Čechovi vlivem 
silných emocí nepodařilo zrealizovat. 

Ocenění mu změnilo osobní život. Lidé ho 
zastavovali na ulici, chtěli autogram, ptali se 
na své nemoci… Z neznámého vědce se stala 
celebrita, takřka přes noc. 

Dnes již věhlasný biolog následoval od-
kaz Johanna Gregora Mendela, kterého po-
važuje za génia. Říká o něm, že jeho práce 
byla základním kamenem moderní biologie 
a medicíny. 

A jaký je recept p. Čecha na úspěšný 
výzkum? 
Mít otevřenou mysl, precizně provádět po-
kusy, být svým nejhorším kritikem. 

Odpovídat na otázky "proč" a "jak". 

Jedno desetileté dítě mu při besedě ve 
škole položilo skvělou otázku: „Když by-
chom měli dvě identická dvojčata, měla by 
obě pihu na stejném místě obličeje?“ Odpo-
věděl mu, že svým způsobem ano, měla by 
pihy, ale její umístění neurčuje genetika, 
vstupují do toho náhodné záležitosti… 

Thomas R. Cech, Ph.D., 
profesor biochemie.
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Exkluzivní rozhovor  
pro Kralupský Zpravodaj:

Pane profesore, co je největší etickou 
hrozbou terapie metodou „editace genu 
CRISPR“? 
Genová terapie CRISPR má potenciál trva-
le napravit chorobu způsobující genetickou 
mutaci. Víme, že to funguje dobře v laborato-
ři – moje vlastní výzkumná skupina je jednou 
z tisíců, kteří ji úspěšně použili v buňkách ros-
toucích na Petriho miskách.

Pokud jde o použití u lidí, je příliš 
brzy na to, aby vědci znali celou 
škálu potenciálních problé-
mů, které mohou dopro-
vázet úpravy genů meto-
dou CRISPR. Stojí však 
za zmínku, že několik 
způsobů léčby „geno-
vou terapií“ se již pou-
žívá s dobrým efektem, 
tato metoda je specifič-
tější a účinnější než starší 
způsoby. Nicméně většina 
vědců je pro pozvolné krůčky 
zavádění u lidí. Zpočátku by se mě-
la používat pouze k léčbě těžkých, život 
ohrožujících, onemocnění. To jsou ty, kde výho-
dy výrazně převažují nad potenciálními riziky.

Co pokročilejší experimenty 
s nevyléčitelně nemocnými (s jejich 
souhlasem), kteří neplánují mít děti 
a nemají co ztratit? 
Ano, informovaný souhlas je nezbytný. Nevy-
léčitelně nemocný pacient a jeho rodina musí 
být těmi, kdo rozhodnou, zda úleva od nemoci 
stojí za riziko jiné nepředvídatelné zdravotní 
komplikace.

Která další onemocnění by se dala 
vyřešit metodou CRISPR (kromě srpkovité 
anémie, kde se již užívá)?

Např. svalová dystrofie, cystická fibróza, 
progerie (zničující onemocnění raného 
stárnutí) a mnoho forem rakoviny, 
kde je známá genetická muta-
ce. Neřekl bych, že léčba bude 
snadná, ale vědecký základ pro 
postup vpřed je v těchto přípa-
dech jasný.

Co jste se jako 
vědci dozvěděli 

aplikací vakcín 
proti covidu-19, 

objevili jste nějakou 
překvapivou reakci, 
která nebyla dříve 
známa (během 
testování)?
Nemohli jsme před-

vídat, že virus SARS-
-CoV-2 bude mutovat tak 

rychle, a že nové varianty 
budou částečně odolné vůči 

vakcínám. Pokud jde o nežádoucí 
reakce na vakcíny, skutečně se vyskytu-

jí – ale velmi zřídka, jak naznačovaly počáteční 
studie. Takže, stejně jako všechny ostatní 
léky, vakcíny nejsou 100% bezpečné.

Všechno je to o poměru rizika 
a přínosu. Ve zprávách a v soci-
álních médiích je často ignoro-
váno, že bylo obrovské množ-
ství životů mRNA vakcínami 
zachráněno. Přestože je obtížné 
spočítat přesná čísla, lze odhad-
nout, že mRNA vakcíny po celém 
světě zachránily tři miliony životů 
a zabránily 30 milionům hospitalizací 
(zdroj: Schneider, Shah, Sah, Moghadas, Vil-
ches and Galvani, The Commonwealth Fund, 
2021).

Jaká jsou negativa mRNA vakcín? 
Hlavně to, že je třeba přeprava a sklado-
vání při extrémně nízkých teplotách, což 
omezuje jejich distribuci v mnoha chudších 
zemích.

Na čem nyní pracujete? Můžeme 
očekávat nějaký další převratný objev?
Pracuji v oboru zvaném „epigenetika“. Jak víte, 
mnoho našich fyzických vlastností (barva očí, 
barva vlasů) je zakódováno v našich genech 
a mutace v  genech mohou způsobit onemoc-
nění. To je „genetika“, jak ji poprvé popsal J. 
Gregor Mendel v Brně. 

Existuje však další úroveň regulace genů 
překrývající se s genetikou, a ta se nazývá 
„epigenetika“. Epigenetika jsou zděděné změ-
ny BEZ změny kódu DNA. Velmi viditelným 
příkladem je kočka kaliko, kde různé barvy 
nejsou způsobeny mutacemi v genech, ale ge-
ny se u ní zapínají a vypínají v různých čás-
tech srsti. 

Epigenetika je rozhodující pro normální 
lidský vývoj a hraje velkou roli při rakovině. 

Moje výzkumná skupina přispěla k po-
chopení některých mechanismů 

epigenetické genové regulace na 
úrovni molekul – DNA, RNA 
a proteinu.

Jací jsou současní 
studenti ve srovnání 

s vaší generací? Nyní mají 
dostatek informačních zdrojů, 

technologií… Nejsou však línější, 
méně hloubaví a bystří než tomu bylo 

dříve?
Jsem velmi hrdý na studenty, kteří pracují 
v mé laboratoři, jak pregraduální, tak post-
graduální. Jsou oddaní, pracovití a nadšení 
ze svých projektů. Takže ačkoli průměrný 
student na univerzitě může trpět některými 
z problémů, které zmiňujete, ti, kteří tíhnou 
k biochemii, se tolik neliší od těch v minulých 
generacích.

Kdy jste byl naposledy v Kralupech? Kdy 
město nad Vltavou opět navštívíte? Co se 
vám tu líbilo nejvíce?

V Kralupech jsem byl v květnu 2013. 
Nevím, kdy je opět navštívím, ale 

vzhledem k tomu, že je mi už 
75 let, by to mělo být brzy :). 

Nejraději vzpomínám na 
vřelost místních lidí… 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.

ANDREA JŮNOVÁ

Thomasu R. Cechovi, Ph. D.,
 byl v roce 2001 udělen čestný 

doktorát přírodních věd 
Univerzitou Karlovou.

Během jeho působení v pozici 
prezidenta Howard Hughes 

Medical Institute v Marylandu 
byla do řady výzkumných 
programů zařazena i tato 

česká univerzita. 
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Rodiče Tomáše Čecha 
při návštěvě Prahy.

Rozhovor D. Stacha  
s T.  R. Cechem v pořadu 
Hyde Park Civilizace ČT.
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MILOSLAV CZECHMANN, 
ročník 1930, v době náletu 15letý. 

Narodil jsem se ve Vrchlic-
kého ulici, vedle muzea, 
v roce 1941 jsme se 
s rodiči přestěhovali do 
Lobečku, dnešní Třebíz-
ského ulice. Od 1. 9. 1944 
jsem začal jezdit do vyšší 
průmyslovky do Prahy… 
Nemělo to však dlouhého trvání, o půl roku 
později byly dopravní spoje silně omezeny, 
vše bylo uzpůsobeno ku prospěchu ně-
mecké armády, do školy jsem tedy nejezdil, 
rýsoval jsem doma. To se psal se rok 1945. 
Němci už byli úplně „ve srabu“, a spojenec-
ké svazy létaly přes nás naprosto nerušeně, 
s radostí jsme na ně koukali… Než přišel 
osudný 22. březen 1945… 

Ten den bylo nádherné počasí, modré 
nebe, slunce svítilo, vítr nevál. Idylu narušily 
až sirény. V půl jedenácté začaly houkat. 
Značily nálet. Vstal jsem od rýsovacího prk-
na. Pustili jsme si rádio, kde byla pravidelná 
hlášení o náletech, Luftlagemeldung, tou 
dobou říkali, že se nad územím nenachází 
žádné bombardéry. Asi za půl hodiny to 
už bohužel nebyla pravda, jižně od Tyrol se 
nacházely letecké svazy bombardovacích 
letadel, které mířily na sever. Po poledni 
začaly nad Kralupami znít motory stovek le-
tadel, vzduch tím množstvím úplně vibroval. 
Vyběhli jsme ven. Dívali se. Ale tentokrát by-
lo něco jinak. Nepřiletěli totiž od jihu, ale od 
východu, od Neratovic.

Dosud jsme neměli důvod se bát, leta-
dla vždy jen přelétávala. Vůbec nás nena-
padlo, že by mohla útočit. Najednou táta, 
bývalý voják, vykřikl: „Ježišmarjá, oni bom-
bardujou!“ Ke zvuku motorů se přidal jiný 
zvuk, který jsme dosud neznali. Koukali jsme 
na město, zvuk padajících bomb zesiloval, 
první nálože trefily petrolejku, kterou oka-
mžitě zahalil kouř a plameny, nad fabrikou 
se v tom bezvětří vytvořil kornout z černých 
mraků, což byla příčina následné katastrofy. 
Další bombardéry neviděly na cíl, už se tak 
dobře netrefovaly na vytyčené strategické 
cíle, odnášeli to tedy obyčejní lidé…

Následovala druhá a třetí vlna útoku – 
běželi jsme opět do krytu, jak táta zavelel, 
při poslední vlně dopadly bomby 50 m od 
domu. Tatínek před náletem otevřel okna, 
aby je tlak nerozbil, ale i tak zničil výbuch 
takřka polovinu střechy. Pak táta zařval: 
„Pryč! Tady nebudem!“ Mazali jsme přes 
pole k dýhárně, tam jsme přečkali zbylou 
dobu náletu a bezmocně pozorovali, jak 
další nálože dopadají na naše město. 

Na dům, kde jsem se narodil (ve Vrchlic-
kého ulici), dopadla v ten den puma. Měli 
jsme štěstí, že jsme se přestěhovali… Ta ob-
last byla dost zničená. Gympl byl hodně za-
sažen. Také tenisové kurty za ním. 

Měl jsem přítele, který před náletem od 
nás od domu utíkal do Chvatěrub. 10 m od 

něj spadla puma, která nevybuchla. Měl 
obrovskou „kliku“. 

V Minicích, kde je kopec Macalák, smě-
rem dolů z kopce k dráze, jsou dosud patr-
né tři krátery. Troufám si říct, že by tam ně-
kde mohla být i nevybuchlá puma. 

