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■  Ocitli jsme se v mimořádně nepříznivé situaci, kterou v současné blahobytné době 
málokdo očekával. Mnozí lidé jsou překvapeni, že nastala opatření, která jim něco zakazují 
či přikazují, že se nemohou volně pohybovat, dovolené v zahraničí u moře jsou v nedohlednu, 
večer není zábava a není ani točené pivo, ani výběr z minutkového lístku. 

P řekvapeni jsou, ale stačilo pár dní a vět-
šina lidí projevila neskutečnou solidari-

tu a obětavost. Mnoho dobrovolníků pomáhá 
se vším, co tato doba potřebuje. Šijí roušky 
pro seniory a děti zadarmo, poskytují dary 
pro ostatní, pomáhají seniorům orientovat 
se v nařízeních a ve zprávách, nabízejí hlí-
dání dětí, aby ti, kteří pracují ve veřejných 
službách, mohli vykonávat práci nezbytnou 
pro život všech bez ohledu na nebezpečnost 
koronaviru – všechny složky integrovaného 
záchranného systému, lékaři, sestry, lékární-
ci, zaměstnanci pečovatelských služeb, ošet-
řovatelé v zařízeních pro seniory, ale i pro-
davačky, pošťačky a mnoho dalších. Rodiny 
se semknuly a více si pomáhají. Je skvělé, že 
se takto lidé chovají, je z toho jasně zřejmé, 
že se s atakou koronaviru dokážeme poprat 
a přemoci ho. Posílí nás to všechny do dal-
ších let života a určitě si i více budeme vážit 
doby, kdy je vše bez problémů.

I Městský úřad a vedení města se muselo 
rychle s touto situací vyrovnávat. V bez-
pečnostním plánu města máme podrobně 
rozpracované pokyny, jak se řídit v době 
povodní, chemických havárií, teroristic-
kých útoků. Bohužel pandemie je situa-
ce, kdy nejsme řídícím orgánem a musí-
me vykonávat pokyny krajské hygienické 
stanice, bezpečnostního štábu krajského 
úřadu a samozřejmě nařízení vlády. Museli 
jsme uzavřít úřad pro veřejnost. Doopravdy 

hlavním důvodem bylo ochránit obyvatele 
a také zaměstnance úřadu. Chod úřadu se 
ale nezastavil. Podrobné kroky komentuje 
ve svém příspěvku tajemník města. V pří-
padě nutnosti karantény některých úřed-
níků okamžitě nastoupí ti, kteří jsou doma, 
a chod úřadu tak bude zachován.

Staráme se o koordinaci dodávek ochran-
ných materiálů pro všechny sociální a pe-
čovatelské a lékařské služby dodávané pro-
střednictvím krajského úřadu tak, aby si je 
každý nemusel zajišťovat sám. Zajišťujeme 
dezinfekce autobusových zastávek, laviček 
a veřejných prostranství. Informujeme pra-
videlně občany o všem novém na našich 
webech, Facebooku a v pravidelných hláše-
ních rozhlasu (prosím předávejte v rodinách 
informace seniorům).  Pro  seniory jsme za-
jistili bezplatně šité roušky, které rozdáváme 
a rozvážíme prostřednictvím pečovatelské 
služby. VEDENÍ MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

KORONAVIRUS
nejen v KRALUPECH

Informační linka 
ke koronaviru 1212
KHS Středočeského kraje 
771 137 070 denně 7:00 - 19:00
736 521 357 po–pá 7:00 - 16:00

www.mestokralupy.cz
informační web ke koronaviru 
www.koronavirus.mzcr.cz
pkr.kr-stredocesky.cz

@kralupy @mestokralupy

@mestokralupy

Na poslední straně najdete 
„Domácí rouška a bezpečné chování“.

Na www.mestokralupy.cz/corona  
naleznete seznam všech důležitých kontaktů.

V tomto čísle se dočtete o: shrnutí událostí spojené s koronavirem, vyjádření tajemníka k chodu MěÚ, 
dobrovolnících pomáhajících v mimořádné situaci, dopadech na Kralupany i sportovní odvětí aj.

Zasedání rady města ze dne 23. 3. 2020,  
s rouškami a nutným rozestupem.
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KVĚTEN

u Rada města schválila v souvislosti se současnou 
závažnou situací výskytu koronaviru a jejími oče-
kávanými ekonomickými dopady na občany posu-
nutí poplatkové povinnosti uhradit místní poplatek 
ze psů s předepsaným datem splatnosti v období  
1. 3. 2020 – 30. 6. 2020 do 30. 10. 2020, a to bez 
vyměření sankce za pozdní úhradu.
u Rada města schválila v souvislosti se součas-
nou závažnou situací výskytu koronaviru poskytnutí 
finančního daru Nemocnici Slaný ve výši 50 000 Kč 
na pořízení 2 ks monitorů na sledování zdravotních 
funkcí pacientů.
u  Rada města schválila v souvislosti se sou-
časnou závažnou situací výskytu koronaviru  
poskytnutí finančního daru Záchranné službě Aso-
ciace samaritánů ČR Kralupy n. Vlt., z. s., ve výši  
200 000 Kč na pokrytí provozních a investičních nákla-
dů při zajišťování zdravotních služeb na území města.
u Rada města schválila v souvislosti se součas-
nou závažnou situací výskytu koronaviru do doby 
ukončení „nouzového stavu“ bezplatné parkování 
ve všech zónách na území města, které jsou  urče-
ny k placenému parkování prostřednictvím parko-
vacích hodin.
u Rada města vzala na vědomí informaci místosta-
rosty Libora Lesáka o možných dopadech součas-
né závažné situace výskytu koronaviru na pokles  
příjmů příspěvkových organizací města a vznik jejich 
provozní ztráty a na plnění příjmové části rozpočtu 
města na r. 2020. 
u  Rada města schválila zapojení finančních  
prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši  
806 159,13 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Operačního programu Zaměstnanost na základě 
Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
která je účelově určena na realizaci projektu „Opti-

malizace procesů a postupů ve veřejné správě a pro-
fesionalizace zaměstnanců – Kralupy nad Vltavou“. 
u Rada města schválila uzavření dohody o finan-
cování k projektu Cyklostezka Kralupy nad Vltavou 
– Zákolany, ITI mezi realizátorem Městem Kralupy 
nad Vltavou a partnery projektu obcí Otvovice a obcí 
Zákolany, jejímž předmětem je způsob financování 
tohoto projektu. Rada města dále schválila uzavře-
ní dodatku ke smlouvě, jejímž předmětem je změ-
na termínu dokončení díla. Dodatek bude uzavřen 
se zhotovitelem stavby „Cyklostezka Kralupy nad  
Vltavou – Zákolany“ se společností Gardenline,  
s. r. o., Litoměřice.
u Rada města vzala na vědomí pořádání akce Den 
bez paměti a Běhu proti demenci dne 3. 6. 2020 
organizacemi Dementia I. O. V., z. ú., a Rozběháme 
Česko, z. ú.
u Rada města uložila odboru RIaSM vypsat nové 
výběrové řízení na pronájem nebytových prostor (bu-
fetu) v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou za stejných 
soutěžních podmínek.
u Rada města schválila Domu dětí a mládeže Kra-
lupy nad Vltavou převod finančních prostředků ve 
výši 300 000 Kč z rezervního fondu do investičního. 
Zároveň také schválila čerpání z investičního fon-
du organizace ve výši 191 725 Kč na dřevěný altán 
s umělým povrchem u tělocvičny DDM.
u Rada města schválila z odborného hlediska dvě 
korektní podoby znaku města jako jediné možné  
pro jeho užívání.
u  Rada města zrušila účinnost usnesení RM  
č. 20/5/5/2, ze dne 9. 3. 2020, o zvýšení nájemného 
v bytech v majetku města v souvislosti se současnou 
závažnou situací výskytu koronaviru a jejími očekáva-
nými ekonomickými dopady na občany s tím, že o před-
mětné záležitosti bude nově rozhodnuto ve II. pololetí.

příjem inzerce do 20. 4. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 22. 4. 2020 do 12:00.
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PONDĚLÍ 27. DUBNA 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, 
ačkoliv je současný život převrácen vzhůru nohama 
a děje se to, co bychom v dnešním moderním a vy-
spělém světě asi vůbec nepředpokládali, nechci za-
čínat negativně a ani v tom vlastně ne-
budu pokračovat. 

Až na pár výjimek věčně si stěžují-
cích do nebe volajících pisálků na so-
ciálních sítích se lidé semknuli, nasedli 
na jednu loď a proplouvají všemi úska-
lími, nástrahami a pastmi společně. 
Upřímně, jsem po dlouhé době hrdá 
na náš národ, jsem hrdá na všechny 
pomáhající dobrovolníky, jimiž jsme se 
svým způsobem stali všichni. Ať už šijeme roušky, 
nakupujeme seniorům, pomáháme dětem s úkoly, 
snažíme se jakýmkoliv způsobem šířit radost a na-
ději atd. atd. atd., všichni si zasloužíme srdečný 
projev díků. 

Dubnové číslo nahodilo kabát, jenž nebyl tím 
dlouho visícím kouskem ve skříni, čekajícím až na 
něj přijde vhodná doba. Takto jsme si Zpravodaj sku-
tečně nepředstavovali šatit. Nicméně, čtvrtý Zpra-

vodaj se v tomto roce zapisuje do historie našeho 
města a stává se cenným pramenem informací, jež 
si jistě jednou budou Kralupáci považovat. Přes-

tože ústředním tématem je samozřejmě 
koronavirus, nevynechali jsme tradiční 
rubriky, i třebaže jsou některé z nich po-
jaty rovněž nestandardně. 

Buďme shovívaví nejen k vládním 
opatřením, ale i ke všem místním insti-
tucím či organizacím, které bude stát 
nemálo úsilí vrátit se na stejné místo, 
pokračovat v tom, co bylo dobře fungu-
jící a zaběhnuté. Věřím, že až vše opadne 

a pomalu se budeme vracet ke svým zvyklostem, 
začneme prožívat nevšední události krapet hlou-
běji a s pokorou. 

Přeji všem hodně sil, předávané a sdílené lásky 
i radosti a především zdraví, které je nyní cennější 
než kdy jindy. Posílám vám nezbytnou energii a tě-
ším se na to, až se s vámi budu opět potkávat v uli-
cích města. 

ŠÉFREDAKTORKA KARMELA

slovo úvodem� 
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 10. 3. 2020  
Místostarosta Libor Lesák se prvně veřejně pro-
střednictvím YouTube vyjadřuje k mimořádným 
opatřením vlády ČR, jimiž jsou uzavření zejména 
základních, středních i vysokých škol. MŠ zůstá-
vají otevřené. Místostarosta informuje o zrušení 
všech akcí – kulturních, společenských, spor-
tovních, kde se shromažďuje více jak 100 lidí. 

Ivana Šulová, ředitelka ZŠ Mikovice: „Všichni 
se učíme s novou situací vyrovnat. Vyučujeme dle po-
kynů jednotlivých vyučujících, práce žákům posíláme 
přes školní komunikační systém (e-maily doručujeme 
zákonným zástupcům) prakticky denně, pracujeme 
dle možností tak, abychom naplňovali tematické plá-
ny jednotlivých předmětů. Využíváme možností různých 
serverů, odkazů a webových stránek, spolupracujeme 
např. se Scio, Didakta, Učí Telka, proskoly.cz,  školákov 
atd. Chceme poskytovat co největší oporu rodičovské 
veřejnosti i dětem samotným. 
Je nutno v současné době přistupovat k výuce individu-
álně, samozřejmě dle možností všech zúčastněných.

 12. 3. 2020
PROKÁZÁN PRVNÍ PŘÍPAD KORONAVIRU 
U KRALUPSKÉHO OBČANA. 

Vláda vyhlásila nouzový stav v zemi, který za-
čal platit od 14:00 hod. po dobu 30 dnů. Od 
pátku od 6:00 hod. se také plošně zakázaly 
veškeré akce přesahující počet 30 osob. Opat-

ření se začala vztahovat na kulturní, sportovní, 
náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, 
trhy a další. Vzešel zákaz pobytu v restauracích  
a posilovnách mezi 20:00 – 6:00 hod. 

Místostarosta Vojtěch Pohl se vyjadřuje 
k výše uvedeným mimořádným opatřením 
vlády České republiky. Informuje Kralupany 
o uzavření plaveckého bazénu a zimního 
stadionu i ostatních sportovišť, městského 
muzea a knihovny, Kulturního a společenského 
střediska Vltava.

 13. 3. 2020
STAROSTA MAREK CZECHMANN 
POTVRZUJE DRUHÝ VÝSKYT NAKAŽENÉ 
OSOBY KORONAVIREM V KRALUPECH 
NAD VLTAVOU. 

První zasedání krizového štábu ORP Kralupy 
nad Vltavou, ze kterého vzešla tato opatření:
} cílovou skupinou jsou senioři, kteří žijí osaměle  
a nemohou využít pomoci rodiny, příbuzných nebo ji-
ných blízkých osob, 
} seniorům žijícím na území města Kralupy nad Vltavou 
budou prostřednictvím pečovatelské služby od pondělí 
16. 3. o všední dny v týdnu rozváženy nákupy,
} součástí pomoci je i zajištění základních druhů léků.

Zájemci o tuto formu pomoci se mohou neu-
stále hlásit na telefonním čísle 315 704 100 

(bude k dispozici čtyřiadvacet hodin denně), 
dále pak na čísle 731 917 804.

Lukáš Hodík, krizové řízení města: „Vedení 
města, potažmo celý městský úřad, se snaží přede-
vším zachovat funkčnost veřejné správy. Intenzivně 
pracujeme na dodání ochranných prostředků, přede-
vším roušek. Po vyhlášení nouzového stavu byl svolán 
krizový štáb, kde byla domluvena součinnost a spo-
lupráce se všemi složkami IZS. Vzhledem k situaci 
jsou další záležitosti koordinovány především pomo-
cí telefonického a elektronického spojení, abychom 
se vyhnuli jakémukoliv ne zcela nezbytnému kontak-
tu. Krizové řízení také  spolupracuje s Oddělením IZS 
a obrany Krajského úřadu Středočeského kraje. Tento 
stav nouze nám přineslo něco, na co nikdo nemohl být 
zcela připraven.“ 

 14. 3. 2020
Vedení města informuje občany:
} pouze lékaři či hygienici znají totožnost nemocných, 
dostáváme informace pouze o jejich počtu,
} nemáme jediný důvod jakékoliv informace tajit, veš-
keré novinky okamžitě putují na oficiální web a sociální 
sítě,
} jsme v permanentním spojení se všemi záchrannými 
složkami,
} kompletní uzavření MěÚ zatím neplánujeme, nicmé-
ně výčet služeb vybraných odborů bude omezen,
} v průběhu dalšího týdne byl očekáván další nárůst in-
fikovaných. Počet nakažených v Kralupech nad Vltavou 
neroste!
} Starosta Marek Czechmann je stále v karanténě, ko-
ronavirem nakažen není.

Vojtěch Pohl, místostarosta: „V pátek 13. 3., 
kdy se prvně sešel krizový štáb města, jsem apeloval 
na státní i městkou policii, abychom se všichni, celé 
město, chovali zodpovědně, aby i oni prováděli kontroly 
všech nařízení vlády, např. aby kontrovali, zdali se lidé 
neshromažďují ve větším dovoleném počtu, než je sou-
časný limit 30 osob. Na tomto základě jsme městské 
policii vypůjčili automobil navíc, aby mohli zajistit po 
městě více hlídek. Poprosili jsme je, aby upozorňovali 
provozovny, kterých se to týká, na vládní nařízení.“

 15. 3. 2020
Město informuje občany o uzavření MěÚ Kralu-
py nad Vltavou pro veřejnost,  a to od pondělí 
16. 3. 2020.

Účelem uvedeného opatření bylo přispět 
k potřebnému snížení kontaktů mezi obyvateli 
a především zachování akceschopnosti MěÚ 

Co bylo včera, NEPLATÍ DNES
SHRNUTÍ SITUACE v období od 10. 3. do 23. 3. 2020

■  Den co den se aktualizují vládní opatření v důsledku šíření koronaviru. Co platilo včera, je dnes jinak. Připravili 
jsme přehled všech dílčích kroků a změn, které se nás dotýkají. Jaká nařízení vlády ČR jsme museli přijmout, 
s jakými nezbytně nutnými informacemi muselo vedení města seznámit veřejnost, jaké výsledky vzešly ze 
zasedání krizového štábu, jakou pomoc všem potřebným mělo vedení možnost poskytnout, v jakém režimu 
fungovaly jednotlivé složky města, a mnohem více. Následující řádky reflektují náročnost celé mimořádné situace. 

Zasedání krizového štábu. Zleva 
místostarosta Vojtěch Pohl, tajemník Kamil 

Hainc, místostarosta Libor Lesák, tiskový 
mluvčí Aleš Levý, krizové řízení města Lukáš 

Hodík, starosta Marek Czechmann.
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do příštího období.  Snahou vedení města bylo 
snížit riziko vyhlášení karantény pro pracovníky 
MěÚ a uchování pracovní a řídící kapacity MěÚ 
ve prospěch maximálního podílení se města na 
zvládnutí závažné situace. 

Občanům bylo doporučeno, aby využili alterna-
tivní formy komunikace s MěÚ, a to především 
telefonickou a elektronickou. 

Vedení města nabízí maximální součinnost 
stále fungujícím organizacím. Městské policii 
bylo poskytnuto vozidlo navíc. Podpora byla vy-
jádřena také ke stále fungujícím MŠ. Další den 
proběhla s vedením MŠ schůze. 

Tereza Pulcová, personalistka MěÚ: „Práce 
nás všech na MěÚ je koordinovaná a organizovaná na 
základě úzké spolupráce tajemníka MěÚ s vedoucími 
jednotlivých odborů. Všichni tu bereme situaci okolo ko-
ronaviru tak, jak přichází, snažíme se fungovat v rámci 
svých agend a co nejvíce vyhovět občanům v rámci našich 
možností, jelikož také chráníme sami sebe. Postupně 
jsme se vybavili rouškami a dodržujeme všechna vládní 
doporučení. Ale hlavně tu mezi námi (napříč celým MěÚ) 
funguje vzájemná pomoc a snažíme se v této krizové situ-
aci nepropadat panice a neztrácet dobrou náladu.“

 16. 3. 2020
Vzhledem k nízkému počtu dětí v mateřských 
školách se zřizovatel, tedy Město Kralupy nad 
Vltavou, rozhodl od 17. 3. pro uzavření všech 
místních školek, a to po dobu celorepublikově 
vyhlášené karantény.

Zaměstnancům IZS, lékařům a dalším osobám, 
jež se aktivně podílejí na řešení krizové situace 
ve městě, bylo umožněno využít speciální druži-
nu pro děti ve věku 3–10 let, která byla zřízena 
na ZŠ Václava Havla.

Martin Luksík, ředitel ZŠ Václava Havla: 
„V učebnách školní družiny jsme otevřeli oddělení pro 

děti příslušníků IZS a všech dalších, kteří se aktivně 
účastní boje s nákazou. Oddělení funguje v pracovní 
dny od 7:30 do 17:00 hod. Rodič dítě přivede a pře-
dá. Dohled zajišťují pracovnice naší družiny, které na-
stoupily na svá místa hned, jak vzešel tento požadavek 
z krizového štábu města. Chci poděkovat všem zaměst-
nancům školy za jejich přístup k plnění svých povinností 
v této krizové situaci.“

Městem se prvně rozeznělo rozhlasové vysílání, 
ve kterém jsou občané vyzýváni k obezřetnosti, 
k maximálnímu dodržování nařízení vlády ČR  
o zákazu vycházení, k používání roušek či respi-
rátorů.

 Vážení občané, vzhledem ke krizo-
vé situaci nevycházejte z domova 
bez roušky, respirátoru či improvi-
zované roušky ze šály, šátku 

apod. Vyvarujte se pohybu venku, vyjma cesty 
do zaměstnání, domů a  nezbytných nákupů, 
např. potravin. Přísně dodržujte hygienická na-
řízení, jako je časté mytí rukou, ideálně i po-
mocí dezinfekce. Omezte kontakt s jinými oso-
bami na nezbytné minimum. Buďme 
dodržováním vládních nařízení zodpovědní 
k sobě i svým blízkým. Děkujeme.

TSM uzavřely 24. 3. 2020 sběrový dvůr, pře-
rušily možnost osobního styku při vyřízení 
náležitostí spojených s hrobovými místy na 
území města, možnost osobního styku při 
vyřízení žádostí týkajících se místních komuni-
kací a vstup veřejnosti do budov v areálu TSM 
Kralupy.

Luboš Němec, ředitel TSM Kralupy nad Vl-
tavou: „V rámci organizace jsou striktně dodržována 
pravidla hygieny a pokud je to možné především vzá-
jemného odstupu jednotlivých zaměstnanců. Ze stra-
chu některých našich zaměstnanců došlo k omezení 
ručního úklidu města. Ostatní profese běží dále bez 
omezení. Maximální omezení styku vnímáme v součas-
né době jako neúčinnější možnost ochrany našich za-

městnanců, jelikož běžné ochranné pomůcky, které by 
v této situaci pomohly, nejsou k dostání.“

 17. 3. 2020
Kralupy TV ve své reportáži informuje občany 
o tom, jakým způsobem si mohou vyřídit své zá-
ležitosti na MěÚ. 

Díky Farní charitě Kralupy a společnosti Spor-
tivo bylo již na čtvrtek 19. 3. připraveno 1 000 
ks ušitých roušek pro seniory ubytovaných v do-
mech s pečovatelskou službou a další, kterým 
jsou současně dováženy nákupy, potraviny a 
léky. 

