
Od 1.června platí nové obecně závazné 
vyhlášky města, přinášíme vám výběr 
toho nejpodstatnějšího z jejich obsahu.

Rozvoj městské zeleně nevzniká jen tak na 
koleni. Podílí se na něm řada odborníků.  
Co stojí za tím, kde žijeme?

�
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D o kina si opět můžete zajít 
od úterý 2. června. V sále 

a předsálí platí hygienické nor-
my, které jsou v souladu s plat-
ným nařízením vlády ČR. V kině 
se můžete těšit nejen na nová 
sedadla, ale i premiéru českého 
snímku Bourák v hlavní roli s Iva-
nem Trojanem a na nejnavštěvo-
vanější snímky minulého roku. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Kino Vltava začíná 
po 90 dnech 
znovu promítat

Začíná výstavba 
bezbariérových chodníků

Bezbariérový chodník Přemyslova 
– 28. října 
V posledních květnových dnech začal 
v Mikovicích další investiční projekt. Je 
jím výstavba 535 metrů dlouhého chod-
níku, který povede od železničního pře-
jezdu v ulici 28. října, přes současně re-
konstruovaný mostek, až do Přemyslovy 
ulice. V tomto směru bude i realizace akce 
probíhat. 

Součástí stavby bude osmnáct podélných 
parkovacích stání v blízkosti ZŠ 28. října 
a nové veřejné osvětlení. „Parkovacích míst 
je všude nedostatek. To je všeobecně zná-
má skutečnost. Rodiče v dnešní době vozí 
své děti auty a využívají prostor před ško-
lou, kde zároveň ale parkují i zaměstnanci 
školy, proto si myslíme, že by další možná 
parkovací místa mohla být využita právě 
pro možnost parkování zaměstnanců ško-
ly,“ říká ředitelka ZŠ 28. října Ivana Šulová. 
Místostarosta Libor Lesák reaguje slovy: 

„Tyto prostory budou účelně zařazeny do 
blízkosti místní základní školy. Když ro-
diče děti přivážejí, častokrát se jim stane, 
že nemají kde zastavit. Jelikož je několik 
parkovacích míst již na druhé straně ko-
munikace, věřím, že se situace v této des-
tinaci zpřehlední, zejména pak v době před 
začátkem vyučování.“

Celkové náklady: 3 309 446 Kč, z toho 
dotace ze Strukturálního fondu dopravní 
infrastruktury činí 2 463 706 Kč.

Bezbariérový chodník 
Na Velvarské silnici
Na Velvarské silnici započnou stavební prá-
ce začátkem června, probíhat by měly do 
konce letních prázdnin. Výstavba chodní-
ku povede od křižovatky U Křížku směrem 
ke křižovatce s ulicí 28. října, dále pak ke 
křižovatce s ulicí Budečská stezka. Součástí 
projektu jsou také dva přechody pro chod-
ce, nebude chybět ani nové veřejné osvět-
lení. Tato investiční akce byla plánována již 
v minulých letech, ale až letos se povedlo 
získat dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury.

Celkové náklady: 3 315 550 Kč, z toho 
dotace ze Strukturálního fondu dopravní 
infrastruktury činí 1 939 203 Kč.

ZÁKAZ

KOUPÁNÍ
V KAŠNĚ
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ČERVENEC–SRPEN

u Rada města pověřila Mgr. Hanu Bínovou vede-
ním příspěvkové organizace města „Městský by-
tový podnik Kralupy nad Vltavou“, s účinností od  
1. 8. 2020 do 31. 12. 2020, v plném rozsahu.
u RM schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočes-
kého kraje ze Středočeského Fondu sportu a volné-
ho času, ve výši 300 000 Kč na projekt „Rekonstruk-
ce skateboardového hřiště“, a uzavření smlouvy  
o poskytnutí dotace.
u RM schválila přijetí dotace z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského Fondu prevence, 
ve výši 31 000 Kč na projekt „Bezpečný den 2020“, 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
u RM schválila základní škole v Kralupech nad Vl-
tavou, 28. října 182, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Stře-
dočeského Fondu prevence, ve výši 12 000 Kč na 
projekt „Život bez závislostí“, a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace.
u RM schválila základní škole v Kralupech nad Vl-
tavou, Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vl-
tavou, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu prevence, ve výši 89 600 
Kč na projekt „Semiramis“, a uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace.
u RM schválila přijetí dotace na projekt „Kralupy 
nad Vltavou – Rozšíření MKDS“ a zároveň závazku 
spolufinancování projektu v potřebné výši.
u RM schválila výběr dodavatele výběrového říze-
ní s názvem „Výběr dražebníka pro prodej pozemků 

v centru města Kralupy nad Vltavou“, a to společ-
nost KOVA Group, a. s., Praha 5, za celkovou cenu 
0,79 % z vydražené ceny prodeje pozemků v centru 
města v Kč bez DPH, s nulovými náklady dražebníka 
na materiální a organizační zabezpečení přípravy 
a průběh dražby.
u RM vzala na vědomí doporučení odboru RIaSM 
ve věci rekonstrukce sociálních zařízení v objektu 
sportovní haly v Kralupech nad Vltavou.
u RM uložila odboru RIaSM zajistit projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci sociálních zařízení 
v objektu sportovní haly v Kralupech nad Vltavou.
u RM schválila podání žádosti o dotaci na MPSV, 
v rámci operačního programu „Zaměstnanost“, na 
pokrytí části nákladů souvisejících s pracovní pozicí 
„energetický manažer města“ a na pořízení a insta-
laci tří interaktivních elektronických úředních desek 
pro tři obce v ORP.
u RM uložila odboru RIaSM objednání dvou projek-
tových dokumentací na rekonstrukci osvětlení hlavní 
plochy sportovní haly V Luhu 1089 a hlavní plochy 
zimního stadionu Mostní 812 u spol. 4 Lighting,  
s. r. o., podle nabídky společnosti ze dne 4. 5. 2020, 
za cenu 2x 24 192,74 Kč s DPH.
u RM schválila Základní škole v Kralupech nad Vl-
tavou, Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vl-
tavou, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, 
ve výši 125 000 Kč na projekt „Vybudování naučné 
stezky“, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

příjem inzerce do 15. 6. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 17. 6. 2020 do 12:00.
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PONDĚLÍ 29. ČERVNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání 
zastupitelstva města

Milí čtenáři a čtenářky, 
květen, měsíc plný barev a vůní, měsíc rozvolňování 
vládních opatření souvisejících s onemocněním co-
vid-19, měsíc naděje, že se svět pomalými krůčky 
vrací do normálu, je za námi. Cítím, že se 
konečně přestala šířit panika, lidem se do 
tváří opět vlila radost, krásné úsměvy po 
většinu času již neschováváme pod rouš-
kou, ale můžeme je rozdávat na všechny 
strany. Strach z nejhoršího tedy snad opadl. 
Během karantény jsem si uvědomila, jak 
moc si vážím svobody a zdraví. Jistě nej-
sem jediná, že? Tyto dvě hodnoty, jak nám 
předchozí měsíce ukázaly, nejsou v tomto moderním 
a technologicky vyspělém světě samozřejmostí. Jako 
samozřejmost se však projevila solidarita lidí, a to i vůči 
Zpravodaji. Děkuji všem, kteří v nelehké době byli a jsou 
ochotní spolupracovat a věnovat mi svůj čas, jenž se 
promítá do jeho řádků. 

V květnu jsme také bohužel přišli o spoustu pěkných 
akcí, ať už sportovních, společenských či kulturních, 
které k předchozímu měsíci patří. Každým rokem jsme 
se rovněž v tuto dobu těšili na největší městské oslavy, 
jež v mých očích tak nějak zahajují letní sezónu. (Týmu 

KaSS se je ale podařilo přesunout na říjen.) Davových 
událostí se v červnu tedy ještě nedočkáme, o všechny 
akce však nepřijdeme. Hurááá. Přesvědčí vás o tom 

pravidelné rubriky našich přispěvovatelů, 
které jsou opět naplněny rozmanitými po-
zvánkami. 

Obsah červnového čísla již vykazuje 
známky tradičního KZ, ale ještě se i v tomto 
Zpravodaji věnujeme dopadům koronaviru, 
jež jsou tentokrát zaměřeny na podnikatele. 
Představíme vám také nového šéfredak-
tora, kolegu, Kralupské TV Jana Hrušov-

ského a zároveň se prostřednictvím skutečných zá-
žitků a zkušeností vracíme ke spolupráci se Zbyňkem 
Krátkým, který před 25 lety zakládal první lokální tele-
vizní vysílání v Kralupech. 

A to je jen hrstka zajímavého, co toto číslo přináší. Tak 
se již nenechte dlouze napínat a přesvědčte se sami. Na 
samotný závěr bych chtěla říci už jen jediné, přesto dů-
ležité sdělení. PŘEDPLATNÉ JE ZPĚT! Objednávat si jej 
můžete na e-mailu inzerce@mestokralupy.cz.
Přeji všem příjemné čtení

KARMELA

slovo úvodem� 

V neděli 17. 5. 2020 byl v celé republice UKONČEN NOUZOVÝ STAV. V důsledku 
tohoto rozhodnutí bylo od 18. 5. 2020 opět zpoplatněno parkování v centru města.
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U vědomujeme si, jak koronavirová krize 
negativně ovlivňuje vaše podnikání, 

potažmo váš osobní život. V tomto neleh-
kém období vám chceme prostřednictvím 
Zpravodaje nabídnout propagaci vašeho 
podnikání, a to zcela bezplatně. 

Rádi bychom tímto oslovili všechny ty 
z vás, jež jste se vinou onemocnění SARS-
-CoV2 ocitli v těžké situaci, na kterou se lze 
dopředu velice těžko připravit. 

Inzertní prostor pro tyto účely určený je 

pochopitelně vymezen předem stanovený-
mi podmínkami:

} Inzerce bude otištěna ve vydání měsíč-
níku červenec–srpen 2020, případně září 
2020, v rozsahu 45 mm x 45 mm či vizitky 
93 mm x 41 mm, dle možností.
} Z důvodu omezeného prostoru není 
možné umístění loga či doplňujících fo-
tografií.

} Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 
15. 6. 2020 na e-mail inzerce@mestokra-
lupy.cz, tel. 702 286 625.
} V případě zájmu placené inzerce najdete 
bližší informace na  www.kralupskyzpravo-
daj.cz, nebo kontaktujte e-mail inzerce@
mestokralupy.cz či tel. 702 286 625.
Formulář k inzerci naleznete na:
www.kralupskyzpravodaj.cz.

Od 1. 5. je opět otevřena 
silnice Ke Hřbitovu
S tímto souvisí taktéž provoz kralupského hřbi-
tova. Vstup je umožněn pouze hlavním vchodem. 
Přístup na hřbitov z ulice Nad Zámkem je zrušen. 

Od 18. 5. 2020 byl obnoven 
pravidelný provoz všech 
linek příměstské dopravy
U linky 479 platí úprava jízdního řádu již  
od 14. května 2020. 
Aktualizované jízdní řády naleznete zde:
https://www.mestokralupy.cz/aktuality/2747.

Na sídlišti Hůrka v ulici Henningsdorfská 
staví firma EU POLYMER CZ ubytování 

pro střední a vrcholový management firem 
působících v okolí Prahy. „Tyto byty nejsou 
určené pro dělníky či montážníky, ale je-
jich využití je primárně určeno vedoucím 
pracovníkům, včetně možnosti ubytování 
celých jejich rodin. Jedná se o krátkodobé 
ubytování na půl roku či rok,“ zdůrazňuje 
jednatel společnosti Karel Fučík.

Ubytovací zařízení poskytne 11 bytových 
jednotek o velikosti 2+1 a 3+1. Oproti pů-
vodnímu plánu budou byty svým nadstan-
dardním vybavením řazeny do kategorie 
ubytování vyšší úrovně, přestože staveb-
ní úřad v Kralupech nad Vltavou schvá-
lil projektovou dokumentaci na výstavbu 
komerčního ubytování. „Samotný projekt 
se nezměnil, upravil se pouze účel využití. 
Jde o to, že firmy, které budou tyto byty 
pronajímat pro své zaměstnance, vedoucí 
pracovníky, nemohou z daňového hlediska 
nájemné z bytů uplatnit do nákladů. Jsou 
schopné zaměstnancům přispět na ubyto-
vání částkou pouze ve výši maximálně 3,5 
tis. Kč měsíčně, což se poté obvykle řeší 
navyšováním mezd, prémií atp. Proto nás 
firma zajišťující tyto služby pro společnosti 
z okolí Prahy oslovila, zda bychom mohli 
provést změnu stavby z bytů na komerč-
ní ubytování, a to samozřejmě v souladu 

s platným územním plánem města Kra-
lupy nad Vltavou. To je celé. Vnitřky bytů 
ale zhotovíme ve vyšší třídě, než by z názvu 
„komerční“ vyplývalo,“ vysvětluje K. Fučík.

Součástí projektu je také vybudování 
vsaků na dešťovou vodu. Proti tomu se ov-
šem ohradili někteří občané žijící v blízkos-
ti stavby, jelikož mají neoprávněný strach 
z podmáčení panelového domu. Další eta-
pou je výstavba parkoviště náležející ke 
stavbě. Stavbu rovněž mírně komplikuje 
současná situace. Kvůli koronaviru ubylo 
na stavbě pracovní síly, přesto je kolaudace 
naplánovaná do konce tohoto roku. 

Na adrese Hennigsdorfská 1047, kde 
stavba probíhá, má firma EU POLYMER 
CZ jednu ze svých obchodních kanceláří, 
kde probíhají jednání se zákazníky. Proto 
není v jejím vlastním zájmu nabízet byty 
tzv. nepřizpůsobivým občanům. „Nevy-
hýbáme se však tomu, aby byty poslouži-
ly jako přechodné ubytování na jeden či 
dva roky pro rodiny, kterým budeme věřit, 
že se chovají slušně. Často mnoho občanů 
a rodin řeší při výstavbě individuálního 
bydlení (rodinného domku) problém, kde 
bydlet v době, kdy již prodali byt, aby mohli 
financovat tuto výstavbu a kolaudaci nové 
stavby. Rozhodně nestojíme o nepořádek 
a vandalismus,“ zakončuje jednatel spo-
lečnosti K. Fučík.

Jedinečná příležitost inzerovat zdarma

rozpis svozu 
mobilního odpadu

� 

Odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci 
mobilním svozem 

PONDĚLÍ
Stanoviště 1 – Lobeček – tenisové kurty 
14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 2 – Lobeček – Nábř. J. Holuba 
15:00 – 15:50 hod. 
ÚTERÝ
Stanoviště 3 – Lobeček – ulice Máchova 
14:00 – 14:50 hod.
Stanoviště 4 – Poděbradova 15:00 – 15:15 hod. 
Stanoviště 5 – Cukrovar (hala) pouze 
21. 4., 28. 7., 20. 10.  15:20 – 16:00 hod. 
Stanoviště 6 – Hostibejk, 
kromě 21. 4., 28. 7., 20. 10. 15:20 – 16:00 hod. 
Stanoviště 7 – Lobeč, Purkyňovo nám. 
16:05 – 16:40 hod.
STŘEDA
Stanoviště 8 – U Gymnázia 14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 9 – Mánesova ul. 15:00 – 15:50 hod. 
ČTVRTEK
Stanoviště 10 – Lidové nám. 14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 11 – Mlýnská ul. 15:00 – 15:50 hod.
PÁTEK
Stanoviště 12 – Minice – požární zbroj 
14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 13 – Zeměchy 15:00 – 15:50 hod.

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
8. 6. – 12. 6. ......... bioodpad 
22. 6. – 26. 6. ...... rozměrný odpad z domácností

Sběrný dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a ví-
kendů) od 9:00 do 17:00 (10:30 – 11:00 polední pauza).

Na Hůrce vznikají byty  
s nadstandardním vybavením
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Co vše stojí za tím, co vidíme 
kolem sebe, kde žijeme?
Dlouhodobé plánování spočívá 
v přípravě strategických doku-
mentů. V minulosti jsme měli 
k dispozici Územní studii kra-
jiny, přičemž tento dokument 
mapuje Kralupy v širších sou-
vislostech s celým správním 
územím. V loňském roce jsme 
zadali zpracování dokumentu 
Územní studie sídelní zeleně, který se již 
zaměřuje výhradně na městskou zeleň, je-
jí údržbu a koncepci plánování na území 
celého města. Studie obsahuje dvě hlavní 
části, v první je hodnocen stávající stav, 
kvalita údržby a priorita z pohledu revita-
lizace dané lokality. Druhá část je návrho-
vá, zabývá se tedy návrhem druhové sklad-
by, celkovou funkcí nově vznikající zeleně. 
Ve studii je kladen důraz na výběr stromů 
a jejich odpovídající údržbu tak, aby nové 
výsadby plnily svoji enviromentální funkci 
po další desítky let, což je dle mého názoru 
správný přístup.

Na základě závěrů a doporučení studie 
se nyní zabýváme revitalizací sídlišť, kde 
zeleň není dostatečná nebo je neperspektiv-
ní. V tuto chvíli je zpracovávána projektová 
dokumentace na revitalizaci části sídliště 
Hůrka, která je vymezena Zákolanským 
potokem a ulicí Gen. Klapálka. Tato rea-
lizace kromě revitalizace zeleně obsahuje 
i rekonstrukci centrálního hřiště, cestní sí-
tě a zkulturnění kontejnerových stání. My-
šlenkou v tomto případě je také postupná 
návaznost na již dokončenou rekonstrukci 
na sídlišti V Zátiší. Dále se zabýváme sídel-
ními vnitrobloky v Lobečku mezi Mostní 
ul. a Revoluční ul., kde máme již k dispo-
zici dendrologický posudek, inventarizaci 
veškeré zeleně a projekt s návrhem celkové 
revitalizace zeleně v této části.

Dalšími myšlenkami územní studie sí-
delní zeleně jsou propojovací osy mezi jed-
notlivými plochami městské zeleně nebo 
také záměr řešit páteřní průjezd města, te-
dy ulici Mostní a její přilehlá prostranství 
(Seifertovo nám., prostor před kulturním 
domem, Husův park), jako jeden funkční 

koncept. Tyto myšlenky považuji za velmi 
zajímavé a budu rád, když se nám je podaří 
do budoucna rozvinout.

Vypracování takovéto studie je velice 
sofistikovanou záležitostí vyžadující 
vysokou odbornost. Jak dlouho se takováto 
studie připravuje a jakými jednotlivými 
kroky se erudovaní odborníci zabývají?
Na tvorbě studie se podílela nejvíce odborná 
firma, ale také příslušní úředníci z Odbo-
ru životního prostředí, Odboru územního 
plánování a zástupci samosprávy. Celý pro-
ces začal terénním průzkumem, jenž obsa-
hoval zaměřování, fotodokumentace a sběr 
potřebných podkladů. Během tohoto obdo-
bí proběhlo několik konzultačních dnů na 
městském úřadě a potom teprve následovala 
tvorba samotného dokumentu a zapracování 
připomínek. Cílem bylo, aby byl dokument 
propracovaný a městu přínosný, proto celko-
vá doba realizace činila přibližně půl roku.