Tento ničivý nálet je můj vůbec nejhor-
ší zážitek… Zážitků z války mám však více. 
Nedaleko našeho bydliště proběhl kolem 
Velikonoc souboj stíhaček spojenců a Něm-
ců. Tam, co je dnes Kaučuk, bývalo letiště. 
Němci se již stahovali zpátky, jejich letadla 
byla seřazena a zamaskována kolem lesa, 
někdo však musel dát spojencům echo, že 
tam ty stroje jsou. Přiletěli „hloubkaři“, letiště 
obletěli a vše rozstříleli. 

ALENA ŠUBRTOVÁ, 
ročník 1934, nálet zažila v 11 letech. 

Bydlela jsem v Minicích, 
v domě, kde byl obecní 
úřad, tatínek byl staros-
tou. 
Ten den ráno jsme se 
s maminkou vypravovaly, 
že pojedeme do Velvar 
pro ročního chlapečka, aby 
si mladá tetička uklidila na Velikonoce. 
My že ho tady budeme 2-3 dny mít. Chla-
pečka jsme převzali, tetička šla s námi na 
nádraží, pomohla nám s kočárkem do mo-
toráku. 

Jen co jsme vyjeli z Velvar, začali houkat 
nálet, dojeli jsme na přejezd (ve směru od 
Zeměch k mikovickému nádraží), návěstidlo 
bylo dole, zůstali jsme tam stát. Hrozně jsem 
zlobila. Plakala jsem. „Mami, vystupme z vla-
ku! Bojím se! Pojďme domů pěšky!“ Vlakve-
doucí můj křik už nemohl poslouchat, vysadil 
nás z vlaku. Vyjely jsme s kočárkem po silnici 
k Břicháčovic vile, která stála na samotě 
nad mikovickým nádražím. Maminka pořád 
říkala: „Něco se děje. Hučí mi v uších. Něco 
bude. Drž se toho kočáru!“ Hrozila i Jindrovi, 
ať nezlobí, skákal v sedačce… „Mami, podí-
vej se na tu nádheru.“ Maminka mě i kočá-
rek strhla do škarpy. Lehla si na nás. Za chvíli 
to začalo metat… 

Když se situace trochu uklidnila, vylezla 
maminka ze škarpy a tloukla na dveře vily. 
Nikdo však neotvíral. Kralupy už nebyly vi-
dět. Přeběhly jsme s maminkou silnici na dru-
hou stranu, kde začínaly domky podél silni-
ce. Znova to začalo! Z prvního domku vyšla 
paní, vzala kočár, maminku za ruku a vtáhla 
nás dovnitř do polosklepa. Tam jsme pře-
čkaly nálet, byla to hrůza. 

Konečně byl klid. Opustily jsme úkryt. Šly 
jsme domů přes kopec, v Minicích už byli 
sousedé v ulicích. Za chvíli dorazili na kolech 
z Velvar rodiče malého chlapečka, co jsme 
si vezly na hlídání. 

Jindříškovi je již 79 let a žije v Kralupech. 
Mikovice nálet hodně odnesly. Ve vile byd-
leli lidé, co měli holčičku, ta tam zahynula, 
pak tam na její památku stála soška.

ELIŠKA KREJČOVÁ, 
ročník 1927, v době náletu 18letá, 
bydlela poblíž gymnázia,  
v Šafaříkově ulici.

Byla jsem ten den v práci, 
pracovala jsem ve středu 
města. Když vyhlásili ná-
let, běželi jsme do krytu, 
ve kterém byly průlomy 
zdi, aby se dalo utéct 
ven, kdyby bylo nejhůř… 
Sedíme uvnitř. Venku to du-
ní. Rány utichly. Jdeme nahoru. Venku je 
zlověstné ticho. Není slyšet vůbec nic. Ne-
skutečné… Další letadla! Byla stříbrná, krás-
ně se leskla v tom slunečním svitu. Zpět do 
krytu! Přibyla rodina Ostrýdova, dostala se 
tam oním průlomem ve zdi… Nakonec jsme 
to v pořádku přečkali, letadla odletěla, vyšli 
jsme na vzduch. První, co jsem uviděla, byly 
potravinové lístky všude kolem. Zem byla 
pokrytá množstvím odpadků a suti. 

Zamířila jsem domů. Bydleli jsme za gym-
náziem, v Šafaříkově ulici. Dívám se směrem 
k našemu domu a nevidím jeho štít, všech-
no bylo pryč. Lidé ze sousedství přišli na po-
moc, museli jsme ze sutin dostat maminku, 
tatínka i bratra. Maminka byla jen odřená. 
Tatínka vynesli v podvečer na nosítkách, 
měl zraněné nohy. Bratr byl zasypán nejvíc, 
odumřely mu nervy v noze, dostal se ven až 
v jednu hodinu v noci. Nemohl ovládat no-
hu, od té doby byl částečně invalidní. Nezů-
stalo nám nic. Vzala nás k sobě naše dobrá 
teta z Minic. 

JIŘINA ŠVECOVÁ, 
narozena v 7:30 hod.  
v den náletu - 22. 3. 1945.

Dle vzpomínek rodičů to byl 
tehdy nádherný den, 15 
stupňů, nebe bez mráč-
ku. V půl osmé ráno mě 
maminka přivedla na 
svět, doma. Jen pár ho-
din poté – ve 12:30 – se 
slunný den změnil v peklo, 
začalo bombardování. Bydleli jsme 
u Seifertova náměstí, měli jsme tam řeznic-
tví. Když zazněly sirény, maminka mě chvat-
ně snesla dolů do podzemních chladíren, 
celý nálet tam se mnou přečkala mezi kusy 
masa. Všichni z naší rodiny přežili bez úhony, 
dům zůstal zachován, jen moje plíce to po-
znamenalo, jako dítě jsem často jezdila do 
ozdravovny na hory… 

ZPRACOVALA: ANDREA JŮNOVÁ

Nejčernější den v historii Kralup...
■ Ti, kteří zažili 22. březen roku 1945 na něj nikdy nezapomenou, mladší by jej měli brát jako memento 
toho, čeho všeho je člověk pod vlivem temných sil schopen... O vzpomínky na osudný den se podělili 
čtyři milí a ochotní spoluobčané...

Kralupy TV: 22. březen 1945 - 
bombardování Kralup.
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P očasí se umoudřilo, první únorová neděle 
byla slunečná a vlídná. I proto se letošní 

kralupský masopust tak pěkně vydařil. Spous-
ta krásných maškar, mnoho dobrého jídla  
a pití, skvělá nálada. 

A co by to bylo za masopust bez obchůzky 
dobrých sousedů. Děkujeme DDM Kralupy, DPS 
Kralupy, vinotéce Na Františku, restauraci Na 
Františku a Cafeterii Partez za milé uvítání ma-
sopustního průvodu a výborné pohoštění. 

TJ Sokol Kralupy nad Vltavou děkujeme za 
realizaci veselých soutěží pro děti a dospělé, 
Charitě Kralupy nad Vltavou za přípravu tvo-
řivých dílniček. 

V neposlední řadě děkujeme hlídce Městské 
policie v Kralupech za zabezpečení bezpečného 
průchodu masek městem.

Těšíme se opět za rok na další krásné se-
tkání. 

KD VLTAVA, ORGANIZÁTOR AKCE.

Fejeton: 

ŠVEJKOVY PATÁLIE
aneb Takle si tu žijem…

Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že sem 
byl právě v krámě a potkal jsem tam moc 
divnýho chlapa, von byl tůze votravnej… 
Jen považte, ten vohnout přišel do kolo-
niálu pro chleba, chtěl platit šekem, ale 
voni mohli brát jen kešem, votvíral si tam 
svoji nevymáchanou hubu na hokynářku 
i na pana řídícího, nakonec chleba popli-
val a hodil na zem… Ještě teď mi je z jeho 
chování úplně na nic… 

Já mám takovej dojem, pane obrlaj-
nant, že to je ten samej, co je pečenej, 
vařenej na ouřadě, huláká tam na ženský, 
kváká na ně jako žabák, hrozí jim a všelijak 
tejrá, že to je vo strach tam bejt. Von je na 
ty ženský vysazenej, vůbec se nežinýruje… 
Ta jeho mu prej utekla, dcéry ho nechtěj 
znát, von se jim člověk nemůže divit… 
Von vám je tak zlej, že by s ním ani ten váš 
hodnej pinč nevydržel…

A na ouřadě, když zasedaj, bere si do 
huby ty úplně nejvejš, i císař pána, všem 
naloží takovou držkovou, až mu ty jeho 
ďábelský vočiska svítěj jak měsíc při ouplň-
ku…. Když ho vyvedou, hopsá po chod-
bách, hází sebou vo zem úplně sám a pak 
hlásá, že byl napadenej… Lže, až se mu 
vod huby práší… 

U komise, to vám byl taky zážitek… Řval 
tam na četníky, i na strážmistra Flanderku. 
Voni byli takhle malinkatý, jak na ně řval, 
vobě ruce mě svědily… Jakej voni maj ža-
ludek, pane obrlajtnant… Lidem dejchá 
do ksichtu, aby vokázal, že není vožralej, 
ale jen drzej. Kouká jim z voka do voka 
z takovej blízkosti, že jim to vůbec není 
milý. Von má asi vo kolečko míň… Ale to 
vám povídám, pane obrlajtnant, na kaž-
dou svini se vaří voda…

Von i ty četníky u nich na baráku provo-
kuje, sedne si tam na trojnožku, hrnek s ča-
jem, svačinu na celej den a mele a mele, 
div jim díru do hlav nevykecá, šklebí se 
jak bazilišek, jed mu teče vod huby jak 
z prasklýho vředu… 

Von má moc času, pane obrlajtnant, 
nemaká, tak mu z toho straší. Víte, já bych 
ho u vás zaměstnal, až by zčernal. Dyť prá-
ce šlechtí. 

A tohle si ještě poslechněte… Na plovár-
ně hodil s chlapem vo zem tak, až ho mu-
seli vízt naplacato do špitálu… Říkám vám, 
do bílej kazajky s ním, dokud není pozdě… 
Nebo do kriminálu, to ať si vyberou… kam. 
Ale ať tomu zlu jen nepřihlížej, páč když 
s ním nic nedělaj, taky ho činěj… K vítězství 
zla stačí, aby dobrý lidi nedělali nic…

ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA

Ať žije masopust!

ANKETA

Která rubrika KZ je vaše nej? 
Rozhovory/zajímavosti/historie/
zprávy z radnice/investice/
hydepark/činnost spolků/názory 
zastupitelů/policie/sport/školy/
pozvánky na kulturní akce/fejeton? 

Jiná?

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

Která rubrika/téma vám v rámci KZ 
chybí?

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

Kterou rubriku nečtete vůbec?

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

Odpovědi můžete zasílat na e-mail 
redakce, zavolat do redakce, 
případně nechat v podatelně 
s označením „REDAKCE KZ“. 
Děkujeme.
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52. ročník 

DO OKOŘE BEZ OŘE
Sobota 1. dubna 2023

Akci zajišťují
Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou

a
TOM 3511 Vltavský paprsek

Startovné: 20 Kč

STARTY
Kralupy nad Vltavou - od MěÚ

Pěší trasa: 6:15-10:30 hod.
 Dle vašeho uvážení, nabídka tras je v rozmezí
od 14 do 50 km.
 Připravena je geotrasa - multikeška s názvem
Do Okoře s GPS (GC3BP1M).
Cyklotrasa: 8:00-10:30 hod.
 Dle vlastního uvážení. Je připravena nabídka
tras 30 a 50 km.