Libor Lesák, místostarosta: „Opravdu řešíme 
to, co je aktuálně potřeba. Roušky, respirátory, čisticí 
prostředky. Co se týče nedostatku ochranných pomů-
cek, to vláda ČR skutečně nezvládla, není možné, aby 
byli lékaři 14 dní bez těchto nezbytností. Spolupracu-
jeme s Farní charitou Kralupy, která pro nás začala šít 
roušky, stejně tak i místní společnost Sportivo. Do-
stupné roušky jsme taktéž nakoupili. Roušky dosta-
nou pečovatelské služby, jež je zdarma rozdají všem 
seniorům, kterým zajišťují služby. Potřebujeme předat 
roušky všem složkám pohybujícím se venku a pracov-
níkům, kteří jsou ve styku s občany. Navíc se narychlo 
snažíme objednat až 12 tis. respirátorů pro lékaře, pro 
zaměstnance LDN a další důležité organizace. Oslovili 
jsme všechny obce v ORP, Mělník, Neratovice, abychom 
se o nákup respirátorů finančně podíleli. Tyto nakoupe-
né respirátory budeme prodávat všem, kdo je potřebují. 
Dále řešíme zajištění pečovatelských služeb, zřídili 
jsme družino-školku pro zaměstnance IZS i pro lékaře, 
lékárníky, zaměstnance MěÚ. Je potřeba, aby právě tito 
lidé stále docházeli do práce, aby fungovali. Už i mezi 
policisty či hasiči jsou někteří v domácí karanténě.“ 

 18. 3. 2020
K tomuto dni se evidují tři případy nákazy ko-
ronavirem. 

Další opatření vlády nařizuje, že bez roušky, re-
spirátoru, šátku či jiné vhodné ochrany obličeje 
NESMÍ LIDÉ OPUSTIT SVÉ DOMOVY. Toto opat-
ření vlády začalo platit od půlnoci ze středy  
18. 3. na čtvrtek 19. 3. 2020. 

Místostarosta Vojtěch Pohl informuje o tom, že 
se město Kralupy nad Vltavou potýká s nedo-
statkem ochranného materiálu. Na jeho zajiš-
tění aktivně pracují, roušky dokonce začaly za-
městnankyně MěÚ vyrábět přímo na pracovišti, 
a to pro potřeby své, seniorů i dalších. 

Dále seznamuje veřejnost s tím, že od čtvrtka 
19. 3. bude v časech od 10:00 do 12:00 hod. 
vyhrazen přístup do obchodů s potravinami 
pouze pro seniory. 

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ: „Atmosféra na 
radnici je v posledních dnech velmi „bojovná“. Myslím 
si, že nás to tady hodně semklo, neboť už dost dlouho 
řešíme v podstatě tentýž problém. Hodně si vzájemně 
pomáháme. Např. kanceláře na odboru investic se pro-
měnily v mále manufaktury, kde se šijí roušky. Všich-
ni se opravdu snaží. Práce je samozřejmě dost a dost. 

Zaměstnanci MěÚ šijí v kancelářích roušky
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Každá dobrá menší zpráva je povzbuzující, každá horší 
naopak člověka utlumuje. V podstatě stále hledám ide-
ální cestu, jak se se vším nejlépe vypořádat, jak fun-
govat tak, aby byl člověk alespoň trochu odpočatý. Je 
patrně potřeba jít krok za krokem, den za dnem. Celé 
trvání bude zřejmě ještě moc dlouhé a je potřeba se 
s tím vším naučit žít. Jakmile překonáme vrchol ledov-
ce a dostaneme první optimistické výsledky, bude se 
nám určitě dýchat lépe (navzdory rouškám). Jsme v tom 
s vámi.

Vojtěch Pohl, místostarosta: „Zajistit informova-
nost seniorům je pro nás trochu těžší, poněvadž většina 
z nich nemá Facebook a jiné prostředky, kterými se in-
formace šíří nejrychleji. Když jsme zaváděli službu nad-
standardní péče pro seniory, spoléhali jsme na předává-
ní informací spíše v té osobní rovině. Obvolal jsem různé 
seniorské spolky, aby rozšiřovali novinky ve svých kruzích 
přátel, rodiny apod. Zároveň vznikaly i různé občanské 
iniciativy, v neposlední řadě byly všechny informační le-
táčky vyvěšeny do různých částí města, na vchody, do-
konce jsem je zahlédl vyvěšené i na stromech, jednodu-
še tam, kde se senioři nejčastěji pohybují. Myslím, že se 
v tomto směru pro to udělalo maximum.“

 19. 3. 2020
Místostarosta Libor Lesák poděkoval za pomoc, 
za šití roušek, ať už těm, kteří je šijí doma a po-
skytují je všem složkám MěÚ či ostatním obča-
nům, tak i vietnamské komunitě, Farní charitě, 
panu Vejražkovi. Dále informoval o činnosti 
městské policie, která využívá automobil navíc, 
v terénu tak pracují čtyři lidé plus operátoři. MP 
má za úkol kontrolovat nošení roušek, provádět 
kontroly v nočních hodinách, aby nedocházelo 
ke krádežím. Místostarosta informuje o zasedá-
ní rady města, které proběhne 23. 3., a kde bu-
dou radní projednávat případné úlevy občanům 
a podnikatelům. 

Vláda ČR změnila své nařízení: obchody s potra-
vinami, drogerie a pošty budou nově vyhrazené 
pro lidi starší 65 let od 7:00 do 9:00 hod. 

Ladislav Voves, ředitel MP Kralupy nad Vl-
tavou: „Zavádění nových opatření probíhá velmi rych-
le a až si lidé v dubnu přečtou tyto řádky, může být již 

Poděkování vietnamské komunitě, která věnovala městu 37 tis. párů rukavic, roušky, 
dezinfekční gely a finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč. Tyto ochranné prostředky 
a pomůcky  začaly být okamžitě distribuovány všem složkám IZS a nemocnici. 

Rada města na svém zasedání rozhodla o prodlou-
žení termínu uzavření všech místních mateřských 
škol do 1. dubna 2020.

Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém 
stavu, byla prodloužena do 1. 4. 2020. Nadále zů-
stávají uzavřeny všechny obchody a restaurace.  Zá-
kaz se netýká výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje 
jídla s sebou bez vstupu do prodejny.  

Nadále platí zákaz volného pohybu, který se nevzta-
huje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodi-
nou a pro základní životní potřeby nebo do zdravot-
nických zařízení.

Senioři budou nově ve velkých obchodech nakupo-
vat od 08:00 do 10:00 hod., v menších už omezení 
platit nebude.

Rada města rovněž řešila další postupy v rámci bo-
je proti viru Covid-19: 

} odložení poplatků za psy, za zábor veřejného pro-
stranství (pro firmy a OSVČ),

} poplatky se splatností od 1. 3. do 30. 6. 2020 bu-
de možné zaplatit do 31. 10. 2020 bez jakýchkoliv 
sankcí, 

} postupně začnou být dezinfikována veřejná pro-
stranství města (zastávky, lavičky) tak, aby místa 
zůstala dezinfikovaná déle jak jeden týden, probíhá 
jednání s ČD, aby bylo možné dezinfikovat i nástupi-
ště,

} úlevy občanům do budoucna: příprava rozhodnutí 
pro zastupitelstvo, kterému budou předloženy mož-
nosti půjček drobným podnikatelům na překlenovací 
úvěry s nejnižší úrokovou sazbou – dle zákona část-
kou do půl procenta ročního úroku.

Nadále pokračuje distribuce roušek pro seniory pro-
střednictvím pečovatelské služby i MěÚ. 

Vedení města stále zajišťuje dovozy respirátorů všem 
kralupským lékařům (od 24. 3. včetně zubařů i gyne-
kologů) a lékárnám.

Libor Lesák, místostarosta: „Nemáme velké možnosti, 
jak zajistit podnikatelům např. vyrovnání ušlých tržeb, 
jako samospráva na to nemáme oprávnění, toto by mu-
selo nejdříve projít zastupitelstvem, které by schválilo 
nějaké uvolnění finančních prostředků z rezervy měs-
ta. Otázka je, na základě čeho posuzovat, kdo tyto fi-
nance skutečně potřebuje, jak je spravedlivě rozdělit. 
Navíc my nemáme k dispozici takové rezervy, abychom 
mohli poskytnout pomoc všem. Můžeme udělat dílčí 
kroky, kterými trochu místním podnikatelům ulehčí-
me. Můžeme odpustit některé poplatky, omluvit povin-
nosti dané nařízením města, aby měli rychlejší rozjezd 
provozu po uvolnění nařízení. Jsou to drobné, ale to je 
asi tak jediná možnost, jak vyjít vstříc.“ 

Vojtěch Pohl, místostarosta: „Během dubna, květ-
na budeme určitě vyhodnocovat nepřímé následky 
souvisejícím s vládními opatřeními. Konkrétní řeše-
ní můžeme přinést, až budeme znát konkrétní čísla.“ 

 23. 3. 2020

situace naprosto odlišná od stavu k dnešnímu dni, te-
dy k 19. 3. S ohledem na probíhající nouzový stav má 
městská policie aktuálně v terénu o jednu hlídku navíc 

oproti běžnému stavu a posíleno bylo rovněž její ope-
rační středisko. Kromě standardních úkolů, jejichž cí-
lem je ochrana zdraví a majetku občanů a veřejného 
pořádku, kontrolují strážníci nově i dodržování stano-
vených ochranných opatření. Především během dne 
se v tomto směru jedná až o desítky řešených případů 
denně, především potom v souvislosti s povinností mít 
obličej zakrytý rouškou či jinou alternativou. Během 
nočních směn jsou potom kontroly strážníků zaměře-
ny převážně proti majetkovým trestným činům, jako je 
vloupání do chatek, garáží či vandalismus. Chtěli by-
chom požádat všechny občany, aby respektovali přijatá 
ochranná opatření a nezvyšovali svým nezodpovědným 
chováním riziko přenosu nákazy.“

 20. 3. 2020
Místostarosta Vojtěch Pohl informuje občany 
o tom, že vláda schválila příspěvek OSVČ pro 
podnikatele, kteří pečují o děti od 6 do 13 let. 
Žádost o tento příspěvek bude možné podávat 
na obecním živnostenském úřadě. Žádosti bude 
možné vyřídit po otevření MěÚ Kralupy n. Vlt. 

Vedení města: „Děkujeme všem, kteří pomáhají. Děkujeme všem, kteří pracují pro občany. Děkujeme všem 
dárcům za ochranný materiál pro občany. Děkujeme všem, kteří dodržují nařízení a podporují ostatní.“
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Ú čelem tohoto razantního opatření bylo 
přispět k potřebnému snížení kontaktů 

mezi obyvateli a především zachovat akce-
schopnost MěÚ do příštího období. Naší 
snahou bylo tímto snížit riziko vyhlášení 
karantény pro pracovníky MěÚ – chtě-
li jsme uchovat pracovní a řídící kapacity 
MěÚ ve prospěch maximálního podílení 
se města na zvládnutí současné závažné 
situace.

V pondělí jsme tedy přistoupili k realizaci 
desítek interních opatření. Byla domluve-
na pravidla komunikace mezi pracovníky, 
omezen vzájemný fyzický kontakt a poten-
cionální přenos viru z povrchů v budově, 
šikovné kolegyně zahájily s velkým nad-
šením výrobu ochranných roušek pro své 
kolegyně a kolegy a na odborech MěÚ došlo 
k potřebné prostorové úpravě interiéru na 
vybraných pracovištích.

Zároveň s vedoucími odborů a oddělení 
byly na odborech MěÚ nastaveny princi-
py a postupy, podle druhu vykonávaných 
agend, jak pokračovat v rozpracovaných 
záležitostech a způsobech nabírání no-
vých žádostí od občanů a jejich řešení. Do-
šlo k potřebnému přechodu komunikace  
mezi občany a MěÚ na alternativní formy –  
telefonickou, e-mailovou a prostřednic-
tvím elektronických datových schrá-
nek. Byly stanoveny postupy bezpečného  
projednávání a vyřizování neodkladných 
případů, které nelze řešit bezkontaktně.

Následně byl zahájen proces přechodu 
vybraných pracovníků do režimu práce 
„home office“ (práce z domova). Tzn. nejen 
sepisování věcí na domácím PC, ale díky 

zřízení funkčního dálkového napojení do-
mácích PC stanic při zachování potřebné IT 
bezpečnostní ochrany na páteřní informač-
ní systém MěÚ a jednotlivé moduly bylo 
umožněno věci vyřídit a následně je se vše-
mi „povinnými prvky“ vypravit k žadateli. 
Takto byl zajištěn chod MěÚ např. i v oblas-
ti finančních plateb města. Občané volající 
na služební telefonní linky byli automaticky 
přesměrováni na mobily našich pracovníků 
na jejich „nová pracoviště“.

Postupně jsme do tohoto režimu převá-
děli další a další pracovníky s představou, 
že čím méně lidí v budově, tím větší na-
děje na vyhnutí se karanténě a zachování 
akceschopnosti MěÚ. A i s představou, že 
díky „natrénovanosti“ tohoto fungování 
u většiny pracovníků budeme mít reálnou 
schopnost zabezpečit výkon většiny agend 
pro prioritní případy bez závislosti na pří-
tomnosti v budově MěÚ, a to i s ohledem 
na její možné uzavření z důvodu karantény. 

Současně od začátku „nové situace“ řa-
da pracovníků MěÚ poskytuje, podle své 
pracovní náplně, podpůrný servis a sou-
činnost vedení města při řešení současné 
závažné situace.

Touto cestou děkuji všem pracovní-
kům MěÚ, kteří se aktivně a spolehli-
vě zapojili do řešení všech záležitostí 
ve prospěch zvládnutí situace. Záro-
veň víme, že jsme teprve na začátku. 
Tyto řádky byly sepsány pro dubno-
vé vydání ve čtvrtek 19. 3. – MěÚ je 
nyní „skoro vylidněn“ na cca 35 % 
běžného stavu přítomných, ostatní 
pracovníci plně nebo střídavě pra-
cují v režimu „home office“. Všechny 
odbory jsou v rámci možností pro-
vozuschopné a funkční pro řešení 
nových neodkladných případů. Pře-
mýšlíme o využití naší pracovní ka-
pacity v příštích týdnech. KRALU-
PÁCI – jsme v tom s vámi společně.

KAMIL HAINC, 

TAJEMNÍK MĚÚ

Městský úřad Kralupy nad 
Vltavou v „nových časech“
■  V neděli 15. 3. 2020 odpoledne, v době vládního zasedání o avizovaném vyhlášení omezení pohybu obyvatel, 
jsme se rozhodli uzavřít MěÚ, a to od pondělí 16. 3. 2020, pro veřejnost s tím, že budeme pracovat a zajišťovat 
vykonávané agendy pro občany v jiném režimu a jinými způsoby.

J edním z tipů, který vám může zpest-
řit volný čas, jsou vaše možné televizní 

toulky historií našeho města Kralupy nad 
Vltavou. Můžete tak učinit prostřednic-
tvím televizního kanálu – KRALUPY TV 
na serveru youtube.com (do vyhledávače 
zadejte Město Kralupy nad Vltavou). Neu-
věřitelně bohatý televizní archiv je z drtivé 
části dílem kameramana a střihače Zbyňka 
Krátkého. Několik stovek reportáží vytvořil 

na časové ose těžko uvěřitelného čtvrtstole-
tí (1995–2020). Archiv sestavil, z větší části 
z analogových pásků digitalizoval a dal do 
současné podoby tiskový mluvčí městské-
ho úřadu Aleš Levý. V současné době mají 
televizní reportáže z historie našeho města 
v souhrnu téměř 800 000 zhlédnutí. Sami 
možná budete překvapeni, jaké historické 
skvosty na svých cestách časem objevíte.

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Archiv KRALUPY TV na jednom místě
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VIETNAMSKÁ KOMUNITA POMÁHÁ
Quan Tuan Hung (Tomáš), iniciátor pomoci, majitel potravin: 
 „Současná situace není lehká pro nikoho z nás, proto jsme se jako 
vietnamská komunita rozhodla, že chceme nějakým způsobem 
pomoct a podpořit ostatní, abychom toto těžké období společ-
ně zvládli. Většina vietnamských rodin má k dispozici šicí stroj 
a vzhledem k nedostatku roušek pro občany i pro složky IZS jsme 
se rozhodli šít textilní roušky zcela zdarma a s láskou k České re-
publice, která je pro nás druhým domovem. Šijeme v domácím 
prostředí, kde se podílí celá rodina, ať už šitím jako takovým, nebo 
stříháním látky na požadovanou velikost. Doufáme, že se situace 
v České republice i ve světě uklidní co nejrychleji. Je důležité, aby 
v tuto chvíli všichni drželi při sobě a měli se rádi.“ 

DĚKUJEME VÁM

TECHNOPARK KRALUPY ROZDÁVÁ 
DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
Michal Janovský, vedoucí oddělení komunikace, Tech-
nopark Kralupy: „Technopark Kralupy produkoval ve druhé 
polovině března dezinfekci v menším měřítku kvůli nedostat-
ku vstupních komponent. Zájemců bylo daleko více, než jsme 
byli schopni uspokojit. V této fázi byla poskytnuta dezinfekce 
zdarma do budov VŠCHT Praha v Dejvicích, na studentské kole-
je na Jižním městě, do Národní technické knihovny, Hasičskému  
záchrannému sboru Středočeského kraje (500 l), záchranářům 
(500 l), kralupským dobrovolným hasičům, dvěma ordinacím 
doktorů v Kralupech, městu Velvary a dalším.“

VÁS, KDO POMÁHÁTE, JE MNOHEM VÍCE, DĚKUJEME VŠEM!

KRALUPÁCI MAJÍ SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ
RÁDI BYCHOM VYJÁDŘILI OHROMNÝ DÍK VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJUJÍ DO JAKÉKOLI DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI! 
Mimořádná situace v souvislosti se šířením koronaviru a vládních opatření s tímto spojených vyvolala v Kralupech nad 
Vltavou obrovskou vlnu solidarity ze strany místních obyvatel, organizací, podnikatelů a dalších jednotlivců. Celosvětová 
pandemie tak odhalila i svoji hezčí podobu. Lidé spojují své síly a pomáhají všichni, bez ohledu na věk, profesi či národnost. 
Připravili jsme příspěvky od těch (jež jsme oslovili především na základě mediální pozornosti), kteří odhodili své vlastní po-
vinnosti a starosti v těchto pro všechny těžkých chvílích stranou a pustili se do fyzicky, psychicky i finančně náročné práce, 
jejíž výsledky pomáhají skupinám lidí, které tuto pomoc potřebují ze všeho nejvíce – senioři, složky IZS, lékaři, lékárníci, 
prodavači a mnozí další.  

Charita šije roušky – symbol soudržnosti
S okolská ulice. Z oken sídla kralupské 

Charity se ozývá neustálé cvakání ši-
cích strojů. Za desítkou z nich sedí ženy, kte-
ré v tuto chvíli odložily své běžné povinnos-
ti a pustily se do šití roušek. Co všechno se 
skrývá za záplavou látek, nití a tkalounů? Pot, 
únava, vyčerpání, hektolitry kávy a přede-
vším vidina toho, že to, co děláme, má smysl.

Povinnost nosit roušky obletěla celé Česko. 
Jejich nedostatek vyústil v nervozitu, strach 
a místy až v paniku, ale také v obrovskou vlnu 
soudržnosti a solidarity. Všichni, kdo zvlád-
nou udržet v ruce jehlu a nit, se spojili a začali 
šít roušky. Vzhledem k účasti na akcích vše-
ho druhu bylo nasnadě, že se i Farní charita 
Kralupy zapojí, avšak nikdo z nás nečekal, že 
bude o ručně šité roušky takový zájem.

Po vyhlášení omezení volného pohybu 
a nařízeních s ním spojenými jsme zasedli 
za stůl. Spočítali fungující zaměstnance, ty, 
kteří museli zůstat doma s dětmi, ale i „aktiv-
ní zálohy“. Bylo rozhodnuto, v následujících 
několika dnech se bude šít. Ten, kdo byl šicím 
strojem nepolíben, stříhal látky nebo tkalou-
ny, jiní dostali za úkol shromažďování objed-
návek, zvedání telefonů či otevírání dveří, 
u kterých prakticky pořád někdo zvonil.

Zprvu jsme si mysleli, že poptávku zvlád-
neme uspokojit stylem ušiji a dám, ale to se 
po několika hodinách stalo naprosto nereál-
ným. Na řadu proto přišel pořadník, kam se 
začali zapisovat všichni zájemci, které jsme 
následně obvolávali. Krátce po zveřejnění 

našeho akčního plánu se napříč celou bu-
dovou ozývalo neustálé zvonění telefonů 
a zvuk domovního zvonku, sdělit si něco 
mezi sebou se rázem stalo nemožným. Celá 
situace byla z počátku dost stresující a myš-
lenka na to, že opravdu nejde vyhovět všem 
na počkání, na náladě moc nepřidávala. Dů-
ležité ale bylo, že systém začal fungovat a na-
še malá manufaktura tak mohla dál vytvářet 
roušky za doprovodu sonáty šicích strojů.

Kromě stálé šicí dílny jsme našli využi-
tí i pro naši zasedací místnost – poskytla 
prostor na další šicí stroje. Protože zoufa-
lá doba si žádá zoufalé činy, část z nás se 
rozhodla projít rychlokurzem šití a osvojit 
si tak pro některé zatím neznámou doved-
nost. Všichni se nakonec osvědčili na jed-
ničku a my jsme rázem zvládli vyproduko-
vat zhruba 500 kusů roušek denně.

Je třeba zdůraznit, že se nám dostalo vel-
korysé pomoci jak z řad veřejnosti, tak od 
rodin zaměstnanců. Spousta dobrovolníků 
od nás dostala k dispozici materiál a šila 
doma, jiní přinesli látky, čímž nám vytrhli 
trn z paty, protože zásob rapidně ubýva-
lo. Další mysleli i na to, jak nám naši práci 
zpříjemnit, a udržovali nás v chodu donáš-
kou jídla a nápojů.

Stalo se symbolem soudržnosti, ukázkou, 
že Češi dokáží držet při sobě, že se v nepří-
znivé době dokáží semknout a myslet na 
dobro ostatních.

Pokud se nám ale naší prací povede  
alespoň někoho uklidnit, ochránit alespoň 
jednoho člověka od nákazy, má naše prá-
ce smysl.