Plány jsou jedna věc, realita věc druhá. 
Ani v plánování městské zeleně není vše 
pouze růžové. S jakými komplikacemi se 
v případě výsadby nových rostlin či stromů 
a rekultivace zeleně nejčastěji potýkáte?
Nejčastějším problémem při realizaci no-
vých výsadeb jsou energetické rozvody 
uložené v zemi. Dle energetického zákona 
má každý tento rozvod ochranné pásmo 
ve vzdálenosti 2,5 metru na každou stra-
nu. V tomto ochranném pásmu lze za sta-
novených podmínek zeleň sice vysadit, ale 
jakmile by došlo k nutnosti oprav rozvo-
dů, pak je provozovatel oprávněn tuto zeleň  
odstranit. Ve městě je poměrně hustá síť 
horkovodů, slaboproudých i silnoproudých 

kabelů či vodovodních po-
trubí, proto je tento aspekt 
velmi limitující z hlediska 
výsadby. Nicméně v nových 
projektech je vždy pláno-
vaná výsadba korigována 
dle územně-analytických 
podkladů tak, aby byl střet 
s výskytem sítí vyloučen.

Průmyslové město už 
dávno není synonymem pro Kralupy. Jak 
by podle studií mělo/ mohlo vypadat 
město Kralupy nad Vltavou? 
Myslím si, že v současné chvíli Kralupy na-
bízí řadu příjemných přírodních lokalit ne-
bo parků, kam lze vyjít na procházku a re-
laxovat. Zmiňovaná studie také zahrnuje 
informaci o tom, že v Kralupech je relativ-
ně vysoký počet zelených ploch ve srovná-
ní s jinými městy obdobného charakteru. 
Proto jsem spíše zastáncem toho, abychom 
rozvíjeli a zlepšovali stávající zeleň a naše 
životní prostředí oproti vytváření úplně 
nových ploch.

Kdo se stará o údržbu zeleně ve městě?
Údržba vychází ze zpracovaného elektro-
nického pasportu městské zeleně, ve kte-
rém jsou zavedeny veškeré zatravněné 
plochy, podíly stromů a podíly keřů. Pa-
sportizace byla dokončena před dvěma ro-
ky za účelem evidence zeleně, ale také ja-
ko vytvoření uceleného podkladu pro její 
údržbu. Údržba se dělí na tři standardní 
lokální části – Kralupy, Lobeček a Země-
chy, kde převažuje seč trávníků, a dále na 
tři specifické celky, které vyžadují speciální 
údržbu – záhony MŠ, ZŠ a květinové mí-
sy, seč podél komunikací a přírodní loka-
lity (např. Strachov, údolí řeky atd.). Každá 
z těchto částí je udržována danou odbornou 
firmou, jež splňuje kvalifikaci pro daný ce-
lek, nebo prostřednictvím TSM.

Jak finančně náročná je údržba městské 
zeleně?
Údržba stojí zhruba 12 mil. Kč ročně, což 
závisí i na náročnosti a okolnostech v da-
ném roce.

Městská zeleň je neméně důležitá
■  Obyvatelé Kralup nad Vltavou si jistě nemohli nevšimnout neustálých proměn zeleně v parcích, na sídlištích či 
veřejných prostranstvích. Rozvoj a úprava těchto „zelených“ prostranství ale nevzniká jen tak na koleni, postupuje 
se krok po kroku. Každé realizaci vždy předchází dlouhodobé plánování a analyzování. „V Kralupech je relativně 
vysoký počet zelených ploch ve srovnání s jinými městy obdobného charakteru. Proto jsem spíše zastáncem toho, 
abychom rozvíjeli a zlepšovali stávající zeleň a naše životní prostředí oproti vytváření úplně nových ploch,“ říká 
místostarosta Vojtěch Pohl. Více se dočtete v následujícím rozhovoru. 

ROZHOVOR s... Vojtěchem Pohlem, místostarostou města Kralupy nad Vltavou
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K valitu zeleně v sídle určuje jednak její 
celková výměra i výměra jednotlivých 

ploch.
Množství zeleně v Kralupech je nadstan-

dardní a město má v tomto ohledu obrov-
ský potenciál.

Nejen absolutní výměra zeleně, která je 
opravdu vysoká vůči rozloze města a počtu 
obyvatelstva, ale také její distribuce, situo-
vání ploch zeleně v rámci sídla je poměrně 
utěšené. Samostatnou kapitolou a bonus 
pak představuje zcela výjimečná situace 
v morfologii města, kdy zelená páteř krajin-
né zeleně prochází přímo středem města.

Co naopak systému zeleně chybí, jsou 
funkční interakční prvky, vzájemné pro-
pojení ploch v sídle, a hlavně propojení do 
krajiny v mnoha místech chybí a není úplně 
jednoduché je realizovat kvůli řadě stáva-
jících překážek a bariér (dopravní stavby, 
vlastnictví pozemků). 

V rámci sídla tyto interakční prvky před-
stavuje zeleň v městských ulicích. Stávající 
zeleň ve stávajících podmínkách v ulicích 
neprosperuje a spíše chřadne. To se týká 
rovněž i nových výsadeb, které nemají bez 
radikálních změn v podloží v dnešních kli-
matických podmínkách šanci přežít a tím 
pádem fungovat. Zásadní omezení předsta-
vují inženýrské sítě, jež novým výsadbám 
stojí v cestě.

Dalším měřítkem kvality systému zele-
ně je stav jednotlivých ploch zeleně. Ten 
se poměrně různí. Na jednu stranu se zde 
nachází spousta starších parků a realiza-
cí s kvalitní vzrostlou funkční zelení, na 
druhou stranu v nových realizacích (až na 
výjimky) je tohoto druhu zeleně, který by 
mohl fungovat jako přirozená klimatizace 
města, spíše nedostatek a bylo by vhodné jej 
významně posilovat, tj. sázet nové vzrůstné 

stromy a aleje ve větším měřítku. 
Snaha vedení města zlepšit stav veřejné 

zeleně a veřejných prostranství, tj. zvýšit 
kvalitu života ve městě, je však veliká a pa-
trná na každém kroku. Proměňuje se nejen 
centrum, rekonstruují se sídliště, parter uli-
ce Mostní rozkvétá jarními cibulovinami 
a půvabnými kruhovými objezdy. Jsou mís-
ta, která bych osobně řešila zásadněji, ale nic 
není ztraceno, kde je vůle, je i možnost změ-
ny k lepšímu. Signálem této vůle a startem 

k takovému cíli je též pořízení strategického 
dokumentu Územní studie sídelní zeleně 
Městem Kralupy n. Vlt. Tato dokumentace si 
klade za úkol nasměrovat efektivně aktivity 
města v oblasti zeleně ke smysluplnému cíli, 
kterým je udržitelné a obyvatelné město, kde 
se dá nejen přežít, ale žít dobře a kvalitně. 

Domnívám se, že k dosažení tohoto cí-
le má město Kralupy nad Vltavou skvě-
lou výchozí pozici, protože množství ze-
lených ploch zde má obrovský potenciál. 
Pro přežití v blízké budoucnosti je to zá-
sadní podmínka, zeleň má šanci klimati-
zovat městské prostředí a učinit prostředí 
obyvatelným. Je však nezbytné s tímto po-
tenciálem dobře naložit a rozvíjet ho žádou-
cím směrem.

Systém, který je nadějí pro přežití ve 
městech, se nazývá tzv. modrozelenou in-
frastrukturou, kterou lze zjednodušeně 
přiblížit jako zelenou klimatizaci. Princi-
pem je zachytit vše, co v místě naprší, a dát 
to rostlinám a stromům, které onu vláhu 
využijí ke svému růstu, vytvoří blahodárný 
stín a dovedou ochladit své okolí na přija-
telné klima (např. oproti teplotě vzduchu 
kolem 40 °C v otevřeném prostoru je pod 
korunou velikána přijatelných 27 °C).

Mým doporučením pro Město je navá-
zání spolupráce s kvalitním krajinářským 
architektem a systematické naplňování za-
dání vytvořit „životaschopné město třetího 
tisíciletí”, město, v němž je možné přežít, 
ale také dobře a kvalitně žít.

MARKÉTA PEŠIČKOVÁ, 

AUTORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT ČKA 3948

Kralupy nabízí řadu příjemných lokalit

Kde je vůle, je i možnost 
změny k lepšímu.
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Městská zeleň na sídlišti  
U Cukrovaru

Park čtyř ročních období

Sídlištní zeleň v Zátiší



6 KZ   KVĚTEN 2020  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

V šechny vyhlášky v čase stárnou a je nut-
né je aktualizovat. K novelizaci dochází 

ve chvíli, kdy se nashromáždí dostatek no-
vých návrhů a připomínek od zastupite-
lů anebo občanů. Stejně tak, když se mění 
podmínky provozu ve městě či se město 
rozvíjí a modernizuje. 

Obecně závazná vyhláška města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/ 2020 
o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů a žebrání 
na veřejném prostranství
Cílem této obecně závazné vyhlášky je vy-
mezit některé plochy veřejného prostran-
ství, na kterých se zakazuje konzumovat 
alkoholické nápoje, zjevně umožňovat 
konzumaci alkoholických nápojů a žebrat. 
Opatření směřuje k ochraně veřejného po-
řádku ve městě, ochraně bezpečnosti, ma-
jetku, dobrých mravů a mravního vývoje 
dětí a mládeže.

Příprava nové vyhlášky vzešla z iniciativy 
ze strany vedení města, které předložilo ná-
vrh na rozšíření lokalit, ve kterých byl v roce 
2019 opakovaně navyšován výskyt nega-
tivních jevů narušujících veřejný pořádek.

Libor Lesák, místostarosta měs-
ta Kralupy nad Vltavou: „Pití alko-
holu provází i rušení nočního klidu, 
znečišťování veřejných prostor či obtě-
žování spolubydlících. Zákaz pití alko-
holu v daných lokalitách má především 
vést k ochraně dětí a mládeže. Pít se má 
pouze v prostorách k tomu určených!“

Z důvodu přehlednosti pro občany byl 
zastupitelům předložen návrh schválit no-
vou Obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
OZV), ve které v rámci jednoho dokumentu 
budou uvedeny všechny stanovené lokality 
(dosavadní a nové), než vydávat „změnovou 
OZV“, jež by novelizovala, resp. doplňovala 
stávávající OZV.

Obecně závazná vyhláška města 
Kralupy nad Vltavou  
č. 2/ 2020 o veřejném pořádku 
a zajištění čistoty města

Cílem této obecně závazné vyhlášky jsou 
opatření, jejichž účelem je zajištění míst-
ních záležitostí veřejného pořádku, zdraví 
a bezpečnosti osob a majetku, zabránění 
znečišťování veřejného prostranství, zlep-
šení estetického vzhledu města a vytváření 
příznivých podmínek pro život ve městě. 

Impulsem pro novelizaci vyhlášky bylo 
včasné podchycení problematického cho-
vání některých jedinců a skupin obyva-
tel v souvislosti s provozem vodních prv-
ků v centru města (koupání, vykonávání 
osobní hygieny, praní oděvů, znečišťování 
či vhazování jakýchkoli předmětů). Nová 
OZV tak usnadní městské policii řešení 
v rámci přestupkového řízení ve smyslu do-
kazování přestupku veřejného pohoršení. 

Tato nová OZV sjednocuje předchozí OZV 
města zaměřené na veřejný pořádek a zajiš-
tění čistoty města. Cílem samozřejmě bylo 
aktualizovat a začlenit všechny v nich ob-
sažené záležitosti do jedné přehledné OZV. 

Nově zákaz krmení zvířectva
Do nové OZV bylo dále přičleněno dosud ne-
řešené téma, tedy zákaz krmení zvířectva. 
A to z toho důvodu, že se mezi občany roz-
mohlo krmení volně žijících živočichů, hlav-
ně kachen a holubů. To podporuje i nárůst 
počtu potkanů a ostatních zvířat roznášejí-
cích nakažlivé nemoci a znečišťujících město.

Na veřejném prostranství na 
území města se zakazuje 
odkládat nebo rozhazovat 

potraviny nebo jiné krmení takovým 
způsobem, že budou přístupné volně 
žijícím, toulavým nebo opuštěným 
zvířatům s výjimkou přímého krmení 
vodního ptactva a drobného ptactva 
v krmítkách.“

Vyhláška pro ty, kteří nerespektují 
svobodu ostatních
Touto obecně závaznou vyhláškou se rov-
něž stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství na území města 
a vymezují se prostory pro jejich volné po-
bíhání. Vedení města lpí na tom, aby kaž-
dý vlastník psa věděl, jak se chovat. Proto 
existuje vyhláška města. 

V přílohách OZV jsou nově na mapkách 
vyznačeny prostory určené pro volné pobí-
hání psů. Tato místa byla doposud vyme-
zena pouze textově. 

Obecně závazná vyhláška města 
Kralupy nad Vltavou č. 3/ 2020 
o dočasném zrušení zavedení 
některých druhů místního 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství v souvislosti  
s výskytem koronaviru SARS 
CoV-2 a jeho negativními 
ekonomickými dopady
RM projednala dne 23. 3. a 6. 4. 2020 
v souvislosti s výskytem koronaviru a je-
ho negativními ekonomickými dopady 
možnosti, jak „ulevit“ občanům a dalším 
subjektům – výsledkem je zrušení výběru 
některých druhů místních poplatků za uží-
vání veřejného prostranství, a to na dobu 
určitou (od 1. 6. do 31. 12. 2020). 

Vyhláška se týká těchto  
druhů místních poplatků:  
} umístění prodejních zařízení (např. 
stánku, pultu, kiosku); 
} umístění prodejních zařízení (např. 
stánku, pultu, kiosku), a to k prodeji 
vlastních výpěstků; 
} umístění zařízení cirkusů, lunaparků 
a jiných obdobných atrakcí;
} umístění zařízení sloužících pro po-
skytování služeb;
} umístění restauračních stolků a za uži-
tí veřejného prostranství k tvorbě filmo-
vých a televizních děl;
} umístění reklamního zařízení formou vy-
stavení zboží před obchodem (i stánkem);
} umístění reklamního zařízení včetně 
přenosných poutačů, reklamních stoja-
nů, billboardů.

Konec koupání v kašně
■ Kralupští zastupitelé schválili na svém posledním zasedání 27. dubna tři obecně závazné 
vyhlášky města, které nabývají účinnosti od 1. června 2020.

Kompletní text Obecně 
závazné vyhlášky  
č. 1/ 2020

Kompletní text Obecně 
závazné vyhlášky  
č. 2/ 2020

Kompletní text Obecně 
závazné vyhlášky  
č. 3/ 2020

OZV v plném znění naleznete v sekci 
Obecně závazné vyhlášky a nařízení:  
/mestsky-urad/obecne-zavazne-
vyhlasky-a-narizeni/.

„
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Jak se chovat v případě napadení psem
Co by měli vědět všichni majitelé 
a průvodci psů

Vyjádření Nikoly Horákové, 
manažerky prevence kriminality 
MP Kralupy nad Vltavou:

V případě, že dojde k napadení psem a je 
způsobeno závažnější zranění, je stíhán 
majitel. Jedná se o přestupek, který lze řešit 
jako občanskoprávní spor. V případě závaž-
nější újmy na zdraví se jedná o trestný čin, 
za který hrozí odnětí svobody. Poškozená 
osoba by se tak měla neprodleně podrobit 
lékařskému ošetření, na základě kterého 
lékař vystaví potvrzení o způsobeném zra-
nění. V souvislosti s útokem má poškozený 
nárok na odškodnění – bolestné, náhra-
da poškozené věci, náklady vynaložené na 
léčbu, atd.

Pokud majitel útočícího psa odmítá na 
místě setrvat do příjezdu policie, může jej 
poškozený zadržet. Majitel psa je dále po-
vinen nechat psa vyšetřit u veterináře, kte-
rý následně vystaví potvrzení o vzteklině. 

Oznámení tohoto typu přijímá také 
Policie ČR.

Od začátku měsíce ledna 2020 při-
jala dozorčí služba MěP čtyři ozná-
mení, z toho byl 2x útok na člově-
ka, 1x útok na psa a 1x útok na míč, 
se kterým si hrály děti.

Za psa musíte každý rok zaplatit 
poplatek
Povinnost zaplatit poplatek za psa uklá-
dá Obecně závazná vyhláška města Kralu-
py nad Vltavou (dále jen OZV) č. 4/ 2019 
O místních poplatcích. Držitelem psa je fy-
zická nebo právnická osoba, která má na 
území města Kralupy nad Vltavou trva-
lý pobyt nebo sídlo firmy. Více informací 
o těchto poplatcích naleznete na: 

Volné pobíhání psů je povoleno jen 
na některých místech
Volné pobíhání psů upravuje OZV č.  
2/ 2020. Na místech označených jako „MÍS-
TA PRO VOLNÝ POHYB PSŮ“ je možno ne-
chat volně pohybovat psy a jiná zvířata pou-
ze pod neustálým dohledem nebo přímým 
vlivem odpovědné osoby tak, aby v případě 
jakéhokoli nebezpečí ohrožení veřejného 
pořádku, bezpečnosti osob nebo majet-
ku, mohl být pes nebo jiné zvíře odpověd-
nou osobou přivoláno a bezpečnost osob 

a majetku zajištěna. Místa určená pro vol-
ný pohyb psů jsou uvedena v příloze OZV:  

Majitel psa má povinnost učinit 
účinná opatření proti úniku psa
Pokud psa pouštíte na soukromý pozemek, 
musíte tento pozemek zabezpečit tak, aby 
z něj pes nemohl utíkat. V opačném případě 
se dopustíte přestupku podle § 27, odst. 2. 
písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání.

Po svém psu musíte uklidit
Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby 
pes či jiné zvíře neznečišťovalo veřejné 
prostranství, popřípadě je povinna si sa-
ma zajistit odstranění znečištění. Pokud 
tak neučiní, dopustí se přestupku na úseku 
veřejného pořádku podle zákona „O někte-
rých přestupcích“. Město Kralupy nad Vl-
tavou v tomto „pejskařům“ vychází vstříc 
a vynakládá nemalé prostředky na umístění 
odpadkových košů se sáčky na psí exkre-
menty. Pokud se přesto dostanete do situace, 
že tento papírový sáček nemáte k dispozici, 
můžete použít jakýkoli jiný papírový nebo 
igelitový sáček, který máte při sobě.

V případě zjištění výše uvedených 
přestupků mohou strážníci MP udělit 
pokutu příkazem na místě až do výše 
10 000 Kč. Ve správním řízení potom 
může pokuta dosáhnout až několika-
násobku této částky. U znečištění ve-

řejného prostranství je to až 20 000 Kč,  
při úniku psa z pozemku až do výše  
50 000 Kč a při porušení OZV dokon-
ce až 100 000 Kč.