Trasa běžecké turistiky: sraz v 10:20 hod.
Sportovní - 16 km.
Rekreační - 8 km (autobusem do Zákolan).
Převoz věcí je zajištěn.

Zákolany - od nádraží ČD
Pěší trasa: 8:00-10:30 hod.
Dle vlastního uvážení, nejkratší trasa na Okoř 
je 7 km.

CÍL
OKOŘ - louka pod hradem 9:00-15:00 hod.
Pořadatelé zajistili pro účastníky pochodu do-
pravu autobusem na vlak do Zákolan z parko-
viště pod Okoří.
Cena: 20 Kč/osoba.
V cíli bude umístěno stanoviště her a soutěží 
pro děti.
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Zápis do základních tanečních kurzů pro mládež bude zahájen 
od středy 26. 4. v kanceláři KD Vltava.

Kino a KD VLTAVA BŘEZEN 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

POZVÁNKA NA KRALUPSKÝ TALENT
V sobotu 22. dubna od 14:00 hod. proběhne v kul-
turním domě Vltava 14. ročník Kralupského talentu, 
který je podpořen MěÚ a KaSS Vltava.
Jako poradce přislíbil účast herec Petr Batěk a maji-
tel nahrávacího studia a kapelník Kalandra me-
mory band Mirek Kuželka.
Všichni účinkující se na vás, diváky, těší a dělali 
všechno proto, aby vás jak rozesmáli, tak do-
hnali k slzám. Abyste odcházeli a řekli si: „Tak to 
zase bylo super.“ Přijďte nás podpořit a strávit 
příjemné odpoledne.
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B rzy poté, co se situace v Kralupech uklid-
nila a moc nad městem opět převzaly bez-

pečnostní složky, zadržela policie organizáto-
ra prosincových bouří Jaroslava Süsmilicha 
„Vzpomínám, jak místo táboru lidu na náměs-
tí, které bylo uzavřeno četnictvem, jsme konali 
v přeplněném sále U Beránků schůzi. Když 
jsem promluvil, dostavil se poníženě okresní 
velitel četnictva se žádostí, abych se dostavil 
k panu hejtmanovi, že se mnou chce pohovo-
řit o situaci. Soudruzi mě varovali, ale přes-
to jsem šel. Četník, starý lišák, mě uvedl do 
pracovny, kde bylo asi pět četníků, kterým 
mě ihned hejtman předal se slovy „tady ho 
máte“. Následovala cesta vlakem do Prahy na 
Karlovo náměstí, kde byl pozdější zakládající 
člen KSČ vsazen do vazby. 

Dělnická žena 
v kralupské šatlavě 
V téže době došlo i k zatčení Růženy Jiránko-
vé. Spolu s dalšími členy „velezrádné“ skupiny 
z Veltrus byli na četnické stanici spoutáni k so-
bě, a takto údajně vedeni za křiku Kralupáků 
přes celé město do věznice. „Mě strčili do špi-
navé kobky, kde visel jen řetěz nad palandou, 
kde seděla skrčená, zmrzlá a hladová učitelka 
Marie Jandová z Mikovic. Uvítala mě, jako ne-
vím co, sesedly jsme si blíže k sobě, a když jsme 
se trochu zahřály, vzpomněla jsem si, že dobře 
znám starého dozorce,“ uvedla dělnická žena 
s tím, že poté, co mu podstrčila několik korun, 
přinesl oběma ženám, nejspíše od své paní, 
hrnky čaje a pořádný kus chleba s máslem. 

Stejně jako Jaroslav Süsmilich byla také Rů-
žena Jiránková spolu s ostatními záhy převe-
zena do pražské věznice na Karlově náměs-
tí. Zatímco cesta u všech stíhaných proběhla 
podobně, líčení podmínek ve vazbě se již liší. 
Zatímco Süsmilich po drsném uvítání bývalým 
legionářem narazil na slušného dozorce a další 
zatčený Václav Jirsák natrefil na četníky, kteří 
s hnutím dělníků sympatizovali, v případě za-
držených žen prý panovala situace zcela jiná. 

Poměry ve věznici 
na Karlově náměstí
„Vstrčili nás tam (do cely, pozn.) a dozorkyně 
nám každé hodila dvě rezavé uválené deky 
a zavřela za námi. Světlo svítilo celou noc. 

Ráno nás vzbudil křik a rámus na chodbách. 
Dveře se otevíraly a konkaři nosili snídani,“ 
popisuje Růžena Jiránková své první zážitky 
z pražské káznice. Podle dalšího líčení se poz-
ději podařilo dělníkům uplatit dozorce, aby 
ženám nosili jídlo z krámu, neboť to, co se po-
dávalo, bylo podle vzpomínek 
příšerné. „Vyryla jsem do 
naší cely jídelníček: Pondělí 
brambory, nemastné, nesla-
né, trochu špíny jako polév-
ku, v úterý kus vařené rýže, 
středa boby, obvykle nedo-
vařené a korunou všeho by-
ly knedlíky. Velké, slizké, 
ale tvrdé černošedé koule 
s chlebem místo housky. 
V těch jsem hned napopr-
vé zlomila lžíci,“ vypráví 
pamětnice, podle níž byly 
navíc v polévce vši a vězni 
ji proto raději vylívali. 

Na Karlově náměstí 
však nepobyli zadržení dlouho a záhy byli pře-
vezeni policejními antony na Pankrác. Někte-
ří byli umístěni na samovazbě, další se snad 
s ostatními zatčenými z jiných měst pustili do 
tvorby ilegálního časopisu Pankrácký sršatec. 
Zástupci sociálnědemokratické levice z Kralup 
nejspíše brali své výstupy z prosince 1920 jako 
snahu ochránit dělníky, ovšem státní zástupce 
dr. Ployhar viděl situaci opačně, tedy jako sna-

hu převzít vládu nad městem, pozatýkat jeho 
představitele i významné osobnosti a někte-
rých se zbavit, a to přímo fyzicky.

Obžalovaní jsou vinni 
a odsuzují se… 
Zatímco Růžena Jiránková byla propuštěna 
z vazby, Jaroslav Süsmilich i řada dalších, byli 
postaveni před soud. Velezrádný proces kra-
lupský byl zahájen 21. března 1921, přičemž 
obžalovaným se kladlo za vinu nejen organi-
zování stávek, ale i vyhrožování těm, kteří se 
odmítli zapojit. Když došlo k vyhlášení stan-
ného práva, nabádali k neuposlechnutí výzev  
a Süsmilich poté ve Starých Ouholicích vyvěsil 
oznámení zvoucí k táboru lidu s programem 
„Boj proti dnešní vládě – boj za socialistickou 
republiku“. Ten se ale už nekonal a Süsmilich 
byl zatčen, dle výpovědi četníků však ne na 
hejtmanství, ale v hostinci U Beránka. Kra-
lupská skupina nicméně chtěla jít ještě dál. 
Nejen, že její členové si mezi sebe chtěli roz-
dělit veřejné funkce, ale především připravili 
seznam význačných osob, mezi něž patřil na-
příklad starosta Vaníček, poslanec Biňovec 

či hejtman Herrscher, jež 
měly být popraveny. To byl 
také důvod, proč státní zá-
stupce obžaloval skupinu 
z velezrady, což dalo proce-
su jeho slavný název. 

Soudní líčení trvalo čty-
ři dny, předvoláno bylo 140 
svědků. 24. března vyne-
sl předseda soudu rozsu-
dek: Jaroslav Süsmilich byl 
uznán vinným zločinem pro-
ti veřejnému pořádku, a za to 
odsouzen na 15 měsíců těžké-
ho žaláře. Z Borů byl pak pod-
mínečně propuštěn, ale poz-

ději si kvůli novému odsouzení odpykal celý 
trest. Tři další obžalovaní dostali čtyři měsíce, 
obvinění z velezrady byli všichni zproštěni. Co 
se týče radikální levice, v boji proti státu ne-
uspěla, ale rozkol sociální demokracie pokra-
čoval. V roce 1921 tak vznikla komunistická 
strana, jež byla záhy ustanovena i v Kralupech, 
a působila až do zákazu roku 1938, kdy přešla 
do ilegality.  JAN BARTOŠ

Velezrádný proces kralupský:
Co čekalo vůdce prosincových bouří po zadržení 
a jak vysoké si od soudu odnesli tresty? 
■ Tvrdé střety s policií po obsazení Lidového domu, generální stávka na závěr roku 1920 i pokus 
o násilné převzetí moci dělnictvem, o němž se mohli čtenáři dočíst v čísle z prosince 2021, skončily 
v celém státě, a tedy i v Kralupech, nezdarem. Následovalo rozštěpení sociální demokracie 
a posílení agrárníků. V neposlední řadě došlo i na soud s účastníky nepokojů, jež označil tisk Jana 
Herbena jako Velezrádný proces kralupský. 
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Kralupský rodák v bitvě u Sokolova

Hrdinka z Kralup

P řed osmdesáti lety (8. března 1943) se roz-
hořely boje nedaleko ukrajinské vesnice So-

kolovo, kde bylo několik set našich vojáků 1. čs. 
samostatného polního praporu v SSSR poprvé 
nasazeno do bojové operace. Byl jim svěřen úsek 
na řece Mža a jejich úkolem bylo udržet postave-
ní na nově budované obranné linii a ubránit se 
proti výrazné převaze protivníka. Zmíněný úkol 
se za cenu velkých ztrát (86 padlých, 106 zra-
něných a 30 nezvěstných vojáků praporu) po-
dařilo splnit. Za projevenou statečnost bylo 87 
příslušníků jednotky vyznamenáno nejvyššími 
sovětskými řády a vyznamenáními. Ocenění se 

našim vojákům dostalo i od představitelů čes-
koslovenské exilové vlády v Londýně. Ve vztahu 
k této významné události nelze nevzpomenout 
i spojitost města Kralup nad Vltavou a jednoho 
z hrdinů od Sokolova, kterým byl vojín Vojtěch 
Rys. Jmenovaný se narodil 4. července 1910 
v kralupském domě č. p. 299 jako nemanželské 
dítě služky Anny Cejhonové. Teprve později byl 
legitimován dělníkem Bohumilem Rysem. Voj-
těch Cejhona dodatečnou legitimací dostal pří-
jmení Rys. Přihlášku do československé zahra-
niční armády podal 21. ledna 1942 v Buzuluku 
na úpatí Uralu v Rusku. K československé jed-

notce byl prezentován o téměř tři týdny pozdě-
ji. Absolvoval s ní celou strastiplnou cestu přes 
Kyjev, Duklu až do Prahy, kam dorazil již jako 
důstojník protiletadlového pluku 1. čs. samo-
statné brigády. V souvislosti s výkonem činné 
služby utrpěl újmu na zdraví a stal se invalidou. 
Demobilizován byl dne 30. července 1947 v hod-
nosti rotmistra. V civilním životě pracoval jako 
trafikant v Kladně, kam se již dříve přestěhoval. 
Výročí významné události a hrdinství našich 
vojáků je tak příležitostí k tomu, abychom při-
pomněli vztah jednoho z hrdinů od Sokolova 
k našemu městu.  DR. JAN BENDA

L íza Neumannová se narodila v rodině tep-
lického prodavače kartáčů na cestách Otta-

kara Weisse a jeho ženy Pavly v roce 1921. Jme-
novala se vlastně Eliška, ale nikdo jí neřekl 
jinak než Líza. Po Mnichovu se Weissovi pře-
stěhovali do vnitrozemí, do Roztok u Prahy, 
a jako židovka nemohla Líza dokončit gymná-
zium, kde se už chystala na maturitu. Krátce 
před deportací do Terezína si Líza vzala o 11 
let staršího textilního inženýra Jiřího Felixe, 
který také pocházel z Teplic. Jiří byl jedním 
z prvních transportů, tzv. Aufbaukomandem, 
deportován do Terezína, a Líza ho následovala 
o týden později. Po dvou letech živoření v ghet-
tu pak byli Felixovi mezi oněmi 5 000 lidmi, 
které nacisté v prosinci 1943 deportovali do te-
rezínského rodinného tábora BIIb v Osvětimi.