JITKA KŇAZOVICKÁ, 

FARNÍ CHARITA KRALUPY
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Můžete chronologicky shrnout vývoj dění 
v druhé polovině března?
V úterý 10. 3. 2020 v dopoledních hodinách 
přišla informace o COVID-19 ze strany vlá-
dy ČR. Následně reagovalo vedení města 
Kralup nad Vltavou a manažer krizového 
řízení města. Zásadní informace v Prohlá-
šení byla, že 11. 3. dojde k uzavření střed-
ních a základních škol a také k zákazu akcí 
nad 100 účastníků v daném prostoru. Na 
základě těchto pokynů a intenzivního mo-
nitorování situace u většiny sportovních 
klubů a spolků byla snaha připravit spor-
toviště do „nouzového režimu“ dle poky-
nů vlády. Bohužel indicie ohledně dalšího 
vývoje směřovaly k následným přísnějším 
opatřením, což se bohužel potvrdilo. Ješ-
tě 10. 3. v odpoledních a večerních hodi-
nách přišlo prohlášení několika největších 
sportovních klubů, že ukončují od 11. 3. 
tréninky všech mládežnických kategorií, 
byly ukončeny dopolední výuky plavání 
pro školy a školky, stejně jako odpolední 
Plavecká škola. Záhy se ozvaly další spor-
tovní kluby a oznámily ukončení tréninků 
i turnajů.

Poté přišlo vaše prohlášení.
Ano. Na základě těchto velmi rychlých sle-
dů událostí a situace, která začala ohledně 
COVID-19 gradovat, Kralupská sportovní 
vydala prohlášení směrem k vedení města 
a všem zastupitelům, ve kterém nastínila 
situaci a oznámila způsob postupu smě-
rem k provozování sportovišť v této situaci. 
Postup zásadně umožnil všem sportovním 
klubům využívat sportoviště na základě 
rozhodnutí vlády s tím, že neodebrané ho-
diny, které si kluby zarezervovali v celo-
ročním rozpisu, nebudou muset zaplatit. 
Posléze jsme zvýšili prostor užívání spor-
tovišť pro veřejnost, abychom návštěvní-
ky rozptýlili do většího časového prostoru 
pro užívání. Dne 12. 3. 2020 ukončil jeden 
z největších klubů všechny své aktivity 
a sezónu, neboť přišlo zpřísněné nařízení 
– užívat sportoviště do 30 osob v daném 
prostoru.

Co bylo dál?
Po intenzivních jednáních s vedením měs-
ta a naším právním zástupcem, který tento 
precedens do třiceti návštěvníků nevyhod-
notil také pozitivně, v rámci bezpečnosti 
zdraví a s ohledem k připravovaným dalším 
striktnějším opatřením jsme jako provo-
zovatel vydali rozhodnutí uzavřít některé 
sportoviště ihned během dne 12. 3. 2020 
od 14 hod. a následně i ostatní hned násle-
dující den od šesté hodiny ranní. Souběžně 
přišel i požadavek od vedení města, maji-
tele sportovišť, k uzavření provozoven na 
základě dalšího rozhodnutí vlády.

Vaše konání tedy krátce předběhlo 
oficiální zákaz.
Bylo to i proto, že dle našich informací by-
lo v Kralupech a okolí evidováno již ně-
kolik infikovaných osob. Sportoviště byla  

uzavřena z naší strany bez výjimky a pro-
voz se postupně uzavíral i po technologic-
ko-provozní stránce, aby náklady a ztráto-
vost s uzavřením sportovišť byla v tento 
moment co nejmenší. Posléze 14. 3. 2020 
v nočních hodinách vláda vyhlásila ka-
ranténu pro celou ČR, takže rozhodnutí 
o kompletním uzavření sportovišť se uká-
zalo s předstihem jako správné.

Jaká byla součinnost s postiženými kluby, 
jak daná opatření přijaly?
Většina klubů jednala dle zdravého ro-
zumu a již samy v těchto dnech avizovaly 
ukončení činnosti, především u mládeže. 
Jak přicházela rozhodnutí vlády, někteří 
samozřejmě chtěli využívat prohlášení ze 
strany České unie sportu, které vneslo me-
zi kluby a provozovatele jen zmatek a svá-
ry. Ze dvanácti klubů jeden trochu nespo-
kojený je na Kralupy velmi dobrý výsledek. 

Česká unie sportu přišla s výkladem 
možného využití sportovišť?
Samozřejmě, ale kdyby se objevil na spor-
tovišti mezi dětmi někdo infikovaný, tak 
by zde asi těžko Česká unie sportu nesla 
nějakou zodpovědnost vůči klubu, měs-
tu, rodičům a vše by padlo především na 
provozovatele. Takže jako provozovatel 
jsme rozhodli v rámci aktuálního stavu  
a situace, kam vše bude směřovat – ruku 
v ruce s maximální bezpečností pro všech-
ny. Myslím, že s vedením města v této si-
tuaci nám šlo především o zdraví všech na 
sportovištích a rozhodnutí beru jako abso-
lutně správné. Pokud se to někomu nelíbí, 
tak si mohl samozřejmě individuálně nebo 
kolektivně začít sportovat na svoji zodpo-
vědnost vůči státu, ale někde jinde.

To přece musí každý pochopit.
Přeji všem pevné zdraví a sílu v disciplino-
vanosti, ať se nám podaří COVID-19 dostat 
pod kontrolu a zase normálně žít i sporto-
vat. Hodně štěstí všem.

JINDŘICH KOHM

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

ROZHOVOR s... Vladimírem Lánským, jednatelem Kralupské sportovní spol. s r.o.

Uzavřeli jsme sportoviště, 
protože jde o zdraví!
■ Desátým rokem je jednatelem Kralupské sportovní, spol. s r. o., Vladimír Lánský pod jejíž správu spadá zimní 
stadion s víceúčelovým hřištěm a víceúčelovou halou, krytý plavecký bazén se sportovní halou na sídl. U Cukrovaru, 
koupaliště a sportovní areál v Mikovicích. Pokusili jsme se v následujícím rozhovoru zaznamenat překotný vývoj 
událostí v druhé polovině března a jejich důsledky pro značnou část kralupské sportovní obce.

Kralupská sportovní, spol. s r. o., 
prostřednictvím jednatele Vladimíra Lánského 
spolu s vedením města svými bezpečnostními 
opatřeními o několik hodin předběhla nařízení 
vlády České republiky. 
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LUBOŠ ČERNÝ
předseda FK Kralupy 1901

1) Současná situace znamená, že fotbalová asociace 
pozastavila jarní část sezóny, všechny zápasy a tréninky 
jsme dočasně zrušili a veškeré naplánované akce také. 
Všechny týmy měly dokončenou dlouhou zimní přípravu 
a před začátkem sezóny se vše zrušilo. Ze sportovního 
i finančního hlediska je vše špatně. Nezbývá nám než 
doufat, že se sezóna dohraje, ale spíše už se začínáme 
smiřovat s tím, že se ročník 19/20 anuluje.

2) Opatření jsme přijali špatně. Situace zasáhla hlavně 
A mužstvo. Po dvojnásobném postupu jsme se chystali 
na třetí postup, což by byl pro Kralupy už velký úspěch, 
a najednou se naše druhé místo se šancí na postup 
může smazat a v příští sezóně můžeme začít zase od 
nuly. Hráči se nyní připravují individuálně každý sám. 
Společný program nemáme žádný. Závěrem chci do-
dat, že veškerá nařízení a doporučení vlády, města 
Kralupy a FAČR respektujeme. Vzhledem k situaci je 
teď důležitá hlavně bezpečnost a zdraví všech lidí, než 
sport a ostatní zájmové aktivity.

JINDŘICH NOVÁK
člen výboru oddílu TJ Kralupy – oddíl kanoistiky

1) Zavřeli jsme areál umělé slalomové dráhy ve Vel-
trusech – USD Veltrusy, zrušili jsme veškeré tréninky. 
Trenéři jednotlivých skupin poslali individuálně svým 
svěřencům, co by asi tak v této situaci mohli dělat, aby 
úplně nezlenivěli. ČSKDV zrušil veškeré závody do  
12. 4. včetně. Zrušil první čtyři závody Českého poháru, 
které měly být jako nominační závody do reprezentace 
a na olympiádu. První dva z nich měly být uspořádány 
u nás ve Veltrusech za předpokladu, že by se na USD 
Trnávka kvůli nedostatku vody nedaly uspořádat – do-
končuje se oprava hráze a napouští se voda, bylo to ve-
lice pravděpodobné, teď už to do náhradního termínu, 
bude-li nějaký, nejspíš stihnou. Je otázkou, zda budou 
či nebudou zrušeny i národní kvalifikační závody – má-
me pořádat 1. a 2. NKZ v termínu 23. 5. – 24. 5. 2020. 
Ztráty, nejenom ty sportovní, budeme sčítat později.

2) Přijali jsme opatření nejmimořádnější – úplně 
všechno jsme zavřeli a zrušili a striktně dodržujeme 
vše, co je přikázáno. O nějakém překlenovacím plánu 
jsme zatím mezi sebou nediskutovali. Možná, že tak 
učiníme, až se nám bude nastalá situace zdát dlouhá. 
Zatím se jen chystáme vyrazit na vodu, až to situace 
dovolí, a to tak, že ihned jak to dovolí.

LUKÁŠ HAMZA
předseda spolku Gladiator Training

1) a 2)   Současná situace určitě zasáhla každého ne-
jen ve sportovním, ale i v osobním životě. S nařízením 
vlády jsme byli nuceni pozastavit veškeré tréninky pro 

děti i dospělé. Ač se nynější situace může jevit jako 
překážka, kralupské gladiátory to rozhodně nerozhá-
zelo, protože jsou na překážky zvyklí (děláme přeci jen 
překážkové sporty). Aby i přes nynější stav naši svěřen-
ci nezaháleli, pomocí společného chatu na sociálních 
sítí jim vymýšlíme různé domácí cvičení a challenge, 
aby, až situace opadne, jsme se všichni sešli plni síly 
a nové energie. Jen doufáme, že se vše brzy navrátí do 
normálu a stihneme i velké překvapení, a to první roč-
ník závodu GLADIATOR CHALLENGE: THE BRIDGE, který 
se má uskutečnit na akci Dny Kralup.

PETR SLAPNIČKA 
(v kooridinaci s Janem Kyselou)
člen výboru volejbalového oddílu TJ KRALUPY 
po konzultaci s předsedou p. Janem 

1) a 2) Byly zrušeny nebo pozastaveny všechny soutě-
že od krajských po celostátní. Zrušeny jsou i tréninky, 
hráčky a hráči mají individuální tréninkové plány. Mrzí 
nás zrušený Český pohár starších žákyň, kde jsme měli 
v celostátním finále šanci na přední umístění.

LIBOR ŠTAJER
místopředseda Výkonného výboru  
HOKEJOVÉHO KLUBU KRALUPY, z. s.

1) Na úvod je nutno zdůraznit, že Klub 
veškerá mimořádná protiepidemiologická 
opatření nejenom zcela respektuje, ale i ak-
tivně od začátku podporuje, byť pro Klub mi-
mořádná opatření znamenala ve svém důsledku 
ukončení sezón těsně před vrcholem. Jak však 
bylo již mnohokrát v souvislosti s aktuálním 
děním řečeno, zdraví nás všech je přednější.

2) Veškerá mimořádná opatření jsme 
sledovali od samého počátku a zcela 
je podporujeme. Ať již tím, že jsme na 
začátku apelovali na osobní odpo-
vědnost každého, kdo je s Klubem 
jakkoli spojen (rodiče, hráči, fanouš-
ci), aby každý přispěl k prevenci 
(což byla první reakce Klubu ještě 
před mimořádnými opatřeními). 
Následně, v den, kdy byla mimo-
řádným opatřením přerušena školní 
výuka, jsme právě v rámci podpory opatření 
a zájmu na maximální prevenci v ten samý 
den v rámci pravomoci vedení Klubu rozhodli 
o ukončení tréninkového procesu, čímž jsme 
chtěli snížit četnost osobního kontaktu. Mys-
lím, že je třeba využít příležitosti a poděkovat 
všem hráčům za skvělou celoroční práci a part-
nerům za podporu Klubu, zejména 
Městu Kralupy nad Vltavou 
a Středočeskému kraji.

JIŘÍ CIMLER
manažer florbalového klubu Kralupy Wolves

1) Sezóna byla ze strany klubu i Českého florbalu před-
časně ukončena a dočasně byly pozastaveny všechny 
tréninky a další aktivity. S plánovanou sérií turnajů 
Kralupy Open čekáme na aktuální vývoj situace.

2) Sezóna je ukončena a aktuálně připravujeme různé 
výzvy a tréninky pro naše členy, které budou moci plnit 
doma či na procházkách v přírodě, poté se budou moci 
i pochlubit svými výsledky na sociálních sítích. Hlavní 
je, aby byli všichni v pořádku a mohli jsme se zase 
všichni po skončení této krize sejít na palubovce s tím 
kulatým plastovým děravým nesmyslem. V paměti 
mi určitě zůstane obrovská vlna pochopení v prvních 
dnech propuknutí mimořádných situací. Všechny oddí-
ly, Unie či poskytovatelé sportovních zařízení si navzá-
jem pomáhali a snažili se ve všech věcech vyjít vstříc.

MARTIN ŠTĚPÁN
předseda Ski klubu Kralupy

1) Na základě opatření vlády byly svazem lyžařů zru-
šeny všechny závody druhé poloviny naší závodní 

sezóny, která je vždy vyvrcholením závodního 
i tréninkového úsilí všech našich členů, tedy 
sportovců i trenérů. Následné opatření vlády 

zastavilo i provoz lyžařských vleků, tedy zne-
možnilo tréninkovou činnost i pohyb a pobyt na-

šich dětí na zdravém vzduchu a v přírodě.
 2) Tím, že nám předčasně skončila sezóna a další je 

v nedohlednu, čekáme, jak se situace vyvine, jakmile to 
bude možné, zahájíme přípravu na další sezónu. Přes 

jaro a léto preferujeme venkovní trénink, který je 
z hlediska nákazy nejméně nebezpečný, tak 

doufáme, že budeme moci začít co nejdříve. 
Naše tréninková základna, lyžařská chata 
v Krkonoších, je samozřejmě uzavřená, 

s jejím otevřením počítáme opět po ukon-
čení nezbytných opatření vlády. Je jasné, 
že stávající opatření jsou odůvodněná 

a nezbytná a sport musí jít stranou, na 
druhou stranu si po zastavení veške-
ré sportovní činnosti v ČR nejeden 
z nás dokázal uvědomit, jak moc 

mu sport chybí a jak moc je sport 
pro naše životy důležitý. Předčasné ukončení 
závodní sezóny, kdy nemůžou naši svěřenci pro-
dat to, na čem celý rok makají, je pak i ve světle 
ostatních daleko důležitějších skutečností hodně 
deprimující.

JINDŘICH KOHM
PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Tvrdý direkt pro sportovce
P řišlo to jako blesk z čistého nebe. Po-

čáteční šok z prvních opatření proti na 
síle nabírající pandemii ještě živil naději, 
že to přece jenom nějak půjde. Vládní ome-
zení na sto lidí na sportovištích rozběhlo 

manažerské dostihy, jak co nejvíce turna-
jů, zápasů či tréninků zachránit. Posunutí 
kvóty na třicet již bylo finálním direktem, 
který záhy stvrdil úplný zákaz. Sportov-
ní svět prožívá obrovský šok, jsou zruše-

né či přeložené i největší světové profesi-
onální turnaje. I naši kralupští sportovci, 
zejména ti nejmenší, prolili mnoho slz, že 
jejich tréninková píle nebude zúročena při  
sezónních vrcholech.

ANKETA PRO VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELE KRALUPSKÝCH ODDÍLŮ
1) Co znamená současná mimořádná situace pro váš oddíl?

2) Jaká mimořádná opatření jste přijali, jak je vnímáte, máte nějaký překlenovací plán činnosti pro vaše svěřence ve stavu nouze?

Vyjádření dalších předsedů kralup-
ských sportovních oddílů nalez-

nete v online verzi ZPRAVODAJE. 
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KLÁRA
maminka na MD

Pandemie mi ovlivnila život tím, že mám ještě méně času 
než obvykle. Mám doma tři malé děti a vedle péče o do-
mácnost a o ně jsem začala šít roušky pro svoji rodinu, 
přátele a okolí. Šití teď věnuji každou volnou chvilku, kte-
rou vyšetřím. Přes den stříhám látky, když kluci usnou, 
tak šiju. Změnilo mi to i myšlení, ze začátku jsem to zleh-
čovala, tímto se teď omlouvám. Manžel skoro denně do-
jíždí vlakem a metrem za prací, tak mám strach, aby se 
někde nenakazil. Ráda bych tímto všechny vyzvala, buď-
me, prosím, ohleduplní k druhým a nosme roušky, respi-
rátory nebo alespoň šálu přes nos a ústa.

ANETA
fitness instruktorka

Aktuálně máme zákaz cvičit a scházet se úplně. Obá-
vám se, že až se situace uklidní, tak se spousta lidí hodí 
do úsporného režimu a cvičení nebude na prvním místě, 
lidé si půjdou raději zadarmo zacvičit třeba někam ven, 
zaběhat atp. Takže v mé profesi mám strach o kliente-
lu. Své hodiny už cvičím několik let a s holkama máme 
skvělou partu, se kterou se teď nemůžu vidět. Chodila 
jsem běhat, předcvičovat a už po pár dnech cítím, že mi 
to hrozně chybí. Snažím se cvičit doma, ale bez holek to 
prostě není ono.

KATEŘINA
učitelka MŠ

Současná situace mne ovlivňuje především pracovně. 
Nastěstí jsou MŠ uzavřené. Nedokážu si představit, jak 
bychom s dětmi fungovaly v rouškách po celou dobu 
provozu MŠ. Velkým překvapením pro mne ale je, jak 
se lidé z Kralup a okolí postavili k nošení roušek. I když 
ještě nebyly povinné, 90 % osob ji nosilo zodpovědně, 
a to včetně dětí. Doufám, že se díky zodpovědnosti nás 
všech přes to všechno brzy přeneseme. Poté se bude-
me moci vrátit do svých pracovních procesů a snad bez 
zdravotních zásahů. Sama za sebe budu ráda, až se 
školka znovu otevře, opět se uvidíme se svými zdravými 
dětmi a jejich rodiči. Všem přeji hodně sil a zdraví.

ELIŠKA
studentka VŠ

Daleko víc času teď trávím čtením nebo posloucháním 
zpráv. Bohužel se v nich člověk většinou nic moc pozi-
tivního nedozví. Co mě ale těší, je přístup mladých lidí 
(alespoň těch v mém okolí), který je paradoxně mnohdy 
zodpovědnější než postoj starší generace. Možná je to 

Dopady koronaviru 
na Kralupany
■  Život lidí ve městě se 
převrátil o 100 %. Každý 
z nás se vypořádává se 
současnou situací po svém, 
na každého z nás mají 
vládní opatření trochu jiné 
dopady. Zeptali jsme se 
několika místních občanů 
napříč profesemi, jak 
pandemie Covid-19 dopadá 
na jejich životy. 

HLAVNĚ ŽÁDNOU PANIKU, 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  
JE OSOBNÍ HYGIENA!
} Koronavirus se z člověka  
 na člověka přenáší po úzkém  
 kontaktu kapénkovou infekcí.
} Virus se dostává  
 do těla přes sliznice.
} Inkubační doba se odhaduje 
 na dva až čtrnáct dní.

Pro vlastní ochranu uděláte nejlépe, když bude-
te důsledně dodržovat hygienická pravidla:

} Časté mytí rukou – mýdlem po dobu alespoň 
dvaceti sekund. Vhodné je používat dezinfekční 
prostředek na alkoholové bázi – noste s sebou 
dezinfekční prostředek! Po umytí ruce ošetřete 
mastným krémem.
} Neotírejte si rukou nos, tváře ani oči.

} Při kýchání a smrkání používejte kapesník  
na jedno použití.

} Ústa si zakrývejte paží nebo rukávem, nikoli rukou.

} Místo podávání ruky preferujte úsměv a zdvoři-
lé pokývnutí hlavou.

} Hluboký spánek – tělo si vytváří látky posilující 
imunitní systém a pomáhají bojovat proti infekci. 
Nedostatek spánku učiní člověka zranitelnějším 
vůči kašli a nachlazení.

} Používejte platební kartu – častým nositelem 
virových nemocí jsou bankovky. Kdekoliv můžete, 
využijte platební kartu.

} Omezte cestování – nepotřebujete-li někam 
nutně vyrazit, je nejlepší zůstávat doma. Cílem 
distancování je omezit se expozici viru a zabránit 
jeho šíření. Je vhodné se vyhýbat místům, kde se 
pohybuje velké množství lidí.

} Tělesná teplota – změřte si namátkově těles-
nou teplotu.

} Papírové ručníky – v zaměstnání event. i v do-
mácnosti využívejte jednorázové ručníky.

Jako prevence a ochrana před kapénkovou ná-
kazou nejlépe slouží respirátory a masky s filtry 
FFP3. Ale i ostatní, např. roušky, se doporučují, 
aby se zabránilo dalšímu šíření. U roušek platí, 
že je „lepší něco než nic“. Důležitá je jejich čas-
tá obměna, a to zhruba po 4 hodinách.

Onemocnění koronavirem hrozí zejména star-
ším lidem a osobám, které mají nějaká chronická 
onemocnění a oslabenou imunitu. To znamená, 
že tito lidé by měli co nejméně chodit tam, kde se 
shlukuje velké množství lidí, například do nákup-
ních center. Pro vlastní ochranu udělá každý nej-
lépe, když bude důsledně dodržovat hygienická 
pravidla. Nesmíme opomíjet a hlavně podceňovat 
dezinfekci rukou alkoholovým gelem. Když kašle-
me do ruky a pak podáme ruku někomu jinému, 
může dojít k přenosu infekce. Virus obecně může 
nějakou dobu vydržet například na klikách či 
madlech. Určitou ochranou pro dezinfekci těchto 
předmětů je běžně dostupné savo. 

Pokud má člověk nějaké příznaky nemoci, na-
příklad horečku nebo hodně kašle, měl by zůstat 
doma a konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem.