Vyjádření Jana Kobery, vedoucího 
Odboru životního prostředí:

Odbor životního prostředí (dále jen od-
bor ŽP) je orgánem státní správy, věcně 
a místně příslušný podle ustanovení § 10 
a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění a dle ustanovení § 19 odst. 
1 písmeno e), zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění poz-
dějších předpisů. To znamená, že odbor ŽP 
vede případné řízení o přestupku dle usta-
novení § 88 zákona č. 250/2016 Sb., o od-
povědnosti za přestupky.  

Z uvedeného vyplývá, že podezření z pře-
stupku proti obecně závažné vyhlášce ře-
ší primárně městská policie (nebo Policie 
ČR). Pokud na místě činu dojde k závěru, že 
přestupek nelze vyřešit na místě, vypracuje 
o tomto úřední záznam a postoupí záleži-
tost orgánu státní správy (odbor ŽP). Ten 
poté řeší z hlediska kompetencí ve vyjme-
novaných zákonech uvedených, jakého spá-
chaného přestupku se obviněný dopustil 
a zda ho uzná vinným. Když občan učiní 
podání přímo na odbor ŽP, ten většinou po-
žádá o součinnost orgány policie, za účelem 
zjištění důkazních prostředků. Obviněné-
mu pak může být uložena pokuta dle § 41 
odst. 1) zákona o přestupcích. 
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www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/ 
jak-co-vyridit/poplatky-ze-psu

www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/ 
obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni
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V případě dotazů k probíhajícím stavebním akcím můžete využít buď podatelny, nebo se přímo obraťte  
na odbor realizace investic a správy majetku. Veškeré kontakty jsou uvedeny na www.mestokralupy.cz.
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18 PARKOVACÍCH STÁNÍ PODÉL  
ZŠ KOMENSKÉHO

Zahájení a konec stavby: duben–květen
Kolaudace: 21. 5. 2020
Celkové náklady: cca 1,7 mil. Kč, hrazeno z rozpočtu města
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Akce byla dokončena v termínu, i když vznikly komplikace s přeložkou 
plynu, která nebyla původně plánována. V červnu bude již parkovi-
ště zpřístupněno veřejnosti. 
 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE  
V ULICI ČECHOVA – 1. ETAPA

V první části  této etapy v květnu proběhla oprava dešťové kanaliza-
ce a byly připraveny rozvody pro veřejné osvětlení, jejímž investorem 
bylo Město Kralupy nad Vltavou. V květnu začal zhotovitel rovněž pro-
vádět sanace pod komunikací. Tyto práce budou ukončeny nejdříve 
v polovině června. Z inženýrských sítí je dokončen vodovod a plyno-
vod, rozvody ČEZ budou prováděny současně s výstavbou chodníku. 
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, splaškové kanalizace a rozvodů 
ČEZ realizují na své náklady vlastníci těchto inženýrských sítí. Akce 
probíhá podle stanoveného harmonogramu.  
Lukáš Spal, stavbyvedoucí firmy Metrostav a. s.: „Používáme stan-
dardní typy strojů na práci jim určené, pracujeme podle projektové 
dokumentace s odsouhlasenými technickými postupy.“

MOST PŘES KNOVÍZSKÝ POTOK

V květnu probíhaly demoliční práce na stávajícím mostku. Osazení 
nového mostku na místo bude provedeno mohutným jeřábem po 
dokončení bouracích prací a vybudování nových základů začátkem 
června. Následně začnou probíhat  práce na úpravě obou břehů. Na 
závěr bude proveden nový povrch komunikace a chodníků včetně 
osazení sloupů veřejného osvětlení.
Termín dokončení je do konce srpna 2020.
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Celkové náklady: cca 11, 5 mil. Kč, hrazeno z rozpočtu města

REKONSTRUKCE SKATEBOARDOVÉHO HŘIŠTĚ

Kolaudace proběhla 14. května 2020. Od tohoto dne ho tedy lze plně 
využívat. Nový areál splňuje veškeré předpoklady pro výkon boardo-
vých sportů a dalších příbuzných disciplín. 
Vojtěch Pohl, místostarosta Kralup nad Vltavou: „Skatepark je 
umístěn mezi stávajícími sportovišti (sportovní hala, bazén, hřiště 
na hokejbal) a společně s nimi tvoří jeden celek. Přínos rekonstruk-
ce tedy vnímám i s ohledem na tuto skutečnost.“
Zhotovitel: Mystic constructions spol. s r.o.
Celkové náklady: cca 3,4 mil. Kč. Město získalo ze Středočeského 
kraje finanční příspěvek na tuto investiční akci ve výši 300 tis. Kč. 
Z rozpočtu města byly hrazeny zbylé výdaje, a to ve výši 3,1 mil. Kč.
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Kralupy nad Vltavou mají historické zkuše-
nosti s povodněmi. Většina obyvatel na-

šeho města má jistě v živé paměti především 
ty poslední z roku 2013. Z toho důvodu bylo 
rozhodnuto, že stávající varovný systém, číta-
jící jak hlásiče, tak sirény, bude modernizován, 
zásadně rozšířen, a navíc zaměřen na predikci 
možného hrozícího nebezpečí.

Proto byl, za pomoci dotace OPŽP, celý sys-
tém posílen o další hladinoměry a srážkoměry, 
které jsou nyní nově umístěny i dále za hranice-
mi našeho správního území. Tímto budeme zís-
kávat přesnější informace s delším předstihem 
a budeme mít tedy více času na přípravu pro-
tipovodňových opatření či včasnou evakuaci 
ohrožených lokalit. 

Dále je třeba zmínit i zásadní modernizaci 
stávajících prvků celého systému. Dochází k vý-
měně hlásičů i celých sirén, tudíž bude ve měs-
tě lepší srozumitelnost hlášení. Po dokončení 
instalace dojde k sérii zvukových zkoušek, kde 
bude dobrá slyšitelnost ve vytipovaných lokali-
tách města dále dořešena. Systém tak nemusí 

být nutně využíván jen v případě živelných či 
jiných mimořádných událostí velkého rozsahu, 
ale např. i k pomoci v pátrání po osobách v sou-
činnosti s policií či dalšími složkami IZS.

Touto investiční akcí naše město přispěje 
k dalšímu zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, 
jež je vždy na prvním místě.

Realizace modernizace celého systému pro-
bíhá již od 3/ 2020 a předpoklad jejího dokon-
čení je v polovině 6/ 2020.

Od roku 2014 je to již třetí etapa modernizace 
celého varovného a monitorovacího systému.

FAKTA

Modernizace počítá se sto kusy bezdrátových 
hlásičů a sedmi elektronickými sirénami.
Nové hladinoměry jsou umístěny na Zákolan-
ském potoce v obci Okoř a Kováry. 

Srážkoměry byly instalovány v obci Zeměchy, 
Tursko, Kováry a Hostoun.

Elektronické sirény jsou umístěny na bu-
dovách Městského úřadu, HZS Středočeské-
ho kraje, v Přemyslově ulici, ZŠ Třebízského, 
městské policie, ZŠ 28. října, MŠ Dr. E. Be-
neše a dále na budovách OÚ Veltrusy a ZŠ 
Chvatěruby.

FINANCE

Dotaci poskytlo Ministerstvo životního prostře-
dí v rámci „Operačního programu Životního 
prostředí 2014–2020“ podporovaného z Fon-
du soudržnosti“.
Celkové náklady na modernizaci protipovodňo-
vého varovného a monitorovacího systému měs-
ta a ORP Kralupy nad Vltavou jsou 6 563 403 Kč.
Dotace činí 4 594 382 Kč.
Vlastní prostředky města Kralupy nad Vltavou 
činí 1 969 021 Kč.
Zhotovitel: VoiceSys s. r. o.

LUKÁŠ HODÍK, 
MANAŽER KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA

K aranténní opatření se začala projevovat 
zvýšeným množstvím produkované-

ho odpadu na veřejném prostranství. Tento 
dopad je znatelný především u venkovních 
malých košů na odpad, kdy některé z nich 
během dubna tohoto roku doslova přetéka-
ly. Nejednalo se o nějaký výpadek ze stra-
ny TSM, ale především o značné navýšení 
množství odpadu, který občané začali na 
venkovním prostranství produkovat. 

Příčiny tohoto stavu byly následující. 
Lidé se po postupném rozvolnění situa-
ce začali více scházet na venkovním pro-
stranství, přičemž veřejná občerstvení, re-
staurace a hospodská zařízení byly stále 
uzavřeny. V kombinaci s hezkým počasím 
tak veřejné prostranství zastoupilo tato za-
řízení a vzniklý odpad tak nekončil v těchto 
provozovnách, ale ve venkovních koších. 

Venkovních košů je ve městě roz-
místěno cca 350 ks, přičemž stan-
dardně jsou koše vyváženy 1–2x 
týdně dle toho, jak jsou vytěžovány. 
K dispozici na tuto práci jsou v sou-
časné době maximálně dva lidé a jed-
no až dvě vozidla. Tato intenzita vývozu 
je za běžné situace dostačující a jsou na ni 
nastaveny personální i strojní možnosti na-
ší organizace. Ke stavu, kdy dochází k pře-
plňování košů, však přímo přispívají také 
naši spoluobčané, kteří do nich často odlo-
ží nezmačkané PET lahve či obal od pizzy 
a často i jiný druh odpadu, který do tohoto 
zařízení ani nepatří. Odpadkový koš je tak 
plný během několika málo návštěv a poté 

čeká na příští vyvezení, které přijde třeba 
až za týden. Někteří bohužel neváhají a od-
hodí odpad vedle koše.

Dalším problémem je odložený ob-
jemný odpad u kontejnerových stání, 
který patří do sběrového dvora, tento 
odpad nyní svážíme 5x týdně po do-
bu 8 hod. Technické služby tak přichází 
o jednoho člověka a vozidlo, které by na-
stalé situaci značně pomohlo. 

Situaci nikterak nepomáhá ani letošní 
průběh počasí. Jde o to, že v minulých le-
tech investovalo Město Kralupy nad Vlta-
vou nemalé částky do výsadby nové zeleně, 
kterou je třeba v suchých obdobích, jako je 
toto, zalévat. Technické služby tak dostaly 
za úkol od vedení města vypomoci soukro-

mým firmám se zálivkami, jež jsou poměr-
ně časově náročné.

Především z výše uvedených důvodů tak 
nebylo možné na vzniklou situaci se skoko-
vým nárůstem odpadu personálně zareago-
vat. Jediným řešením tak bylo rozmísťová-
ní pytlů u košů na odpadky v místech, kde 
se situace s přeplněním opakovala.

Občany možná napadne, proč nevyužije-
me všech zaměstnanců. Ovšem situace ne-
ní nikdy tak jednoduše přímočará, jelikož 
každý má na starosti svou práci a jakéko-
li oslabení v jiné profesi by bylo okamžitě 
znát. Stížnosti by pak vznikaly na jiné ne-
provedené práce.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM KRALUPY N. VLT.

MODERNIZACE PROTIPOVODŇOVÉHO VAROVNÉHO A MONITOROVACÍHO SYSTÉMU MĚSTA  
A ORP KRALUPY NAD VLTAVOU ČÁST VIS A LVS

Úklid TSM během karantény
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V případě přeplněných kontejnerů či košů 
na směsný komunální odpad se můžete 
telefonicky i e-mailem obrátit na TSM.
Tel.: 315 726 589
E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Tříděným odpadem se zabývá odpadové 
hospodářství. Tel.: 315 739 944.
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VERONIKA KOSÁNOVÁ,
majitelka obchodu s obuví

Vládní opatření v důsledku nemoci co-
vid-19 zapříčinila pokles březnových tržeb 
o polovinu oproti únoru, a to v únoru neby-
la sezóna. Musela jsem zavřít provozovnu, 
i přestože byl umožněn osobní odběr přes 
výdejní okénko, tak zákazníci stejně moc 
nechodili. Někteří se báli, jiní nevěděli, že 
ta možnost existuje, někdo mě naopak ne-
chtěl obtěžovat. Je pochopitelné, že lidé v tu 
dobu měli nastavené zcela jiné priority. Při 
vší té smůle krize přišla v sezóně, kdy se 
měly začít prodávat jarní botky. A nebylo to 
jen o provozovně, ale chování zákazníků se 
projevilo také na nákupech v e-shopu, lidé 
se jednoduše báli a méně nakupovali. Přes-
tože e-shop fungoval, objednávky klesly. 
Prodejnu Spokonožka jsem mohla otevřít 
od 27. dubna. Přesto se počty zákazníků ne-
navýšily, jelikož již třeba nakoupili jinde na 
internetu, botky podědili atp.  V obchodě 
také nemohu být v klasickou otevírací do-
bu, protože mám doma syna, jenž nechodí 
do školky, neboť je zavřená. Na lidech je 
znát, že mají pořád strach.

KRISTÝNA RÁZKOVÁ, 
vizážistka

Období, které se pojí s covid-19, mi ze dne na 
den otočilo život o 360 stupňů. Já jsem na-
jednou přišla o práci a děti o vyžití ve školce. 
Pracuji jako vizážistka a vlasová stylistka. 
Převážně připravuji klientky na plesy, svat-
by, focení, a to vše se zrušilo. Musela jsem 
řešit lítostivé telefonáty s nevěstami, které 
musely rušit svatby, nebo přesunuly termíny 
na pozdější období. Dva měsíce jsem nepra-
covala a teď se život vrací pomaličku do za-
jetých kolejí. Věřím, že pro kolegyně, které 
teprve v minulých měsících začínaly, mohlo 
toto období být likvidační. Já měla štěstí, že 
na trhu jsem již několik let, moje jméno je 
mezi klientkami zavedené, a návrat do pra-
covního režimu není tolik těžký. 

DAN ŠPAČEK, 
kadeřník

Současná situace mi ukázala, jak důležité 
je mít čas sám pro sebe a rodinu. Uvědomil 
jsem si vlastně, že nelze pořád jen praco-
vat. Koronavirová krize mi určitě sáhla do 
peněz, ale podnikám tak, že se snažím mít 

vždy finanční rezervu. Co mě ale mrzelo, je 
fakt, že jsem musel sáhnout do peněz, které 
jsem šetřil pro sebe a svoji rodinu. Veškerá 
opatření jsem ale respektoval. Myslím, že 
karanténu vyhlásila vláda včas. Na druhou 
stranu mě ale naštvalo nespravedlivé roz-
volňování opatření. My kadeřníci jsme stále 
nemohli pracovat, ztráty se prohlubovaly, 
někteří klienti si dokonce mezitím našli  
jiné kadeřníky, kteří jim vyhověli i v do-
bě zavření. Naštěstí pro mě se většina lidí 
vrátila, za což jsem moc rád a společně se 
svými kolegy si vážíme našich klientů a je-
jich trpělivosti. Rozhodně se mi nelíbilo, že 
např. hobby markety byly otevřené týden 
před Velikonocemi, v nich se shromažďo-
valo tisíce lidí, jak jsme k tomuto přišli my, 
drobní podnikatelé? Věřím, že plno firem 
a živnostníků, hoteliérů, majitelů restau-
rací atp. se potýkají se skutečnými exis-
tenčními problémy, které mi naštěstí díky 
vlastní finanční rezervě nenastaly. Asi ka-
ždý podnikatel, živnostník by měl mít ně-
jakou tu rezervu, i když chápu, že ji nelze 
mít nekonečnou.

TÝM FITNESS CENTRA

Tuto situaci asi nikdo z nás nečekal. Uza-
vření fitness centra bylo nepříjemné nejen 
pro naše klienty, ale také pro zaměstnance 
a instruktory. V podstatě ze dne na den 
jsme uzavřely všechny sály a posilovnu. Na 
druhou stranu jsme situace využili k re-
konstrukci prostor a drobným úpravám 
v posilovně. Nechali jsme dokonce vymě-
nit okna, ale radost vystřídal vztek. Ně-
která okna a hlavní prosklené dveře nám 
vzápětí poškodil nějaký vandal. Oceni-

li jsme, že jsme mohli otevřít jako jedni 
z prvních, kterých se rozvolňování týka-
lo, ovšem za určitých podmínek (nošení 
roušek, uzavření sprch i šaten, omezený 
počet cvičících v sále…). Klienti se k nám 
do Orange Gym i přes daná omezení vrá-
tili. První týden otevření byl ještě trochu 
rozpačitý, roušky bylo nutné nosit i během 
lekcí, druhý týden se opatření rozvolnila 
ještě o trochu více, a to bylo také znát na 
počtech příchozích. Věříme, že situace bu-
de stále příznivější, na plac se vrátí všichni 
naši instruktoři a fitko bude plné pozitivně 
naladěných lidí. I přestože jsme, jako jiní, 
samozřejmě přišli o tržby, máme radost, 
že k nám mají klienti důvěru.

PAVEL KŠÁNA, 
majitel restaurace

Je to nejenom pro nás, ale pro všechny no-
vá zkušenost. Můžeme se připravovat na 
různé překážky a těžkosti podnikání, ale 
tato nastalá situace nemohla být nikým 
dopředu očekávána. Pokud je vám naříze-
no pozastavit činnost, je to opatření likvi-
dační pro všechny. Je pouze otázkou, jak 
dlouho je kdo schopný nést náklady a ne-
tržit. Pomoci od státu se nám ještě žádné 
výrazné nebo slibované nedostalo. Zato se 
nám dostalo velké pomoci od našich hos-
tů, tímto bych jim chtěl všem velice podě-
kovat. Máme otevřené výdejové okénko 
v restauraci Modrá Pasáž a zájem hostů, 
kteří nás chtějí podpořit a zároveň si chtějí 
objednat něco dobrého z naší nabídky, nás 
příjemně překvapil.

Vliv koronavirové krize na podnikání
■  Jak se dařilo, daří a bude dařit místním podnikatelům? Takto by se zjednodušeně daly prezentovat následující 
řádky, které jen z části reflektují dopady koronavirového stavu včetně i menších pozitiv, jež současná doba, možná 
trochu překvapivě, přináší. 
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Od 25. 5. jsme opět znovu spus-
tili plný provoz naší restaurace, sa-
mozřejmě za zpřísněných opatření. 
Od našich hostů máme velice pozitivní re-
akce, v podstatě všichni se netrpělivě tě-
šili na to, aby si kulturně z talíře a u stolu 
mohli vychutnat svůj oběd nebo večeři. Již 
před zahájením se nám brzy začala plnit 
rezervační kniha objednávek. Proto před-
pokládáme a doufáme, že v našem městě se 
velice brzy situace jak v našem oboru, tak 
i v ostatních vrátí k normálu.