 Když pak v červenci 1944 SS tábor likvidova-
la, a třídila vězně na ty, které ještě Němci pláno-
vali upracovat k smrti, a ty, které zahubili oka-
mžitě, měli Líza a Jiří “štěstí”, byli posláni na 
otrocké práce do Říše, Líza do Hamburku a Jiří 
do Schwarzheide. Zde Jiří zahynul při spojenec-
kém bombardování krátce před osvobozením.

 Líza byla mezi 600 ženami, které SS depor-
tovala do Hamburku, konkrétně do tří poboček 
KT Neuengamme, nejdřív do Dessauer Ufer, 
pak do Neugrabenu a nakonec do Tiefstacku. 
Zde vězenkyně musely vykonávat těžkou ma-
nuální práci, odstraňovat ruiny po bombardo-
vání Hamburku, pracovat v továrně na azbest 
a později na cement, kácet stromy, vyrábět 

cihly atd. To všechno víme mimo jiné díky Lí-
ze, která v 60. letech sepsala důležitou zprávu 
o roli německého průmyslu během holocaustu 
a konkrétním vykořisťování lidí.

 Začátkem dubna 1945 poslali nacisté židov-
ské ženy z poboček Neuengamme do Bergenu 
Belsenu, který v tento moment fungoval coby 
tábor pro umírání. Desítky žen z Líziny skupi-
ny zahynuly na skvrnitý tyfus a tuberkulózu, 
ale Líza byla silná a tyfus přežila. V červenci se 
vrátila domů, kde se nejdřív zotavovala v sana-
toriu a pak bydlela u strýce v Roztokách. V roce 
1947 si vzala vzdáleného bratrance svého prv-
ního manžela, Kralupana Miroslava ze známé 
židovské místní rodiny Neumannů, který jako 
jediný přežil. O rok později se jim narodila je-
diná dcera Jiřina pojmenovaná po své zavraž-
děné tetě. Neumannovi to neměli jednoduché, 
stát jim sebral obchod s galanterií a obuví. Líza 
pracovala v petrolejce a později v dýhárně, kde 
lisovala dřevo. Její manžel se nikdy nezotavil 
z útrap věznění. Ale Líza Neumannová byla 
statečná a plná energie. Každý 15. duben se 
scházela s přítelkyněmi z Hamburku, na výročí 
jejich osvobození britskou armádou v Belsenu. 
Zemřela 4. února 1989, krátce před sametovou 
revolucí.

 Lízina zpráva se zachovala v archivu Mezi-
národního výboru Červeného kříže a je často 
citovaná při výstavách nebo publikacích o nu-
cené práci a šoa. Fascinovala mne žena za touto 
výmluvnou zprávou, a tak jsem ji začala hledat. 

Díky pomoci Kralupského Zpravodaje a měl-
nického archiváře Dr. Dalibora Státníka se mi 
to podařilo. Když myslíme na oběti holocaus-
tu, málokdy si představíme obyčejné lidi jako 
Líza Weissová-Felixová-Neumannová, ženu, 
která byla chytrá a odvážná, která chtěla stu-
dovat, ale po válce už nemohla, která strávila 
celý život v malém městě při další manuální 
práci. Ráda jsem pracovala s jejím důležitým 
svědectvím, chtěla jsem, aby lidé věděli, kým 
byla… 

ANNA HÁJKOVÁ

(AUTORKA KNIHY POSLEDNÍ GHETTO, 

VŠEDNÍ ŽIVOT V TEREZÍNĚ,  

VYŠLO V R. 2022 V NAKL. KALICH)

Zdroje: SOA v Praze, Matrika narozených obce Kralupy nad Vltavou, 1907-1911. Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova, Praha 2005. VUA Praha, spis čj. 21615/51 podle zákona č. 255/1946 Sb.

JAK DOPADLO PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH LIZY NEUMANNOVÉ?
V letních měsících jsme skrz komunikační nástroje KZ zveřejnili tuto 
výzvu: 
Dobrý den, jsem historička holocaustu na britské University of Warwick. 
Hledám stopy jedné preživší holocaustu, která se po válce provdala do 
Kralup, Lizy Neumannové (1921-1989). Měla jednu dceru, provdanou Lan-
gweilerovou. Bylo by možné, abych pro Kralupský Zpravodaj napsala krát-
ký článek o paní Neumannové, a že hledám lidi, kteří ji znali, resp. znají její 
dceru? Moc děkuji.  DR. ANNA HÁJKOVÁ

ASSOCIATE PROFESSOR OF MODERN EUROPEAN 
CONTINENTAL HISTORY UNIVERSITY OF WARWICK

Přání jsme vyhověli, po čase jsme autorku výzvy zkontaktovali, 
A jak dopadla? 
Milá redakce Kralupského Zpravodaje,
diky moc! Ano, dceru jsem našla a několikrát s ní telefonovala. 
A kdyby to pro vás bylo zajímavé, můžu napsat článek o životě odvážné 
Lizy Neumannové.

Srdečně

ANNA HÁJKOVÁ

A tady je příběh...
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D o konce 2. světové války zdokumentoval 
hudební dění v Kralupech nad Vltavou 

Ing. Otakar Špecinger, které bylo bohaté ta-
ké díky uprchlíkům ze Sudet, mezi kterými 
bylo hodně kvalitních muzikantů. Tito lidé se 
ale vrátili po válce domů. Přesto v padesátých 
letech 20. století vznikl neprofesionální Sym-
fonický orchestr Dvořákova kraje (dále jen 
SODK) pod řízením pana Vratislava Šimůnka, 
tehdejšího ředitele hudební školy. V orchestru 
hrálo cca 40 lidí. SODK vypomáhal také diva-
delnímu souboru SCÉNA při provedení ope-
ret Polská Krev, Muziky, muziky a Mam‘zelle 
Nitouche. SODK mimo jiné, nastudoval pásmo 
písní Karla Hašlera, který jezdil po Středočes-
kém kraji a byl velmi populární. Vše skončilo 
v r. 1968 po okupaci Československa.

Pan Vratislav Šimůnek, podle KSČ, nenašel 
správnou politickou cestu.

Z  funkce ředitele ZUŠ byl odvolán a ani jako 
pracovník Českých drah nesměl řídit SODK. 
Nový ředitel ZUŠ pan Josef Hladký nebyl 
schopný řídit orchestr. A tím i díky KSČ skon-

čil v Kralupech na osm let hudební život.
Kdo si chtěl zahrát, musel jezdit jinam. Vět-

šina nás jezdila do Slaného.
Strana si uvědomila, že způsobila rozpad 

hudebního života v Kralupech, a proto naří-
dila jako stranický úkol členům KSČ p. Hlad-
kému a Vyležíkovi (řediteli KaSS) a Aloisovi 
Hofmanovi založit nový orchestr. Výše uvedení 
pánové znali profesora Václava Mazáčka z jeho 
dřívějšího hostování v Kralupech, a tak s ním 
domluvili spolupráci.

O činnosti KODK se psalo vícekrát. Mimo 
jiné je celá činnost KODK zdokumentována 
podrobně v kronice, která je v majetku KODK.

V letech 1950–1960 ještě existovalo další hu-
dební těleso mladých lidí. Byl to smíšený pěvec-
ký sbor s doprovodným cca 15členným orches-
trem – soubor Jana Švermy. Od r. 1952 tento 
soubor působil v jedenáctileté škole (dnešní Dvo-
řákovo gymnázium). Soubor byl velmi podpo-
rován tehdejším ředitelem školy - profesorem 
Stanislavem Šturzem. Z počátku sbor řídil p. V. 
Šimůnek a od r. 1954 p. Jaroslav Herden, poz-

dější profesor VŠ pedagogické v Praze. Reper-
toár souboru byl poplatný své době, takže musel 
zpívat hlavně budovatelské písně. Sbor zpíval 
na různých okresních konferencích a výročních 
schůzích. Tehdy byly Kralupy okresní město.

Sbor měl ještě malý lidový orchestr (housle, 
viola, cello, kontrabas, 2x klarinet, 2x trubka, 
bicí nástroje a sólový zpěvák). Soubor hrál lido-
vé písně středočeské, jihočeské a západočeské 
v úpravách p. V. Šimůnka. Jako sólový zpěvák 
vystupoval v době svého studia se souborem Pe-
tr Koželuh – pozdější baletní sólista mnohých 
divadel (Č. Budějovice, Liberec, Plzeň, Basilej, 
Brno, Ostrava, Státní divadelní soubor Praha).

Další oblastí, která by stála za zdokumen-
tování, je sborový zpěv, který má v Kralupech 
rovněž bohatou tradici. Stejně tak taneční ka-
pely dechové nebo big bandy, kterých hrálo 
v Kralupech nepočítaně a na velmi dobré úrov-
ni. O těchto oblastech bych se pro nedostatek 
informací nerad rozepisoval podrobněji. To 
ponechám povolanějším. 

JOSEF ŠTIBINGER

Hudební život v Kralupech po 2. světové válce

Obnova kostela v Zeměchách

HOSPIC TEMPUS, z. s. slaví 6 let

M ěsto Kralupy a jeho okolí se může pyšnit 
řadou historických památek, mezi které 

patří i kostel Narození svatého Jana Křtitele 
v Zeměchách. Před 5 lety vznikl spolek na jeho 
obnovu a za tu dobu se zde konala řada benefič-
ních koncertů. Každoročně je zde v den Památ-
ky na všechny věrné zemřelé (Dušičky) slou-
žena mše svatá. Mimo jiné zde proběhl i obřad 
žehnání při zásnubách, poutní mše a na Štěd-
rý den se scházíme při Vánočním koledování.