MUDr. OTTO HERBER, 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ KRALUPY NAD VLTAVOU

dané i velkým vlivem sociálních sítí, kde je silný apel na 
denním pořádku. Nebezpečí koronaviru spočívá hlav-
ně v rychlosti jeho šíření, nejvíce infekční jsou lidé na 
začátku nemoci, kdy ještě nemusí vykazovat žádné pří-
znaky. A tak si myslím, že kdyby každý začal nejdřív sám 
u sebe, měli bychom z půlky vyhráno. Proto z bytu vychá-
zím jen zřídkakdy. Samozřejmě je to často dost těžké, 
zvlášť teď, když se venku pomalu začíná probouzet jaro, 
a tak by každý raději trávil čas jinak, po svém. Volný čas 
se snažím využít k dohnání restů, kterých má snad každý 
student až nad hlavu. Všechno zlé je pro něco dobré. 
Třeba konečně dopíšu bakalářku. A taky teď víc malu-
ji. Každý by si měl najít něco, co mu dělá radost. Třeba 
v sobě objevíme schopnosti, o kterých jsme neměli ani 
potuchy. Pandemie koronaviru představuje obrovskou 
zkoušku lidskosti. Ale já věřím, že v ní nakonec obsto-
jíme. Proto, jak se teď dost často říká, dnes se od sebe 
držme dál, abychom se zítra mohli zase obejmout. 

FILIP
majitel opravny elektroniky

Z nařízení vlády mám momentálně obchod zavřený na ne-
určito, což je samozřejmě nepříjemné nejen proto, že jsem 
živnostník a žádný jiný příjem nemám, ale také pro zákaz-
níky, kterými jsou převážně starší lidé, kteří bohužel v dané 
situaci nemají moc možností, jak vyřešit případný problém 
s telefonem, jež mnohdy pro seniory představuje jediné 
spojení s rodinou, což je v této nemilé době důležité.

Koronavirus samozřejmě ovlivňuje i osobní život, ne-
chci nijak panikařit, ale nebudu ani lhát, že nemám 
i trochu strach, asi jako každý, hlavně tedy o rodinu. 
Moje maminka už čtyři měsíce čeká na dost závažnou 
operaci a bohužel v této situaci operovat nelze, takže je 
odložena  na neurčito. Ale z každého špatného je potře-
ba vzít si něco dobrého, mám teď mnohem více času na 
rodinu, děti a zahradu už mám taky kompletně hotovou.

LÍDA 
seniorka

My senioři jsme v dnešní neobvyklé situaci na tom snad 
nejlépe, protože se o nás všichni starají a umožňují nám 
co nejlépe vše přežít. Já se snažím každý den jít pro no-
viny a malý nákup, samozřejmě s rouškou a rukavicemi. 
Nemilé je pro mě to, že nemůžu jít do knihovny a na lek-
ce virtuální univerzity třetího věku, ale s tím si poradím, 
takže čtu knihy ze své knihovny, luštím křížovky a tele-
fonuji si s rodinou a kamarádkami. Hlavně si musíme 
zachovat dobrou náladu a víru, že vše dobře skončí.

Jsou na tom hůř rodiny s malými dětmi, lékaři, hasiči, 
a když vidím, jak se obyčejní lidé zapojují např. do šití rou-
šek a pomoci nám seniorům, tak jsem plná optimismu.
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA  

Zápis do základní školy proběhne 
od 1. dubna do 30. dubna 2020, a to 
podáním přihlášky zákonným zástupcem 
dítěte prostřednictvím datové schránky,  
e-mailem nebo poštou.

Další informace k zápisu naleznete na 
www.zsgenklapalka.cz.

Škola po podání přihlášek bude kontak-
tovat zákonného zástupce.

ZŠ JODLOVA

Zápis do základní školy proběhne 
od 1. dubna do 30. dubna 2020, a to 
podáním přihlášky zákonným zástupcem 
dítěte prostřednictvím datové schránky,  
e-mailem, poštou nebo do schránky na do-
pisy přímo ve škole.

Další informace k zápisu naleznete na 
www.zsp-kralupy.cz.

Škola po podání přihlášky bude kontak-
tovat zákonného zástupce.

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Zápis do základní školy proběhne od 
1. dubna do 30. dubna, a to podáním při-
hlášky zákonným zástupcem dítěte prostřed-
nictvím datové schránky, e-mailem či poštou.

Další informace k zápisu naleznete na 
www.trebizskeho.cz.

Škola po podání přihlášky bude kontak-
tovat zákonného zástupce.

ZŠ KOMENSKÉHO

Zápis do základní školy proběhne od 
1. dubna do 30. dubna 2020, a to podá-

ním přihlášky zákonným zástupcem dítěte 
prostřednictvím datové schránky, e-mai-
lem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Odkaz na elektronický zápis bude na 
webových stránkách školy včetně bližších 
informací. Další informace k zápisu nalez-
nete na www.zskomenda.cz. Rodiče, kteří 
nemají přístup na internet, si po tel. dohodě 
mohou vyzvednout formulář ve škole a za-
slat jej zpět poštou či vhodit do poštovní 
schránky školy.

Škola po podání přihlášky bude kontak-
tovat zákonného zástupce.

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Elektronický zápis do základní ško-
ly bude probíhat do 30. dubna 2020. 
Škola žádá rodiče spádových dětí, aby 
v plné míře využili této možnosti zápisu. 
Všechny potřebné informace jsou uvedeny 
na www.zsrevolucni.cz.

ZŠ 28. ŘÍJNA

Zápisy do 1. třídy pro rok 2020/ 2021 
proběhnou na ZŠ Kralupy nad Vlta-
vou 28. října 182, okres Mělník, pří-
spěvková organizace v termínu od 6. 
dubna do 9. dubna 2020.

Dle pokynů MŠMT, které vydalo Opat-
ření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 
/ 2021, budou zápisy probíhat bez přítom-
nosti dětí a nejlépe online cestou, aby bylo 
zamezeno osobním kontaktům. 

Pro zápis k základní školní docházce je 
na naší škole využit systém elektronické 
registrace k zápisu na webovém školním 
informačním systému. Naleznete jej na 
webových stránkách školy www.zsmikovi-

ce.cz, kde budou další podrobné informace  
a formuláře k odkladu povinné školní do-
cházky ke stažení.

Elektronická registrace je spuštěna  
od 1. března do 3. dubna 2020 do 
14:00 hod. Poté rozešleme zákonným zá-
stupcům e-mailem přihlášky s přiděleným 
registračním číslem dítěte a poučení zákon-
ných zástupců. Následně je třeba přihlášku 
vytisknout, opatřit podpisem zákonného zá-
stupce a od 6. dubna do 9. dubna 2020 
doručit do školy, doporučujeme vhodit ji 
do schránky školy. Ve dnech 6. dubna –  
9. dubna 2020 v čase 10:00 – 11:00 hod. 
budeme ve škole k dispozici a provedeme  
zápis s těmi, kteří neprovedou elektronickou 
registraci.

} Zápis do základních škol probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
} Dne 18. 3. 2020 vydalo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci 
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/ 2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní 
přítomnosti dětí ve škole.
} O přijetí či nepřijetí dítěte do základní školy rozhoduje ředitel/ka příslušné základní školy.
} O odvolání proti rozhodnutí ředitele/ky základní školy rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem 
v Praze.
} Spádovost základních škol v Kralupech nad Vltavou je stanovena Obecně závaznou vyhláškou města  
č. 1/2019, kterou se stanovují části školských obvodů základních škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou.
} Zákonný zástupce dítěte má právo vybrat si pro dítě základní školu. Přijetí do vybrané školy zákonným 
zástupcem je však podmíněno kapacitou školy, která nesmí být překročena.

Zápisy do 1. tříd základních 
škol v Kralupech nad Vltavou

UPOZORNĚNÍ  
PRO SNOUBENCE
Mimořádné opatření Ministerstva zdravot-
nictví k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 se též týká snoubenců, kteří po 
dobu trvání tohoto mimořádného opatření 
hodlají uzavřít manželství. 

DAGMAR VOLFOVÁ

 VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Upozorňujeme rodiče, že z důvodu ochra-
ny obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzni-
ku a rozšíření onemocnění COVID-19 se 
jarní vítání občánků přesouvá na podzim 
2020.

 DAGMAR VOLFOVÁ

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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Město Kralupy nad Vltavou  
je zřizovatelem těchto mateřinek:

} MŠ Gen. Klapálka, MŠ Mikovická –  
ředitelka Bc. Jitka Jírová

} MŠ Dr. E. Beneše  
(MŠ nábřeží J. Holuba, MŠ Ulice Dr. E. Beneše,  
MŠ Ulice U Jeslí) – ředitelka Mgr. Pavla Kicková

} MŠ Třebízského – ředitelka PaedDr. Dagmar Kuzníková
 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání:
} Děti ze spádové oblasti v posledním roce před  
zahájením povinné školní docházky – povinně.  
} Děti ze spádové oblasti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky s individuálním vzdě-
láváním – povinně (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon).
} Věk dítěte, zpravidla od 3 do 6 let (vřazování od nej-
staršího k nejmladšímu), (§ 34 odst. 1 zákona  
č. 561/2004 Sb., školský zákon).
} Řádné očkování podle očkovacího kalendáře u dětí, 
pro které není předškolní vzdělávání povinné (§ 50  
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Zákonný zástupce má právo podat při-
hlášku k předškolnímu vzdělávání na kte-
roukoli jím vybranou mateřskou školu. Pro 
děti v povinném posledním ročníku před-
školního vzdělávání jsou stanoveny spádo-
vé mateřské školy, které mají povinnost 
takové dítě přijmout. Spádovost stanovuje 
zřizovatel, tedy Město Kralupy nad Vltavou, 
a informaci o ní dostanou rodiče na  
městském úřadě. 

Pokud zákonný zástupce podá více než 
jednu přihlášku a bude přijat na více škol, 
má možnost využít institutu, tzv. zpětvzetí 
žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
a nemuset tak absolvovat několik správ-
ních řízení.

Informace o průběhu a výsledcích zápi-
su k předškolnímu vzdělávání má rovněž 
k dispozici zřizovatel.

MŠ TŘEBÍZSKÉHO
Kapacita: 28 dětí
Počet přijímaných: cca 10 dětí
Dagmar Kuzníková, ředitelka: „Vzhledem k heterogen-
ní třídě přijímáme děti dle počtu odchozích předškolá-
ků do základních škol.“
 

MŠ DR. E. BENEŠE
Kapacita: 240 dětí
Počet přijímaných: cca 75 dětí
Pavla Kicková, ředitelka: „Proměnlivost tohoto počtu 
záleží na množství odkladů školní docházky, které ne-
můžeme ovlivnit. Jsme jedna škola a máme jen jedno 
přijímací řízení. V něm si mohou rodiče zvolit preferen-
ce, tzn. do které budovy by chtěli, aby jejich dítě dochá-
zelo. Vždy se jim, pokud je to z organizačních důvodů 
možné, snažíme vyhovět.“

MŠ GENERÁLA KLAPÁLKA
Kapacita: 300 dětí (MŠ Gen. Klapálka 125 dětí, od-
loučené pracoviště MŠ Mikovická 175 dětí)
Počet přijímaných: 120 až 130 dětí
Jitka Jírová, ředitelka: „Také v naší MŠ se výše přijíma-
ných dětí odvíjí od toho, kolik dětí bude mít odloženou 
školní docházku.“

Školky soukromé  
s odlišným zaměřením:

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KULÍŠEK , z. s.
Pro koho je lesní školka vhodná? 
Lesní mateřská škola je vhodná pro všechny děti. Výběr 
předškolního vzdělávání je především věcí rodičů. Do 
naší školky dávají děti rodiče, kteří chtějí svým dětem 
zajistit celodenní pobyt venku v přírodě, hledají pro ně 
malý kolektiv a pro sebe podpůrnou skupinu obdobně 
smýšlejících rodičů. „Naši“ rodiče jsou lidé, jež rádi tráví 
čas v přírodě a chtějí to samé dopřát i svým dětem. 

Jak staré děti přijímáte? 
Děti přijímáme ve věku od 3 do 5 let.

Jaké jsou podmínky pro přijetí? 
Osobní návštěva školky ve dnech otevřených dveří  
rodiče i dítěte.
Dny otevřených dveří budou probíhat od 20. do 30. 
dubna. 18. dubna 2020 bude probíhat školková slav-
nost pro zájemce – Otevírání studánek. Rodiče se tam 
mohou seznámit s ostatními rodiči i personálem škol-
ky, podívat se do zázemí a domluvit si návštěvní den. 
Akce začne v 10:00 hod. v zázemí školky. Více informa-
cí na www.kulisek.online a na stránkách FB. 

Jaká je kapacita školky a máte stále volná místa? 
Kapacita je nyní 15 míst. Na příští školní rok budeme 
ale mít omezený počet volných míst. Při větším zájmu 
jsme ochotni nabídnout docházení do klubu. Jedná se 
o zařízení, které není registrované, ale my jej při větším 
zájmu můžeme otevřít na určitý počet dní.  

Během školního roku, vzhledem k naplněné kapacitě, 
děti nepřijímáme.

Čím se lišíte od běžných předškolních zařízení?
Zázemím nám jsou maringotky bez plotů, les je naše 
učebna. Učitelky jsou pro děti průvodkyně lesem dět-
ství, které oslovují jménem. Pravidla dětem poskytují 
pevnou hranici a zároveň poskytují dostatek prostoru. 
Učitelky pracují s vědomým rizikem a vytváří tak bez-
pečí a důvěru, jsou pro rodiče partnery pro výchovu 
dětí. Snažíme se naplňovat naše motto každý den. 
Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Uží-
váme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé. Příroda 
je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční 
období se střídají v činnostech dětí a úžas z těch kou-
zelných proměn nás všechny provází po celý rok. Učí-
me se podporovat a vychovávat děti v úctě k přírodě. 
Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy 
trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické vý-
chovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme  
ve vzájemném setkávání se a aktivním využívání jejich 
schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu 
a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.

DĚTSKÁ SKUPINA KLUBÍČKO, 
z. s. 

Pro koho je skupina vhodná?
Dětská skupina Klubíčko je vhodná pro děti od 2 let až 
do zahájení povinné školní docházky.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Podmínkou přijetí je věk dítěte minimálně 2 roky, děti 
musí být podrobeny pravidelnému očkování, nebo mu-
sejí mít doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se 
nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 
dle zákona č. 258/2000 Sb.
Další podmínkou je, že alespoň jeden z rodičů musí být 
zaměstnán. Naše dětská skupina čerpá dotace  
z evropských fondů z programu Zaměstnanost – pod-
pora rodičů v návratu na trh práce.

Přehled předškolních zařízení
■  V Kralupech nad Vltavou funguje celkem sedm zařízení předškolního vzdělávání. Tři MŠ zřizuje město, zbylé čtyři jsou 
školky soukromé s odlišným zaměřením. Vyberte si vhodné zařízení pro své dítě na základě následující prezentace.

MŠ nábřeží J. Holuba
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Jaká je kapacita skupiny a máte stále volná místa?
Maximální kapacita je 24 dětí, volná místa stále máme.

Přijímáte děti v průběhu celého školního roku?
Ano, děti přijímáme v průběhu celého školního roku do 
naplnění kapacity. Na našich stránkách www.klubicko-
kralupy.cz je k dispozici online přihláška, telefonní čísla 
na všechny pracovníky i veškeré informace a dokumenty.

Čím se lišíte od běžných předškolních zařízení?
Snažíme se ke každému dítěti přistupovat individuál-
ně, klademe důraz na talent a záliby dítěte, respektu-
jeme odlišnosti, osobní tempo a zájmy dítěte a podle 
toho také vybíráme činnosti, podporujeme zdravý 
životní styl. Umožnujeme individuální režimové mo-
menty, např. děti, které nespinkají po obědě, se mohou 
věnovat jiným relaxačním činnostem – odpočinku na 
relaxačních polštářích, sledování pohádek, kreslení 
u stolečku, čtení pohádek atp.  Zakládáme si rovněž na 
pobývání na čerstvém vzduchu za každého počasí. Tak-
též akceptujeme dudlíky, plenky, látkové pleny, drobné 
hračky (plyšáčky, hajánky, hračky s citovou vazbou) atp.

AZ ŠKOLKA
Pro koho je Vaše školka vhodná?
AZ Školka je tu pro všechny, jež mají zájem využít 
vstřícné péče hodných „tet“ a zároveň pro rodiče, kteří 
chtějí nebo potřebují skloubit profesní a rodinný život.

Jak staré děti přijímáte?
Přijímáme děti již od 1,5 roku do 5 let.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Do naší školky může nastoupit jakékoliv dítě, které je 
řádně očkované a zvládá samo chodit. Důležitou pod-
mínkou je, aby jeden z rodičů byl zaměstnán, OSVČ, 
student či veden na ÚP.

Jaká je kapacita AZ Školky a máte stále volná místa?
AZ školka je rozdělena na dvě dětské skupiny, kdy 
kapacita jedné je 12 dětí a kapacita druhé je 6 dětí. 
Momentálně máme několik volných míst.

Přijímáte děti v průběhu celého školního roku nebo 
kalendářního roku? 
Přijímáme děti v průběhu celého roku s ohledem na 
počet volných míst. Pokud nemáme volná místa, rodi-
čům zasíláme předběžnou přihlášku a zapisujeme je 
na čekací listinu. Po uvolnění místa ihned informujeme 
rodiče o možnosti nástupu.

Čím se lišíte od běžných předškolních zařízení?
Kouzlo AZ Školky spočívá v individuálním přístupu 
k dětem a také k rodičům. Rodiče dopředu ví, jaký 
program máme pro děti připravený, každý týden je jim 
zaslán e-mailem plán na následující týden. Navíc si 
s rodiči vždy v době vyzvednutí dětí povídáme o tom, 
co jsme za ten den dělali. Dokonce dennodenně sdílí-
me na Facebook fotografie z naší činnosti, o které tak 
mají rodiče velmi jednoduše přehled.  Mezi námi tedy 
funguje vzájemná komunikace.

Pestrý program AZ školky je každý týden jinak  
tematicky zachycený. Věnujeme se tématům jako např. 
zdravá výživa (tvoříme s dětmi ovocné džusy apod.), 
hrajeme si divadlo nebo máme rozumový týden. 

Také pořádáme jednorázové akce pro rodiče s dět-
mi, jako je např. Vánoční tvoření, Lampionový průvod, 
Mikulášská nadílka či Rozloučení se školním rokem. 
Fungujeme bez přestávky i během letních prázdnin. 

Chceme, aby naše školka byla kvalitním a dostup-
ným zařízením pro děti, do kterého budou chodit rády, 
s důvěrou a beze strachu.

Více na www.centrumd8.cz/kralupy/az-skolka.cz.

MANNAZ – TERAPEUTICKÁ 
ŠKOLIČKA, s. r. o.
Pro jaké děti je vaše školka určena?
Přijímáme děti od 3 let. Ve výjimečných případech při-
jímáme děti i o pár měsíců dříve, pokud jsou na vstup 
do předškolního zařízení připravené.
Školka je určena pro děti se speciálními potřebami, 
které mají potenciál zařadit se do běžných základ-
ních škol. Nejsme tedy speciální mateřská škola, ale 
předškolní zařízení pro děti, které nejsou úspěšné 
v běžných MŠ. Nejčastěji k nám dochází děti s poru-
chou autistického spektra (které jsou vysokofunkční 
= schopné fungovat v běžném životě), dále pak děti 
s poruchami řeči, děti s hyperaktivitou nebo opoždě-
ným vývojem. 
Jaká je kapacita školky a máte volná místa?
Kapacita školky je 15 dětí, které jsou v jedné věkově 
smíšené třídě. V současné době máme 4 volná místa, 
ale až od září. Pokud máme plnou kapacitu, lze se 
u nás zapsat do listiny čekatelů, v případě uvolnění 
místa pak tyto uchazeče postupně kontaktujeme.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Přijetí či nepřijetí dítěte je vždy závislé na aktuálním 
složení dětí ve třídě. Nové dítě musí do aktuálního 
kolektivu „zapadnout“, aby bylo možno se třídou efek-
tivně pracovat a děti se mezi sebou vzájemně oboha-
covaly, což je součástí naší filozofie. Obecné podmínky 
pro přijetí jsou schopnost odloučení od rodičů, fyzická 
i psychická zralost pro umístění do předškolního za-
řízení, základní návyky v oblasti sebeobsluhy, být bez 
dudlíku, posadit se ke stolečku a chvíli vydržet sedět, 
schopnost absolvovat vycházku.

Děti přijímáme během celého roku, pokud jsou vol-
né kapacity. Většinou se nám ale místa uvolní od září, 
a to s odchodem našich předškoláčků do škol.

Jaká je provozní doba školky?
Provozní doba školičky je po–pá 7:00 – 17:00 hod. 
Školička je v provozu i během letních prázdnin, zavírá-
me jen o Vánocích a státních svátcích.

Čím se ještě lišíte od běžných předškolních zařízení?
Terapeutická školička poskytuje, mimo předškolní 
vzdělávání, komplexní terapeutickou péči zaměřenou 
na rozvoj jednotlivých oslabených funkcí. Každé dítě 
má svůj individuální terapeutický plán, který vychází 
z komplexního vyšetření a respektuje aktuální potřeby 
a možnosti dítěte i celé rodiny. Terapeutická péče pak 
probíhá v rámci běžného programu ve třídě s možností 

Zápis dětí do kralupských mateřských škol 
pro školní rok 2020/ 2021.

KDE A KDY BUDE ZÁPIS PROBÍHAT:
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou,  
Gen. Klapálka:
v úterý 05. 05. 2020 a ve středu 06. 05. 
2020 od 9:00 do 14:00 hod. 
Zápis proběhne v budovách Gen. Klapálka 
č. p. 976 a Mikovická č. p. 501.

Základní škola a Mateřská škola Kralupy 
nad Vltavou, Třebízského 523:
v úterý 05. 05. 2020 a ve středu 06. 05. 
2020 od 9:00 do 12:00 hod.
Zápis proběhne v budově Třebízského  
č. p. 523.

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou,  
Dr. E. Beneše:
v úterý 05. 05. 2020 od 08:00 do 16:00 
hod. a ve středu 06. 05. 2020 od 08:00 
do 13:00 hod. 
Zápis proběhne v budově Dr. E. Beneše  
č. p. 694. 