EVA KLESOVÁ, 
IVETA FIDLEROVÁ, 
ředitelky rodinného centra

Koronavirová krize na nás, stejně jako na 
spoustu jiných organizací a firem, měla sa-
mozřejmě výrazný dopad a teprve ještě bu-
de mít. Ze dne na den jsme musely naše cen-
tra uzavřít a naše služby přestat poskytovat. 
Neznamenalo to ale, že bychom zavřely brá-
ny našeho centra a daly si nohy na stůl. Po 

prvním zorientování se v situaci jsme začaly 
řešit, jak bude vypadat svět kolem nás, jak 
budeme poskytovat naše služby v budouc-
nosti, jak dlouho celé omezení vlastně bude 
trvat a hlavně, co bude potřeba udělat pro 
návrat našich dětí k nám do školky a do kur-
zů. Bylo to velké množství přemýšlení, or-
ganizování, zařizování a příprav. Nemohly 
jsme jen tak sedět a nezachránit, co se dá. 
Hudební kurzy jsme rozjely online, to bylo 
asi nejtěžší, protože žádná z lektorek ne-
ní „ajťačka“. Nakoupit techniku, na kterou 
nám mimo jiné přispělo Město Kralupy nad 
Vltavou, a skloubit vše s dalšími pracovní-
mi aktivitami a s rodinou. Děti nám zůsta-
ly ze dne na den doma. Musely jsme vařit, 
učit se s nimi a k tomu pracovat ještě více 
než běžně. Školku jsme musely celou vyde-
zinfikovat a „modlit se“, abychom se mohly 
všichni co nejdříve vrátit, protože na provoz 
budovy jsou prostě náklady velké. Ale i tady 
zafungoval zdravý rozum a vedení města 
nám hned v začátku pandemie volalo, že 
nám odpustí nájem. Musely jsme se také 

umět rychle orientovat v neustálých změ-
nách, i dnes jsou některé věci stále nedoře-
šené a budou se pravděpodobně ještě měnit. 
Stejně tak, jako všichni, přijdeme o část fi-
nancí, protože na online výuku všichni žá-
ci nepřistoupili a za uzavření školky jsme 
školkovné nevybíraly. Ale věřím, že jsme 
na všechno již dnes připraveny a jsme rády, 
že máme naše děti zpátky a můžeme se jim 
plně věnovat. Samozřejmě, jako každá větší 
krize, nám i tahle ukázala, kde máme silné 
stránky, kde můžeme ještě přidat a také to, 
že máme skvělé klienty, kteří za námi stojí, 
a my jim stojíme za jejich podporu, čehož si 
moc vážíme. My jsme tak celou krizi prostě 
vzaly jako příležitost posunout se zas o kus 
dál. Zjistily jsme, že nám nechybí kreativita 
a schopnost přizpůsobit se, že když děláme 
práci z vnitřní motivace, jde všechno. Pro 
mě osobně to byla neopakovatelná zkuše-
nost, že moje holky jak z Hudby pro radost, 
tak z Centra D8 jsou, v tom nejlepším slo-
va smyslu, všeho schopné. A za to jim patří 
velké DĚKUJI.

S polu s manželem provozuji malé jazy-
kové studio v Kralupech a stejně jako 

většina podnikatelů jsme museli ze dne na 
den provozovnu uzavřít. 

Od prvního okamžiku mi bylo jasné, že 
je potřeba k nastalé situaci přistoupit ak-
tivně a najít rychlé řešení, jak všem studen-
tům, z nichž většina jsou děti školkového 
a školního věku, umožnit ve výuce pokra-
čovat. Online forma byla a stále je jediným 
řešením a po více než měsíci musím říct, že 
se tento způsob osvědčil.  

Jako vše má i online výuka své výhody 
i nevýhody. Vidím je nejen jako lektorka, 
ale i matka tří dětí školního věku, které se 
mnou zůstaly doma.

Jaké jsou tedy výhody? V první řadě umož-
ní plnohodnotné pokračování výuky po ob-
sahové stránce. Není potřeba nikam jezdit, 
takže šetří čas. Učitel i žáci mohou využít sdí-
lení obrazovky nebo informací na disku a jed-
noduše se podělit o materiály, jež potřebují. 
Lze použít nejen PC, ale i laptop, tablet či te-
lefon, což dělá tento způsob výuky velmi do-
stupným. U jazyků je důležité, že je zachován 
komunikativní způsob výuky. Za současného 

stavu je tu i další výhoda – žáci se mohou vi-
dět, popovídat si chvíli před hodinou, pokud 
se připojí o něco dříve, pozdravit se a alespoň 
na dálku být v kontaktu. V neposlední řadě 
je tu i výhoda pro rodiče, kteří nemusí trávit 
čas výukou dítěte. 

A nevýhody? Samozřejmě tu také jsou. Ja-
ko první bych zmínila kvalitu internetového 
připojení, která není všude stejná. Domác-

nosti mají různé poskytovatele internetu 
a služby se liší. Nicméně lze s tím pracovat 
a např. pro zlepšení kvality zvuku vypnout 
kameru. Další ne snad přímo nevýhodou, ale 
prostě faktem, je, že se přechod z prezenční 
výuky na online musel odehrát nesmírně 
rychle, takže nikdo neměl dost času si vše 
nejdřív vyzkoušet a připravit se na to. Ať už 
technicky, zprovozněním počítače, který se 
doma třeba moc nepoužívá, či pouze dušev-
ně. Ne každý je technický typ, jenž je nadšen 
z moderních aplikací.

Závěrem musím sama za sebe přiznat, 
že přes nesmírné množství práce navíc, 
které mě přechod na online výuku stál, 
mi přinesl i řadu nových pozitivních zá-
žitků a zkušeností. Např. jsem založila svůj 
vlastní kanál English time with Hanka na 
Youtube, abych žákům připravila kreativ-
ní aktivity navíc. Spousta z nich se oprav-
du vrhla na vyrábění a pečení a posílali mi 
fotky a psali, jak se jim to povedlo! To jsou 
krásné zážitky. A nesmím zapomenout na 
úžasné rodiče, kteří se moc snažili dětem 
výuku umožnit. Díky!
HANA HRUBÁ, PROVOZOVATELKA JAZYKOVÉHO STUDIA

Jak jsme začali podnikat na dálku

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat 
o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situa-
ci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na 
které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad a kteří splní všechny 
stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, přičemž platí, že 

podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, tedy v červnu 2021, a že půjčka musí 
být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje 
den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na 
tento program vyhradil 2,75 mld. Kč. HELENA FRINTOVÁ A JAN NOVÁČEK

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

BEZÚROČNÉ PŮJČKY STŘEDOČESKÝM PODNIKATELŮM
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D louhých 25 let se věnoval výrobě Kra-
lupského televizního zpravodajství 

(později v roce 2017 po ukončení „kabe-
lovky“ a přechodu na internetové vysílání 
již kralupskou televizi známe pod názvem 
Kralupy TV). V audiovizuální dílně Video-
-studio Krátký vzniklo za tuto dobu na cca 
8 500 reportáží mapujících život ve městě 
Kralupy nad Vltavou i za jeho hranicemi, 
stejně tak i několik úspěšných dokumen-
tů a filmů, ze kterých si připomínáme ty-
to: Historie Kralup nad Vltavou, Povodně, 
dokument o I. mistrovství světa juniorů 
v hokejbalu 2000, film Kralupy a okolí, 
Přestavba mlýnů na Technopark, Ankety 
Sportovce roku, Šibřinky, výročí Sokola aj.

ZBYNĚK KRÁTKÝ,
kameraman, režisér, střihač, 
narozen roku 1966 v Praze

Kralupské TV zpravodajství jsem dělal moc rád. 
Fotografování a natáčení bylo vždy mým koníč-
kem. Fotil jsem od mala, jakmile jsem se dosle-
chl, že se prodává cenově dostupná videokame-
ra, šetřilo se jen na ni. S první kamerou jsem 
natáčel svatby a jiné rodinné události. Od té 
doby jsem si pořídil ještě spoustu dalších video-
kamer, přičemž se díky dokonalejším technolo-
giím natáčení, stejně tak i střih, zjednodušova-
lo. Když přišla možnost natáčet KTZ, bral jsem to 
jako své životní poslání. Snažil jsem se všechny 
náměty zpracovat co nejlépe, všechny reportáže 
byly stejně důležité. Ale nejraději jsem natáčel 
rybáře, protože rybářství je můj koníček, a ha-
siče – rytíře moderní doby, kteří se vrhají tam, 
odkud jiní prchají, těm patří můj obdiv stejně ja-
ko mnoha dalším. Natáčení přinášelo ohromné 
množství nových zážitků, zkušeností, pěkných 
záběrů i seznámení se zajímavými lidmi, ale sa-
mozřejmě byly i problémy a překážky (spíš byro-
kratického rázu). Byla to parádní činnost a jsem 
rád, že jsem ji mohl vykonávat. Díky všem spolu-
pracovníkům, divákům a nyní i čtenářům, kteří 
čtou tyto řádky. Zdravím vás, ale příště vás radě-
ji natočím, já na to psaní moc nejsem.

Po pětadvaceti letech nastupuje po Zbyň-
ku Krátkém stejně pracovitý Jan Hru-
šovský, jenž přebírá štafetu s nasazením, 
energií a především s novým přístupem. 
Honza není ve svém oboru žádným nováč-
kem, ke kralupskému televiznímu vysílání 
si přičichl už jako středoškolák, fajnšme-
kr, který se rozhodl své „amatérské“ zku-
šenosti povýšit na profesionální úroveň, 

a proto po maturitě pokračoval ve stu- 
diích na Vyšší odborné škole publicistiky 
v oboru kamera a střih. Zkušenosti na-
sbíral v celoplošných médiích (TV Prima, 
Novinky.cz) i metropolitní televizi TV Pra-
ha. Jako nový vedoucí Kralupy TV chce 
především rozšířit cílovou skupinu diváků 
a zvýšit sledovanost zpráv. „Televize je už 
několik let pouze na internetu, proto bu-
de potřeba tomu přizpůsobit i její náplň. 
Chceme zprávy vizuálně i obsahově mo-
dernizovat, věnovat pozornost tématům, 
která se v Kralupy TV zatím neobjevila, 
a více brát ohled na to, co diváky zajímá 
a co od televize potřebují,” popisuje své 
plány J. Hrušovský.

Více v rozhovoru v letním dvojčísle

ZPOZA I PŘED  
KAMEROVÝM HLEDÁČKEM

JANA KRÁTKÁ 

Na výrobě Kralupského televizního zpra-
vodajství jsem s manželem spolupracovala 
velmi ráda. Byla to pro nás zpočátku vý-
zva, ale zároveň hezká a zajímavá tvůrčí 
činnost. Vždy jsem u manžela obdivova-
la jeho nadšení pro věc, neutuchající elán 
a maximální nasazení. Byl přísný k sobě, 
ke mně i ke všem svým spolupracovníkům. 
Já jsem se ho snažila mírnit a zároveň po-

máhat, kde se dalo. Díky výrobě zpravo-
dajství jsme poznali blíže život v našem 
krásném městě a spoustu skvělých lidí, 
kteří zde žijí. 

Jsem vděčná za to, že jsem mohla tu-
to činnost vykonávat, a ráda bych podě-
kovala všem lidem, s jejichž pomocí se 
nám dařilo ztvárňovat příběhy z naše-
ho města. S manželem jsme se snažili, 
aby naše reportáže byly objektivní, pes-
tré a zajímavé pro diváky, ale podvědo-
mě také o to, abychom negativní zprávy 
z celostátních médií poněkud vyvažovali 
o něco příjemnějšími kralupskými udá-
lostmi. Omlouváme se všem, jež jsme kdy 
zklamali, ne vždy se vše podaří, ale po-
hnutky byly čisté. Velice děkujeme všem, 
s nimiž jsme měli možnost spolupraco-
vat, kteří nás podporovali, dodávali no-
vou inspiraci, když bylo třeba, nebo jen 
podpořili dobrým slovem. Děkujeme také 
představitelům města, radním, zastupi-
telům a dalším pracovníkům města, jež 
nám ochotně zodpovídali dotazy, vše vy-
světlovali a podávali potřebné informace. 
Děkujeme i všem divákům a příznivcům 
zpravodajství, pro které nám bylo ctí a ra-
dostí přinášet nové reportáže. 

Přejeme hodně úspěchů našim následov-
níkům, Honzovi Hrušovskému a jeho kole-
gům. Těšíme se na nové hlasy, které budou 
komentovat události z města, na nové tvá-
ře i nový styl reportáží. Už bylo zapotřebí 
změny, jež je součástí života!

Kralupské televizní zpravodajství     má po 25 letech nové vedení
■  Kralupské televizní zpravodajství neboli KTZ bylo založeno v březnu 1995. V té době  
v nově vzniklých zákonech byla podchycena povinnost poskytnout občanům kanál pro 
lokální vysílání z daného města. Této výsady se tehdy ujal Zbyněk Krátký.

Jindřich Kohm: „Vidět Zbyňka Krátkého s mikrofonem v ruce bylo vždy vzácné. Že by 
to zapříčinil respekt ze zbraně v držení nynější šéfredaktorky Zpravodaje Karmely 
Spejchalové, dlouholeté redaktorky Kralupského televizního zpravodajství? Fotografie 
byla pořízena v roce 2012 na natáčení reportáže o akci Test odolnosti.“
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SPOLUPRACOVNÍCI

MILOSLAV HLAVSA 

Krátce vzpomenu na počátky televizního 
vysílání v Kralupech. V rámci slučování 
sítí se na pražskou hlavní stanici připojila 
i okolní města – Neratovice a Kralupy nad 
Vltavou. A právě Kralupy byly jednou věcí 
přínosem. Už od počátku devadesátých let 
tam vznikalo videozpravodajství. Středo-
bodem výroby se stal byt v jednom z pane-
lových domů v Lobečku. Tam to vše začalo. 
Nejdřív na VHS, posléze na digitální kame-
ru. Zprvu komerční videorekordéry, pozdě-
ji digitální záznam a počítačové zpracování. 
Ale především stovky kilometrů naježdě-
ných během týdne, a to vše jen po Kralu-
pech a jejich okolí. Protože žádná reportáž 
nevznikne bez ježdění a natáčení. A také to 
člověk nemůže dělat sám, takže se do toho 
zatáhne manželka, postupně i dorůstající 
děti. Uplatní se zkušenosti z fotografování 
a natáčení na svatbách, protože, i přes opo-
vrhování profesionálními kameramany, se 
na nich člověk nejvíc naučí.

Stejně tak se postupně drtivá většina 
skříněk v bytě stane úložištěm kazet, ba-
terií, nabíječek, brašen, kamer a část ložni-
ce se změní ve střižnu. Mnoho hodin jsem 
takto se Zbyňkem strávil. Když jsme museli 
něco dodělat (v televizní praxi velmi častá 
potřeba), dělo se tak často i v noci. Není di-
vu, že celá rodina uvítala, když se veškerá 
ta technika přestěhovala do suterénu do-
mu, do pronajatého „krytu“, do místností, 
odkud vzešly diskuzní pořady a natáčely 
se spojovací texty před zeleným pozadím.

KARMELA SPEJCHALOVÁ

Také já se mohu řadit mezi spolupracov-
níky Zbyňka Krátkého a jeho ženy. Začí-
nala jsem jako vysokoškolačka v prvním 
ročníku, bez žádných zkušeností s psaním 
reportáží, správným držením mikrofonu 
či mluvením na kameru. Ale Zbyněk mě 
přesto přijal, pro mě to byla výzva. Kaž-
dé natáčení tak bylo zážitkem. Srdcovka-
mi byly ty o tzv. železném muži, jak závod 
s oficiálním názvem Test odolnosti Zby-
něk rád nazýval. Natáčení tohoto závodu, 
který v extrémních podmínkách prověřo-
val připravenost a výkonnost složek IZS, 
byl pro mě opravdovou radostí a výletem 
zároveň. Není se čemu divit, vždyť pro-
bíhal v krásném prostředí Kokořínska, 
dohromady třikrát se mi poštěstilo být 
obklopena voňavými lesy, romantickými 
skalními městy a zástupem statných mužů 

(ale i žen), ze kterých adrenalin tryskal do 
všech stran. Připadala jsem si jako v ráji, 
což jsem ostatně také byla, jelikož obec 
Ráj skutečně na Kokořínsku existuje. Ta-
to natáčení patřila k těm akčním, do auta, 
z auta, do útrob skal, na vrchy kopců, do 
hlubin lesů (dokonce jsem měla možnost 
obléknout si „mundůr“ těžkooděnců), a to 
vše s mikrofonem v ruce, kamerou na ra-
meni a připraveností odchytit vyčerpa-
ného závodníka před nebo po vykonání 
disciplíny. Cestou na Harasov, základnu 
a konec závodu, jsme rovněž měli se Zbyň-
kem možnost probrat kde co, v tom je, kro-
mě perfektně vyvinutého kameramanské-
ho jestřábího oka, rovněž odborník. Začít 
u vejce a skončit u slepice, to umí snad jen 
on. Díky za to a za každé natáčení, zkuše-
nost i zážitek zároveň!

JINDŘICH KOHM 

Patřím k lidem, kteří se Zbyňkem v různých 
rolích byli v intenzivním kontaktu od po-
čátku vysílání KTZ. Stál jsem za mikrofo-
nem na obou stranách, nejdříve jako zpo-
vídaný, posléze jako redaktor, scénárista, 
produkční i režisér. Když započtu i deset 
let Sportovce Kralup, dali jsme dohroma-
dy na pět set příspěvků. Vždycky mě bavil 
Zbyňkův zápal a nadšení pro věc. Nikdy 
nezapomenu na několikatýdenní stříhání 
dokumentu o Mistrovství světa v hokej-
balu (2000) ve Zbyňkově studiu v pane-
láku v Lobečku, které měl tehdy v ložnici. 
Jeho empatická manželka Jana s velkým 
pochopením spala spoustu nocí v obývá-
ku na gauči, aby dva šílení chlapi v emoč-
ním tvůrčím rauši mohli vytvořit dílo, jež 
svým významem překročilo hradby České 
republiky (více v prázdninovém Zpravoda-

ji). Také nezapomenu na natáčení hudeb-
ního videoklipu v roce 2007 na zřícenině 
hradu Týřov, pilotního projektu kapely Bra-
trstvo Luny (21 000 zhlédnutí na YouTube). 
Zbyňka jsem před natáčením upozornil, 
že budeme muset „kousek dojít“. Ale že to 
budou tři kilometry v takovém těžším te-
rénu pro transport techniky už jsem jaksi 
nedodal. Klobouk dolů před Zbynďou, s ja-
kým přehledem, chutí a nadšením dal celý 
natáčecí den, jak rychle v tvůrčím zápalu 
zapomněl, že mě chtěl v ranních hodinách 
„zabít“. Nikdy jsem to neřekl veřejně, ale 
jako milovník metafor vidím Zbyňka jako 
Hagrida z Harryho Pottera – velký rozcu-
chaný muž, s velkým srdcem, který se vždy 
snažil nenechat nikoho ve štychu. 

PAVEL RYNT 

Pro propagaci samosprávy a pro informo-
vanost občanů dělal pan Krátký maximum, 
vždy byl velmi obětavý. Když začínal, byla 
média, jak se říká, ještě v plenkách. Pan 
Krátký pokaždé pracoval s chutí, s níž se 
věnoval nejrůznějším tématům počínaje 
výstavou chovatelů, přes schůzi hasičů, sa-
mozřejmě až po zprávy z radnice. Začátky 
vysílání, si myslím, měly dobrou sledova-
nost, lidé chytali zpravodajství na kabe-
lovce a zajímali se o dění ve městě. Zprvu 
jsme spolu u některých reportáží ladili, co 
vše je vhodné vysílat. Tehdy natáčel vše od 
A až do Z a postupně se naučil vyhmátnout 
to podstatné. Radnici pomohl i v tom, když 
natáčel o nepořádku ve městě a ničení ve-
řejného majetku, přesně takovéto reportáže 
měly i výchovný charakter.