 Do kostela se vrátil život a může se tak po-
chlubit třeba novými dveřmi do sakristie nebo 
opravenou střechou, na které se finančně podílela 
kralupská farnost a Ministerstvo kultury ČR. Ze-
jména pak děkujeme Ing. Michalu Žyrkovi za jeho 
úsilí při realizaci oprav, zvláště za získání dotace.

 Velkým pomocníkem spolku Hudba staví 
chrámy je také město Kralupy, které každý rok 
poskytuje dotaci na konání koncertů. Díky to-
mu totiž můžeme přizvat ke koncertní činnosti 
i profesionální umělce a nabídnout zajímavý 
a pestrý program.

 Pravidelní posluchači koncertů již ví, že 
vstupné je vždy dobrovolné a všechny takto 
získané finanční dary putují na opravu koste-
la. Všem, kteří přispívají na zvelebení tohoto 
místa, děkujeme, proto jsme tento rok mohli 
nechat zhotovit například vstupní dveře. Díky 
velmi šikovným, pečlivým a rychlým řemeslní-
kům a obětavosti Ing. Petra Listíka má kostel 
nově opravenou sakristii a část presbytáře. Je 
to krásné, přijďte se podívat!

 Další práce se ale bohužel musí pozastavit kvůli 
nedostatku finančních prostředků. Touto cestou 
bychom chtěli poprosit všechny, kteří by nám 
mohli pomoci s financováním oprav, o jakou-
koliv částku na účet 115-6876360227/0100, 
nebo o pomoc při hledání sponzora.

 S příchodem jara nastává v tomto kostele čas 
prvních letošních koncertů. Proto každý rok 
pořádáme jarní brigádu. Ta letošní se 
bude konat v sobotu 25. března od 10:00 
hod. Srdečně zveme všechny, kteří mají chuť 
přiložit ruku k dílu. Kostel vyčistíme a připra-
víme na další koncert, který se bude konat 
v neděli 16. dubna od 16:00 hod.

ZA SPOLEK HUDBA STAVÍ CHRÁMY 

MANŽELÉ SEDLÁČKOVI

13. března 2023 to bude již 6 let, během kte-
rých organizace HOSPIC TEMPUS, z. s. po-
skytuje v okresech Mělník a Praha-východ 
komplex sociálních a zdravotních služeb. Za 
tuto dobu pracovníci hospice podpořili přes 
300 rodin, které se rozhodly pečovat o svého 
blízkého v závěru jeho života důstojně a v do-
mácím prostředí. 

Zdravotní pomoc pro nevyléčitelně nemoc-
né pacienty domácí hospicové péče je dostup-
ná 24 hodin denně. Zdravotničtí pracovníci 
průběžně kontrolují zdravotní stav klienta 
a naučí, jak o nemocného pečovat. Pokud si 
pečující osoba potřebuje odpočinout nebo si 
třeba zařídit osobní věci, může využít pomoc 
pečovatelek. „I přes stále narůstající zájem 

o služby dbáme na to, aby byla péče při-
způsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu 
klienta, jeho individuálním potřebám a po-
žadavkům,“ uvedla Mgr. Dita Brezováková, 
ředitelka organizace.

Těm, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké-
ho, nabízí hospic podporu v rámci poradny pro 
pozůstalé. Během posezení v důvěrném pro-
středí dávají pracovníci čas a prostor pro sdíle-
ní zkušeností, prožívání zármutku a truchlení. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek disponu-
je elektrickými polohovacími lůžky, toaletními 
křesly, koncentrátory kyslíku aj. Pro veřejnost 
se ceny výpůjček řídí aktuálním ceníkem. 

Zájemci o služby se mohou ozvat na telefon 
720 557 554, kapacita bývá průběžně volná.

Činnost organizace můžete podpo-
řit přes www.darujme.cz/organiza-
ce/1201240

BC. HANA HENDRYCHOVÁ, DIS.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE HOSPIC TEMPUS, Z. S.
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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

Jan Novotný (dodatečné přání)

Jiří Vodák

Jana Prošková

Jaroslava Honzajková

Jiří Knöpfelmacher

Anna Tintěrová

Jiří Kupec

85 let 

Vladimír Štroukal

Helena Pokorná

Věra Turková

Jaroslava Tomíčková

Jaroslava Borníková

Ing. Josef Hrdina

Josef Štibinger

Jaroslav Bláha

90 let Marie Volfová

92 let Jarmila Kellnerová

93 let
Věra Schottenová

Milena Vitčlová

94 let Blažena Kratinová

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se 
souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

18. 12. Zdeněk Jindřich 83

13. 1. Josef Vlach 69

14. 1. Vladimír Beneš 72

3. 2. Josef Černý 71

4. 2. Stanislav Landa 76

9. 2. Stanislava Chvojková 63

10. 2. Ing. Jiří Macháček, CSc. 84 

10. 2. Miloslav Schönfelder 80

12. 2. Ivona Brožovská 51 

Před osmi lety (26. března) nás náhle 
opustil náš drahý manžel, tatínek a 
dědeček pan JOSEF FALTUS. Léta 
běží, zapomenout se nedá. Vzpomeňte 
si prosím s námi. Děkujeme. Manželka 
Eva a synové s rodinami.

Dne 12. 3. jsou to tři roky, co nás 
opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček – pan  
JAROSLAV KUDRÁK – stále vzpomíná-
me. Manželka, syn a dcera s rodinou. 

Dne 25. března 2023 to bude 30 let, 
co nás navždy opustil pan  
JIŘÍ ŠANDA. Stále s úctou, vděčností 
a láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 7. 3. 2016 uplyne 7 let, co nás 
opustil náš milovaný tatínek a děde-
ček, pan VLADISLAV SRBA. S láskou 
vzpomínají děti a vnoučata.

Stále v srdci chybí nám, milý taťka - 
kamarád. 3. 3. 1992 nás opustil pan 
ANTONÍN STARÝ. Vzpomeňte, prosím, 
s námi, děkují dcery s rodinami.

Dne 27. 3. 2023 uplynou 4 smutné 
roky od úmrtí mého milovaného man-
žela, starostlivého tatínka a dědečka 
pana KARLA ZÁLESKÉHO. S láskou 
v srdci vzpomínají manželka Hermína, 
dcera Hana s rodinou, syn Karel s ro-

dinou, vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte prosím s námi.

Stále nám chybí tatínek 
(František Ťápal), který 
odešel 18. 3. 2013 a 
maminka (Františka Ťápa-
lová), která ho následova-

la 9. 4. 2016. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Děti s rodinami.

Dne 13. 3. 2023 to bude již 27 let, co zemřel ve 
věku 76 let náš tatínek p. VRATISLAV MERHAUT 
z Kralup nad Vltavou. Stále vzpomínáme. Kdo jste 
ho znal, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami.

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

Zveme vás na výstavu do České národní banky
Kdy? V sobotu 11. března 2023

Česká národní banka je centrální banka České 
republiky, která vykonává dohled nad finančním 
trhem v zemi. Budova ČNB v Praze byla posta-
vena v letech 1935–1942 ve funkcionalistickém 
stylu podle projektu Františka Roitha. Stavba je 
pětipatrová se světle šedou fasádou. Její monu-
mentálně působící průčelí zaobluje nároží ulic 
Na Příkopě a Hybernské. Společně navštívíme 
výstavu „Za měnou“. Celková délka návštěvy 

ČNB je od 11:00 do 12:30 hodin.
Odjezd z kralupského nádraží bude netradičně 

v 9:42 hod. na Masarykovo nádraží. Dále půjde-
me pěšky k ČNB, kde se v 10:40 hod. sejdeme 
s  mimokralupskými členy. Na tuto vycházku je 
nutná rezervace na e-mailu: ol.han@seznam.cz.

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

Vycházku připravila Olga Hanušová

Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy 
nad Vltavou zve členy a příznivce na výroční 
schůzi. Členské příspěvky 100 Kč budou zá-
kladem pro plánované akce. Schůze bude, 
jak již bylo avizováno, v pondělí 20. března 
od 14:00 hod. v  jídelně zelené budovy DPS. 
Na 11. května připravujeme zájezd do kláš-
tera v Broumově. Více info v dubnovém KZ. 
Na setkání se těší členky výboru.

 ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU, vyklí-
zení bytů, sklepů, pozůstalostí atd. Naložíme a 
odvezeme cokoliv za rozumnou cenu. STĚHO-
VÁNÍ - tel.: 773 484 056.
 OBKLADY – DLAŽBY – ZEDNICKÉ PRÁCE
Specializace na obklady a dlažby. Pokládka 
vinylových a laminátových podlah. Provádíme 
také stavební práce a drobné instalatérské 
práce. Tel.: 723 450 251, 775 367 357.
 PRONAJMU garáž 19 m2 na adrese Za Svobo-
dárnou, Kralupy n. Vlt. Nájemné 2000 Kč + 200 Kč 
záloha na elektřinu. Zájemci, kontaktujte 
728 753 986 formou SMS, ozvu se.  

opustili nás

vzpomínky

jubilanti soukromá inzerce

rodáci

�

�

� �

�

BŘEZNOVÉ AKTIVITY V DPS
2., 9., 16., 30. 3. NĚMČINA PRO SENIORY (kavárna 
ve žl. budově od 10:00 hod.)
2., 9., 23., 30. 3. TVOŘENÍ S DĚTMI A SENIORY
(jídelna zel. budovy od 13:00 hod.)
16. 3. TVOŘENÍ S DĚTMI A SENIORY - setkání s Ven-
dulou Matesovou, aktivizační metody pro seniory 
a děti v rámci Mezinárodního týdne trénování pa-
měti - (jídelna zel. budovy od 13:00 hod.)
2. 3. BESEDA S PANÍ ŘEDITELKOU A ZAMĚSTNANCI
(jídelna zel. budovy od 15:00 hod.)
3. 3. ODPOLEDNE S KVÍZEM (jídelna zel. budovy od 
14:30 hod.)
5., 12., 19., 26. 3. BOHOSLUŽBA (jídelna zel. budovy 
od 10:30 hod.)
7., 14., 21., 28. 3. TRADIČNÍ KLUB SENIORŮ POD 
VEDENÍM PANA MELICHA (jídelna zel. budovy od 
13:00 hod.)
8. 3. MALÁ OSLAVA MDŽ S DĚTMI (jídelna zel. budo-
vy od 9:00 hod.)
10. 3. TOULKY ČESKEM - KROMĚŘÍŽ /Arcibiskupský 
zámek Kroměříž, Květná a Podzámecká zahrada/, 
jídelna zel. budovy od 14:30 hod.
17. 3. TOULKY ČESKEM – JÍŽNÍ MORAVA /lednicko-
-valtický areál, Mikulov/, jídelna zel. budovy od 
14:30 hod.
24. 3. TOULKY ČESKEM - Kuks, Safari Park Dvůr Králové
(jídelna zel. budovy od 14:30 hod.)
31. 3. TOULKY ČESKEM - Šluknovský výběžek (jídelna 
zel. budovy od 14:30 hod.)

výzva
BABIČKO, DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ...
Redakce Kralupského Zpravodaje hledá aktivní 
babičky a dědečky, kteří mají svým spoluobča-
nům co sdělit - uchovali si vzpomínky na jakou-
koliv zajímavou etapu jejich života, společenské 
či historické dění ve městě. V případě zájmu se 
neváhejte ozvat do redakce KZ, děkujeme. 