JAKÉ DOKLADY VZÍT S SEBOU K ZÁPISU: 
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz 
a rodný list dítěte. 

KDO MÁ POVINNOST ZAPSAT DÍTĚ DO MŠ: 
Povinnost jít k zápisu mají rodiče těch dě-
tí, kterým bude do 31. srpna 2020 pět let 
a které ještě nechodí do školky. 

DO JAKÉ ŠKOLKY SPADÁME PODLE 
ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:
Spádové obvody kralupských mateřských 
škol naleznete na webových stránkách 
města v sekci „Školství“, soubor s názvem 
„MŠ-spádové obvody pro MŠ podle názvu 
ulic“ (odkaz: https://www.mestokralupy.cz/
mesto/skolstvi/).

rozšíření o skupinové nebo individuální terapie. Ško-
lička dětem poskytuje speciálně-pedagogickou péči, 
fyzioterapii, neuro-vývojovou stimulaci, senzorickou 
integraci, sociální rehabilitaci, zooterapii a mnoho dal-
ších terapií. Školička spolupracuje s řadou specialistů 
z řad lékařů, psychologů, logopedů a dalších  
odborníků komplexní péče. 

Další informace naleznete na www.terapeutic-
kaskolicka.cz.
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DALŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ: 
} Referent oddělení správy majetku v rámci odboru realizace investic 
a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou na dobu určitou 
(po dobu mateřské a rodičovské dovolené).

} Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města „Sociální služby 
města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“.

} Referent odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ na dobu 
určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

} Strážník Městské policie Kralupy nad Vltavou.

} Vedoucí oddělení silničního hospodářství a speciální stavební úřad 
v rámci odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad 
Vltavou.

} Referent odboru realizace investic a správy majetku MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrová řízení:
 

ENERGETICKÝ MANAŽER MĚSTA 
KRALUPY NAD VLTAVOU 

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou 

Vzdělání: VŠ technického směru minimálně v bakalářském studijním 
programu (pozice je vhodná i pro absolventy)

Požadavky:

› znalost právních předpisů v oblasti hospodaření s energií
› orientace v oblasti veřejné správy
› znalost práce s projektovou dokumentací 
› zkušenosti s projektovým řízením 
› zkušenosti s energetickým managementem výhodou 
› bezúhonnost
› způsobilost k právním úkonům
› aktivní a samostatný přístup k práci
› schopnost samostatné i týmové spolupráce
› schopnost samostatného úsudku a rozhodování
› důslednost při jednání
› uživatelská znalost práce na PC
› řidičské oprávnění skupiny B 

Pracovní náplň:
› zajišťování plnění úkolů v oblasti energetické politiky města při napl-
ňování cílů energetického plánu města, včetně Akčního plánu a agen-
dy energetického managementu › naplňování informačního systému 
energetického managementu (analýza a kontrola věrohodnosti dat 
uložených v informačním systému) a zajištění komplexnosti dat pro 
veškeré budovy a energetická hospodářství včetně navazujících čin-
ností energetického managementu pro město (přezkoumávání spotřeb 
energií, sběr, sledování a vyhodnocování dat, dohled na implementaci 
energeticky úsporných opatření a jejich koordinace, nastavení systému 
energetického plánování) › dohled nad kontrolními procesy, dohled nad 
procesem přípravy investičních i neinvestičních projektů s dopadem na 
energetickou náročnost budov a provozu města › zajišťování školení 
v oblasti energetického managementu všech dotčených osob, koordina-
ce hromadných nákupů energií, prověření možností a případná příprava 
projektů EPC a dále vypracování připomínek k energetickým projektům 
a koncepcím v rámci města › vyřizování žádostí o novém připojení k mé-
diím (elektřina, plyn, voda) na základě úkolů nadřízeného pracovníka  
› uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli médií (elektřina, plyn, voda) 
na základě plné moci udělené městem. 
Nástup: dle dohody 

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. 4. 2020

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrová řízení:
 

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY 
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚÚ 

KRALUPY NAD VLTAVOU – AGENDA 
SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

A SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou a obce ve správním obvodu 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vzdělání: VOŠ, VŠ vzdělání výhodou

Požadavky:
› příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
› zkušenosti s výkonem správních činností ve veřejné správě výhodou
› příslušná zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 
Sb., vítána
› aktivní a samostatný přístup k práci
› komunikační schopnosti
› uživatelská znalost práce na PC
› řidičské oprávnění skupiny B

Pracovní náplň:
› výkon činností státní správy v přenesené působnosti ve věcech sil-
nic II. a III. tříd na území správního obvodu MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
› výkon činností silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. 
tříd a veřejně přístupných účelových komunikací,
› výkon činností speciálního silničního stavebního úřadu ve věcech 
silnic II. a III. tříd,
› místních a veřejně přístupných účelových komunikací, jejich sou-
částí a příslušenství,
› souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu 
na pozemních komunikacích,
› řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. 4. 2020

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz  
v záložce „volná pracovní místa“.

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
osobně do podatelny MěÚ či písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou, Bc. Tereza Pulcová, Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou.

Přihlášky NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. Kompletní 
znění obou výběrových řízení včetně jejich odlišnosti v pracovní náplni je 
uveřejněno na úřední desce MěÚ.

Pokud nebude moci být pracovní pozice obsazena uchazečem splňujícím zákonem 
stanovené vzdělání pro příslušnou platovou třídu, může zaměstnavatel obsadit  
toto pracovní místo uchazečem, který bude pro uvedenou pracovní pozici splňovat 
o stupeň nižší vzdělání, tzn. vyšší odborné vzdělání.

Pokud nebude moci být pracovní pozice obsazena uchazečem splňujícím zákonem 
stanovené vzdělání pro příslušnou platovou třídu, může zaměstnavatel obsadit toto 
pracovní místo uchazečem, který bude pro uvedenou pracovní pozici splňovat o stu-
peň nižší vzdělání, tzn. úplné střední, zakončené maturitní zkouškou.
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AUTOBUSOVÝ TERMINÁL
UMÍSTĚNÍ: Na místě parkoviště, které aktuálně slouží pro potřeby nádraží. Tato 
plocha se rozšíří až k plotům soukromých domů.
SPECIFIKA: Součástí výstavby bude nová komunikace, jež propojí ulici Nádražní 
s ulicí Havlíčkova. Autobusy tak budou přijíždět Žižkovou ulicí, výstupní zastávka 
se bude nacházet před nádražím, pro autobusy se nově zřídí prostor pro stání za 
nádražím v místě současné drážní budovy, jež bude zbourána. Autobusy násled-
ně budou vyjíždět přes Havlíčkovu ulici, čímž se tak ulehčí právě ulici Žižkova.
Na novém terminálu se budou moci cestující orientovat dle elektronické tabule, 
kde naleznou jízdní řády, informace o případných výlukách, čísla nástupišť aj.
Napojení na integrovanou dopravu Středočeského kraje i na ROPID (Regionální 
organizátor Pražské integrované dopravy) zůstane.
Na autobusovém terminálu budou mít cestující možnost navštívit veřejné toalety.
Všechny dešťové vody budou z parkovacího domu i autobusového terminálu sta-
ženy do dvou detenčních nádrží – přírodních jezírek.
SOUČASNÝ STAV: Fáze projektování stavby.

Termín akce je stanoven od 7/8 2020 do 7/8 2021

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA OBA PROJEKTY: cca 140 mil. Kč,  
z čehož bude přibližně 100 mil. Kč z dotačního titulu ITI IROP Praha a okolí.

REKONSTRUKCE SKATEPARKU
Akce začala v lednu 2020 a nadále probíhá bez komplikací. Dokončení rekon-
strukce se odhaduje na konec dubna. Součástí parku zůstane i velká rampa, 
která byla zrenovována. 

OPRAVA MOSTU PŘES KNOVÍZSKÝ POTOK 
V ULICI PŘEMYSLOVA
Na konci března došlo k uzavření mostku. Během dubna bude probíhat tzv. první 
fáze rekonstrukce, ve které by dle plánu měly být odstraněny konstrukční vozov-
kové a chodníkové vrstvy, demontováno dosavadní zábradlí, demolována nosná 
konstrukce a navazující křídla, odtěžena suť či vybourána část základů v prostoru 
potřebném pro realizaci nového mostu.
Stavební práce provádí pražská společnost PAQ, s . r. o.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Úplná uzavírka části ulice Přemyslova z důvodu stavební 
akce se bude týkat úseku dlouhého přibližně 50 m (naproti areálu společnosti 
Heckl, s. r. o.).  

Výše uvedenou uzavírkou budou dotčeny autobusové linky č. 316 a 457.

Termín akce je stanoven od 1. 4. do 31. 8. 2020.

REKONSTRUKCE ZŠ KOMENSKÉHO
Školní jídelna a kuchyně byla v polovině března zkolaudována, stejně tak i pří-
stavba nad jídelnou, jejíž součástí jsou nové speciální učebny. Po jarních prázd-
ninách byla kuchyně uvedena do plnohodnotného provozu. Kvůli uzavření škol na 
základě vládních opatření v důsledku šíření koronaviru vaří kuchyně obědy pro 
domy s pečovatelskou službou.

PARKOVACÍ DŮM
UMÍSTĚNÍ: V prostoru bývalého areálu Aero v docházkové vzdálenosti cca 200 
metrů od budovy nádraží.
SPECIFIKA: Vybuduje se třípodlažní parkovací dům se zelenou vsakovací stře-
chou. Dům zabezpečený kamerovým systémem nabídne 350 parkovacích míst 
a 150 míst pro kola. V prostorách domu bude umístěno 6 dobíjecích stanic pro 
elektromobily a přibližně 10 dobíjecích stanic pro elektrokola.
Parkování bude možné 24 hodin denně za určitých podmínek.
Odhadovaná částka za parkovné bude cca 15–20 Kč/ den.
Součástí stavby bude chodník včetně osvětlení, který zároveň povede přes nově 
vybudovaný autobusový terminál (viz níže).
Z ulice Havlíčkova povede propojovací chodník k nádraží i autobusovému terminálu 
přes nově vybudovaný park. Lidé se tímto vyhnou frekventované ulici Žižkova. 
SOUČASNÝ STAV: Fáze projektování stavby, přípravy území.

1. ETAPA REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 
ČECHOVY ULICE
} 10. 3. předalo Město Kralupy nad Vltavou staveniště dodavatelské firmě Met-
rostav, a.s.
} 17. 3. začalo frézování vozovky.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Úplná uzavírka části ulice Čechova se týká úseku od kři-
žovatky ulic Přemyslova a Čechova až za křižovatku ulic Horymírova a Čechova. 

Vzhledem k uvedené úplné uzavírce bude dočasně zrušena autobusová zastávka 
„Čechova“ a „U Požárního domu“. Těmito autobusovými zastávkami jsou dotčeny 
autobusové linky č. 316, 457 620. 

Výlukové jízdní řády naleznete na www.mestokralupy.cz.

Termín akce je stanoven od 17. 3. do 30. 11. 2020.

Libor Lesák, místotarosta: „V důsledku opatření vlády ČR souvisejících se šíře-
ním koronaviru, dostaly plynárny příkaz neodpojovat žádné odběratele. Součástí 
této rekonstrukce je rovněž výměna inženýrských sítí včetně plynu. Pokud by-
chom museli následovat schválená opatření a ani na 24 hodin nesměli odpojit 
sítě z důvodu výměny přípojky, znamenalo by to odsunutí i navazujících termínů.“
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Jak probíhalo výběrové řízení a čím si vás 
Atelier 99 získal?
Výběrové řízení na projektovou dokumen-
taci (dále jen PD) na adaptaci pivovaru bylo 
vypsáno již v srpnu 2019. Předmětem ve-
řejné zakázky je zpracování PD ve stupni 
pro sloučené územní a stavební řízení, vy-
pracování PD pro provedení stavby včetně 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr. 
Součástí je také vyhotovení projektu inte-
riéru a vnitřního vybavení. 

Do soutěže se přihlásilo pět projekto-
vých ateliérů. Nabídku v užším řízení po-
daly pak ateliéry čtyři. Po vyhodnocení, 
kde kritérii byly nabídková cena, rychlost 
vyhotovení dokumentace a zkušenosti rea-
lizačního týmu a ke každému kritériu byla 
přiřazena váha, byl výběrovou komisí do-
poručen a RM schválen zpracovatel, a to 
„Atelier 99, s. r. o., Brno“. Atelier 99 spl-
nil veškeré požadavky výběrového řízení, 
a navíc nabídl nejnižší cenu a nejkratší ter-
mín zpracování.

Z bývalé pivovarské sladovny by se mělo 
stát multikulturní centrum. Klade si 
město nějaké podmínky, které musí být 
při realizaci projektové dokumentace 
zohledněny nebo má dodavatel naopak 
„volnou ruku“?
Předmět plnění musí být zpracován v sou-
ladu s „Architektonickou studií nového 
využití objektu bývalého pivovaru“, kte-
rá byla zpracována v roce 2018 ateliérem 
RH-ARCH, s. r. o., Praha, a „Studií roční 
energetické bilance pivovarské sladovny“ 
vypracované Univerzitním centrem ener-
geticky efektivních budov ČVUT v Pra-
ze. Takže úplně volnou ruku zpracovatel 
určitě nemá. Náplní adaptace pivovaru 
je primárně umístění základní umělec-
ké školy, městské knihovny, Domu dětí 
a mládeže, muzea a výstavního sálu. Su-
terén a přízemí objektu jsou navrženy pro 
komerční využití – kavárna, restaurace 
a moc by se nám líbilo i umístění mini-
pivovaru.

Do kdy má být projektová dokumentace 
připravena a jaké další kroky budou po 
jejím schválení následovat? 
Podle nabídky vybraného zpracovatele 
by kompletní PD měla být předložena do  
490 dnů od podpisu smlouvy – tj. cca do 
srpna roku 2021. První etapa, tj. projekt pro 
územní a stavební řízení, by měla být při-
pravena včetně podání žádosti na stavební 
úřad přibližně do konce října 2020. Dru-
hou etapou je projekt pro provádění stavby 
včetně projektu interiéru. Po dokončení této 
etapy lze teprve vyhlásit výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Z této etapy zpracování 
PD vyplyne i nutný termín výstavby.

Vraťme se trochu do historie. Kdy se 
začalo uvažovat o přestavbě pivovaru 
a jeho využití, jaké přicházely nápady 
vhodného využití, a proč bylo nakonec 
rozhodnuto, že bude budova jakýmsi 
multikulturním centrem?
O přestavbě nebo jiném využití pivovar-
ské sladovny se vlastně začalo uvažovat již 
v době, kdy město rozhodlo areál bývalého 
pivovaru do svého vlastnictví získat. Uběh-
lo ale ještě mnoho času, než začaly diskuze 
o tom, jak areál a tím i objekt sladovny vy-
užít. Mezitím město postihly dvě povodně 
a bylo nutné řešit jiné přednostní problémy.  

První studie na rekonstrukci centra měs-
ta se začaly zpracovávat někdy okolo roku 

2005. Již tehdy se počítalo s tím, že mini-
málně budova pivovarské sladovny z celého 
areálu pivovaru bude zachována. Postupem 
času se uvažovalo nad různým využitím – 
bydlení, kultura, muzeum apod. Postupně 
s nárůstem požadavků na kapacitu základ-
ní umělecké školy a přemístění městské 
knihovny, s ohledem na rozšíření prostor 
pro „speciální“ školu Jodlova, se zastupite-
lé přiklonili k možnosti využít pivovar jako 
multikulturní centrum města. V původním 
návrhu bylo ještě využití části budovy pro 
městské muzeum. Nárůstem požadavků na 
plochy Domu dětí a mládeže převládl názor 
umístit do objektu ještě tuto složku města. 
Následně se nechaly zpracovat různé stu-
die – statické posouzení objektu, objemové 
studie využití objektu a naposled architek-
tonická studie nového využití, která na-
konec slouží jako podklad pro zpracování 
projektové dokumentace. Složitá jednání 
byla v průběhu schvalování také o tom, zda 
objekt zachovat v „původním stavu“, nebo 
ho zdemolovat a postavit nový, zda má ob-
jekt mít přístavbu směrem do Žižkovy uli-
ce, zda využít suterén pro parkování, jak 
by měl vypadat vnější vzhled budovy apod.

Já osobně jsem přesvědčen, že podrobný 
projekt prokáže smysluplnost adaptace na 
požadovaný účel a že celé centrum města 
bude konečně sloužit občanům a občané 
Kralup budou mít být na co hrdí.

ROZHOVOR s... Markem Czechmannem, starostou města Kralupy nad Vltavou

Vzniká projekt 
multikulturního centra
■  V únoru 2020 zastupitelé schválili dodavatele na akci „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová 
dokumentace“, kterým se stal Atelier 99, s. r. o. „První studie na rekonstrukci centra města se začaly zpracovávat 
někdy okolo roku 2005. Již tehdy se počítalo s tím, že minimálně budova pivovarské sladovny z celého areálu 
pivovaru bude zachována, vzpomíná na prvopočátky úvah o tom, jak prostory využít, kralupský starosta Marek 
Czechmann.
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Nové prostory by nám pomohly ve všech směrech. Školu máme rozdělenu 
v podstatě napůl. Hudební obor je na jednom břehu Vltavy a zbývající 

tři na břehu druhém. Ačkoli tyto obory úzce spolupracují, stojí to nejen naše 
pedagogy, ale i žáky a rodiče mnoho sil. Škola mj. postrádá zázemí (sociální 
zařízení, kabinety, sborovnu), dostatek tříd, zkušebnu a především vlastní 
multifunkční koncertní sál.  Školu navštěvuje cca 720 žáků, někteří docházejí 
i několikrát týdně. Ačkoli se snažíme co nejlépe nastavit rozvrh vyučovacích 
hodin, o třídy se někdy doslova „pereme“. Výuka často začíná již před jednou 
hodinou odpolední a není výjimkou, že někteří žáci odcházejí z výuky před 
devátou hodinou večerní. Třídy jsou navíc poměrně malé a zkoušet i třeba jen 
s pětičlenným souborem v některých z nich prostě nejde.

Přesun by pro nás tedy znamenal značnou úlevu. Zlepšení pracovních 
podmínek i vzdělávacích potřeb žáků, ještě širší víceoborovou spolupráci, 
nezávislost na ostatních kralupských organizacích atd. To vše bezpochyby 
povede k dalšímu rozvoji školy.

V současné době jsme na hranici našich možností a vítáme všechny snahy 
našeho zřizovatele ohledně řešení tohoto stavu.

LUBOŠ HARAZIN, ŘEDITEL

ZUŠ Kralupy n. Vlt.

DDM

Městská knihovna

Městské muzeum

Velkou výhodou přesunutí DDM do pivovaru jsou nové a větší prostory, 
neboť v našich učebnách se střídá několik kroužků zároveň. Např. v herně 

probíhá šití, hudební i vzdělávací kroužky, přednášky i porady. Kvůli nedostatku 
prostorů nemůžeme otevřít třeba technické a přírodovědně zaměřené zájmové 
útvary, po kterých je poptávka. Chybí nám hlavně úložné prostory a zázemí 
pro externí pracovníky. Nemáme společenský sál, kde bychom pořádali naše 
soutěže a olympiády, karnevaly pro nejmenší, recitační soutěže či výstavy. 
Nyní vše probíhá v malém tanečním sálku. Budova prošla dvěma povodněmi 
a není bezbariérová.

Stávající prostory ve Smetanově ulici však mají bezpočet svých kladů. V prvé 
řadě komornost prostředí a určitá domácí atmosféra, která pomáhá navodit 
klidnou náladu, v níž si děti lépe odpočinou. Svou výhodu má i uzavřený dvorek, 
kde jsou děti při venkovních aktivitách chráněny před přímým sluncem, hlukem 
a dopravou. Budova je vzdušná a má dobré světelné podmínky. Plusem jsou 
i vysoké stropy interiéru, díky kterým učebny nepůsobí stísněně, což považuji 
za hlavní problém u nového projektu.

Ideálním řešením by proto byla možnost fungování v obou prostorech.
KATEŘINA VIKTOROVÁ, ŘEDITELKA

Městská knihovna sídlí v Jodlově ulici č. p. 111 již od roku 1958. A i když 
po povodni v roce 2002 prošla rekonstrukcí, její prostory nevyhovují 

současným požadavkům a trendům. Nová knihovna s moderním interiérem 
a mobiliářem určitě přiláká více čtenářů a měla by také uspokojovat kulturní 
a informační potřeby návštěvníků, poskytnout jim místo pro relaxaci a setkávání. 
Největší nedostatky v současné době vidíme ve velikosti prostor pro veřejnost.  
Týká se to především půjčovny pro děti, kterou navštěvují jednotlivci, rodiče 
s dětmi, ale také třídní kolektivy. Pro dospělé čtenáře potřebujeme rozšířit volný 
výběr a zpřístupnit jim tak většinu knihovního fondu, samozřejmostí by měly 
být také skladovací prostory. Počítáme se samostatnou studovnou vybavenou 
počítači a místy pro studium či čtení. Jelikož knihovny nejsou v současné době již 
pouhými půjčovnami knih, novin a časopisů, uvítali bychom také místnost, která 
by byla využívána jako přednáškový sál (klubovna), vybavený technikou, abychom 
mohli pořádat akce pro veřejnost či akce většího rozsahu pro dětské čtenáře 
atd. Důstojnější prostory pro svoji práci by si zasloužili také pracovníci knihovny. 
Pro čtenáře zůstane velkou devizou dostupnost knihovny v centru města 
(blízkost nádraží, autobusových zastávek) a umístěním s dalšími organizacemi 
v jedné budově se vytváří pro knihovnu možnost zvýšeného zájmu o její služby.

ŠÁRKA PÁNKOVÁ, VEDOUCÍ KNIHOVNY

K ralupské muzeum by mělo, podle posledních zpráv, v pivovaru získat 
prostor o rozloze 350–400 metrů čtverečních. Bude to výstavní prostor 

navíc k těm dosavadním. V současnosti řešíme jeho využití a konkrétní náplň.
JAN RACEK, ŘEDITEL
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A čkoliv by si některé komunikace zaslou-
žily být opraveny již dříve než v břez-

nu, kdy jsme zahájili opravy skládaných 
povrchů – dlažeb, tak v místech, kde bylo 
nutné položit nový asfalt, museli jsme po-
čkat na konec zimní odstávky asfaltéren 
(odstávka byla ukončena koncem předcho-
zího měsíce), teprve po ní jsme mohli za-
hájit opravy asfaltových povrchů. Lokální 
opravy asfaltových krytů (výtluky) jsou na-
plánovány například v ulicích J. Palacha, 
Henigsdorfská, Třebízského, Krakovská, 
Chelčického aj.