Kralupské televizní zpravodajství     má po 25 letech nové vedení

Zbyněk Krátký za 25 let své činnosti zasvětil do televizního řemesla celou řadu 
spolupracovniků, a to zejména na postech redaktorů a redaktorek, kamery i střihu.  
Jako svého nástupce si Zbyněk Krátký vychoval Jana Hrušovského, na fotografii vlevo  
ve Zbyňkově studiu v roce 2009. 

Rozšířený text na www.kraluspkýzpravodaj.cz
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■  Radní města posuzovali žádosti do 50 tis. Kč. Přidělené dotace do kultury a sportu:

■  Na zastupitelstvu města, které se konalo 27. dubna, odhlasovali kralupští zastupitelé přidělení programových dotací na podporu 
zájmových aktivit na rok 2020. V jejich kompetenci je jednat o částkách přesahujících 50 tis. Kč. Uspokojeny byly tyto žádosti:

ŽADATEL PROJEKT ČÁSTKA

Jana Bálková
Podpora letních příměst-
ských a mimoměstských 
tenisových kempů

 20 000 Kč 

Jiří Veselý 
Příměstské kempy  
(2 fotbalové, 1 pohybový 
kemp)

 40 000 Kč 

KROK – Kralupská 
Občanská komunita, z.s.

Podpora a rozvoj činnosti 
Krok

40 000 Kč 

Markéta Wagnerová Kralupský talent  45 000 Kč 

Milan Junášek Kralupský Open Mic 45 000 Kč 

Markéta Hrdinová
Musicfest – 20. ročník – 
jubilejní 

50 000 Kč

TJ Kralupy, z.s. – KČT
Turistické pochody  
pro veřejnost

 50 000 Kč

ŽADATEL PROJEKT ČÁSTKA

Hudba pro radost, z.s. Zajištění online výuky 5 000 Kč 

Loutkový soubor Rolnička Podpora činnosti loutkového souboru Rolnička 6 000 Kč

Centrum D8, o.p.s. Netradiční Mikulášská nadílka 6 000 Kč

InGarden, z.s. Humoristická výstava Pavla Kantorka 8 000 Kč

Marek Ptáčník Podpora šipkařského týmu Krkavci Kralupy 8 000 Kč 

Alena Trousilová Podpora činnosti klubu seniorů 8 500 Kč

Jaroslava Veselá Veselý kroužek 13 500 Kč 

Charita Kralupy nad Vltavou Letní tábor Lhotka 14 000 Kč

Jaroslav Melich Klubové činnosti pro seniory města Kralup 17 000 Kč 

Spolek rodáků a příznivců města Podpora spolků pro starší občany a aktivity pro seniory 17 000 Kč

Základní kynologická organizace Kralupská ťapka 2020 17 000 Kč

Český svaz chovatelů Činnost ZO ČSCH 18 000 Kč

Aneta Kalivodová Mimoměstský tábor Pikomat 20 000 Kč

Človíček RaD Letní dětská rekreace – Detektivní cesta kolem světa 20 000 Kč

Myslivecký spolek Kralupy - Nelahozeves Vypouštění drobné zvěře 20 000 Kč

TJ Sokol Zeměchy, z.s. Dětský den v areálu TJ Sokol Zeměchy 20 000 Kč

Vlasta Brixová Senior Minichor 20 000 Kč

Výzkumný ústav pro hnědé úhlí, z.s. Kralupy – čisté město 2020 20 000 Kč

Denys Luksík Příměstský fotbalový kemp Denyse Luksíka 22 000 Kč

LMŠ Kulíšek, z.s. Zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek 25 000 Kč

Kruh přátel Prahy, o.s. Kruh přátel Prahy – činnost 26 000 Kč

Český rybářský svaz, m.o. Kralupy nad Vltavou Péče o děti a mládež při ČRS 30 000 Kč

Eva Slámová Letní dětský tábor 30 000 Kč

Klára Kloučková Galerie VK37 pro rok 2020 30 000 Kč

Divadelní spolek Scéna Kralupy Scéna Fest 2020 30 000 Kč

PhDr. Radomír Dvořák Kralupští žesťoví sólisté 34 000 Kč

TSK MLS, z.s. Činnost TSK MLS pro rok 2020 30 000 Kč

Pobočný spolek Svaz Diabetiků ČR Diabetici v pohodě a ve zdravém pohybu 35 000 Kč

Komorní orchestr Dvořákova kraje Finanční podpora činnosti Komorního orchestru Dvořákova kraje 40 000 Kč

Taneční a pohybové studio Zuzany Štarková Taneční koncert 40 000 Kč

Hudba staví chrámy, z.s. Soubor koncertů na podporu obnovy tradice v Zeměchách 40 000 Kč

Charita Kralupy nad Vltavou Kralupské vinobraní 45 000 Kč

Dvořákův komorní sbor Kralupy Hudební velikán Bohuslav Martinů  50 000 Kč

ŽADATEL PROJEKT ČÁSTKA

Michal Pomahač Unity Rage Festival  55 000 Kč

Divadelní soubor Scéna 
Za Vodou 2020 – 
Divadelní festiválek  
20. ročník

60 000 Kč 

Junák – český skaut 
středisko Střelka

Skautské letní tábory 
2020 

60 000 Kč

Kralupské hudební 
sdružení, z.s. 

Hudební festival 
Bluegrass Advent – 23. 
ročník + Country Mikuláš

60 000 Kč 

Společnost pro rozvoj 
Dvořákova gymnázia  

Akce pro veřejnost, 
kroužky a aktivity 
studentů při DG a SOŠE 

60 000 Kč 

Veronika Jedlinková
Country saloon  
se skupinou Rangers Band

70 000 Kč

Kruh přátel hudby 
Kralupy nad Vltavou

Kruh přátel hudby –  
48. ročník A. Dvořáka

80 000 Kč
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ŘEDITEL/ ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE MĚSTA „SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
MĚSTA KRALUPY  
NAD VLTAVOU, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE“
Nástup: ihned, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle 
nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb. 
(zákoník práce).

REFERENT ODBORU REALIZACE INVESTIC 
A SPRÁVY MAJETKU MěÚ KRALUPY NAD 
VLTAVOU
Nástup: dle dohody 

Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).

ENERGETICKÝ MANAŽER MĚSTA KRALUPY 
NAD VLTAVOU 
Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle naříze-
ní vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU 
– agenda silničního hospodářství a speciální stavební úřad

nástup: ihned, popř. dle dohody.

Platové zařazení: platová třída 10, dle 
nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném 
znění, a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník 
práce). 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ A SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ 
ÚŘAD, V RÁMCI ODBORU VÝSTAVBY 
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
MěÚ KRALUPY  
NAD VLTAVOU 
Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 10, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Lhůty pro podání přihlášek: do 30. 6. 2020. Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.

K ralupské koupaliště běžně otevírá  
1. června na Den dětí, letos ale bude 

muset zahájení sezóny odložit. Na koupa-
lišti probíhá příprava na letní sezónu stejně 
jako každý rok. „Jelikož nevíme, kdy vláda 
umožní otevření koupališť ani za jakých 
podmínek bychom mohli provoz zahá-
jit, nemohu se vám k dané problematice 
více vyjádřit,“ říká Vladimír Lánský, za 
společnost provozující koupaliště a krytý 
bazén v Kralupech nad Vltavou, a dále do-
dává: „Otevření našeho koupaliště a s tím 
spojené náklady na čerpadla, úpravu vody 
apod. není levná záležitost. Z tohoto důvo-
du tyto energeticky nákladné technologie 
nejsou ještě spuštěny. Stejně jako ostatní 
sledujeme aktuální stav i epidemiologic-
kou situaci, až budeme mít dostatek infor-

Otevření koupaliště se odkládá
mací a budeme moci bez problémů otevřít, 
uveřejníme tuto informaci na našich webo-

vých stránkách a facebookovém profilu.

@sportKralupy www.sportkralupy.cz
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Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
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C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
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C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black
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střípky z linky 156 � 
u 22. 4. v 12:04 hod. na sl. mobil přijato 
oznámení, že na parkovišti v areálu zimního 
stadionu leží na zemi muž. Hlídka se za použití 
VRZ dostavila na místo, kde zjistila, že se jedná 
o muže, který je ve zjevně podnapilém stavu. 
Neměl viditelné známky zranění a s hlídkou 
komunikoval. Z důvodu podezření na intoxikaci 
alkoholem byla na místo prostřednictvím DS MP 
přivolána RZS. Po příjezdu RZS muž ošetření 
odmítl a z místa odešel.

u 22. 4. v 15:16 hod. na l. 156 oznámil pan L., že 
se na sídl. Hůrka za domem s č. p. 1040 pohybuje 
skupina mladistvých osob a ničí městskou zeleň. 
Hlídka na místě zaznamenala dívku, která se 
přiznala, že vytrhala 14 ks okrasných květin. 
Mladistvá byla hlídkou poučena, že se dopustila 
přestupku poškození cizí věci. Z tohoto důvodu 
byla celá věc předána na MěÚ k dalšímu šetření 
a o celé věci byl informován OSPOD v místě 
trvalého bydliště mladistvé.

u 22. 4. v 15:38 hod. přijala DS MP žádost OO 
PČR o součinnost při hledání osoby, která by měla 
ležet v kolejišti vedoucího podél ul. Podřipská. 
Hlídka MP zaznamenala v kolejišti ženu, kterou 
ihned odvedli z kolejiště do bezpečného 
prostoru. Žena hlídce uvedla, že je pod vlivem 
alkoholu, omamných a psychotropních látek. 
Hlídka OO PČR se dostavila na místo a celou 
věc si převzala k dalšímu šetření.

u 24. 4. v 21:25 hod. na l. 156 přijato oznámení 
muže, jenž uvedl, že z rybníku v Zeměchách vytáhl 
rybáře, kterého tam viděl spadnout. Hlídka MP 
se neprodleně dostavila na místo, kde se spojila 
s oznamovatelem a uvedeným rybářem. Rybář 
byl ve zjevně podnapilém stavu, bez viditelných 
známek zranění a s hlídkou komunikoval. Hlídkou 
MP byla před příjezdem RZS rybáři poskytnuta 
termofólie. Provedená orientační dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla 
pozitivní, s výsledkem přes dvě promile alkoholu. 

RZS byl rybář převezen do nemocnice. Hlídka MP 
zaznamenala mezi věcmi rybáře také střelnou 
zbraň s municí, která byla neprodleně hlídkou 
z důvodu bezpečnosti všech osob zajištěna 
a následně předána hlídce PČR, jež se na místo 
dostavila. Zbylé věci byly uschovány na služebně 
MP, kde si je rybář po propuštění z nemocnice 
v následujících dnech vyzvedl.
MP – Městská policie
DS – dozorčí služba
VRZ – výstražné rozhlasové zařízení (výstražné 
světelné a zvukové zařízení)
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ – Městský úřad
OSPOD – odbor sociálně-právní ochrany dětí
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

■  Vloupání do obydlí je 
nejrozšířenější majetkovou trestnou 
činností, a to především v období 
letních prázdnin.

Z ejména před odjezdem na dovolenou je 
potřeba věnovat pozornost zabezpečení 

vašeho domova.
Prevence vloupání je téma, kterému se 

věnuje odbor prevence kriminality Mini-
sterstva vnitra, Policie ČR a další organi-
zace. Ze statistik Policie ČR vyplývá, že 
pachatelé se do obydlí dostávají nejčastě-
ji vstupními dveřmi, okny, přes balkony 
a sklepy. Proto je zapotřebí dbát na zabez-
pečení svého majetku. 

Na webu stopvloupani.cz je uvedeno ně-
kolik zásadních rad, jak snížit riziko vlou-
pání do obydlí. Jedno z nejdůležitějších 
opatření je neupozorňovat na nepřítom-
nost. Svou nepřítomnost nesdělovat na 
sociálních sítích a o svém odjezdu infor-
movat jen lidi, kterým věříte. Můžete také 
požádat důvěryhodnou osobu, aby v době 
vaší nepřítomnosti dohlédla na vaše obyd-
lí. Obecně platí, že je dobré udržovat dobré 
vztahy se sousedy a všímat si podezřelých 
osob pohybujících se v blízkosti vašeho 
obydlí. 

Při odchodu z domova vždy uzamykejte 
dveře a uzavírejte všechna okna. Nejdraž-
ší cennosti uschovávejte v trezoru. Pokud 
jej nevlastníte, uchovejte cennosti v domě 
na takových místech, kde by je pachatelé 

trestné činnosti nehle-
dali. Mnoho firem na-
bízí k zabezpečení elek-
tronické zařízení, které 
mohou v nepravidelných 
intervalech zapínat svět-
la a televizi, čímž vytváří 
zdání, že byt je obydlen. 

Prostor kolem domu 
udržujte tak, aby byl přehledný. Zeleň by 
neměla zakrývat objekt tak, aby umožňo-
vala zloději se za ní ukrýt. 

Zámky k zabezpečení obydlí nakupujte 
pouze u certifikovaných prodejců a v pro-

dejně zámečnictví. Prodejce by měl nabí-
zet komplexní služby a mít dobré reference.
Zdroj: www.stopvloupani.cz

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

Prevence před vloupáním – Nechte 
si překvapení na dovolenou
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Bourák
Česko, komedie, 2020, 12+, 110 min.

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, 
věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho 
má plné zuby. Ale i srdce.

Zapomenutý princ
Francie, komedie, dabing, 2020, 103 min.

Všechno v Djibiho (Omar Sy) životě se točí kolem jeho milované 
sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec samoživitel nikdy nepřijde 
pozdě na jejich večerní pohádku. Každou noc, když Sofia usíná, 
ji bere do „Pohádkolandu“, smyšleného filmového studia, kde se 
stávají hlavními hrdiny světoznámých dobrodružných filmů, v nichž 
má Djibi hlavní roli prince Krasoně. O pět let později se ze Sofie 
pomalu stává puberťačka, příběhy jejího otce jí už tak neberou 
a Djibi je ve své roli prince vyměněn…

V síti
Česko, dokument, 2020, 15+, 100 min.

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních sexuálních pre-
dátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání 
dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na 
sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých 
dívek online. 

V síti: Za školou
Česko, dokument, 2020, 12+, 100 min.

Speciální verze filmu V síti určená pro diváky už od 12 let.

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz; předprodej: 315 726 101 Kino Vltava

PROGRAM KINA ČERVEN
Pokladna otevřena Po – Pá 15:30 – 20:00, o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první 
projekce. Vstupenky v prodeji i online na kasskralupy.cz.

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

2. út 19:00 Ženy v běhu 100Kč

3. st 19:00 Tenkrát v Hollywoodu 100Kč

4. čt 19:00 Spider-man: Daleko od do-
mova 2D/ D 100Kč

5. pá
17:00 Mizerové navždy 100Kč

20:00 1917 100Kč

6. so

14:30 Jak vycvičit draka 3 2D/ D 100Kč

17:00 Případ mrtvého nebožtíka 100Kč 

20:00 V síti 100Kč

7. ne

14:30 Ježek Sonic 100Kč

17:00 Dolittle 2D/dab. 100Kč

20:00 Příliš osobní známost 100Kč

9. út
15:00 KINO SENIOR – Chlap na 

střídačku 60Kč/ 130Kč

19:00 V síti 100Kč

10. st 19:00 Vlastníci 110Kč

11. čt 19:00 Bourák 130Kč

12. pá
17:00 Jumanji: Další level 2D/ D 100Kč

20:00 Ženy v běhu 100Kč

13. so

14:30 Ledová sezóna: Ztracený 
poklad 2D/ D děti 110Kč/ 130Kč

17:00 Gentlemani 100Kč

20:00 Bourák 130Kč

14. ne

14:30 Jak vycvičit draka 3 3D/ D 100Kč

17:00 Bourák 130Kč

20:00 Nabarvené ptáče 100Kč 

16. út 19:00 Bohemian Rhapsody 100Kč

17. st 19:00 V Síti 100Kč

18. čt 17:30 Máme doma ADéHáDě ZDARMA

19. pá
17:00 Ježek Sonic 2D/ D 100Kč

20:00 Parazit 100Kč

20. so

14:30 Ledová sezóna: Ztracený 
poklad 2D/ D děti 110Kč/ 130Kč

17:00 Zapomenutý princ 2D/ D 110Kč

20:00 Bourák 130Kč

21. ne

14:30 Ježek Sonic 2D/ D 100Kč

17:00 Bourák 100Kč

20:00 Příliš osobní známost 100Kč

23. út
15:00 KINO SENIOR – Karel Svo-

boda: Šťastná léta senioři 60Kč/ 130Kč

19:00 V Síti 100Kč

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

24. st 19:00 Bourák 130Kč

25. čt 19:00 Vlastníci 110Kč

26. pá
17:00 Ježek Sonic 2D/ D 100Kč

20:00 Joker 100Kč

27. so

14:30 Jumanji: Další level 2D/ D 100Kč

17:00 Zapomenutý princ 2D/ D 110Kč

20:00 Bourák 130Kč

28. ne

14:30 Ledová sezóna: Ztracený 
poklad 2D/ D děti 110Kč/ 130Kč

17:00 V síti: Za školou 100Kč

20:00 Poslední aristokratka 100Kč

30. út 19:00 Bourák 130Kč

kino nehraje 8., 15. a 22.

Městská KNIHOVNA ČERVEN
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

Vážení čtenáři, jestliže jste nestihli vrátit knihy 
zapůjčené před uzavřením knihovny 13. března, 
upozorňujeme vás, že výpůjčky byly prodlouženy  
do 3. června. Prosíme vás o vrácení dokumentů nebo 
o prodloužení výpůjček prostřednictvím čtenářského 
konta, pokud vám to systém umožní.

Od 1. června bude knihovna otevřena v běžných provoz-
ních dnech. Sobotní provoz oddělení pro dospělé bude 
zahájen 6. června. 
Návštěvu studovny si rezervujte na tel.: 315 729 554.
Jestliže se v prostorách knihovny nechcete zdržovat, 
na požádání vám připravíme balíček knih k vyzvednutí. 

Seznamy můžete zasílat na detske@knihovnakralupy.cz  
a dospele@knihovnakralupy.cz.

V knihovně se budou i nadále dodržovat platná a do-
poručená hygienická opatření, na která jsou při vstupu 
do půjčoven upozorňováni také čtenáři. Přijďte si vybrat 
z nových knih a audioknih. Těšíme se na vás. 
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna otevřena Po – Pá 15:30 – 20:00. O víkendu 
a svátcích hodinu před začátkem první projekce v kině. 
Tel.: 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět 
do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. Vstupenky i na kasskralupy.cz.