Městský klub důchodců v domě  
s pečovatelskou službou 
v Kralupech nad Vltavou
pokračuje i nadále ve své činnosti: besedy při 
kávičce, přednášky, výlety, zveme si dětské 
skupiny DDM, 1x za měsíc hudební odpoledne 
k poslechu a k tanci.

Scházíme se každé úterý v jídelně zelené bu-
dovy. Těšíme se na setkání s vámi, Jana Nedvě-
dová, předsedkyně.
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Z činnosti městsKé POLICIE
Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou ■ ředitel MP: ladislav.voves@mestokralupy.cz

www.bezpecnekralupy.cz

u 9. 1. v 17:48 přijata žádost OO PČR o prověření 
oznámení, kdy se má na sídl. V Zátiší na balkóně nacházet 
žena, kterou tam zavřel její dvouletý syn. Na místo vyslán 
také HZS. Hlídka MP se v místě spojila s rodinným 
příslušníkem ženy, který na místo dorazil s náhradními 
klíči od bytu a byt otevřel. HZS byl odvolán. Dítě i matka 
byly v pořádku bez zranění. 

u 13. 1. a 14. 1. v období voleb opět hlídka MP vyjížděla 
na oznámení týkající se narušování veřejného pořádku 
v pěti volebních místnostech, a to celkem 9x. Totožné 
oznámení pak přijímala DS také ve dnech 27. a 28. 1. 
Tohoto jednání se měl vždy dopouštět muž, který je již 
strážníkům dobře znám. Ve většině případů předsedové 
komisí oznamovali, že tento muž se v místnosti chová 
hlučně a narušuje řádný průběh voleb, stejně jako tomu 
bylo u zářijových voleb. Z důvodu, že narušoval veřejný 
pořádek, byl strážníky vyzván, aby místnost opustil a 
již se nevracel, což vždy učinil.  Celá věc byla z důvodu 
spáchání přestupku proti veřejnému pořádku předána 
na MěÚ k dalšímu řešení, kde muži hrozí pokuta až do 
výše 10 000 Kč.

u 14. 1. v 14:20 byl dozorčí službou prostřednictvím 
MKDS v ul. Nádražní zpozorován muž, který je strážníkům 
z místní znalosti dobře znám. Tento muž se rozhodl, že u 
nedalekého stojanu na kola provede důkladnou prohlídku 
povinné výbavy jízdních kol. Nejspíš usoudil, že některá 
kola mají příliš mnoho světel, a tak si některá vypůjčil. 
Neváhal ani zkontrolovat obsah kapes tašky, která byla 
na jednom z kol umístěna. Ta byla naštěstí prázdná. Poté 
se odebral ke svému doprovodu, se kterým si světla 
spravedlivě rozdělil. Oba pak usedli na svá jízdní kola a 
odebrali se z místa pryč. DS byla jejich cesta monitorována. 

Strážníci pak zastavili oba cyklisty v ul. Chmelova, kde jim 
byla zkontrolována jejich výbava jízdního kola. Muž se 
přiznal, že světel má víc než dost, dokonce i ta, která mu 
nepatří. Za přestupek úmyslného způsobení škody na cizím 
majetku si muž vysloužil příkazovou pokutu, kterou však 
na místě nezaplatil. Hlídkou pak byla světla umístěna zpět 
na kola. Záznam z MKDS ke zhlédnutí na: https://www.
bezpecnekralupy.cz/aktuality/943. 

u 14. 1. v 21:55 na sl. telefon přijato oznámení muže, 
že v ul. Čechova se v jeho kontejneru na odpad nachází 
několik osob. Hlídkou byli v místě zjištěni dva muži a jedna 
žena, kteří se v kontejneru prohrabávali. Za znečištění 
veřejného prostranství byla dvěma osobám udělena 
příkazová pokuta. Třetí osoba odmítla s hlídkou věc řešit 
na místě, a proto byla v jejím případě věc postoupena 
na příslušný odbor MěÚ, kde osobě hrozí pokuta až do 
výše 20 000 Kč. 

u 16. 1. v 17:57 přijata žádost RZS o součinnost, 
kdy v ul. Libušina ošetřovali ženu, která byla ve zjevně 
podnapilém stavu a chovala se vůči zdravotníkům 
agresivně. Po příjezdu na místo byla zjištěna žena, která 
je strážníkům z místní znalosti dobře známá. Nejednalo se 
o první případ jejího agresivního chování. RZS požádala 
z důvodu neustálého agresivního chování ženy hlídku MP 
o doprovod do zdravotnického zařízení mimo Kralupy, kde 
byla žena ošetřena.  

u 17. 1. v 13:26 na sl. telefon přijato oznámení, že na 
sídl. U Cukrovaru se u břehu Vltavy nachází 5 ks nutrií, 
které nejspíš někdo usmrtil. Hlídkou bylo zjištěno, že 
nutrie jsou v místě vyskládány vedle sebe a v oblasti 
hlavy mají malou, nejspíš střelnou, ránu. O celé věci 
byl vyrozuměn Odbor životního prostředí MěÚ Kralupy 

a Policie ČR, která si celou věc z důvodu podezření z TČ 
týrání a usmrcení zvířat převzala k dalšímu řešení. Hlídkou 
pak byly nutrie sebrány a předány kafilerii. 

u 18. 1. v 22:35 na l. 156 přijato oznámení, že se v ul. Dr. 
E. Beneše pohybují dva muži, kteří poškozují zaparkovaná 
vozidla tím, že do nich kopou a také mají rušit noční klid 
hlučným chováním. Hlídka nalezla muže odpovídající 
popisu. Oba byli ve zjevně podnapilém stavu. Následně 
strážníci provedli kontrolu v uvedené ulici a zjistili několik 
poškozených vozidel. Jeden z mužů se k poškození vozidel 
přiznal. Jako důvod uvedl, že truchlí po zesnulém otci. 
Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, která v místě 
provedla fotodokumentaci poškozených vozidel. Na místo 
se také dostavil jeden z majitelů poškozeného vozidla. 
Jelikož hrozilo, že jeden z mužů bude ve svém jednání 
pokračovat, byl převezen na služebnu OO PČR, kde si jej 
nechali k dalšímu řešení. Druhý muž se odebral do místa 
svého bydliště. Jelikož odhadovaná škoda na vozidlech 
byla vyšší než 10 000 Kč, tak si celou věc převzala  
z důvodu podezření z TČ poškození cizí věci PČR. 

u  19. 1. v 22:45 nahlásila hlídka, že při kontrolní 
činnosti v ul. Žižkova zaznamenala muže, který kreslil 
fixem na lampu veřejného osvětlení. Z důvodu podezření 
ze spáchání přestupku poškození cizí věci byla věc spolu 
s fotodokumentací postoupena na MěÚ k dalšímu řešení. 
Muži tak hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. 

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
HZS – Hasičský záchranný sbor
MěÚ – Městský úřad
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
RZS – Rychlá záchranná služba
TČ – Trestný čin

T aké v letošním roce Městská policie Kralupy nad Vltavou ve spolu-
práci s BESIP Středočeského kraje pořádala dne 2. února 2023 akci 

nazvanou Viditelnost, a to od 16 do 17 hodin v ul. Nádražní. Cílem této 
dopravně preventivní akce bylo občany upozornit na důležitost pou-
žívání reflexních prvků, především pak na bezpečnost chodců a jejich 
viditelnost v silničním provozu. Zájemci byli seznamováni s riziky po-
hybu na pozemní komunikaci. V místě byly také rozdávány ochranné 
reflexní prvky a informační letáky. 

Letos akce Viditelnost probíhala také ve dnech 30. ledna 2023 a 
1. února 2023 v ranních hodinách u dvou základních škol, do kte-
rých se následně preventista MP se zástupcem BESIPu vydali do 
prvních tříd. Prvňáčci byli seznámeni s bezpečným přecházením 
silnice a s bezpečným chováním obecně. Jelikož žáci byli velmi ši-
kovní a o bezpečném chování v silničním provozu sami hodně vě-
děli, byly jim na konci předány dárečky ve formě různých reflexních 
prvků a přívěsků. 

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

Nástup: dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášek do: 13. 3. 2023.

Na referenta Odboru výstavby a územního 
plánování MěÚ Kralupy n. V. 
(agenda silničního hospodářství a speciální 
stavební úřad), prodlouženo.

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášek do: 13. 3. 2023.

Na pozici strážníka Městské policie 
Kralupy nad Vltavou. 
Nástup:  

dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání 
strážníka, nebo od 2. 5. 2023 v případě, že uchazeč platné osvědčení MV ČR pro výkon 
povolání strážníka nevlastní. V takovém případě absolvuje strážník-čekatel první dva měsíce teoretickou přípravu a 
služební výcvik v útvaru vzdělávání MP. 

Lhůta pro podání přihlášek do: 11. 4. 2023 (do 12:00 hod.).

Na referenta Odboru životního prostředí 
MěÚ Kralupy nad Vltavou 
(úsek ochrany zeměděl. půdního fondu, na dobu 
určitou, zástup za mateřskou a rodič. dovolenou).

Nástup: dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášek do: 13. 3. 2023.

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

Akce Viditelnost
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městsKá KNIHOVNA BŘEZEN 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

Milí čtenáři Zpravodaje, už jen do soboty 
18. března 2023 máte příležitost navštívit v 
muzeu výstavu obrazů: OTAKARA ČEMUSE  
RETROSPEKTIVA.

 Od soboty 25. února 
až do soboty 18. března 
ožijí některé obrazy vý-
stavkou doprovodného 
programu pro školní sku-
piny s názvem: NEBOJTE 
SE UMĚNÍ. 
Přijďte se podívat, jak 
vaši školáci různého vě-
ku či předškoláci zkouší 
u nás v muzeu malovat 
jako opravdičtí malíři. A 
budete mile překvapeni.

 Úterý 21. 3., 17:30 hod., Jarní koncert ZUŠ.

 Tento měsíc se můžete těšit na zahájení 
putovní interaktivní výstavy „KOVOZÁVODY 
SEMILY HRAVĚ I ZDRAVĚ“, a to ve čtvrtek 23. 
března od 17 hodin. Zveme nejen ty nej-
menší, předškoláky i školáky různého věku, 
ale i dospělé, zkrátka všechny, kteří si přijdou 
pohrát, zavzpomínat, ale také dozvědět se 
zajímavosti o historii sta-
vebnic. Na vernisáži nás 
provede osoba nejpo-
volanější Ing. arch. PETR 
ŠIMR, Ph. D., který je také 
autorem konceptu SVĚT 
KOSTIČEK.
Své dětské vystoupení připravují i PRVŇÁČCI 
ze ZŠ Dolany.