Během dubna poté přijdou na řadu celo-
plošné opravy chodníků, v rámci kterých 
dojde k nahrazení stávajících pochozích 
vrstev včetně podkladů, jež ve většině pří-
padů bývají v nevyhovujícím stavu. 

První oprava se dotkne chodníku k mi-
nickému hřbitovu v ulici Na Vršku. Dále 
se přesuneme do lokality parku V Olších, 
kde je nutné opravit chodníky v ulicích 
Zborovská, Mikovická, Na Turské louce  
a V Olších. Jedná se celkem o plochu o ve-
likosti cca 2 500 m2. Opravy budou pro-
váděny postupně po jednotlivých ulicích, 

přičemž před započetím prací budou vždy 
dotčení občané včas dopředu upozorněni 
na probíhající práce, aby se mohli případ-
ně připravit na drobná omezení spojená se 
stavebními pracemi. Na základě požadavků 
občanů v součinnosti s vedením města je 
také v plánu oprava cesty nad ulicí Ke Stu-
dánce směrem k lokalitě rodinných domů 
u ulice Na Vršku. Opravy výše uvedených 
lokalit by měli být hotové do října 2020. 

Pokud vše půjde hladce, nevyvstanou ne-
očekávané práce nad rámec výše uvedené-
ho a počasí bude příznivé, budeme pokra-
čovat opravami i v dalších ulicích ve městě, 
o nichž vám včas ve Zpravodaji poskytneme 
informace. LUBOŠ NĚMEC 

ŘEDITEL TSM KRALUPY N. VLT.

O dbor dopravy byl však nucen trvat na 
dalším doplnění podkladů, jako jsou 

např. vodoprávní rozhodnutí, vyjadřovací 
dokumentace Českých drah atp. Z tohoto 
důvodu se celý proces opětovně zbrzdil, 
ovšem v letošním roce by už v této věci mě-
lo být jasno. „Krajské zastupitelstvo v mi-
nulém roce schválilo investici 80 mil. Kč 
na výkup pozemků. Jak víme, právě toto 
byla ta největší překážka spojená s dalšími 
podstatnými postupy. Podle posledních 
zpráv zbývá odkoupit cca tři pozemky. 
Pokud realizátor akce dodá odboru do-
pravy všechny potřebné materiály, může 
být posléze zahájeno řízení o stavebním 
povolení. Podle mých odhadů by mohlo 
být vydáno do konce desátého měsíce to-
hoto roku,“ uvedl kralupský místostaros-

ta Libor Lesák, jenž je zároveň krajským 
zastupitelem.

Realizace všech tří etap obchvatu bude 
podle odhadů činit více než čtyři a půl mi-
liardy korun, přičemž finance na tuto klíčo-
vou stavbu má středočeskému kraji poskyt-
nout Státní fond dopravní infrastruktury. 
Pro Kralupy nad Vltavou je pak primární 
především etapa první, která by měla stát 
přibližně dvě miliardy korun. Jejím hlav-
ním účelem je propojit teplickou dálnici D8 
s chomutovskou D7 a dopravně tak uleh-
čit nejen Kralupům, ale i Chvatěrubům,  
Tursku, Velkým Přílepům a dalším obcím 
ležících na silnici II/240. „Jedná se o velice 
nákladnou investiční akci, nemluvě o její ná-
ročnosti, proto je třeba vytvořit politický tlak 
na to, aby vláda tuto stavbu zařadila mezi své 

priority v rámci dopravy. Pokud by se tak sta-
lo alespoň v roce 2022, bylo by to skvělé,“ mí-
ní kralupský místostarosta. Obyvatelé Kra-
lup však musí počítat s tím, že od odklepnutí 
stavby musí proběhnout ještě výběrové říze-
ní na dodavatele, nemluvě o délce samotné 
realizace. Jen první etapa, jež zahrnuje např. 
výstavbu dvou mostů, by měla trvat přibliž-
ně dva a půl roku. „Zcela reálně se hovoří 
o tom, že hned po dokončení první etapy by 
došlo k jejímu prozatímnímu zprovoznění. 
Městu by toto nepochybně pomohlo. Navíc 
výstavbě dalších etap by tento krok nikterak  
neublížil, přestože starostové z okolních obcí 
preferují otevření obchvatu až po jeho cel-
kovém dokončení,“ uzavřel kralupský mís-
tostarosta.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Které lokality čekají opravy
■  Jako každý rok i letos na jaře započnou stavebně opravné práce ve městě. Ačkoliv byla letošní zima velmi mírná, 
přesto se především na starších chodnících a vozovkách projevil zub času v podobě lokálních propadů či výtluků.

■  Obchvat Kralup ve smyslu vydání stavebního povolení k první etapě se postupně posouvá ke zdárnému konci. 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS), která by měla být investorem této rozsáhlé investiční 
akce, podala v průběhu minulého roku žádost o stavební povolení. 

Jak dále v souvislosti 
s obchvatem Kralup nad Vltavou? 
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První oprava se dotkne 
chodníku k minickému 
hřbitovu v ulici Na Vršku

Nevyhovující stav 
ulice Na Vršku



19www.mestokralupy.cz  MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST  DUBEN 2020   KZ

Zaslechl jsem, že média se za současné 
krize kultivují. Souhlasíš nebo ne? 
To asi záleží na tom, co považuješ za kulti-
vaci. Koronavirus je téma číslo jedna, které 
válcuje naprosto všechno ostatní, to za pr-
vé a za druhé kvůli tomu na ostatní udá-
losti – takovou tu běžnou pěnu dní – se 
nedostává ani v reálném světě, ani v mé-
diích. Nemyslím, že by to byla kultivace 
v jakémkoli etickém slova smyslu, prostě 
tu máme téma, které si ukradlo celý me-
diální prostor pro sebe. Ale samozřejmě 
ho lze vykládat různou optikou a média 
to taky tak dělají – třeba ta antibabišovská 
neopomenou útočit na Babiše, ta „liberál-
ní” se stejně jako vždycky otírají o Čínu, ta 
„protisystémová” útočí samozřejmě i skrze 
tuhle situaci proti systému, EU atd… 
Zajímavé na tom jsou dvě věci. Ta první je 
dramatické posilování role a sledovanos-
ti veřejnoprávních médií, což je vlastně 
skvělá zpráva jednak o Češích (neuchylu-
jí se apriori k dezinfu ani bulváru), jed-
nak jde o dobré vysvědčení samotné ČT, 
na kterou Češi v klidných časech docela  
rádi nasazovali. Když ale mluvíme o médi-
ích, je docela zajímavé uvažovat trochu za 
horizont událostí. Potrvá-li koronavirová 
krize dlouho, přinese s sebou i krizi hos-
podářskou a obávám se, že v oblasti médií 
to budou především ta malá a nezávislá, 
která ji budou mít velký problém přežít. 

Naše rubrika má za cíl primárně se 
věnovat mediální gramotnosti. Jak bys 
čtenářům jednoduše vysvětlil, k čemu je 
dobré tuto kompetenci mít zrovna v době 
takto začínající zřejmě velké krize?
Základní dovedností v rámci mediální 
gramotnosti je kritické přijímání a vy-
hodnocování toho, co nám média před-
kládají. „Kritické“ přitom neznamená, že 
budeme více kritizovat, to je asi jasné. Jde 
o znalost a chápání mediálních obsahů 
v různých kontextech. Stejně podstatné je 
vědět, jaká je jejich povaha, komu to které 
médium patří, co jsou jejich majitelé zač 
a jaké mají zájmy. Je dobré, o tom vědět 
vždy. Jak říká jeden můj oblíbený citát, 
když média samy sebe označují za „hlí-
dacího psa demokracie“, měli bychom my 
občané vědět, kdo toho psa krmí a proč 

ten pes štěká jen někdy a jen na někoho. 
Mediální gramotnost není něco abstrakt-
ního. Jde o to vědět, jak média fungují, 
a být schopen rozeznávat, kdy nám už 
neposkytují relevantní zpětnou vazbu ke 
skutečnosti, jinak řečeno, kdy se stávají 
nástrojem lži. Každá velká krize je zneuži-
telná a z historie víme, že právě ve vyhro-
cených a dramatických dobách je mnohem 
jednodušší ukrajovat lidem z jejich svobod 
lépe než jindy.

Jsi zakladatelem serveru Manipulatori.cz. 
Vaše práce je odfiltrovávat z mediálního 
prostoru dezinformace, propagandu… 
Kolik máte práce v době pandemie?
Předem bych tě trochu opravil, nejsme žád-
ný cenzor, který by cokoli z mediální scény 
„odfiltrovával“ nebo odstraňoval. To jed-
nak nejde (internet je zaplaťpánbůh pořád 
svobodným prostorem) a jednak to nikdy 
nebylo naší ambicí. To, co děláme, je, že se 
snažíme na nepravdivé, zavádějící, propa-
gandistické texty a weby upozorňovat, vy-
vracet často se šířící nesmysly atd. Zjedno-
dušeně řečeno, vytvářet na internetu místo, 
kam si můžeš dojít pro prověřené informace. 
A ano, dezinformace, polopravdy a více či-

méně šílené konspirace se objeví u každé 
výrazné události, která se ve světě děje. 
A koronavirus není výjimkou. Není di-
vu. Je to téma, které se bytostně týká nás 
všech, o kterém toho zatím úplně moc ne-
víme a navíc z něj máme strach, přiroze-
ně. Hlavní dezinformační narativy týkající 
se koronaviru se nabalují na tradiční cíle  
dezinformací – tu se objevují poplašné 
zprávy o uprchlých pacientech, tu se šíří 
konspirace spojující vir a EU, tu se obvi-
ňují z šíření uprchlíci, tu se spřádají složité 
konstrukce obviňující Ameriku, ale i Čínu 
z toho, že tenhle vir je biologická zbraň. Ale 
abych odpověděl na otázku, je to nesmírně 
živé a citlivé téma, a tak i všelijakých faleš-
ných zpráv okolo je spousta – i my máme 
tedy více práce než obvykle. Fungujeme ale 
jako vždy i tak, že když si čtenář neví s ně-
jakým článkem rady, může nám ho poslat 
a my se ho pokusíme ověřit. 

Jsem moc rád, že jsme se domluvili na 
seriálu pro náš Zpravodaj. Tento rozhovor 
je bonus, přímá reakce na mimořádnou si-
tuaci, která se kolem nás odehrává. 

JINDŘICH KOHM

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

■  V minulém čísle ZPRAVODAJE jsme avizovali spuštění seriálu o MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI. Na základě 
překotných událostí kolem nás jsme moc rádi, že úvod do problematiky můžeme prohloubit rozhovorem 
s nezávislým žurnalistou Petrem Nutilem. 

O médiích aneb je dobré vědět, 
kdo krmí psa, který štěká

Nezávislý žurnalista a zakladatel 
serveru Manipulatori.cz  

Petr Nutil, který se ZPRAVODAJEM 
spolupracuje na nové rubrice 

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST.
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střípky z linky 156 � 
u 17. 2. v 19:15 na l. 156 oznámil pan L., že 
na vlakové zastávce v Minicích se nacházejí tři 
osoby, které v místě dělají nepořádek. Hlídka MP 
po příjezdu na místo všechny tři osoby ztotožnila 
a prostřednictvím lustrace na OO PČR bylo 
zjištěno, že na jednu z těchto osob byl vydán 
příkaz k zatčení. Na místo se dostavila hlídka 
PČR a muže si převzala k dalšímu opatření. 
Zastávka nebyla poškozena ani znečištěna, 
proto byly zbylé dvě osoby hlídkou MP poučeny 
a místo opustili. 

u 22. 2. v 10:32 na služební mobil přijato 
oznámení, že v ul. Poděbradova se ve starých 
drážních budovách pohybuje skupinka osob, jež 
zde na přívěsný vozík nakládá nějaký materiál, 
který chtějí zřejmě odcizit. Hlídka MP po příjezdu 
na místo zjistila, že se jedná o skupinu čtyř mužů, 

kteří měli na vozíku naložené železo. Tito muži 
hlídce MP uvedli, že mají povolení k tomuto 
odvozu od majitele pozemku, ale nemají to 
písemně potvrzené. Prostřednictvím DS na 
místo přivolána hlídka PČR, jež na místě muže 
ztotožnila a následně shledala, že se jedná 
o podezření z přestupku krádeže. Proto byla celá 
věc postoupena na MěÚ Kpy k dalšímu šetření. 

u 22. 2. v 18:59 na sl. mobil přijato oznámení, 
že v ul. Dobrovského v blízkosti kruhového 
objezdu zkolaboval muž a v jeho blízkosti se 
nachází skupina cca šesti osob. Hlídka MP na 
místě zjistila, že se jedná o mladistvého, který 
je ve zjevně podnapilém stavu, a přítomné osoby 
již zavolali RZS. Prostřednictvím DS informována 
pracovnice OSPOD MěÚ. Mladík s hlídkou 
komunikoval a uvedl, že vypil láhev alkoholu. 

Prostřednictví OO PČR byla kontaktována 
matka mladistvého, jež se následně dostavila 
na místo. Po příjezdu RZS rozhodl ošetřující lékař 
o převozu mladistvého do nemocnice z důvodu 
podezření na intoxikaci alkoholem. O celé věci 
byl hlídkou MP sepsán úřední záznam, který byl 
postoupen na OSPOD MěÚ k dalšímu šetření. 
DS – Dozorčí služba
RZS – Rychlá záchranná služba
MP – Městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – Městský úřad

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

M ěstská policie v roce 2019 začala  
realizovat projekt Asistent preven-

ce kriminality (dále jen APK) na základě 
výzvy Ministerstva vnitra České republi-
ky, které na tento projekt poskytuje finan- 
ční prostředky prostřednictvím dotace. Od  
1. května 2019 působí u MP Kpy dva APK.  

APK vykonávají především pochůzko-
vou činnost s cílem snížení rizika páchání 
trestné činnosti, přestupků a zvýšení bez-
pečnosti ve městě. Jejich činnost je směřo-
vána převážně do lokality okolo nádraží, do 
okolí základních a mateřských škol, parků, 
k dětským hřištím a veřejným sportoviš-
tím. Při své činnosti APK úzce spolupra-
cují se strážníky městské policie. Přispívají 
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
provádějí dohled nad dodržováním čisto-

ty na veřejných prostranstvích, dohlíží na 
dodržování pravidel občanského souži-
tí, podílí se na dodržování obecně závaz-
ných vyhlášek a nařízení města. Dále do-
hlížejí na bezpečnost silničního provozu  
v ranních hodinách v blízkosti základních 
škol. V rámci své pracovní činnosti se také 
podílejí na preventivních akcích MP. Spo-
lečně s manažerem prevence MP se zapo-
jují v oblasti informování občanů – besedy 
pro mateřské, základní a střední školy nebo 
besedy pro seniory.

Za dobu působení APK v Kralupech nad 
Vltavou jimi bylo při provádění celodenních 
pěších obchůzek provedeno již více než 200 
konkrétních úkonů směřujících ke zlepše-
ní veřejného pořádku ve městě. Jednalo se 
o nálezy injekčních stříkaček, poskytnutí 
první pomoci a přivolání RZS na místo ne-
hody, předávání poznatků TSM k odklizení 
nepořádku na veřejných prostranstvích ne-
bo k nápravě poškozeného majetku města 
a o upozorňování občanů, že se dopouštějí 
přestupkového jednání. K tomu docházelo 
například popíjením alkoholu na místech, 
kde je to dle OZV města zakázáno, kouře-
ním na místech, na kterých to zakazuje nový 
„protikuřácký“ zákon, nebo tím, že si maji-
telé psů neodklidili exkrementy po svých 
čtyřnohých mazlíčcích.  NIKOLA HORÁKOVÁ

■  Celosvětově se řadu týdnů řeší 
nákaza virem COVID-19. Ohnisko 
se bohužel přesunulo do Evropy 
a významně se dotýká i naší země. 

Koronavirová pandemie se dostala do 
popředí společenské diskuze. Pomoc 

jednotlivcům, celým rodinám i všem oby-
vatelům České republiky je samozřejmá, 
jsme v tom přece všichni společně. Zneva-
žování onemocnění a nerespektování le-
gislativy není  v současné době na místě. 
Změnou přístupu, chování a návyků doká-
žeme všichni dohromady situaci zvládnout. 
Respektujme ve vlastním zájmu aktuální 
potřeby společnosti!

Apelujeme proto na všechny obča-
ny České republiky, aby chránili své 

zdraví a přispěli svým počínáním 
k ozdravení celé populace. Respekto-
vání nastavených opatření znamená ne-
jen dodržování legislativy, ale i dodržování 
hygienických a morálních pravidel s uvě-
doměním si mezigeneračních, a pro starší 
populaci, možná i fatálních dopadů. I přes 
mnohá a opakovaná upozornění a stovky 
telefonátů, se na veřejnosti a ve zdravot-
nických zařízeních objevují naši starší spo-
luobčané. Téměř všichni jsme jistě zazna-
menali, že zejména pro seniory může být 
jakýkoliv styk s infekční osobou  a nemo-
cí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. 
Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Po-
kusme se proto všichni svojí cestou seniory 
přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, dr-
žet se v bezpečí domova, zbytečně nevychá-

zet, požádat o donesení nákupu, lékařům 
se neostýchat zavolat a nikam necestovat 
městskou hromadnou dopravou.

Tak jako jsme se již napříč generacemi 
naučili preventivně pečovat o své osobní 
bezpečí, nenechat se napálit a nestát se 
oběťmi trestných činů, pojďme si i teď jít 
navzájem příkladem a počínejme si tak, 
abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.

Školáci, nescházejte se v parcích ve sku-
pinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem 
svým prarodičům dodržováním bezpeč-
nostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky 
i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, 
že ani oni nebudou podceňovat doporuče-
ní související s aktuální zdravotní hrozbou.

PLK. ZUZANA PIDRMANOVÁ

ODDĚLENÍ PREVENCE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR

Jsme v tom společně!

Jak fungují asistenti prevence kriminality
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Sledujte naše webové stránky,
kde informace o zrušených či přeložených akcích 
pravidelně aktualizujeme. DUBEN 2020

Výstava obrazů Anny Moudré 
,,Malování s radostí“
Výstava je prodloužena do 6. 5.

Středa 1. dubna 16:30

JUBILEJNÍ ČAJ O PÁTÉ           
ZRUŠENO
Čtvrtek 2. dubna  19:00

VĚRA MARTINOVÁ – 
JUBILEUM TOUR 2020
KONCERT JE PŘELOŽEN NA 18. 5.

Neděle 5. dubna  17:00

JARNÍ PLES KURZŮ TANCE
PŘELOŽENO NA 16. 5.

Pondělí 6. dubna 16:30

Sváťovo dividlo

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
PŘELOŽENO NA 21. 9.

Úterý 7. dubna  18:30

KONCERT UČITELŮ ZUŠ 
KRALUPY N. VLT.
ZRUŠENO

Středa 8. dubna 17:00  

Vernisáž výstavy výtvarnice 
MARUŠKY KARHANOVÉ 

PŘELOŽENO NA ZÁŘÍ,  
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Pátek 10. dubna 19:00

Divadlo Palace, Sean O´Casey, Jiří Krejčík

PENZION PRO SVOBODNÉ 
PÁNY
PŘELOŽENO NA PODZIM,  
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Čtvrtek 16. dubna  19:30

TANČÍRNA
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Vstupné: 70,-, 120,- pár

Sobota 18. dubna 

VESNA – MY A VY  
Vystoupení dívčí kapely Vesny jsme přesunuli do pro-
gramu celoměstských slavností Dny Kralup 2021.
Vstupné za prodané vstupenky bude vráceno.

Pondělí 20. dubna   17:30

MÁME DOMA ADÉHÁDĚ
Rady pro unavené rodiče dětí s ADHD
Akce se uskuteční v kině Vltava.
Možnost občerstvení zajištěna. Vstup ZDARMA.

Úterý 21. dubna  19:00

Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar Edmond Rostand 

CYRANO
Režie:  Jakub Špalek  •  Hrají:  Martin Hofmann, Eliš-
ka Hanušová, Miloslav Tichý, Lukáš Jůza, Štěpán Cou-
fal, Pavel Lagner, Aleš Petráš, Eliška Mesfin Boušková

Délka představení: 2,5 hod. včetně přestávky
Vstupné: 420,-, 390,- senior, student 

Středa 22. dubna  19:00

TANČÍME
Taneční večer v podání M. Wagnerové a T. Vejvody.

Vstupné: 70,-, 120,- pár

Pátek 24. dubna  19:21

TOMÁŠ KLUS – PAMĚŤ 
PÍSNÍ TOUR JARO 2020
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní 
v akustické podobě.
Toto turné vzniklo ve spolupráci s organizacemi Paměť 
národa a Nadace Karla Janečka.
Začátek koncertu: 19:21
Řada č. 2, 4, levý balkon = 590,-
Řada č. 6, 8, 10 = 520,-
Ostatní řady jsou v prodeji na: www.tomasklus.cz

Úterý 28. dubna 19:00

JARNÍ KONCERT KODK
Pro všechny milovníky krásné hudby je připrave-
ný již tradiční jarní koncert Komorního orchestru  
Dvořákova kraje. 

Vstupné: 150,-, 120,- senior, student 

Milí kralupáci. I v této nejisté a neklidné době naše 
pracovní úsilí směřuje k největší akci v Kralupech, 
a to k tradičním městským slavnostem. Pokud vše 
dobře dopadne, oslavy se uskuteční v plánovaném 
termínu 3. – 7. 6. 2020. 

Z ároveň ale v současné době pracujeme na plánu B, 
kterým je uskutečnění oslav v náhradním termínu. 