ČERVEN

Úterý 16. června  19:00

TANČÍME
Příjemné setkání  s krásnými melodiemi v podání Mar-
kéty Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70,-, 120,- pár

Středa 17. června  16:30

ČAJ O PÁTÉ
V tuto červnovou středu oslavíme jubilejní 50. Čaj 
o páté. Přijďte si užít milou atmosféru, zatančit si a po-

sedět se svými přáteli a písní v podání Kozelkovy troj-
ky. Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,-

Čtvrtek 18. června  17:30   

MÁME DOMA ADéHáDě
Rady pro unavené rodiče dětí s ADHD
Jedinečná příležitost jak získat radu pro všechny una-
vené rodiče dětí s hyperaktivitou a ADHD. Pozvání na 
besedu/ přednášku přijal přední odborník Mr. Julius 
BITTMANN, který vám odpoví na vaše dotazy a trápení.
Kinosál KD Vltava Vstup ZDARMA

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ – PODZIM ZIMA:
15:00 – 16:35 ...................................................................................................................... super pokročilí

16:05 – 17:40 .........................................................................................mírně pokročilí + středně pokročilí

7. 6., 14. 6., 21. 6. (POUZE DOSPĚLÍ)
16:00 ................................................................................................ Pokračovací taneční kurzy pro mládež  

18:00 .....................................................................................................Základní taneční kurzy pro dospělé

19:10 .....................................................Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – mírně a středně pokročilí

20:20 .................................................................... Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – super pokročilí

Výstava obrazů Anny Moudré „Malování s radostí“ je prodloužena do konce června. 
Otevřena je v pracovní době kanceláře KD Vltava a během akcí kulturního domu.

CHYSTÁ SE 11. ROČNÍK KRALUPSKÉHO TALENTU 
– pěvecké přehlídky mladých nadaných zpěvaček  
a zpěváků. Opět se připravují dua i tria a účinkující se 
kromě zpěvu věnují stále více i choreografiím.
Kdo má zájem se do přehlídky přihlásit, ať napíše na 
e-mail wagnerova.marketa@email.cz.
Máte se na co těšit! Přijďte nás podpořit a sami se 
pobavit 25. 10. 2020 ve 14:00 hod. do KD Vltava.
V letošní  porotě přislíbili účast Michal Malátný, David 
Gránský a Petr Kolář.

 CHARITA 
KRALUPY NAD VLTAVOUCharita

Kralupy n./Vlt.

                                POŘÁDÁ

LETNÍ CHARITNÍ BLEŠÁK

KDY:      čtvrtek 11.6. 2020
             09:00-16:00

KDE:     Sekáč Šuplík
             Sokolská 139

             Sekáč Šuplík
             Tylova 735  

      Velký výběr - ceny nízké

2020

Přijímací řízení do Základní umělecké 
školy v Kralupech nad Vltavou 

pro školní rok 2020/ 2021

Termín: 8. – 17. června 2020
(všechny umělecké obory, 
vždy v odpoledních hodinách)

Průběh talentových zkoušek:

} Zájemce o vzdělávání zašle nejpozději do 10. června 
2020 (pokud tak již neučinil) výhradně elektronickou při-
hlášku, kterou nalezne na adrese https://www.zuskralupy.
cz/prihlaska/.

} Přijímací řízení bude probíhat prezenční formou, tedy osob-
ně. V odůvodněných případech bude možné zkoušku vykonat 
i formou distanční (prostřednictvím elektronických médií).

} Všem zákonným zástupcům se ozveme telefonicky a do-
mluvíme termín a čas zkoušky, zároveň jim sdělíme podrob-
nosti o průběhu a obsahu zkoušky. 

} Vytvoříme takové podmínky, abychom splnili veškerá bez-
pečnostní a hygienická nařízení.
 Těšíme se na shledanou!
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Od  11. 5. 2020 je muzeum v Kralupech 
OPĚT OTEVŘENO, ovšem s určitými hygie-
nickými pravidly, ostatně jako všude (vše je 
připomenuto u vchodu do budovy).  
Zveme vás na náš web i Facebook, kde pro 
vás připravujeme mnohé zajímavosti, např. 
videa s Martinem Patřičným, Jak se s léty pro-
měnilo muzeum, hravé i poučné pracovní listy 
nejen pro školáky atd. 

PŘINÁŠÍME NOVINKU: od úterý 26. 5. do 15. 
8. 2020 je pro veřejnost otevřena výstava 
kralupského rodáka GEORGA KARSE – Ob-
razy pro Kralupy. 
Tato výstava je výjimečná nejen malířským 

Městské MUZEUM ČERVEN 2020
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00, Čt do 19:00, So 13:00 – 17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

Červnová tradiční MUZEJNÍ NOC 
S PŘEKVAPENÍM se konat nebude, 

ani v náhradním podzimním 
termínu Dnů Kralup. Muzeum se 
bude podílet jiným typem akce.

uměním autora, ale také tím, že hygienická 
opatření nám nedovolují uspořádat vernisáž 
této výstavy. Podle vývoje situace buď verni-
sáž uspořádáme dodatečně někdy přes léto, 
nebo formou relace webové či facebookové 
stránky.

� Oběd před domem I.
� Čtenářka

www.facebook.com/muzeumkralupy

www.muzeumkralupy.cz
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Mnozí z nás si zvykli obklopovat se 
spoustou věcí, které nám usnadňují 

život, zpříjemňují a zkrášlují obydlí, kance-
láře i další místa, v nichž pobýváme, a činí 
nás šťastnými. Určitě znáte ten pocit, kdy 
si koupíte nové oblečení nebo novou elek-
troniku, po které jste toužili. V tu chvíli 
pociťujete obrovskou radost, která však za 
pár dnů či týdnů vyprchá, věci vás omrzí 
a vy zatoužíte po jiných. A tak hromadíme 
a pořizujeme stále nové, lákavější a lepší 
věci, dokud je máme kam dávat, a očeká-
váme ten okamžik, kdy už budeme opravdu 
šťastní. Minimalismus jde opačným smě-
rem – jeho filozofií je zařídit se jen tím, co 
skutečně potřebujeme a používáme. Je to 
ohleduplné a osvobozující. 

Je těžké odolat častým nákupům, když 
náš trh nabízí ty nejmodernější novinky 
a výběr, o kterém jsme si dříve mohli ne-
chat jen zdát. Touha po nových, moderních 
věcech se stává nezkrotitelnou také vlivem 
psychologicky propracovaných reklam, jež 
na nás útočí ze všech stran. 

Vystoupit z tohoto koloběhu nesmyslné-
ho hromadění nových věcí a zbytečného 
opouštění starších, ale dosud funkčních 
a zachovalých předmětů, není v dnešní 
blahobytné společnosti vůbec jednodu-
ché. Jednou z pohnutek k takové změně 
může být ohleduplnost k životnímu pro-
středí, jelikož pro naši spotřebu jsou dran-
covány přírodní zdroje a znečišťovány vo-
dy, ovzduší i půdy. Další motivací může 
být prostá touha po jednodušším, ale o to 
šťastnějším životě. Jak se říká, pro lidské 
štěstí je důležitější to, jaký člověk je, než 
to, co má.   

Můžete si myslet, že budete šťastní v ten 
moment, kdy budete mít všechno, co jste 
kdy chtěli. Ale to je past. Vaše mysl vždy 

dokáže vymyslet ještě něco, co nemáte. 
Nejkratší cestou ke štěstí je vděčnost. 
Buďte vděční za všechno, čím jste teď, co 
vše máte právě teď. Lidé žijící minimali-
stickým stylem odmítají shromažďování 
více věcí, než je pro život nutné. Zároveň 
vnímají rychlé obměňování a vyhazování 
starších, avšak stále provozuschopných, 
věcí jako velké plýtvání. Jedná se o snahu 
žít skromnější a jednodušší život s méně 
věcmi, žít možná trochu pomaleji, ale o to 
intenzivněji. 

Potřebujeme uspokojit především naše 
fyziologické potřeby. Nikdo z nás se neobe-
jde bez vzduchu a bez vody. Proto je důležité 
svým životním stylem nezhoršovat kvalitu 
ovzduší a neobklopovat se materiály, kte-
ré uvolňují nebezpečné látky, chránit vodu 
a vodní zdroje, nenakupovat balenou vodu, 
ale pít vodu z kohoutku, případně si pořídit 
kvalitní filtr na vodu.

Přehodnotit můžeme i naše stravovací 
návyky. Pro naše zdraví i z hlediska ochra-
ny životního prostředí je žádoucí snížit 
konzumaci živočišných produktů, různých 
polotovarů a uměle dotvářených jídel. Měli 
bychom se spoléhat především na rostlin-
né, co nejméně zpracované, regionální a se-
zónní potraviny. Často se jedná o překonání 
závislosti, která však opět vede k naší větší 
svobodě.

Pokud máme potřebu luxusního bydlení, 
můžeme se brzy ocitnout v pasti, kdy bude-
me my sloužit svému domu neustálou údrž-
bou a dohledem a nikoliv on nám. S použi-
tím přírodních materiálů lze postavit dům, 
ve kterém bude v létě chladno, v zimě teplo 
a jeho majitel bude lehce schopen odhad-
nout a odstranit případné problémy. O co 
více se uskromníme co do velikosti domu, 

o to víc kvalitního času můžeme trávit ven-
ku, na zahradě nebo v přírodě.

Pokud své obytné místnosti nepřeplní-
me, budeme se cítit stále dobře – volně, 
svobodně, lehce. Proto je dobré zamýšlet 
se nad tím, které předměty opravdu potře-
bujeme: postel, stůl, židle, skříň, talíř, pří-
bor, hrnec, pánev, pekáč, sporák, notebook, 
chytrý telefon, cestovní kufr na kolečkách, 
sešit, tužku, oblíbenou knihu, fotografie, 
obraz atd. Když si uklidíte pracovní stůl, 
pokoj, skříň nebo celý byt, dostaví se úle-
va, pocit odlehčení, svobody. Pokud se ne-
dokážete rozhodnout, jestli vám určitá věc 
ještě k něčemu bude, použijte jednoduchou 
pomůcku – pokud jste ji nepoužili déle než 
rok, zbavte se jí.

Také v případě oblečení platí, že si vysta-
číme s málem, stačí pár oblíbených praktic-
kých kousků, ideálně 25 – 30 kusů. Dbejte 
na to, aby oblečení bylo funkční, univerzál-
ní, nadčasové a kvalitní. Potom nemusíte 
každou sezónu kupovat nové věci, které pak 
stejně nenosíte. Nejdůležitější je, abyste se 
v něm cítili opravdu dobře a nosili ho rádi.  
Vyřazené věci můžete prodat na on-
line bazárcích (www.letgo.cz, aukro.cz,  
bazos.cz, sbazar.cz) nebo darovat – vyzkou-
šejte facebookové skupiny ve vašem městě 
nebo online portály nevyhazujto.cz, vse-
zaodvoz.cz aj.

Jisté je, že velké hromadění věcí ke 
štěstí nepřispívá, naopak někdy méně 
znamená více. Přejeme Vám proto hod-
ně štěstí na cestě k minimalismu, k životu 
s menším množstvím věcí, ale o to více 
naplněnému. 

JANA KRÁTKÁ 

EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY NAD VLTAVOU 

Kolik věcí opravdu 
potřebujeme k životu?

Ekologické centrum kralupy nad VltaVou
Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy n. Vlt. ■ www.eckralupy.cz ■ e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz ■ Zelená linka: 800 100 584 (Po – Pá 6:30 – 19:30 hod.)

(Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.) Návštěvní doba: Po – Pá 8:00 – 18:00 hod. 
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LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 
MOKROSUKY

Tradiční pobytové tábory proběhnou v na-
šem krásném areálu v Mokrosukách na Šu-
mavě od 25. 7. do 24. 8. 2020. Letos půjde 
o čtveřici táborů: S Modroočkem do pohád-
ky (pro nejmenší), Plavba na tajuplný ostrov, 
České (Hi) stories a Kdo přežije Mokrosuky 
(taneční). Všichni v DDM se už na děti a šu-
mavskou přírodu moc těšíme.

SEIFERTOVY KRALUPY LETOS 
TROCHU JINAK

Vzhledem k situaci spojené s karanténním 
stavem jsme letošní recitační soutěž Seifer-
tovy Kralupy museli pojmout trochu jinak. 
Přihlášení soutěžící nám v termínu od 15. 6. 
do 19. 6. 2020 zašlou svá videa přednesu 
básně od J. Seiferta na e-mail info@ddmkra-
lupy.cz. Tříčlenná porota bude hodnotit sou-
těžící v jednotlivých kategoriích. Po zhlédnutí 
videozáznamů budou vyhodnoceni tři nejlep-

ší z každé kategorie. Výsledky rozešleme nej-
později do 30. 6. 2020. Ceny budou soutěží-
cím předány na přehlídce Seifertovy Kralupy 
2020, která se bude konat v září.

NOVÉ KROUŽKY

Pro nový školní rok 2020–2021 připravuje-
me nové zájmové útvary, které oživí naši do-
savadní nabídku. Těšit se můžete na Mladé-
ho archeologa, Modeláře a další.

OSLAVA 20 LET DDM 
KRALUPY

Letošní rok je pro naše DDM rokem slavnost-
ním, jelikož slavíme 20 let našeho působení 
v Kralupech nad Vltavou. Při této příležitosti 
jsme připravili spoustu zajímavých akcí, do 
jejichž realizace nám bohužel zasáhl nouzo-
vý stav spojený s šířením nákazy covid-19. 
Hlavní oslavu jsme přeložili z 30. května na 
12. září 2020. Těšíme se na vás od 10:00 
do 16:00 hodin na Palackého náměstí 
v Kralupech nad Vltavou. (KONÁNÍ AKCE 
DLE AKTUÁLNÍ SITUACE!)

VÍKENDOVÝ KURZ KERAMIKY

Zveme vás na sobotní kurz keramiky, kte-
rý proběhne 13. června 2020 od 13:00 do 
18:00 hodin. 

Kreativní tvoření proběhne pod vedením 
lektorky Bc. Gabriely Junáškové v prostorách 
DDM Kralupy.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ČERVEN

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01
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rodáci

blahopřání

� 

� 

Výbor Rodáků stále nabízí zájezd do Třeboně
ve čtvrtek 18. června.
Přihlášky přijímáme jen do 8. června, a to telefo-
nicky na čísle 728 939 510.
Zlepšení situace nám umožňuje vyjet za krásami 
našich památek. Na setkání s vámi se těší Výbor
Rodáků.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ČERVNU 2020
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou 
se souhlasem jubilantů. 

Dne 2. 6. 2020 se dožívá 
krásného životního jubilea 
pan František Kozelka. 
Přejeme mu štěstí a zdra-
víčko, aby mohl stále 
rozdávat radost se svým 
saxofonem sobě i všem 
známým, kteří se zúčast-
ňují tanečků. Manželka 
Maruš a synové František 
a Roman s rodinami.

Z dá se, že epidemie, která v poslední do-
bě řídí náš život, se v naší zemi nevy-

mkla kontrole. To je dobrá zpráva. Vypadá 
to, že život se pomalu a s opatrností může 
navracet do navyklých rytmů. I to je dob-
rá zpráva. Organizace Dementia musela 
v březnu pozastavit pravidelná setkávání 
rodinných pečujících, kteří se starají o blíz-
ké trpící demencí. Nyní nám svítá naděje, 
že nedojde-li k nepříznivému vývoji a vláda 
nebude nucena vyhlásit nová restriktivní 
opatření, v brzké době setkání obnovíme.

Omezení, vyvolaná pandemií, nás však 
přinutila hledat i další způsoby podpory. 
Všem příznivcům a zájemcům proto s ra-
dostí oznamujeme, že jsme zavedli nový 
druh služby, živý chat s odborníky. Na-
leznete jej na adrese https://dementia.cz/
chat/. Jde o poradenský nástroj, který se 
bezpochyby osvědčí a umožní nám oslovit 
ještě širší okruh rodinných pečujících. Bu-
dete se moci poradit se sociálními pracov-
níky, s psychologem, neurologem, rodin-
ným pečujícím, s právníkem, duchovním 
i s dalšími odborníky. Na naše poradce se 
mohou obrátit jak neformální pečující, tak 

i všichni ostatní, kdo se zajímají o proble-
matiku demence a domácí péče.

Nabízíme podporu domácím pečujícím, 
kteří by rádi získali informace či si v něja-
ké situaci nevědí rady. V této náročné době 
jsme připraveni vám pomoci, jak jen to bude 
v našich silách. Pokud potřebujete nějaké 
konkrétní informace, radu, nebo si třeba 
jen popovídat, jsme tu pro vás na telefonu či 
e-mailu. Nabízíme vám i možnost prohléd-
nout si na našich stránkách blog, v němž pa-
ní Markéta popisuje své vlastní zkušenosti. 
Naleznete jej na adrese http://dementia.cz/
blog/. Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Veronika Maslíková,  
koordinátorka neformální péče,

telefon: 725 923 181,
e-mail: kralupy@dementia.cz.

Máme naději80 let

Mgr. Dagmar Nováková 
(dodatečné přání)

Jindřiška Čápová

Jaroslava Cimburková

85 let 

Karel Richter

Zdeňka Loužecká

Václav Horák

František Kozelka

91 let
Jarmila Hofmanová 

Hana Malotínská

P osíláme poděkování dětem ze třídy 4. 
C školy Generála Klapálka a paní uči-

telce Renatě Němečkové. Děkujeme za fo-
tografie z našich setkání, za krásné obrázky 
s básničkami. Tyto fotografie nám připo-
mněli společně strávené chvíle s vámi při 
pracovních aktivitách a společném zpívání 
pěkných písniček. Těšili jsme se na další 
akci o Velikonocích. Bohužel covid-19 nám 
to přerušil. Vaše obrázky a fotografie máme 
vystavené tak, abychom na ně pořád viděli. 
Přejeme vám všem hodně zdraví a síly při 
dohánění učiva. 

Zdravíme a doufáme, že se brzy uvidíme. 
SENIOŘI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  

Č.P. 1181 A Č.P. 1171. 

Poděkování dětem ze školy Gen. Klapálka

44. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2020
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Ačkoliv je nám to velice líto, všechny procházky jsou do konce června zrušeny. Naši 
činnost obnovíme až od září. 

Přejeme všem členům pevné zdraví a po letních prázdninách se na všechny opět těšíme.
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SVOZ BIOODPADU  
Z BIOPOPELNIC V ROCE 2020

1x za 14 dní ve středu (sudý týden) 

Červen 10., 24.

Nádoba musí být přistavena ke svozu příslušný 
den v 6:00 hod. ráno, později přistavené nádoby 
nemusí být vyvezeny. Pokud nebude včas 
přistavená nádoba příslušný den vyvezena, 
je nutno toto oznámit na MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, odboru ŽP, tel.: 315 739 944, a to hned 
následující den (ve čtvrtek do 12:00 hod.).
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 
22. 4. Jana Pokorná 83 let

4. 5. Jaroslav Ulma 51 let

7. 5. Eva Vávrová 88 let

16. 5. Ladislav Šloser 90 let

21. 5. Vlasta Vyšínská 78 let

vzpomínky� 
Odešla jsi tak strašně brzy. Kéž by 
to byl jen zlý sen... 26. června 2020 
vzpomínáme na 20. smutné výročí, 
kdy nás ve věku 50 let navždy opustila 
naše milovaná maminka JAROSLAVA 
DŘÍZOVÁ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

s námi. Děkujeme.