Součástí tříměsíční výstavy bude dětská her-
na s kostičkami SEVA, Seko, Mosaic Maxi atd. 
Chybět nebude ani soutěž o super ceny.  
A některé stavebnice i skládačky bude mož-
né zakoupit v našem muzejním obchůdku.
Na dobu trvání výstavy (23. 3.–3. 6. 2023) při-
pravujeme doprovodné programy pro školní 
skupiny i pro rodiny s dětmi a veřejnost.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
Pokračování lákavé výstavy s doprovodný-
mi programy: „KOVOZÁVODY SEMILY HRAVĚ  
I ZDRAVĚ“
 IVETA BENDÍKOVÁ A MÍŠA PECHAČOVÁ

městsKé MUZEUM BŘEZEN 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

LOVCI PEREL
26. ledna proběhlo v  knihovně další, v  pořadí 
již čtvrté, vyhlášení výsledků zábavné hry Lovci 
perel. Od března do konce prosince 2022 se 
do této akce zapojilo 64 čtenářů, kteří přečetli 
819 knih a za splněné úkoly získali 3  676 perliček.     

Projekt na podporu čtenářské gramotnosti, který 
motivuje k četbě, čtenáře učí pracovat s textem a 
informacemi, si děti velice oblíbily. A proto se mohou 
těšit na další ročník, ve kterém je pro ně  připraveno 
přibližně 2  200 knih označených perlorodkou.  
O vyhlášení  5. ročníku budeme všechny malé 

lovce včas informovat v  dětském oddělení. 
Nejpilnějšími lovci 4. ročníku se stali: Ela Rezková, 
Dorota Hrňáková, Tadeáš Kokoška a Valentýna C.  
Poděkování za účast patří nejen dětem, ale také 
rodičům, díky kterým se do soutěže zapojili i ti 
nejmenší čtenáři. 



26 DDM

Naši lidé 
 Jmenuji se Libuše Živná a mám vystudovanou 
střední uměleckou a řemeslnou školu. V DDM 
pracuji 2 roky. Závodně jsem tancovala 5 let la-
tinsko-americké a standardní tance v párech 
a 2 roky jsem dělala instruktora lyžování v Ski 
school Bubákov. Mezi mé záliby patří hlavně ro-
dina, kreslení a tanec. V domě dětí a mládeže ve-
du kroužek míčových her, Hip Hop 1, a Krůček 1 
a 3. Ten je určen pro děti od 3 do 4 let, kde s nimi 
nacvičuji jednoduché taneční sestavy. Z klubíků 
vedu Barvičku a Cvičeníčko 3 pro nejmenší děti s maminkami. 

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

www.ddmkralupy.cz
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D ům dětí a mládeže Kralupy každoročně organizuje přehlíd-
ky a soutěže MŠMT, které vyhlašuje Středočeský kraj. Soutěže 

jsou rozděleny do 5 kategorií: vědomostní, sportovní, řemeslné, umě-
lecké a ostatní. Pořádáme olympiádu z anglického jazyka, německé-
ho jazyka a zeměpisnou. Sportovní soutěže jsou letos pod patronátem 
Asociace školních sportovních klubů ČR a Krajské rady Středočes-
kého kraje AŠSK. Letos budeme připravovat vybíjenou, basketbal,  
Mc Donald’s cup a atletický trojboj. Budeme rádi, když se do soutěží zapo-
jí co nejvíce žáků a studentů jak z kralupských škol, tak i z celého okresu. 
Po covidové pauze je potřeba, aby děti měly opět zájem o tyto soutěže.

ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

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

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

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

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

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

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

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

 1. hod.: Z D A R M A  Každá další započatá hod.: 30 Kč/hod.  Max. denní částka: 200 Kč  Ztráta parkovacího 
lístku: 200 Kč  Úhradu parkovného proveďte v RECEPCI MěÚ * INFOCENTRUM - TEL.: 315 739 811. 
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ZŠ 28. ŘÍJNA

V současné době jeden z nejzajímavěj-
ších projektů, které připravuje Městská 

knihovna v Kralupech nad Vltavou. Myšlenka 
ocenit knížkou děti, které mají za sebou prv-
ní rok školní docházky a stávají se čtenáři, je 
úžasná. Děti budou mít vzpomínku na první 
knihu získanou jako odměnu za čtenářské úsilí, 
vždyť se celý rok učily pilně číst v živé abecedě 
a slabikáři. Do projektu se zapojili prvňáčci ze 
ZŠ 28. října, dne 10. 2. proběhlo první setká-
ní. Paní knihovnice Radmila Böhmová dětem 
představila spoustu vhodných a zajímavých 
knížek pro čtenáře mladšího školního věku. 

Děti byly při prezentaci knížek aktivní, o kni-
hách si povídaly s velkým nadšením. Další se-
tkání v knihovně proběhne dne 14. 4., tento-
krát se plánuje beseda se spisovatelem Markem 
Šolmes Srazilem. Projekt zaměřený na rozvoj 
čtenářských kompetencí u malých školáků má 
mnoho cílů. Nejen získat

děti pro čtení knih, ale také aby se pro ně 
návštěva knihovny stala samozřejmou sou-
částí života. Na konci školního roku děti če-
ká překvapení právě v podobě pěkné knížky, 
která bude motivací k četbě dalších. Přejeme 
prvňáčkům, aby je čtení bavilo!

JULIE SVOBODOVÁ

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Rozmanité metody výuky moderních dějin

Navštívili jsme krokodýly a pivovar

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

P oučení se z dějin, porozumění současnosti 
a aktivní občanství, jsou úkoly, které v sou-

časné škole plní výuka moderních dějin. K tomu 
nestačí učebnice a sešit, proto volíme formu pro-
jektů, zážitkového vyučování či exkurzí, které 
probíhají v průběhu celého školního roku.

V lednu se v 9. třídách uskutečnil projektový 
den Holocaust. Připojili jsme se tak k připo-
mínce Mezinárodního dne obětí holocaustu.

„Během pěti vyučovacích hodin jsme se do-
zvěděli, co byl holocaust, vžili jsme se do role li-
dí, kteří se museli vystěhovat ze svých domovů, 
zkoušeli si zabalit zavazadlo do padesáti kilo, 
malovali jsme pocity, které nám toto téma na-
vodilo, a četli jsme emotivní příběhy dětí, které 
přežily transport a následný pobyt v koncent-
račních táborech.“ (Barbora Dvořáková, 9. A)

Na projekt naváže prohlídka Památníku Te-
rezín a exkurze do Osvětimi a Krakova.

Kromě povinné výuky mají zájemci o historii 
možnost navštěvovat volitelný předmět moder-
ní dějiny, kde se pracuje s historickými prameny 
a hledají se souvislosti. Na podzim se žáci z před-
mětu zapojují do projektu Krokus organizace 
HETI. Před školou sází cibulky krokusů jako při-
pomínku dětských obětí holocaustu. Význam 
žlutých krokusů vysvětluje cedule umístěná 
v trávníku. Nyní čekáme, až krokusy vykvetou. 

Na březen jsme do školy od Památníku Lidice 
zapůjčili putovní výstavu Lidice – Příběh čes-
ké vsi, kterou budou ostatní žáky provázet žáci 
z volitelného předmětu moderní dějiny. Tato 
výstava je věnována památce obyvatel starých 
Lidic, kteří se stali obětmi nacistického násilí.

Nabízíme komentovanou prohlídku výstavy 
také ostatním školám a skupinkám z řad veřej-
nosti. Pokud máte o výstavu zájem, objednejte 
si prohlídku u paní učitelky Radky Florianové, 
radka.florianova@zsgenklapalka.cz.

RADKA FLORIANOVÁ, VYUČUJÍCÍ DĚJEPISU

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

N a konci ledna jsme se my, žáci 8. C, 9. 
A a 9. C podívali do Protivína. Navštívili 

jsme největší krokodýlí farmu v Evropě a pro-
tivínský pivovar.

Náš program začal návštěvou krokodýlí far-
my. Tato farma chová 23 z celkově 27 druhů 
krokodýlů na planetě. To z ní dělá nejobsáhlejší 
farmu s krokodýly na našem kontinentě a dru-
hou největší na světě. Viděli jsme nejrychlejší 
krokodýly a aligátory ve vodě i na souši, velké 
množství vzácných a ohrožených druhů těchto 
plazů, dokonce jsme si mohli dvouleté kroko-
dýlí mládě i pohladit.

Dále naše výprava pokračovala do místního 
pivovaru, kde jsme se seznámili s historií piva 
i pivovaru samotného. Nahlédli jsme do proce-
su kvašení a vaření piva a k tomu si prohlédli 
technologické vybavení pivovaru. Dozvěděli 

jsme se, jak pivo získává svou jedinečnou vů-
ni a chuť.

Náš poznávací výlet byl krásný, zajímavý 
a také vyčerpávající, ale na jeho konci jsme 

byli rádi, že jsme se dozvěděli něco nového.
Paním učitelkám moc děkujeme za trpěli-

vost a nové poznatky.
DANIELA KUBARYCH A SABINA ŠVIHLOVÁ Z 9. C
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Nelekli se citací ani parafrází: Čtvrťáci obha-
jovali letoškem první povinné seminární práce. 
/ Historie není passé! Zástupci několika tříd re-
prezentovali školu v  okresním kole dějepisné 
olympiády. / K  urně druhého kola student-
ských prezidentských voleb dorazili o přestáv-
ce voliči ze všech ročníků vyššího gymnázia. 
Na škole zvítězil Petr Pavel s 209 hlasy, Andrej 
Babiš získal pouze 15 hlasů. / K příležitosti zvo-
lení nového prezidenta vyzval studentský par-
lament k happeningu ve flanelových košilích. 
/ Oktavány na burze neošidí – probojovali se 
do krajského kola ekonomické olympiády. / 
Lesklý bronz si z ceremonie v Kutné Hoře od-
vezly hned dvě udatné dofačky. / Předání po-

loletního vysvědčení několika tříd se, jak už je 
tradicí, odehrálo na speciálním místě. Letos se 
z  jedniček těšili například v Národním muzeu 
a  Chlupáčově muzeu historie Země v  Praze. 
/ To England and beyond: bývalá studentka 
gymnázia se podělila o zkušenosti se studiem 
na univerzitě v  Anglii. / Jen na zkoušku: 198 
borců nakouklo do školních hodin a  vyzkou-
šelo si přijímačky nanečisto. / Divočina za 
humny: Krásy naší země poznali gymnazisté 
na promítání filmu Planeta Česko. / Je moc 
těžká: Z exkurze do ČNB si septimáni bohužel 
neodnesli vystavovanou zlatou cihlu. / Sva-
čina, která pomáhá: Studentský parlament 
uspořádal dobročinnou sbírku na pomoc 
obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii. / Z Kra-
lup i do zahraničí: Dvořákovu gymnáziu byla 
udělena akreditace Erasmus, která umožňuje 
škole zjednodušený přístup k financování me-
zinárodních vzdělávacích projektů Evropskou 
komisí. / Slavit se bude! Zveme vás na zahrad-
ní slavnost u příležitosti oslav 100. výročí školy 
v sobotu 23. 9. 2023.

JOHANA KADEŘÁBKOVÁ, 
STUDENTKA DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

V íte, proč se na nacistických propagandistic-
kých plakátech objevovali studenti a děti? 