V tuto chvíli jednáme s manažery vystupujících umělců 
a hledáme cestu k případné náhradní variantě. O všem 
vás budeme v dostatečném předstihu informovat pro-
střednictvím Kralupského Zpravodaje, webových strá-
nek, Facebooku, popřípadě plakátovacích ploch.

Čekají na vás již tradiční akce jako závody do hostibej-
ckých schodů, sportovní turnaje, Muzejní noc s překva-

pením, Den otevřených dveří Farní charity, Den bezpečí, 
letní kino, oldies párty, dětské dopoledne, Den pro zdra-
ví, Strongman, výletní plavby lodí, Kralupská míle apod. 

Páteční slavnostní zahájení
Nově jsme přesunuli slavnostní zahájení na pátek 5. 6., 
které se uskuteční na Palackého nám. Kromě slavnostní-
ho zahájení starostou města je pro vás připraven hudební 
program. Na své si přijdou milovníci dobrého vína, gastro-
nomických specialit či piv z regionálních pivovarů. 

Nabitý festiválek
Na sobotním festiválku u loděnice vystoupí písničkářka 
Petra Göblová, rockoví ILL FISH či Amberline, Sebas-
tian, Kapitán Demo či legendární kapela Olympic. 

Westernová neděle
Nedělní program pro rodiny s dětmi na paloučku u Lo-
bečské tůně se bude konat tentokrát ve westernovém du-
chu. Podrobný program naleznete již v následujícím čísle 
a my pevně věříme, že si ho užijete.

Chtěl bych na závěr poděkovat všem zdravotníkům, 
složkám IZS a také všem dobrovolníkům za jejich obě-
tavou práci a přál bych si, abychom na nadcházejících 
oslavách už mohli na tuto dobu, shánění materiálu na 
šití roušek a maximálního pracovního vyčerpání, jenom 
vzpomínat. 

ZA TÝM KASS MARTIN ODVODY, 
ŘEDITEL KASS   

7. 5. Tančírna

12. 5. 30. Country salon s Rangers Band

13. 5. Čaj o páté

14. 5. ZUŠ Open

15. 5. VIP ART – Můžem i s mužem

19. 5. Tančíme

20. 5. ZUŠ – vernisáž

23. 5. California Dreams

29. 5. Koncert TS Naděje

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:

Přípravy Dnů Kralup 2020 vrcholí
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rodáci� 
Výbor Rodáků pro Vás připravil zájezd na  
23. dubna 2020 na Dobříš a Strž. Jelikož nasta-
la závažná situace s epidemií, bude učiněno ko-
nečné rozhodnutí o konání zájezdu 7. dubna.
Informace lze získat na tel.: 728 939 510.
Již přihlášení zájemci jsou zapsáni a počítáme 
s nimi.
Na příští setkání a účast na výletech se těší  
Výbor Rodáků a příznivců.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v DUBNU 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. 

80 let 

Mgr. Jiřina Braunová

Josef Ehrlich

Antonie Jasanovská

Věra Kupová

Jiří Míka

Jaroslav Prošek

Alenka Rechová 

Miloslav Špalek

85 let

Josefa Kostelníčková

Josef Lečbych

Jiří Málek

90 let

Zdeňka Křtěnová
(bývalá ředitelka 
Městského muzea 
Velvary, publicistka)

Jiřina Marešová

Miroslav Rosenhöfer

92 let Jiří Hrušovský 

93 let Růžena Rychtaříková

95 let Anna Tesařová

44. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2020

 Prohlídka Invalidovny se odkládá

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Invalidovna v Praze byla projektována podle vzo-
ru pařížské Invalidovny v letech 1731–1737 pro 
ubytování válečných invalidů. Realizována však 
byla pouhá devítina původního návrhu. Základ-
ní koncept Invalidovny byl vytvořen a schválen  
u císařského dvora ve Vídni. Invalidovna patří mezi 
nejvýznamnější stavby předního českého barokní-
ho architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, po-
stavené v jeho vrcholném tvůrčím období.

Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH  
na tel. č. 606 459 970.

Tato vycházka je zatím pozastavena z důvodu vzniklé situace kolem viru Covid-19. 
Přejeme všem členům pevné zdraví.

} KOUPÍM vaše restituční nároky. Cena nároků 
do budoucna bude jen klesat, díky plánované
restituční tečce. Tel.: 604 374 807

soukromá inzerce� 

P okud plánujete jarní obnovu šatníku, 
nebo vaše děti přes zimu zase povy-

rostly a budou potřebovat nové obleče-
ní, možná přemýšlíte, co s vašimi již ne-
potřebnými věcmi. Když je v Kralupech 
odevzdáte do kontejnerů s logem kloka-
na, pomůžete tím Fondu ohrožených dětí. 
„Odevzdané věci putují dětem do Klokán-
ků, kromě toho z každého kilogramu se-
sbíraného materiálu přispíváme jednou 
korunou na transparentní účet Fondu 
ohrožených dětí. Za dobu existence našeho 
projektu jsme už Klokánky podpořili část-
kou přesahující 1 mil. Kč, což by se nepoda-
řilo bez spolupráce s městem a především 
dobré vůle lidí,“ děkuje Pavlína Klemen-
tová, která je tváří  projektu KlokTex.cz. 
V Kralupech stojí téměř desítka kontejnerů 
s logem klokana. Například u Tesca v uli-
ci Veltruská je modrý, u zimního stadio-
nu v ulici Mostní či v Nerudově ulici jsou 
zelené kontejnery. „Lidé do nich mohou 
odkládat hračky, kabelky, oděvy, textil 
či spárované boty v dobrém stavu, nejen 
v dětských, ale i v dospělých velikostech. 
V Klokáncích totiž nacházejí útočiště děti 
a mládež až do věku 18 let. Věci je nejlepší 
uložit do igelitové tašky či do pytle, což za-
ručí, že nedojde k jejich poškození či zne-
čištění,“ vysvětluje Klementová.

Co se nevyužije v Klokáncích, putuje do 
zemí třetího světa. Projekt KlokTex.cz pod-
poruje všech 15 zařízení Fondu ohrožených 
dětí v České republice, jež mají celkovou 
kapacitu 322 míst. Děti a mládež v nich  

dostanou péči, která je alternativou ústav-
ního umístění, jenže finanční podpora 
Klokánků ze strany státu je nedostačují-
cí. I proto před více než deseti lety vznikl 
charitativní projekt KlokTex.cz, který se za 
loňský rok stal nejvýznamnějším dárcem 
Fondu ohrožených dětí.

ONDŘEJ BIČIŠTĚ, 

KLOKTEX.CZ

Kontejnery s logem klokana 
pomáhají Fondu ohrožených dětí
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 

24. 2. Ing. Jolana Špalková 52 let

25. 2. Jaroslav Presler 66 let

27. 2. Vratislav Veselý 88 let

27. 2. Josef Zimák 82 let

2. 3. Zděnka Vosmíková 83 let

5. 3. Boris Voljanskij 72 let

10. 3. František Šacl 67 let

12. 3. Jaroslav Kudrák 74 let

16. 3. Věra Štropová 83 let

vzpomínky� 
Dne 28. 4. tomu bude 10 let, kdy 
nás navždy opustil inspirativní 
a moudrý člověk, pan Ing. MIROSLAV 
NEVOSAD. Děkujeme vám, kteří jste 
ho znali, za tichou vzpomínku.

Dne 9. 4. uplyne jeden rok od úmrtí PETRA CIKÁNA. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Syn Petr a bratr 
Ladislav s rodinou

Někdo se bojí neúspěchu v práci, ji-
ný chudoby, stáří, nemocí, osamění 

či toho, že selže v úkolu, který si vytyčil. 
Takovým úkolem může být domácí péče 
o blízkého člověka trpícího demencí – je 
to jedno z nejnáročnějších poslání, pro 
jaké se můžeme rozhodnout. Náhle se na 
nás sesype spousta nových povinností,  
činností, které jsme nikdy nedělali, a situa-
cí, jež jsou pro nás zcela neznámé. V takové 
chvíli bývá strach ze selhání docela blízko. 
Jak proti němu bojovat? Nabízí se asociace 
na heslo připisované Masarykovi: „Nebát 
se a nekrást.“ Nebát se požádat o pomoc 
a neokrádat se o příležitosti k ulehčení své-
ho těžkého úkolu. Nebojte se, protože na 
pomoc máte právo.

Nabízíme podporu těm, kdo se odvážili 
stát se domácími pečujícími a rádi by zís-
kali informace, či si v nějaké situaci nevě-
dí rady. Organizace Dementia I.O.V., z. ú., 
pořádá v Kralupech nad Vltavou setká-
ní pečujících každý druhý čtvrtek v mě-
síci od 17:00 hod. Vzhledem ke karan- 
ténním opatřením se nyní v dubnu nemů-
žeme sejít, nabízíme vám však možnost te-

lefonické či e-mailové konzultace na níže 
uvedených kontaktech. 

Zároveň si můžete na našich stránkách 
prohlédnout blog, v němž paní Markéta po-
pisuje 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, tel.: 725 923 181, 
e-mail: kralupy@dementia.cz,

a Ondřej Frühbauer, koordinátor neformální péče,
tel.: 733 741 267.

Každý se něčeho bojí

inzerci objednávejte na
inzerce@mestokralupy.cz
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O rganizace Život Plus zajišťuje tísňovou 
péči – sociální službu, která nabízí li-

dem pomoc 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
Spolupracujeme pro dobrou bezpečnost 
svých uživatelů a spolupracujeme s orgány 
městské policie příslušných měst. Rychlá 
odborná pomoc zachránila v nejednom pří-
padě život našich uživatelů, neboť v čas za-
bránila tomu, aby  člověk zůstal bezmocně 
ležet několik hodin nebo i dní na zemi. Tís-
ňová péče je sociální služba. A jak fungu-
jeme? Zcela jednoduše, pomocí tísňového 
SOS tlačítka si uživatelé přivolají okamžitou 
pomoc, aniž by museli zvednout sluchátko. 
Do telefonu s hlasitým odposlechem se po 
přivolání ozve zkušená zdravotní sestra, 
která vyhodnotí krizovou situaci a vyšle 
na místo volajícího spolehlivou pomoc. 

Konkrétní příběh
Naše služba například pomohla jen během 
měsíce ledna 2020 hned třem občanům. 
Jedním z případů, který se v nedávné do-
bě stal v Kralupech nad Vltavou, byl pád 
uživatelky, jež stiskla tísňové tlačítko, sta-

lo se tak večer kolem 22. hod. Při spojení 
ale nebylo uživatelce rozumět. Proto naše 
operátorka zavolala kontaktní osobu, která 
měla klíče od jejího bytu. Kontaktní osoba 
se však bohužel nenacházela v blízkosti. 
Operátorka se okamžitě obrátila na Měst-
skou polici Kralupy nad Vltavou, jež na zá-
kladě souhlasu uživatelky disponovala klíči 
od jejího bytu. MP nalezla paní na zemi, 
zmatenou po úderu do hlavy. Naše operá-
torka ihned vyslala na místo záchrannou 
službu, která následně odvezla zraněnou 
do nemocnice.

Systém průběžně sleduje pohyb každého 
uživatele v jeho vlastním prostředí. 

Naše služby pomáhají řešit mezigenerač-
ní problém ochrany rodin.

Pro více informací nás kontaktujte na 
tel.: 327 532 900, 724 182 325, e-mail: ope-
rator@zivotplus.cz, více o nás a službě na 
www.zivotplus.cz.

MILENA TRÄGNEROVÁ

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE A VEDOUCÍ 

INFORMAČNÍHO A KRIZOVÉHO CENTRA

Nabízíme lidem pomoc
25 let pomáháme – podporujeme seniory a zdravotně postižené občany

Galerie VK 37 je z důvodu  
vládních opatření  

ZAVŘENÁ DO ODVOLÁNÍ.

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA 
PRO SENIORY

Elpida – linka seniorů 800 200 007 
denně 8:00 – 20:00, ZDARMA

Senior telefon Života 90 
800 157 157, nonstop, ZDARMA
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Městské MUZEUM DUBEN 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

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
Výstava: MARTIN PATŘIČNÝ  
– DÍKY DŘEVU 16. 1. – 14. 3. 2020

25. 1. 2020 KDYŽ NĚKDO UMÍ, TAK PROSTĚ 
UMÍ…  A TEN, KDO NEUMÍ, TAK JENOM ČUMÍ.

Míra KRONIKA, dřevař

Nádhera – prý „JEN“ dřevo  Petr

31. 1. „TU NEMOHU SE VYNADÍVAT A VŠECHNO 
VE MNĚ ZAČNE ZPÍVAT“  
DÍKY, DÍKY PANE PATŘIČNÝ Tomanová Mělník

1. 2. To se dá popsat jen jedním slovem: 
ÚŽASNÉ! Děkujeme.  Hamrovi ♥

15. 2. Krásná výstava, příjemné pohlazení po 
duši. Děkujeme Kohlová Libuše a

Klimešová Růžena

25. 2. Pana Patřičného už delší dobu sleduji 
a jsem fascinována jeho tvorbou...

Tak jedeme 200 km, abychom se mohli podívat 
na skutečnost a sáhnout si! 
A… Díky! KRÁSA!  Jana a Petr Kovářovi

Městská KNIHOVNA DUBEN 2020
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

■  V září 2019 byl v kralupské 
knihovně zahájen druhý ročník 
zábavné hry Lovci perel. 

Jedná se o celoroční projekt Knihovny 
města Hradec Králové, který podporuje 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků.  
Těm dětským čtenářům, kteří se již zapojili, 
hru představovat nemusíme. Pro ty čtenáře, 
kteří mají šanci se ještě přihlásit, ji trošin-
ku přiblížíme. Jedná se o projekt pro děti, 
který lze realizovat ve všech typech kniho-
ven, jenž motivuje k četbě knížek, učí pra-
covat s textem a informacemi. Jeho cílem 
je především smysluplné a zábavné trávení 
volného času dětí a objevování nových knih. 
V naší knihovně máme v současné době na 
dva tisíce doporučených titulů na hřbetu 
označených samolepkou – perlorodkou. Re-
gistrovaný čtenář obdrží vytištěné otázky 
týkající se půjčené knihy. Po přečtení odpo-

ví na otázky související s jejím obsahem, což 
podporuje čtení s porozuměním textu. Za  
každou přečtenou knihu a správně zodpově-
zené otázky k ní získává čtenář perlu, kterou 
mu knihovnice navlékne na náhrdelník. Hra-
cí karty obsahují také dobrovolné otázky, jež 
vedou k zamyšlení a vyjádření vlastního ná-
zoru. Také za odpovědi na tyto otázky je mož-
né získat perly. Navlečené perličky si děti mo-
hou kontrolovat ve vstupní chodbě dětského  
oddělení a své úlovky srovnávat s dalšími lovci. 
V současné době je do lovení perlorodek  
aktivně zapojeno 62 dětských čtenářů, kte-
ří přečetli téměř 550 knih, za splněné úko-
ly jim bylo navlečeno již přes 900 perel. Je 
všeobecně známo, že ženy čtou více než mu-
ži. Platí to také v kralupské knihovně. I té-
to hry se účastní více dívek, ale překvapi-
lo nás, že nejvíce perel prozatím ulovili 
dva chlapci. Další zajímavý poznatek je, že  
nejaktivněji se do hry zapojili žáci pátých tříd. 

Některým čtenářům perly přibývají úžas-
ným tempem, některým jde čtení poma-
leji, to však vůbec nevadí. Do konce roč-
níku zbývá ještě několik měsíců, soutěž 
bude ukončena 31. srpna, je tedy na love-
ní perlorodek dostatek času. A samozřej-
mě se ještě můžete stát úplně novými lovci. 
I když je knihovna v současné době pro ve-
řejnost uzavřena, věříme, že pro všechny 
z nás vše dobře dopadne. Přijďte po otevře-
ní knihovny do dětského oddělení, přihlas-
te se u paní knihovnice, a můžete soutěžit! 
Vždyť nikdy není pozdě začít číst a ponořit se 
do světa pohádek, příběhů a dobrodružství.

Lovci perel v kralupské knihovně

Také do našich plánů zasáhla pandemie agre-
sivního viru. Od 13. 3. do odvolání fungujeme 
bez návštěvníků. Řešíme muzejní „zákulisní“ 
věci a stejně jako všichni nevíme, co přinese 
zítřek, a těšíme se na jakékoliv pozitivní zprávy. 
Proto všechny níže uvedené plány na duben 
a květen jsou s dovětkem snad. 

Zcela jasný je osud výstavy Jarní tkaní: PŘI-
PRAVOVANÁ VÝSTAVA NA DUBEN A KVĚTEN 
S PROGRAMY PRO ŠKOLY JARNÍ TKANÍ SE 
PŘESOUVÁ NA JARO 2021!

Možná, že výstava MARTINA PATŘIČNÉHO, 
DÍKY DŘEVU, BUDE OTEVŘENA JEŠTĚ NĚKDY 
V MĚSÍCI DUBNU. To teď rovněž nelze slíbit.  
Pro vaši informovanost sledujte muzejní webo-
vé stránky.

UPOZORNĚNÍ!
Vážení čtenáři, veškeré vaše výpůjčky a čekající  
rezervace jsou prodlouženy do 29. dubna. 
Tudíž nemusíte sledovat vaše čtenářské konto 
a obávat se poplatků z prodlení, které by vzhledem 
k neočekávanému uzavření knihovny vznikly.

Opatrujte se a „na shledanou v lepších ča-
sech“. 

Vážení čtenáři Zpravodaje,
rádi bychom vás informovali o tom, že 20. února 
2020 v podvečer proběhlo v kralupském mu-
zeu slavnostní odhalení sochy Jaroslava Sei-
ferta od akademického sochaře Vladimíra 
Preclíka.
Od této chvíle již natrvalo zdobí tato stéla pa-
mětní síň tohoto velkého básníka.

Slova hostů a účinkujících:
20. 2. Seifertova síň si Seiferta zaslouží.
 Petr Holeček

20. 2. Velké díky za každé, byť jen nepatrné, 
setkání se Seifertovými překrásnými verši.
 František Kreuzmann

úterý 28. 4. od 17:30
koncert ZUŠ 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 
12. 5. v 17:30 – koncert ZUŠ
14. 5. v 18:00 – koncert pěveckého sboru 
TUTTI CANTATE
19. 5. v 17:30 – koncert ZUŠ
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU DUBEN 2020

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

LAPAČE SNŮ

LETNÍ TÁBOR CESTA  
KOLEM SVĚTA

Vzhledem k velkému zájmu o naše pobytové 
tábory v ŠVP Mokrosuky na Šumavě jsme za-
řadili do naší nabídky tábor navíc. Na tábo-
ře Cesta kolem světa čeká děti (6–15 let) 
spousta dobrodružství a zábavy. Tábor pod 
vedením zkušených vedoucích bude probí-
hat od 27. června do 4. července 2020. Cena 
3 200 Kč. Neváhejte a přihlašujte své ratoles-
ti prostřednictvím elektronického systému, 
který naleznete na www.ddmkralupy.cz.

20 LET DDM  
KRALUPY NAD VLTAVOU

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
připravuje řadu zajímavých akcí spojených 
s oslavou 20 let svého působení ve městě. 
Jde nejen o velkou soutěž o nejoriginálněj-
ší a nejkrásnější lapač snů, ale též o menší  
akce, kterými bychom rádi vzdali hold na-
ší minulosti i současnosti. Vrcholem našich 
oslav bude Velký den s DDM Kralupy, který 
proběhne v prostorách Palackého náměs-
tí v Kralupech v sobotu 30. května 2020. 
Půjde o happening určený nejen příznivcům 
DDM, ale všem dětem a celým rodinám z blíz-
kého či vzdáleného okolí našeho města.

SLET MALÝCH ČARODĚJNIC 
A ČARODĚJŮ

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 16:00 do 
18:00 hod. se před budouvou DDM Kalupy 
uskuteční nefalšovaný slet malých čarodějnic 
a čarodějů. Součástí programu budou různé 
hry. Vstup ZDARMA. Přijďte v čarodějných 
kostýmech.

KRALUPSKÝ MAJÁLES 2020
KRALUPSKÝ MAJÁLES 2020 vám opět 
přinese spoustu skvělé muziky a zábavy.  
Těšíme se na všechny fanoušky dobré hud-
by, jídla, pití a pohody. Na viděnou v sobotu  
16. května 2020 v Přístavišti na Nábřeží Ja-
na Rysa v Kralupech nad Vltavou. Máme pro 
vás opravdu skvělé kapely, pozorně sledujte 
Facebook a kalendář akcí města Kralupy nad 
Vltavou.

BĚH PRO DOBROU VĚC

Po loňském úspěšném benefičním Běhu pro 
dobrou věc – běh pro Paraple jsme se letos 
rozhodli uspořádat další Běh pro dobrou věc. 
Start bude v neděli 23. května 2020 v 10:00 
hod. před Domem dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou. Trasa bude dlouhá cca 2–3 km, 
povede centrem města a bude přizpůsobe-
na tak, aby se mohly zúčastnit mj. i maminky  
s kočárky či děti na odrážedlech. 
Startovné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. 

Všechny připravované akce se budou ko-
nat dle aktuální situace spojené s platnými 
omezeními.

Farní charita Kralupy nad Vltavou pořádá 
příměstský keramický tábor Malý princ

Ve dnech 20. – 24. července 2020
Keramická dílna v Riegrově ulici 173/4 

V Kralupech nad Vltavou od 8 do 17 hod.

} Maximální počet dětí 12, věk 6–15 let
} Cena 1 750 Kč, další sourozenci 1 500 Kč
} Stravování zajištěno
} Info a přihlášky: sarochova@nasefarnost.cz
} Tel.: +420 734 760 800

KERAMICKÝ TÁBOR MALÝ PRINC
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ZŠ 28. ŘÍJNA

O d října 2019 pracuji s dětmi druhého 
ročníku pomocí metodiky Zipyho ka-

marádi. Jedná se o ucelený program pri-
mární prevence negativních sociálních je-
vů u dětí nižších ročníků základních škol.  
Tato evaluovaná metodika podporuje zdra-
vé klima ve třídě a především rozvíjí ko-
munikační dovednosti a podporuje emoční  
dozrávání dětí.