Dne 16. 6. je to již rok, co nás opustil 
náš milovaný syn a otec, dědeček 
i pradědeček JOSEF LIŠKA. Byl 
to velice šikovný člověk s dobrým 
srdcem. Moc nám chybíš. S láskou 
vzpomíná maminka, sourozenci a děti.

inzerce� 

P řed půl rokem jsme čtenářům Zpravo-
daje představili naši taneční skupinu 

Mladých seniorů a pozvali je na náš Sa-
metový ples. Ples proběhl velmi úspěšně, 
povedlo se snad vše, co mohlo – spousta 
tance, báječná kapela, společné vystou-
pení i vtipné půlnoční překvapení. Roz-
hodně pobídka k tomu, abychom se nebáli 
a uspořádali náš již třetí reprezentační ples. 
Vybrali jsme termín 14. listopadu a začali 
plánovat.

Do plánování ovšem vstoupila nucená 
dvouměsíční pauza. S tréninky byl konec, 
plánování mohlo probíhat alespoň na on-
line setkáních. Výsledky těchto porad jsou 
ovšem radostné.

Ples bude (nezasáhne-li vyšší moc)! Má-
me vymyšlené předtančení a půlnoční pře-

kvapení. Začínáme nacvičovat. Kdo přijde, 
má se rozhodně na co těšit. 

A aby nebylo to čekání do listopadu tak 
dlouhé, nabízíme možnost přijít si s námi 
zatančit už o prázdninách. Opět uspořá-
dáme několik tančíren pod širým nebem. 
Zatančit si nebo i jen tak posedět si může-
te přijít k Terassa Café bistru u městského 
úřadu v následujících čtvrtečních termí-
nech: 9. a 23. července, 6. a 20. srpna. Jed-
na tančírna bude věnována country muzice 
v podání Kralupského kytarového kvarteta, 
na jedné nám zahrají a zazpívají Tomáš Vej-
voda a Markéta Wagnerová, zbylé dvě bu-
dou doprovázeny reprodukovanou hudbou.

V příštím Zpravodaji Vám necháme po-
zvánku s konkrétními údaji, už teď se tě-
šíme na všechny příchozí. MP Společnost ACRE, spol. s r.o.

sídlící na Praze 8 - Libeň přijme 
ihned flexibilní, samostatnou  

a pozitivní ženu na pozici 

VEDOUCÍ SEKRETARIÁTU.
Požadujeme dobrý zdravotní 
stav, aktivní ŘP skupiny B, 

aktivní používání PC. 
Životopisy zasílejte na

info@acre.cz.

www.ACRE.cz
 přijme na HPP či DPP 

PRACOVNÍKY 
ZAHRADNICKÉHO 

VZDĚLÁNÍ. 
Práce venku i v kanceláři. 

Aktivní ŘP skupiny B nutný. 
Dobrý zdravotní stav. Pište 
na e-mail info@acre.cz.

TSK MLS končí pauzu

VRACÍME SE K PŘEDPLATNÉMU
KralupsKého Zpravodaje
předplatné od 2. pol. roku 2020 na měsíce:

červenec/ srpen; září; říjen;
listopad; prosinec

1 vydání = 40 Kč
cena PŘEDPLATNÉHO 
na 2. pol. 2020 = 200 Kč.
Objednávky posílejte na: 
inzerce@mestokralupy.cz nebo tel. 702 286 625.
Objednávky zasílejte/ volejte nejpozději do 15. 6. 2020.
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ZŠ Kralupy nad Vltavou 
28. října 182 hledá 
na 0,5 úvazku ŠKOLNÍKA. 
Nástup 1. 8. 2020.
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■  Součástí této rubriky je samozřejmě i mediální výchova, jež posiluje mediální gramotnost žáků, studentů.  Ti by 
se prostřednictvím mediální výchovy měli seznámit se základními poznatky o fungování a roli současných médií, 
naučit se aktivně zapojovat do mediální komunikace, vyhodnocovat nabízená sdělení a dokonce i umět posoudit 
věrohodnost médií a rozpoznat jejich komunikační záměr. Z praxe je běžné, že se do školních osnov mediální 
výchova dostává jen jako průřezové téma, nikoliv jako samostatný předmět. Ale i přesto dokáží některé školy 
vytěžit maximum z dostupných možností. Vyhodnoťte sami.

ZŠ NELAHOZEVES

M ediální výchova na naší škole v rám-
ci samostatného předmětu není. 

Je to průřezové téma, které se objevuje 
v různých předmětech, nejvíce v českém 
jazyce – děti se učí o různých žánrech, 
povídají si o sdělovacích prostředcích, na-
táčí své projevy a rozebírají je atp. Medi-
ální výchova zasahuje samozřejmě i do 
informatiky, v rámci které vzniká školní 
časopis. 

Školní časopis žáků 
ZŠ Nelahozeves
Na základní škole v Nelahozevsi vychází 
školní časopis už více jak deset let. Tvoří 
jej žáci pátého ročníku jednou až dvakrát 
ročně. Kreativní práce je pro děti velkou 
výzvou, zároveň ale i zábavou.

Před samotným zahájením procesu 
tvorby si děti stanoví redakční radu a roz-
myslí si jednotlivé kroky předcházející vy-
dání publikace. Učí se tak mezi sebou ko-
munikovat, určit si priority, předkládat 
argumenty, obhajovat vlastní názor, spo-
lupracovat, využívat příkladů domácích 
a světových osobností, vyhledávat, třídit 
a zpracovávat informace, kultivovaně ko-
munikovat, využívat komunikačních a in-
formačních technologií. Žáci se učí vážit 
si práce a jejich výsledků u sebe i u ostat-
ních. Školou je tímto způsobem podporo-
vána i aktivní účast žáků na životě v obci. 

Samostatně nebo ve skupině žáci vytváří 
konkrétní obsah. Časopis bývá členěný do 

rubrik, obsahuje rozhovor s někým zají-
mavým, medailonky dětí, práce dětí, kte-
ré shromáždily v průběhu studia na škole 
apod. Finální podoba vždy záleží na kon-
krétním ročníku. 

K práci v redakci neodmyslitelně pat-
ří i shánění sponzorů. Malí novináři se 
učí napsat formální dopis a žádat o dar 
v podobě papírů či vytištění časopisu. 
Sponzory školáci hledají v řadách rodi-
čů a přátel. 

Tvrdou práci, kterou žáci odvedou, je 
zapotřebí prezentovat, proto školní ča-
sopis nezůstává jen ve školním archivu. 

Děti ho prodávají v rámci školních akcí. 
Sami žáci si pak určí, jak se získanými 
penězi naloží – někteří si za to nakoupí 
dobroty, něco na památku na školu, ale 
byly i ročníky, které se svého zisku zřekly 
ve prospěch charity.

Vydávání časopisu je pěkná tradice, jež 
má kladný ohlas nejen u dětí, ale i u všech 
čtenářů. Děti se u tvorby baví a zároveň učí 
mnoho užitečných věcí, které, jak věřím, 
se jim budou hodit nejen při studiu na jiné 
škole, ale i v životě.

VĚRA ŠPAČKOVÁ, 

ŘEDITELKA ZŠ NELAHOZEVES

Mediální výchova na školách

Média a jejich porozumění jsou součástí výuky
SOŠ A SOU

M ediální výchovu nemá střední od-
borné vzdělávání v rámcovém vzdě-

lávacím programu ani jako samostatný 
předmět, ani jako průřezové téma. Nicmé-
ně rozvíjíme mediální a čtenářskou gra-
motnost našich žáků v rámci výuky české-
ho a anglického jazyka, kdy žáky vedeme 
k porozumění textu, k posouzení záměru 
autora, míry věrohodnosti a manipula-
ce. Učíme je odlišovat fakta, domněnky, 

subjektivní a objektivní sdělení. V před-
mětu IKT a v odborných předmětech obo-
ru IT se žáci dozvídají o bezpečí a nebez-
pečí na internetu, zejména na sociálních 
sítích, o kyberšikaně apod. V předmětu 
ekonomika se učí pohybovat na mediál-
ním a elektronickém trhu práce, hledají 
na různých portálech nabídky zaměstnání 
a učí se komunikovat se svým potenciál-
ním budoucím zaměstnavatelem. Ve škol-
ním minimálním preventivním programu 
máme také zařazeny současné problémy 

mediální výchovy, jež jsou zaměřené pře-
devším k prevenci nežádoucích sociopa-
tologických jevů a projevů ve světě médií, 
internetu, Instagramu, Twitteru, Face-
booku a dalších sociálních sítí, jež jsou 
pro dnešní středoškoláky samozřejmostí, 
ale mnozí z nich si neuvědomují dopady 
nežádoucí komunikace v tomto globalizo-
vaném prostředí.

J. MAZOURKOVÁ, 

SOŠ A SOU KRALUPY

4. DÍL

Ukázka školního časopisu
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ZŠ KOMENSKÉHO

V e školním roce 2019/ 2020 naše škola 
ZŠ Komenského navázala spolupráci 

se slovinskou školou Miren v rámci výuky 
anglického jazyka. Žáci 8. a 9. ročníků se 
nejprve seznámili přes e-mailovou komu-
nikaci, vyměnili si i pár klasických dopisů 
a vánočních přání, a poté již někteří žáci 
pokračovali v soukromé komunikaci s no-
vými přáteli ze Slovinska přes sociální sítě. 
Situace se však pro všechny změnila uza-
vřením škol kvůli pandemii koronaviru. 
Učitelé i žáci se snažili vyrovnat s novou 
situací, adaptovat se na nový režim a online 
výuku. Dopisování bylo odsunuto do poza-
dí. Nyní však byla komunikace obnovena. 
Studenti ve Slovinsku zažívají obdobnou si-
tuaci jako naši žáci. Výuka probíhá formou 
samostudia, žáci tráví čas doma, s rodinou, 
jejich režim dne se od základu změnil. Kdy 
jindy než teď využít příležitost k dopisová-
ní? Dozvěděli jsme se, jak žáci ve Slovinsku 
nyní tráví svůj volný čas a jak zvládají tu-

to situaci v době koronaviru. Je to vlastně 
určitá forma povzbuzení pro naše žáky, že 
v tom nejsou sami. 

…What I like best about this unusual si-
tuation and home schooling is I can sleep 
longer, we don’t have any tests and there are 
no questionings. I can eat when I am hun-
gry and I don’t have headaches anymore. 

I miss my friends and classmates. I al-
so miss my grandmother, grandfather and 
my cousin Franc. I keep in contact with my 
friends through the internet and with my 
grandmother and grandfather through the 
telephone. 

The positive thing in this situation is 
spending more time with my family, slee-
ping more and going to sleep at a later time. 
We talk and smile more with my family, we 
also watch films and series together and 
I help my father build the wooden house.   

The negative thing in this situation is that 
we cook and eat a lot. My sister and mother 
bake biscuits, pancakes, cookies, Easter ham 
etc. I am afraid I will get fat… (úryvek z dopisu)

Zároveň se nám ozval bývalý lektor ZŠ Ko-
menského, Jeffery Griffith z USA Iowy. Zor-
ganizoval pro naše žáky online konverzační 
hodiny angličtiny. Probíhají psanou formou 
přes WhatsApp nebo mluvenou formou přes 
Zoom. Žáci komunikují především s ním, ale 
také se studenty. V jedné z lekcí například 
ukázal svůj život na farmě v Iowě. Nyní se 
budeme snažit zorganizovat online konver-
zační hodiny jako doplněk výuky v pravi-
delném režimu od příštího školního roku. 
Věříme, že i komunikace se školou Miren bu-
de dále pokračovat, a doufáme, že se zadaří 
přejít od komunikace písemné k té osobní.

MICHAELA HERMANOVÁ, UČITELKA

ZŠ 28. ŘÍJNA

Z ákladní škola Kralupy nad Vltavou  
28. října 182, okres Mělník, se dne  

25. 5. 2020 otevřela pro prezenční výuku 
žáků. V žádném případě se však nejedná 
o výuku v plném rozsahu, na kterou jsme 
byli zvyklí před vyhlášením nouzového sta-
vu dne 11. 3. 2020.

Dopolední a odpolední aktivity žáků 
jsme museli zajistit v souladu s doporu-
čenými postupy uvedenými v manuálu 
MŠMT, vydaného dne 30. 4. 2020. Při-
pravili jsme prostory školy i personální 
zajištění dle našich možností tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, podle kterých 
může výuka probíhat. 

Především bylo nutné zajistit dosta-
tečné množství dezinfekčních prostřed-
ků a ochranných pomůcek. V tomto nám 
velmi pomohl zřizovatel, Město Kralu-
py nad Vltavou, a společnost Unipetrol, 
která nám, jako partnerské škole, za-
jistila 100 litrů dezinfekčního roztoku 
na ruce. 

Zákonní zástupci se mohou rozhodnout, 
zda chtějí děti poslat do školy, nebo je po-
nechat doma a nadále využívat distanční 

výuku, jež nebude až do konce školního 
roku 2019/ 2020 přerušena.

Online výuka tedy stále funguje, mate-
riály přeposíláme přes školní informační 
systém Škola online, komunikujeme a kon-
zultujeme s rodiči i žáky e-mailovou ko-
respondencí, využíváme mobilní telefony 
a sociální sítě, především WhatsApp. Vy-
učující všech předmětů posílají žákům za-
dání domácích prací tak, aby bylo možno 
naplnit Školní vzdělávací program „Brána 
do života“ pro dané ročníky.

Pro žáky, kteří nastoupili do školy, jsou 
organizovány dopolední i odpolední akti-
vity dle možností školy a požadavků zákon-
ných zástupců. V dopoledních hodinách vše 
zajišťují především třídní učitelky a asis-
tentky pedagoga, v odpoledních hodinách 
pak vychovatelky školní družiny. Všechny 
paní učitelky vyjádřily velkou snahu a vy-
nakládají mnohem větší množství energie 
při své práci. Ochotu nastoupit do školy 
projevily všechny, už se na své žáky a jejich 
milé tváře upřímně těšily. 

Většina žáků, kterým po uzavření škol 
chybí sociální kontakt, se do školy těšila 
a je jenom dobře, že se mohou se svými 
spolužáky, kamarády i učitelkami znovu 

setkávat, i když za složitějších hygienických 
a technických podmínek. 

Pro přihlášené žáky je v provozu i školní 
jídelna. Vaříme jedno teplé jídlo a poskytu-
jeme jeden balený nápoj denně. Žáci také 
pravidelně dostávají čerstvé ovoce a zele-
ninu, jež jsou zajištěny závozem v rámci 
projektu „Ovoce do škol“. 

Každý žák je individualitou a má jiné 
možnosti a dovednosti tuto mimořádnou 
situaci zvládat.  Některým vyhovuje výuka 
na dálku, dokáží samostatně pracovat a or-
ganizovat si svůj čas. Jiní potřebují sociální 
kontakt, oporu a vedení při výuce.

Snažíme se citlivě a individuálně přistu-
povat ke každému našemu žákovi, podpo-
rovat jeho učení a být partnery pro rodiče 
tak, abychom společnými silami celý školní 
rok úspěšně dokončili. 

Na závěr bych chtěla touto cestou za se-
be i všechny kolegyně poděkovat rodičov-
ské veřejnosti za spolupráci. Udělali jsme 
si přehled ohledně počtu spolupracujících 
zákonných zástupců a 97 % z nich s námi 
aktivně spolupracuje. To je dle mého názo-
ru naprosto úžasné a velmi si toho vážíme.

IVANA ŠULOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Dopisování se Slovinskem 
a konverzace s Iowou

Jak se učí na škole
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA
11. května nám nastoupilo přesně 50 devá-
ťáků. Velký problém to pro nás nepředsta-
vovalo, neboť jsme před otevřením školy 
zajistili dezinfekci venkovních prostor – 
před školou, venkovní areál i hřiště školní 
družiny. Vytvořili jsme tři skupiny, vybrali 
pro ně tři největší učebny, na každém pat-
ře jednu. Každá skupina je tedy izolovaná 
a má vlastní toalety. Žáky vyzvedáváme 
na našem velkém prostranství ráno před 
školou, kam jsou zváni v časových interva-
lech, aby se nesetkali v šatnách. Do šaten 

také vchází po dvojicích, pak si dezinfikují 
ruce a měříme jim teplotu. Při příchodu do 
třídy si znovu vydezinfikují ruce a počkají 
na výuku. Učíme ve dvou dnech v cyklech  
90 min. + 60 min. s jednou deseti minuto-
vou přestávkou.

Náročné je to především pro vyučující 
deváťáků, kteří začali dojíždět na výuku 
a zároveň udržují online hodiny s ostatní-
mi ročníky.

25. května k těmto žákům přibylo 210 prvo-
stupňových. Je to zhruba polovina žáků prv-
ního stupně. Ti jsou rozřazeni do skupin po cca  
11-15 členech. Organizace je obdobná jako 

u deváťáků s tím rozdílem, že skupiny už ob-
sadily všechny prostory prvního stupně. Vy-
učuje se dle zvláštního rozvrhu od 8:00 do 
cca 12:00 hod. Přestávky jsou také nastavené 
odlišně tak, aby se žáci vystřídali na toale-
tách a nepotkávali se tam. Také fungují dvě 
oddělení školní družiny.

Sepsali jsme navíc „krizový plán“, co dě-
lat při podezření na nákazu.

Abychom dětem vynahradili „sociální 
strádání“, rozhodli jsme se v měsíci čer-
venci uspořádat řadu příměstských táborů.

MICHAELA GLEICHOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

DG a SOŠE
Jak se doposud  maturitní ročníky 
připravovaly na maturitní zkoušku? 
Nejprve bychom si měli uvědomit, že to, jak 
kultivovaně vystoupí maturant před zku-
šební komisí při samotné zkoušce, souvisí 
s tím, jak se rozvíjel a studoval v předcho-
zích letech. Poslední tři až čtyři měsíce stu-
dia je jen závěr, sice velmi důležitý, avšak 
podstatné je to, co předcházelo. Je to jako 
u sportovců – dlouhá příprava a těsně před 
olympiádou vyladění formy.

Distanční studium se, podle mého sou-
du, pro mnohé ukázalo jako dobrá forma 
přípravy na maturitu. Studenti mohli vy-
užívat společných videosetkání, mohli kon-
zultovat jednotlivé maturitní okruhy, mohli 
být přezkoušeni, pravidelně zpracovávali 
úkoly, které byly zpětně pomocí prostře-
dí Classroom kontrolovány, komentovány 
i hodnoceny. Toto období samozřejmě více 
přálo studentům samostatným, motivova-
ným, zodpovědným. Těm, pokud nepro-
žívali nějakou těžkou rodinnou či osobní 
situaci, myslím, nic nebránilo v tom, aby 
si zopakovali, utřídili a promysleli témata, 
ze kterých budou maturovat. Učitelé a uči-
telky jim k tomu poskytovali skvělou po-
moc. A já jim za to znovu na tomto místě 
moc děkuji.

Dá se s nadsázkou říci, že takhle dlouhý 
„svatý týden“ ještě nikdy v minulosti nebyl, 
a já doufám, že již nebude. 