A co mají společného plakáty Německé říše, So-
větského svazu a KLDR? Naši deváťáci už to vě-
dí. Propojili jsme hodinu dějepisu s německým 
jazykem a ponořili jsme se do zkoumání propa-
gandistických plakátů. Žáci pomocí slovníků 
přeložili texty a prozkoumali použité jazykové 
prostředky. Díky překladu a analýze grafického 

obsahu se pak mohli pustit do zkoumání sym-
bolů, které jsou nedílnou součástí propagandy. 
Nakonec jsme společně rozebrali, jaké myšlenky 
či postoje na jednotlivých plakátech rozpoznali 
a jaké společné znaky nesou plakáty nezávisle 
na ideologii. Deváťáci z hodiny odcházeli obo-
haceni nejen o novou slovní zásobu, ale hlavně 
s uvědoměním, že propaganda je nedílnou sou-
částí každé ideologie napříč historií.

 TEREZA ČERNÁ (NĚMECKÝ JAZYK), 

MARIE JELÍNKOVÁ (DĚJEPIS) 

Propaganda jako součást ideologie

Vážení rodiče a příznivci školy,
jako obvykle touto dobou proběhla, či ješ-
tě probíhají, okresní kola soutěží základních 
uměleckých škol. Naše škola letos vyslala sou-
těžící na dvě z nich. První byla soutěž v komor-
ní hře s převahou dechových nástrojů, z níž 
odborná porota vyslala do krajského kola žes-
ťový soubor Fire Brass ve složení Marek An-
drle, Antonín Dvořák, Matěj Halajčík, Matouš 
Hrňák – trubky a Jennifer Valušová – tuba. 

V druhé soutěži ve hře na elektronické kláve-
sové nástroje pak do krajského kola postoupili 
z různých věkových kategorií Marek Hlaváček 
a Adam Šťastný. 

Všem postupujícím gratulujeme a držíme 
jim palce!

LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ŠKOLY

Dále vás zveme: viz tabulka.
Bližší informace najdete na www.zuskralupy.cz.
Děkujeme a těšíme se na shledanou!

Taneční galavečer 7. března 2023, 18:30 hodin sál KD Vltava

Ples ZUŠ a KD Vltava 11. března 2023, 20:00 hodin sál KD Vltava

Děti dětem 14. března 2023, 18:00 hodin sál ZUŠ v hotelu Sport

Jarní koncert 21. března 2023, 17:30 hodin Městské muzeum v Kralupech

Koncert učitelů ZUŠ 28. března 2023, 18:30 hodin sál KD Vltava
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Rozběhlá sezona kralupských alpských lyžařů
S vou další sezonu zahájily děti ze Ski klu-

bu Kralupy již na podzim, kdy v průběhu 
října, listopadu a prosince absolvovaly tři sou-
středění na rakouských ledovcích (Pitztal, 2x 
Stubai) v rozsahu celkem 16 dní. Soustředě-
ní byla spolufinancována dotací od Sportovní 
komise města Kralupy. Účast byla za poslední 
roky rekordní, podmínky k tréninku vyhovu-
jící a začátek lyžařské sezony tak lze hodnotit 
jako velmi podařený. 

Soutěže pro žákovské kategorie byly zahá-
jeny předvánočním kláním v Říčkách v Or-
lických horách (Topinková - 12. místo, Hora 
- 22., Plamínek - 42.), a Velkou cenou Dolní 
Moravy (Hora - 14., Štros - 32., Janouškovec 
- 50.). V průběhu měsíce ledna se konal jeden 
z vrcholů letošní soutěžní sezony, kterým by-
la Olympiáda dětí a mládeže ve Špindlerově 
Mlýně. Ski klub Kralupy zde velmi úspěšně 
reprezentovala trojice závodníků K. Topinková 
(alpské disciplíny), F. Štros, M. Hora (skicross). 
V dalších závodech byly jednoznačně největším 

úspěchem tři vítězství Karolíny Topinkové na 
UKZ ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou, 
také 7. a 9. místo ze slalomu a obřího slalomu 
na republikových závodech v Říčkách a 7. místo 
z obřího slalomu na RKZ v Peci pod Sněžkou. 
Celkově naši žáci končili v těžké konkurenci 
krkonošských dětí na velmi pěkných pozicích, 
zpravidla v první polovině startovního pole. 

Kategorie přípravky a předžáků se v rám-
ci svého závodního působení v letošní sezóně 

účastní oblíbené pohárové série Leki cup a vy-
braných závodů poháru Head cup. Z doposud 
konaných závodů si velmi ceníme výsledků Š. 
Štrosové (4. a 8. místo) a D. Karase (8. místo) 
ze závodů v Pasekách nad Jizerou.

Od své trenérské práce u českého junior-
ského týmu si k ojedinělému startu odskočil 
i Martin Štěpán, který na otevřeném meziná-
rodním Juniorském mistrovství ČR ve slalomu 
na Bílé v Beskydech obsadil v celkové klasifi-
kaci výborné 2. místo.

Letošní lyžařská sezóna se tak velmi pěk-
ně rozběhla a nezbývá než přát všem závodní-
kům pevné zdraví, aby mohli dosahovat dal-
ších úspěchů v tom, co je tolik baví.

Velmi děkujeme našemu městu Kralupy, 
spol. MERO ČR, a. s., SKI areálu Aldrov a všem 
dalším partnerům Ski klubu Kralupy za pomoc 
a podporu našich dětí a mládeže.

PAVEL JANOUŠKOVEC, 

SKI KLUB KRALUPY

Technik strojní
Náplň práce
  zajišťování operativních požadavků strojní 
 a stavební údržby 
  příprava a realizace plánu údržby  
  příprava podkladů pro nákup materiálu a ND 
  zajišťování technického dozoru pro strojní 
 údržbu, externí dodavatele, investiční akce 
  orientace v technické dokumentaci, tvorba
 technologických postupů a zpráv
  organizace a koordinace služeb - jeřáby, 
 transporty, požární asistence 
  plánování a kontrola finančních nákladů 
 v rámci svěřené oblasti 

Požadujeme
  SŠ vzdělání, nejlépe strojního zaměření, 
 praxe min. 5 let
  znalost AJ na komunikativní úrovni 
  pečlivost, flexibilitu, dobré organizační 
 schopnosti a komunikační dovednosti, ŘP sk. B

Nabízíme
 zajímavou práci ve stabilní společnosti, dobré
 mzdové ohodnocení, přátelskou firemní kulturu

Máte-li zájem a splňujete dané požadavky, 
zašlete nám svůj strukturovaný životopis na 
zamestnani@mero.cz.

Vedoucí personalistiky MERO ČR, a.s. ve spolupráci 
s provozně-technickým úsekem, oddělením údržby, 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

 ...to je název našeho kralupského týmu, který 
jsi možná už zaslechl skloňovat ve všech mož-
ných i nemožných pádech od přátel, někde ven-
ku na ulici, v baru, v obchoďáku? Pokud nás 
ale ještě neznáš, není nic jednoduššího, než 
dočíst řádky až do konce. Jsme veselá banda li-
dí všemožných povolání, různého věku, mladí, 
starší, tlustší i tenčí, ale jedno nás spojuje, a to 
je radost z pohybu. Každý si u nás najde to své, 
ať jsi teprve úplný začátečník nebo už zkušený 
borec. K dispozici ti bude nadprůměrně vyba-
vená tělocvična, s konstrukcemi pro nácvik 
OCR závodů anebo tréninků typu CrossFit. 
Jsi-li osobou plachého vzezření a skupinové 
lekce ti nic neříkají i pro tebe máme řešení, 
a tou je individuální lekce jen s trenérem. Když 
tě to chytne jako nás, není nic jednoduššího 
než se stát členem, a tím se ti otevře spousta 
výhod, které za to stojí (například jako člen 

můžeš využívat naši tělocvičnu i mimo jaké-
koli lekce, vždy po domluvě). Jestli tě ani tohle 
nenalákalo, tak co třeba to, že u nás to není jen 
o sportu, ale také o přátelství a de facto rodinné 
atmosféře. Nepotkáváme se s ostatními jen na 
tréninku, ale dost často i mimo něj u dalších 
nejen sportovních příležitostí. Pokud jsi trenér 
a sháníš fajn flek s dobře vybavenou tělocvič-
nou, kde bys trénoval své ovečky, naše prostory 
jsou ti k dispozici. Nabídka platí i dalším spor-
tovním klubům. Jo a taky hledáme další spor-
tovní dušičky, které trénování baví a chtěly by 
vést naše skupinové lekce, a to prosím klidně 
i dětské. První trénink si můžeš rezervovat po 
přihlášení na našich stránkách https://gladia-
tortraining.isportsystem.cz/ nebo můžeš zavo-
lat na tel. 607644554. Abys nekupoval zajíce 
v pytli, máš od nás první trénink zadara. Tě-
šíme se na tebe. 

DOMÁCÍ UTKÁNÍ FK KRALUPY 1901:
MUŽI A – Středočeský kraj I. A třída skupina A
17. kolo .....SO 11. 3. 2023  10:15 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – Sokol Nové Strašecí
19. kolo .....SO 25. 3. 2023  10:15 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – FK Jinočany
21. kolo .....SO 8. 4. 2023  10:15 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – TJ Ligmet Milín
23. kolo .....SO 22. 4. 2023  10:15 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – SK Kladno B
26. kolo .....SO 13. 5. 2023  10:15 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – MSK Klecany
28. kolo .....SO 27. 5. 2023  10:15 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – FK Kosoř
30. kolo .....SO 10. 6. 2023  17:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – SK Slaný B
MUŽI B – Mělník – REBEL III. třída 
15. kolo .....NE 26. 3. 2023  15:00 hod.  ......... FK Kralupy – TJ EMĚ Mělník
17. kolo .....NE 9. 4. 2023  16:30 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – SK Liběchov
19. kolo .....NE 23. 4. 2023  17:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – TJ Liaz Vehlovice
22. kolo .....NE 14. 5. 2023  17:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – TJ Start Mlékojedy
24. kolo .....NE 28. 5. 2023  17:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – AFK Veltrusy
26. kolo .....NE 11. 6. 2023  17:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – AFK Hořín 
DOROST – Středočeský kraj I. A třída staršího dorostu U19 A
19. kolo .....NE 9. 4. 2023  10:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – Hrdlív/Smečno
21. kolo .....NE 23. 4. 2023  10:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – FK Slovan Kladno
24. kolo .....NE 14. 5. 2023  10:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – FK Rudná
26. kolo .....NE 28. 5. 2023  10:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – Čechie Kralupy n./Vlt.
15. kolo .....NE 4. 6. 2023  10:00 hod.  ......... FK Kralupy 1901 – SK/Tatran

Gladiator Training...

INZERCE
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Karolina Topinková  
po vítězství na sjezdovce Stoh.
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PŘIJME DO ÚČTÁRNY V KRALUPECH NAD VLTAVOU 
FAKTURANTKU PRO EVIDENCI NA PC

znalost účetnictví výhodou
možnost i na zkrácený úvazek

info na tel. 602 354 772

Přehled sportovních 
výsledků najdete na: 
www.kralupskyzpravodaj.cz.
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