Společně s dětmi poznáváme příběh ma-
lého Tondy, jeho kamaráda strašilky Zipyho 
a dalších dětí. 

Pomocí rozmanitých aktivit a úkolů 
rozvíjíme dovednosti potřebné ke zvlá-
dání obtížných situací, se kterými se dě-
ti mohou setkat ve škole, v rodině a při  
volnočasových aktivitách.

Děti se učí objevovat svět svých emocí 
a rozvíjet schopnost empatie. V loňském 
roce jsme se věnovali rozpoznávání smut-
ku, vzteku, závisti a nervozity a učili jsme 

se, jakým způsobem s těmito pocity naklá-
dat. V lednu a únoru letošního roku jsme 
se věnovali naslouchání, žádosti o pomoc 
a tomu, jak nejlépe vyjádřit svá přání. Ještě 
máme před sebou témata, jak budovat vzta-
hy s kamarády, jak řešit konflikty, jak se vy-
rovnat se ztrátou a jak pomáhat ostatním. 
Po ukončení programu budou děti řešit slo-
žitější životní situace snáze a samostatněji.

Velmi mě těší, že paní ředitelka dává  
prostor programům tohoto druhu. Z mých 
zkušeností se vzděláváním dospělých vní-
mám rozvoj sociálních dovedností jako dů-
ležitou součást osobního rozvoje. Díky pří-
jemné spolupráci s jejich třídní učitelkou 
a pedagogickou asistentkou se, dle mého 
názoru, daří dětem rozvíjet jejich potenciál 
a společně otevíráme různé oblasti mezi-
lidské komunikace v chráněném prostředí.

Po absolvování programu Zipyho kama-
rádi je možné navázat pokračující metodi-
kou s názvem Jablíkovi kamarádi.

Pokud si v těchto dnech nejste jisti, 
jak s dětmi komunikovat, zvládat vzdě-
lávání a přemíru informací týkajících 
se opatření a omezení kvůli nemoci 
Covid-19, přidejte se k nám do skupiny 
na Facebooku „Jak přežít dobu koro-
novou“, která byla založena pro vzá-
jemné sdílení a podporu rodičů dětí.

GABRIELA CABRNOCHOVÁ, VYUČUJÍCÍ NA ZŠ 28. ŘJNA

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

P rvní jarní dny si bohužel asi většinou 
moc nevychutnáváme. Pesimistic-

ké zprávy nás provází na každém kroku.  
Navíc mnoha rodičům přibyla povinnost 
pomoci s domácím vzděláváním svých dětí. 
Zvláště u těch mladších.

Určitě to není jednoduchá záležitost, při-
jít ze zaměstnání, starat se o domácnost 

a ještě si „hrát na paní učitelku“. V opačném 
případě –  být s dětmi 24 hodin denně – je 
také psychicky vyčerpávající.

Chtěla bych touto cestou rodičům 
poděkovat za jejich snahu a naopak 
je ujistit, že i my se budeme snažit  
dětem různými cestami pomoci.

Věřím, že nastalá situace je alespoň  
výzvou pro to, jak jinak využívat ICT tech-
niku ve svém životě. Je opravdu velká 

spousta aplikací, on-line cvičení i s vysvět-
lením a řešením, kde si děti látku mohou 
dobře procvičovat. Nejzajímavější odkazy 
uvádíme na našich stránkách.

Myslím, že nyní je přednější zdraví nás 
všech, a jestli nestihneme probrat Zákon 
o zachování hmoty, jistě o to děti příští rok 
neochudíme.

Přeji všem pevné nervy a dny bez přízna-
ků. MICHAELA GLEICHOVÁ, ŘEDITELKA

DG A SOŠE

D o digitálního prostoru se, jak známo, 
virus nedostane. Celý pedagogický 

sbor pracuje z domova, volba digitálních 
prostředků je na nich. Úkoly jsou zadává-
ny e-mailem, prostřednictvím Classroomu, 
videokonferencemi na Meetu, Hangoutsu, 
Webexu a podobně. Využíváme různé di-
gitální materiály, které se nabízejí ze všech 
stran. Máme jich dost ve svých databázích, 
nehledě na to, že jich v současné době velké 
množství uvolnily různé vzdělávací firmy. 
Díky jim za jejich pomoc.

Školní budova je prázdná, nutný provoz 
v ní udržuje jen služba v sekretariátu a pan 
školník. Život školní komunity však běží dál. 
Učitelský sbor pracuje z domova s velkým 
úsilím. Zaslouží si za to poděkování a obdiv. 

Za všechny reakce, za různé nápa-
dy a inspirace, za návody a velkou 
snahu udržovat naši výuku při ži-
votě. I za trend radši méně, pořád-
ně a smysluplně.

Většina se dokázala s novou si-
tuací velmi dobře vypořádat. A to 
ještě vím, že na straně studentů i pedagogů 
jsou mnozí, kteří navíc šijí roušky, pomáhají 
hlídat malé děti a všemožně i jinak být pro-
spěšní svému okolí.

ANDREJ PLECHÁČEK, ŘEDITEL DG A ŠOŠE KRALUPY

J sme v kontaktu s učiteli primárně přes 
e-mail a tzv. google clasroom, kde nám 

zadávají práci, většinou na týden dopře-
du, protože nikdo neví, jak dlouho vlastně  
zůstaneme doma. U nás maturantů je to 
hlavně o doplňování potřebné látky k ma-

turitě, abychom měli vše pro-
bráno. Já mám v podstatě 
všechny semináře humanitně 
zaměřené, takže je to hodně 
o samostudiu, pročítání tex-
tů, dělání výpisků, příp. psa-
ní esejí a tak. Mladší studenti 

a spolužáci, kteří mají více předmětů jako 
fyzika nebo chemie, mají také občas výuku 
online, přes videohovor, protože je tam víc 
potřeba, aby jim učitelé danou látku vysvět-
lili. Je jasné, že to nemůže nahradit běž-
nou výuku, ale myslím, že se k tomu u nás 
všichni staví zodpovědně – studenti dělají 
zadanou práci poctivě a učitelé nám zadá-
vají takové úkoly, které nás opravdu něco 
naučí, a zároveň nám je zadávají v takové 
míře, že je to tak akorát zvládnutelné.

VERONIKA, MATURANTKA NA DG KRALUPY

Zipyho kamarádi na ZŠ 28. října

Jak se nám vede

Malé zamyšlení z Klapálky
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Kralupská sportovní esa

HANA PAVLÍČKOVÁ
15 let, orientační běh TJ Sokol Kralupy,  
žákyně ZŠ Gen. Klapálka 

Orientačnímu běhu při TJ Sokol Kralupy nad Vltavou se 
věnuji již 5 let. 

TRÉNINKY

1x týdně běh s maminkou 5–10 km 
Během školního roku 1x týdně orientační běh v rámci tréninku ve skupině. 
Během prázdnin trénuji na sportovním soustředění, závodím a věnuji se vysokohorské 
turistice. 

ÚSPĚCHY V ROCE 2019

Celkově jsem se v tomto roce v B-žebříčku Čechy–západ umístila 5. ze 39 závodníků.
1. místo v B-žebříčku
1. místo v kategorii D18 oblastní žebříček 
2. místo v B-žebříčku
3. místo v kategorii D16 Říčany Mistrovství oblasti

PLÁNY DO BUDOUCNA

Momentálně se připravuji na přijímací zkoušky na gymnázium, mimo to ale trénuji 
na závody se Sokolem Kralupy. Tento rok budu hostovat ve štafetách v SK PRAGA. 

VOLEJBAL 
družstvo mladších žákyň

TJ KRALUPY, z. s.
oddíl volejbalu
děvčata 11–12 let
Trenéři: Jitka Kubištová a Jan Kysela
Většina děvčat se volejbalu věnuje 5. rokem, některá začala teprve v září 2019.

TRÉNINKY

3x týdně, 1,5 hod. + zápasy a turnaje o víkendech
ÚSPĚCHY  v sezóně 2019/2020:
1. místo v Krajském přeboru mladších žákyň
1. a 3. místo na Středočeském festivalu v kategorii 12 let 
2. a 3. místo na Středočeském festivalu v kategorii 11 let
2. a 3. místo v Supermini Tour 
1., 2. a 3. místa v Krajských minivolejbalových kolech   

PLÁNY DO BUDOUCNA

V příští sezóně plánujeme postoupit na Mistrovství republiky mladších žákyň. V těch 
dalších chceme hrát kralupský pohledný volejbal a udržet i nadále republikovou  
ligovou úroveň.

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ VOLEJBAL

Trenéry baví, protože za sebou vidí spokojené děti, kterým se daří. Většina děvčat 
chodí pravidelně na tréninky a makají na sobě. Jsou to kamarádky. My doufáme, že 
jim láska k volejbalu a vytvořená přátelství vydrží po celý život.
Děvčata v různých rozhovorech říkají, že je volejbal baví, protože je to kolektivní hra 
a mají zde kamarádky. Kamarádství, zábavné tréninky a vítězství řadí v tomto věku 
k tomu nejdůležitějšímu.

ZÁLIBY

Většina našich hráček má ještě další koníčky – chodí na zpěv nebo hrají na nějaký 
hudební nástroj, dělají gymnastiku a tanečky. Většina ráda čte. 

ANETA LOUŽECKÁ
20 let, ledolezení, HO Kralupy,  
studentka DG Kralupy

Když mi bylo 15 let, začala jsem v kralupském oddíle 
pod vedením Radka Jíchy se sportovním lezením. Poz-
ději mě začali trénovat Libor a Lucie Hrozovi. Lucka je 
jedna z nejlepších ledolezkyň na světě, a protože je mým 
velkým vzorem, chtěla jsem ledolezení zkusit také. To se 
mi poštěstilo, když mi bylo 18, a už mě to nepustilo.

TRÉNINKY

5x týdně, některé dny dvou až tří fázové

ÚSPĚCHY

5. místo mistrovství Ruska v kombinaci v ledolezení 2020
9. místo SP ledolezení rychlost Čína 2020
11. místo SP ledolezení rychlost Švýcarsko
8. místo v celkovém rankingu SP ledolezení na rychlost 2020
Anketa Sportovec Kralup: 
3. místo v kategorii do 15 let včetně (2015)
1. místo v kategorii 16–50 let (2016)
Sportovec Mělnicka: 2. místo, cena Univerzity Karlovy 

CELKOVÉ VÝSLEDKY

3. místo MSJ ledolezení na rychlost 2019
3. místo EP ledolezení obtížnost 2019
1. místo MČR ledolezení obtížnost 2019
1. místo MČR ledolezení rychlost 2019

PLÁNY DO BUDOUCNA 

Před letošní sezónou SP jsem strávila celý podzim tréninky v ruském Kirově a objela 
závody v Jižní Koreji, Číně a Švýcarsku. Na konci února mě čeká ještě mistrovství 
Ruska. Vrcholem sezóny pro mě je MSJ na začátku března. Během léta se budu sna-
žit natrénovat na další rok ještě více.

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ LEDOLEZENÍ

Lezení s cepíny a mačkami miluji. Líbí se mi ten adrenalin a poměrně časté momen-
ty překvapení, kdy člověk leze, leze a najednou padá. Občas je totiž velmi těžké  
odhadnout, jestli cepín v chytu nebo ledu drží nebo ne. Moc ráda mám také to, že 
závody jsou venku v přírodě a člověk díky nim hodně cestuje.

Ráda bych se dobře umístila na MČR, kde jsem loni skončila na 22. místě z 58 zá-
vodnic z celé ČR. 
Mým sportovním vzorem je V. Horčičková, reprezentantka ČR v orientačním běhu.

CO MNE NA ORIENTAČNÍM BĚHU BAVÍ

Především to, že jsem stále na čerstvém vzduchu, pohybuji se v přírodě a poznávám 
přitom nová místa. Ráda běhám ve skalních oblastech.
Líbí se mi, že orientační běh není jen o běhu, ale člověk při něm musí přemýšlet, rozu-
mět mapě a umět vybrat vhodnou trasu běhu. Navíc je v Kralupech skvělý kolektiv dětí.

ZÁLIBY

Cestování, turistika, tanec, dobré jídlo, poznávání nových věcí, zimní sporty, čtení, filmy.
Motto mladé běžkyně: Eat Pasta run Fast(a)!
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M ezi nejmladšími závodnicemi v pří-
pravce, kde závodníci zatím startují 

bez programu na hudbu, obsadila 1. mís-
to Lucie Juříčková, hned za ní ve stejné ka-
tegorii skončila Markéta Kubíčková, která 
v další kategorii získala i bronzovou medaili. 
„Markétka zajela prvky velmi čistě a pečlivě, 
a tak si tato krásná umístění v celkem velké 
konkurenci zasloužila,“ chválila její výkon 
trenérka Linda Hamouzová. Mezi nejmlad-
šími se ještě umístil na 15. místě Ryan Rout.  
Osmé místo obsadila Agáta Sedlářová. 
„Agátka se jako nejmenší a nejmladší posi-
la oddílu, i přes nepřízeň zdraví, odhodlaně 
vrhla do víru svých prvních závodů, její sna-
ha jí přinesla krásné 8. místo,“ reagovala na 
výkon své svěřenkyně Monika Rovnerová.

Další stříbro do sbírky
Svou formu na domácích závodech potvrdi-
la i Emily Vraspírová, která se celou sezónu 
umisťuje na stupních vítězů. „Ejminka je má 
nejmladší svěřenkyně, bruslí od srpna 2019. 
Během krátké doby se ale vybruslila natolik, 
že jsem se rozhodla jí už tuto sezónu postavit 
volnou jízdu a jezdit s ní na závody. Zatím 
si na všech závodech vybojovala stříbrnou 
medaili, na Kralupské kličce jela moc krásně 
a bylo vidět, že si to na domácí půdě užívá,“ 
chválila svou svěřenkyni Sísa Majrychová. 
V kategorii Cvrček 1 za Emily na 3. místě 
skončila Lucie Juříčková, na čtvrtém pak, 
taktéž celou sezónu úspěšná, Soňa Novotná. 
„Sonička byla po čtrnáctidenní absenci kvů-
li nemoci oslabená, ale je to velká bojovnice 
a na ledě předvedla i tak velice krásnou jíz-
du. Věřím, že ji 4. místo namotivovalo k ještě 
větší píli, která jí i tak ale nechybí,“ hodnotila 
výkon trenérka Hamouzová.

Zlato z volné
Tréninkovou píli zúročila i Veronika Koh-
mová, která krásným a bezchybným výko-

nem ovládla kategorii Cvrček 2. Ve stejné 
kategorii s Veronikou soutěžily také Aneta 
Horáková (9. místo) a Aneta Dvořáková 
(13. místo). Na stříbrnou medaili dosáhla 
i Johana Ziegelheimová v kategorii Benja-
mín 1. Ve stejné kategorii skončila těsně za 
stupni vítězů Sofie Rout. Šestnácté místo 
obsadila Eliška Juříčková. Další stříbr-
nou medaili si bezchybným výkonem vy-
bruslila i Anežka Kňourková v kategorii 
Benjamín 2, stejně jako v předchozí ka-
tegorii, i v této obsadila 4. místo domácí 
závodnice. Také Lucie Tichá zajela svůj 
program čistě a jen těsně jí unikla medai-
lová pozice.

Nejlepší výkon sezóny,  
přesto bez medaile
Mezi dalšími závodnicemi se sice žádný  
výkon neblýskl medailí, přesto závodni-
ce odvedly pěkné výkony. V žačkách nej-
mladších skončila na 12. místě Dorota Lie- 
mannová, na 18. pak Beáta Řehounková. 
Anna Dandová, která do své jízdy poprvé 
úspěšně zapojila obtížnější skokový prvek, 
obsadila v kategorii Žačky mladší 14. místo, 
Ester Disha pak místo 20.

Pět nejstarších domácích závodnic se 
utkalo v nabitém startovním poli v katego-
rii Žačky. Nejlépe z domácích zajela Alexan-
dra Kopecká, která skončila na 5. místě. „Ája 
na letošní Kralupské kličce předvedla nej-
lepší výkon celé sezóny, i když se nepovedla 
kombinace axela a dvojitého rittbergera, tak 
jak ji umí v trénincích. Nicméně díky velmi 
pěkným piruetám a ostatním prvkům volné 
jízdy si vyjela krásné 5. místo,“ hodnotila vý-
kon trenérka Monika Kimličková. Hned za 
Alexandrou se umístila Adéla Kimličková. 
Michaela Kovářová obsadila 10. místo, Ha-
na Machulová 11. místo a její mladší sestra 
Markéta Machulová 15. místo.  

Poděkování
Kralupská klička má v krasobruslařském 
světě skvělou pověst nejen díky atmosféře, 
ale i pěkným cenám, které do soutěže věnují 
sponzoři. „Určitě musíme jmenovat dlou-
hodobého sponzora Nowaco, Mladou fron-
tu, a. s. – divize Knihy, dále Tesco, INTER-
SNACK, a. s. – Bohemia Chips, F. O. O. D., 
web Kniha.cz, Kopretinku nebo Wet Wipes 
Internatinal, s. r. o., Potraviny Tomáš a syn 
Kralupy, Kofira CZ a také rodiče domácích 
závodnic. Zapomenout ale nesmíme ani na 
Město Kralupy nad Vltavou, které do soutě-
že věnuje poháry,“ vyčetla několik sponzorů 
hlavní trenérka Simona Majrychová. 

KATEŘINA HOROVÁ

HOKEJOVÝ STREAM SLEDOVALO 11. 3. PŘES DVA TISÍCE FANOUŠKŮ

Na programu bylo páté rozhodující utkání Redstone extraligy juniorů mezi celky HK Kralupy nad Vltavou a HC Mladí draci Šumperk. Vládní nařízení o maximálním po-
čtu sta lidí sdružených v jednom čase na jednom místě prakticky okamžitě přerušilo vstup divákům na utkání. Ale vedení domácího hokejového klubu nechtělo věrné 

fanoušky nechat ve štychu. „Byl to sice risk, na přípravu bylo několik hodin, technické podmínky nebyly prověřené, ale pan Hrušovský se svým týmem odvedl skvělou práci 
a patří mu tak velké poděkování, že se do přenosu opravdu z hodiny na hodinu pustil,“ konstatuje místopředseda Výkonného výboru Hokejového klubu Kralupy Libor 
Štajer. Přenos se vydařil, pro všechny zainteresované bylo velkým zadostiučiněním mnoho pochvalných ohlasů nejen ze strany Kralupanů, ale i příznivců šumperského 
klubu, který v pátém rozhodujícím utkání nakonec těsně zvítězil brankou v závěru utkání. Pro kameramana Jana Hrušovského a jeho team bylo zajištění přímého přenosu 
v rekordně krátkém časovém úseku velká výzva. „Na nabídku jsem kývl rád, už jen proto, že mi přišlo zajímavé po čase do Kralup vrátit přímé přenosy,“ uvedl Hrušovský. 
Hokejisté byli připraveni na streamový přenos i z utkání play off domácího A-teamu, které se však po zpřísnění vládního nařízení již neodehrálo.  J. KOHM

44. KRALUPSKÁ KLIČKA

239 soutěžících

39 klubů z celé ČR

18 kategorií

TJ KRASO KRALUPY
24 závodnic

2x bronz

4x stříbro

2x zlato

44. ročník Kralupské kličky s rekordní účastí
■  Krasobruslařský klub uspořádal již 44. ročník Kralupské kličky. Závod i letos přivítal více než dvě stě závodnic 
a závodníků z devětatřiceti klubů. Osm z dvaceti tří domácích vystoupalo na stupínek vítězů, tři závodnice zůstaly 
těsně za medailovými umístěními. Téměř tříměsíční příprava na den 22. února 2020 se vyplatila. „Už jsme 
v podstatě na hranici proveditelnosti, protože začínáme v 7 hodin ráno a budeme končit, když to dobře dopadne, 
v půl jedenácté večer,“ komentoval vysokou účast předseda oddílu Josef Majrych.
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Závodnice pořadatelského oddílu
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Nabídka volného pracovního místa 

D8 - PARK LOGISTIK, a. s.
bývalý areál PTZ Nelahozeves

VEDOUCÍ ÚDRŽBY 
PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU:
plný úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou

Požadujeme:
� střední odborné vzdělání

� aktivní a samostatný přístup k práci

� uživatelská znalost PC

Nabízíme:
� flexibilní podmínky

� mzda 25 000 – 30 000 Kč/měs.

Výhodou:
� bývalý zaměstnanec PTZ a znalost areálu

Zájemci prosím kontaktujte společnost na tel.: 727 972 484 
ohledně sjednání osobní schůzky, případně zašlete 

životopis na e-mail info@d8parklogistik.cz,  
budeme vás zpětně kontaktovat.

HLEDÁME:
Kolegu/kolegyni na pozici skladník/obchodník:
} nakládka a vykládka zboží
} administrativní práce na PC

POŽADUJEME:
} znalost práce s vysokozdvižným vozíkem
} pečlivost
} znalost práce na PC

NABÍZÍME:
} Nástupní mzda 25 000 Kč
} práce v malém kolektivu 
} jednosměnný provoz 7:30 – 16:30
} pátek 7:30 – 13:30
} příspěvek na stravování

PRACOVIŠTĚ:
Veltrusy, Palackého 701

Životopisy prosíme zaslat na e-mail 
i.skopal@niedax.cz

Vážení a milí spoluobčané Kralup, příznivci sportu. 
Původně zde měla být pozvánka na 1. kolo Českého poháru mlá-
deže v moderním pětiboji, které mělo proběhnout 19. 4. v Kralu-
pech nad Vltavou. Bohužel se nekoná kvůli Covid-19, stejně jako 
spousta dalších zrušených či odložených akcí. 

Je nám to moc líto, ale těšíme se, že se ve zdraví brzy shledáme 
v náhradním termínu 1. kola ČPM. 

Sledujte naše stránky www.petiboj-kralupy.cz.

MODERNÍ PĚTIBOJ KRALUPY
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inzerci 
objednávejte 

na
inzerce@mestokralupy.cz

OD LEDNA  
JSME ZCELA 
NOVĚ ZŘÍDILI 

„INZERTNÍ ODDĚLENÍ“ 
Kontakt:

Eva Bittnerová
inzerce@mestokralupy.cz  

Tel. č.: 702 286 625