Na druhou stranu velkou komplika-
cí a těžkostí pro část studentů mohla být 
termínová nejistota, zmíněná sociální či 
zdravotní situace v rodině či blízkém okolí, 
vypadnutí z rytmu a náhlá změna režimu, 
deprese z domácí karantény a mnohé jiné 
fenomény uplynulého období, jež si třeba 
ani neuvědomuji.
Nyní víme, že maturitní zkouška, 
respektive její didaktická část odstartuje 

1. a 2. června, školní část na ni naváže  
od 10. června. Přijde vám fér, že se 
studenti, ale i vy – ředitelé – o konečném 
rozhodnutí vlády dozvěděli až nyní, v čase, 
kdy jsou obvykle maturity zahájeny?
Celé to období bylo dost nefér ze strany co-
ronaviru covid-19. Přepadl nás naprosto 
nečekaně, podle a zákeřně. 

V chování MŠMT žádné nefér jednání 
nevidím. Už na začátku krize sdělilo, jaké 
jsou možnosti a kdy nejdříve i nejpozději 
se maturitní zkoušky zorganizují. Myslím 
si, že MŠMT přistupuje k řešení této na-
prosto nové a nikdy neřešené situaci vcelku 
s rozvahou, s citem, šetrně k žákům i k pe-
dagogům. Nezávidím vedení resortu tuto 
obrovskou zodpovědnost.

Jak se připravujete na otevření školy pro 
maturitní ročníky? 
Maturitní ročníky pokračují v distančním 
studiu. Je jen a jen na vůli konkrétního vy-
učujícího, zda svolá své studenty na konzul-
taci do školy. Tam samozřejmě musí všichni 
dodržovat předepsaná hygienická pravidla. 

Ve prospěch distanční výuky hovoří to, že 
jsme se naučili udělat hodně práce za pomo-
ci moderních technologií a přesvědčili jsme 
se, že v přípravě na maturitu poslouží video 
meeting podobně jako konzultace ve třídě. 
Dalším důvodem je i to, že pravděpodob-
nost nákazy se sice zmenšuje, avšak vylou-
čena není. V tom případě ohrožuje kromě 

studentů a zaměstnanců školy i samotný 
průběh maturitní zkoušky v plánovaném 
termínu. Třetí důvod je vyloženě praktic-
ký, v současné době je naše škola obložena 
lešením a probíhá dlouho plánovaná evrop-
skými i krajskými penězi podpořená akce, 
která dá naší škole úplně nová okna, zateple-
ní, omítku, rekuperaci a jinou energetickou 
bilanci celé budovy. 

Jaký systém výuky byste za současné 
situace považoval za ideální a proč?
Těžko říci dnes, jak se bude situace vyví-
jet. Pokud dobře, pak by bylo fajn, aby si 
žáci nějakým způsobem zrekapitulovali 
to, co v uplynulé době zažili, co se naučili 
v rovině dovedností a znalostí a zejména 
v rovině sociální. Aby ve školách zarezono-
valo poučení z uplynulé doby v tom smy-
slu, že lidé jsou sice úžasné bytosti, avšak 
nejsou pány přírody, a že určitá pokora 
vůči druhým, vůči planetě, vůči techno-
logiím a vůči mnohému dalšímu by jim 
velmi prospěla.

Pokud se to podaří jěště před prázdni-
nami, tak to bude jedině dobře. Pokud se 
zároveň podaří, že se přitom budou radovat 
ze vzájemného setkání, pak to bude správ-
ná tečka za koronakrizí a zároveň skvělá 
pozvánka do příštího školního roku. 

ANDREJ PLECHÁČEK, ŘEDITEL ŠKOLY

Brány školy opět otevřeny aneb jak fungujeme

Dvořákovo gymnázium a SOŠE před maturitou
DG a SOŠE v roušce

Celý rozhovor naleznete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz
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■  Omezení související 
s koronavirem špatně nesou 
i sportovci. Někteří tak bohužel 
nedotáhnou svůj boj o medaili do 
konce a musí se spokojit pouze 
s vědomím, že pro svůj vysněný cíl 
udělali vše, co bylo v jejich silách 
a možnostech. Příští sezónu budou 
muset mnozí začínat od píky. 
Martin Štěpán, předseda Ski klubu Kralupy: 
U nás vznikl ten problém, že jsme přišli 
o závody, které jsou vyvrcholením sezó-
ny a na které se de facto trénuje celou zi-
mu (a předtím na suchu i celé léto a pod-
zim). Větší část závodů se totiž pořádá až 
po skončení jarních prázdnin, kdy jsou ly-
žařská střediska volnější a kdy provozova-
telé středisek umožní závody uspořádat. 
A letos po skončení jarních prázdnin přišla 
vládní stopka!

V případě mého syna Martina Štěpána, 
jenž závodí mezi dospělými, přišel o Mis-
trovství republiky 2020 ve slalomu, para-
lelním slalomu a obřím slalomu, kde měl 
naději získat medaile. Mimoto kvůli stu-
dijním povinnostem i špatným sněhovým 
podmínkám neodjel mnoho závodů a kvůli 
následnému zkrácení sezóny v celé Evropě 
se mu nepodařilo splnit limity pro nomina-
ci do reprezentačního družstva ČR.

Předžákovskému družstvu byla zrušena 
pro nedostatek sněhu jejich vrcholná akce 
Mistrovství kraje, kterou jsme měli pro dě-
ti pořádat my jako Ski klub Kralupy. Tak-
též seriál závodů LEKI cup, kterého se naši 
malí závodníci účastní, byl ukončen v pod-
statě před jeho polovinou. Děti tak přišly 
o většinu závodů včetně toho finálového.

Katarina Hronová, trenérka oddílu Judo Kra-
lupy:  Nepříznivá situace, kdy byla zavřená 
sportoviště, nás zastihla na samém začátku 
sezóny. Ve všech kategoriích proběhly jen 
úvodní závody několikastupňových kvali-
fikací pro Mistrovství republiky. Stejně tak 
byly zrušeny tréninkové kempy, kde mohli 
naši závodníci ukázat, co v nich je. Počítali 
jsme s tím, že se Stefanie Mošnová a Marek 
Novák probojují na některé mezinárodní 
závody. U Michala Nováka, který studuje 

prvním rokem FTVS a zároveň je vojákem 
z povolání, byl předpoklad, že by se mohl 
zúčastnit mezinárodních závodů ozbroje-
ných složek. Několik mladších závodníků 
by se nyní pokoušelo postoupit na své první 
přebory České republiky.

Nyní, kdy nevíme, do kdy budou spor-
toviště uzavřena, je příprava velmi ob-
tížná. Judisté mohou pracovat na fy-
zické kondici, na obratnosti a pokud 
mají štěstí, že mají sourozence judistu, 
mohou omezeně cvičit i některé techniky. 
Sami teď nevíme, kdy se sportoviště ote-
vřou a jak proběhnou kvalifikace alespoň 
na mistrovství a přebory republiky.

Já pevně doufám, že všichni se udr-
žují v dobré fyzické kondici a že po 
otevření sportovišť všichni nasko-
čí do přípravy bez větších problémů. 
Děti mi i posílají fotky a videa ze své přípra-
vy, z toho mám velkou radost. Někteří rodiče 
si dokonce vypůjčili pro děti i pár dílů tata-
mi. Příprava jiných je pro mě velkým tajem-
stvím a já doufám, že mě příjemně překvapí.

Po zahájení cvičení určitě budeme muset 
dohánět techniky, abychom byli co nejlépe 
připraveni na závody.

Jiří Cimler, manažer a předseda klubu Kra-
lupy Wolves (FBC Kralupy): Kvůli pandemii 
byly zrušeny všechny florbalové soutěže po-
řádané Českým florbalem před jejich dohrá-
ním a celá sezóna byla anulována. V praxi to 

pro náš oddíl znamená, že jasně postupující 
mužský A-tým, který již nemohl skončit na 
horším než prvním místě, zůstává i pro pří-
ští sezónu ve stejné lize. Z hlediska sportov-
ního je to velká komplikace, jež narušila náš 
plán tento mladý kolektiv dostat do dvou 
let do celostátní DIVIZE. Již letošní sezóna 
ukázala, že aktuální liga již nemá našemu 
áčku moc co nabídnout, jelikož dominance 
v ní byla opravdu velká. Z osmnácti zápasů 
kluci prohráli pouze 2x, a to ještě v úvodní 
části sezóny. Bohužel nám nezbývá nic jiné-
ho, než aby trenérské duo Mařík – Sop, kte-
ré se ujalo týmu na začátku sezóny, namoti-
vovalo kluky v příštím ročníku minimálně 
stejně, a my mohli co nejdříve slavit kýžený 
postup o ligu výše. Naplánujeme hráčům 
hned několik přátelských domácích zápasů 
s týmy z vyšších soutěží, abychom alespoň 
částečně nasimulovali úroveň vyšších lig 
a tým výkonnostně co nejvíce posunuli dále 
při stávajících podmínkách. Stejná „nepo-
stupová“ komplikace postihla juniorku, kte-
rá měla díky pouhé jedné porážce našláp-
nuto do druhé ligy. Situace s koronavirem 
je nepříjemná nejenom pro sportovní kluby, 
ale pro všechny občany. Nejdůležitější je 
zdraví nás všech. Takže určitě nebudeme 
fňukat nad sportovními komplikacemi, ale 
budeme se těšit, až se všichni ve zdraví co 
nejdříve sejdeme k přípravě na novou sezó-
nu a popereme se o kýžené sportovní úspě-
chy kralupského florbalu. Wolves together!

SOŠ a SOU

O d 11. 5. jsme zahájili s žáky posledních 
ročníků intenzivní přípravu k maturit-

ní a závěrečné zkoušce – kupodivu chodí 
téměř všichni, i když to pro ně není povin-

né. Mají výuku nebo konzultace včetně od-
borného výcviku denně od 8:00 do 13:00 
hod. podle zvláštního rozvrhu, v němž se 
střídají zkušební předměty. Prvním pru-
bířským kamenem po tak dlouhé pauze 
budou u maturantů didaktické testy z AJ, 

M a ČJL, u učňů písemná část závěrečné 
zkoušky, obojí 1. a 2. 6.

Poté je čekají praktické zkoušky a vše, 
doufejme, úspěšně završí ústní zkouškou 
závěrečnou (5. 6.) či maturitní (10. – 12. 6.).

Držme si palce!

Maturity se blíží

Medaile letos nebudou
Jirka trénuje doma skoky  
přes švihadlo
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Kralupská sportovní esa

FLORBAL 
MUŽI A KRALUPY WOLVES 

Trenéři: Jakub Mařík, Tomáš Sop 
Věkový průměr týmu je cca 22 let, odchovanci kralupského florbalu 

TRÉNINKY 

3x týdně + zápasy 

ÚSPĚCHY V NEKOMPLETNÍ SEZÓNĚ 2019/ 2020 

Pohár Českého florbalu 2019 
Nejúspěšnější celek ZÁPAD 
PH+SČ Liga – 1. místo s bilancí 16 výher a 2 porážky 

SPORTOVNÍ AEROBIK – 4 členný tým  
Fitforyou, z. s., oddíl sportovního aerobiku

Složení týmu: Anička Pokorná, Lucka Radolfová, Natálka Levá, Terezka Měřínská
Děvčata chodí do 1. a 2. třídy na ZŠ.
Trenéři: Kristýna Blažková, Kristýna Hudáčková

TRÉNINKY

3x týdně, 2 hodiny
Tento tým spolu trénuje prvním rokem. Jsou šikovné a za krátkou dobu dělají oprav-
du velké pokroky.

ÚSPĚCHY V SEZÓNĚ 2020

Dívky se účastní 
závodů Českomo-
ravského poháru 
pod organizací FI-
SAF. V tomto roce 
startovaly pouze na 
dvou závodech, kvůli 
vypuknutí pandemie, 
ale i tak stihly posbí-
rat medaile. Na kaž-
dém závodě byla vel-
ká konkurence z celé 
České republiky.
1. místo Mladá Bole-
slav, kategorie 2–4 
členné týmy ve slo-
žení Anička, Lucka, 
Natálka, Terezka
2. místo Plzeň, kate-
gorie 2–4 členné týmy ve složení Lucka, Natálka a Terezka
2. místo Plzeň, kategorie jednotlivci Natálka
3. místo Mladá Boleslav, kategorie jednotlivci Natálka

PLÁNY DO BUDOUCNA

Protože ostatní závody byly do prázdnin zrušeny, další závody i s ostatními skupinami 
nás čekají až v září. Teď se zaměřujeme spíše na zlepšení fyzické kondice a trénuje-
me těžší prvky do sestavy, jež by porota ocenila vyššími známkami. 

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ AEROBIK

Aerobik rozhodně není jednoduchý sport. Je hodně o píli a vytrvalosti, ale hlavní je, 
mít chuť se hýbat a něco nového se naučit. Dívky na otázku, proč je baví aerobik, 
nejčastěji odpovídají, že mají v týmu kamarádky a že je baví cvičit na hudbu. Samo-
zřejmě je tento sport i o trenérech, jakou mají náladu a jaký trénink si připraví. Na 
našich trénincích ale není nikdy nuda, protože holky se na trénink těší a je s nimi 
legrace. 

ZÁLIBY

Hodně holčiček se kromě aerobiku věnuje ještě hraní na hudební nástroj, ale také 
dalším pohybovým aktivitám jako je jízda na kole, tenis či jízda na koni. 

HOKEJ A-TÝM
HK Kralupy nad Vltavou 
Dospělí hráči ve věku 18–39 let

Trenéři: Dušan Sikela, Martin Hampl
Většina hráčů jsou odchovanci klubu nebo v Kralupech s hokejem začínali, juniorské 
kategorie odehrály v různých klubech ČR a se zkušenostmi ze seniorského hokeje 
se vracejí do Kralup nad Vltavou. Mužstvo vhodně doplňuje několik hráčů z blízkého 
okolí (Mělník, Kladno, Praha).

TRÉNINKY

3x týdně, 1 hodina + 1x týdně zápas Krajské Středočeské ligy

ÚSPĚCHY V SEZÓNĚ 2019/ 2020

Postup do semifinále play-off Krajské středočeské ligy, soupeřem měl být HC Junior 
Mělník, ale bohužel toto divácky atraktivní derby zastavila celosvětová pandemie.

PLÁNY DO BUDOUCNA

V sezóně 2020/ 2021 chceme navázat na letošní úspěšnou nedohranou sezónu s cí-
lem průběžně se udržovat na předních místech tabulky základní části a vytvořit si co 
nejlepší pozici do vyřazovacích bojů play-off o vítěze Krajské Středočeské ligy.

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ HOKEJ

Hokej je tvrdý, férový a atraktivní sport, který se divákům líbí. Kromě toho, že tato hra 
přináší hráčům a trenérům radost z kolektivního sportu, jedna z hlavních motivací je 
bavit kralupské diváky kvalitním a atraktivním hokejem.

ZÁLIBY

Většina hráčů nemá v hokejové sezóně moc času na jiné záliby a koníčky z důvodu 
častých tréninků a víkendových zápasů, kolikrát je velmi složité neprofesionální ligu 
skloubit s prací a rodinou. Mimo sezónu se věnují rodině, cestování, kultuře, jiným 
sportům (např. tenisu, jízdě na kole, fotbalu aj.) nebo relaxují při rybaření.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Bohužel kvůli covid-19 byly všechny florbalové soutěže anulovány a A-tým tak přišel 
o jistý postup do vyšší soutěže. Cíl se však stále nemění – do 2 let se dostat do celo-
státní DIVIZE. Chceme také navázat na úspěch v Poháru Českého florbalu a neustále 
zapojovat naše odchovance do dospělého florbalu. 

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ FLORBAL 

Florbal je mladý a dynamicky se rozvíjející sport, kde v současné době převládá rych-
lost a důraz. Pořád se něco děje a během pár vteřin se může bránící tým dostat do 
gólové šance a naopak. Hráči jsou rozvíjeni nejen po florbalové stránce, ale také po 
stránce sportovní všestrannosti, takže si užijí i jiné sporty naplno. 

ZÁLIBY 

Kluci mají díky všestrannosti rádi i jiné sporty. Chodí individuálně běhat, hrát fot-
bálek nebo do posiloven. Také si neodepřou play-station či sledování sportovních 
přenosů. Hodně kluků také rádo cestuje.

Zleva Natálka Levá, Terezka Měřínská,  
Anička Pokorná a Lucinka Radolfová
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KRALUPY WOLVES 
NÁBOR HRÁČEK A HRÁČŮ PRO SEZÓNU 2020/ 2021

Vážení rodiče a sportovci,
přestože nám sezóna 2019/ 2020 přinesla úplně nečekané vyvrcholení, které 
bylo způsobeno opatřeními proti neviditelnému nepříteli, je třeba jít dál a využít 
tuto zkušenost v dalším období. Doufejme, že se opatření co nejdříve uvolní a že 
se opět budeme moci vídat při trénincích a zápasech.

Abychom byli připraveni pokračovat v naší činnosti, rádi bychom vás oslovili 
a využili tento čas na přípravu do další sezóny a to tak, že bychom touto cestou 
realizovali nábor do naší „vlčí smečky“. Bohužel letos nebudeme schopni reali-
zovat nábory prostřednictvím osobního kontaktu, ale pouze bezpečnou online 
cestou. V hale vás přivítáme hned, jakmile to bude bezpečné.
Nábory budou realizovány do následujících kategorií.

Kategorie pro sezónu 2020/ 2021:
} přípravka (chlapci) ročníky 2012–2015,
} mini žákyně (dívky) ročníky 2012–2015,
} elévové, elévky (chlapci, dívky) ročníky 2010–2011,
} mladší žáci a žákyně (chlapci, dívky) ročníky 2008–2009,
} starší žáci a žákyně (chlapci, dívky) ročníky 2006–2007,
} dorostenky (dívky) ročníky 2004–2005.

Kontaktní e-mail: nabor@fbckralupy.cz

Telefon: 720565556
Vaše jméno, rok narození, kontaktní e-mail, kontaktní telefon.

Až to bude možné, pozveme vás na trénink a zašleme všechny potřebné infor-
mace. Těšíme se na všechny zájemce z řad dívek i kluků.
Hodně zdraví a sportu zdar!

DAN KNOPP A JIRKA CIMLER

KRALUPY WOLVES
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Nabízíme:
- práci v pohodovém a úzkém kolektivu spolupracovníků
- v hodinové mzdě 

Požadujeme
- samostatnost
- praxe v oboru vítána
- řidičský průkaz B, T, C, svářečský průkaz výhodou

Opravář – mechanik traktorů a strojů
Do naší firmy hledáme šikovného opraváře – mechanika traktorů a strojů. 
Uchazeč by měl být schopen samostatné opravy traktorů, převážně značky 
Zetor, samostatně posoudit stav traktoru, zjistit závadu a tuto opravit. 

Místo výkonu práce:
Roztoky u Prahy

Pracovní poměr:
na dobu neurčitou

Nástup: 
možný ihned

Zájemci se mohou hlásit a více 
informací získat na e-mailu: 
info@zemtechnika.cz 
nebo na 
tel. +420 606 201 094.




