
V květnu si připomeneme 140. výročí 
malíře Georga Karse, kralupského 
rodáka, světoznámého umělce. 

Rugbisté zvelelubují své zázemí. Rozhovor  
s Adamem Hájkem, trenérem a hráčem 
rugbyového klubu Kralupy nad Vltavou nejen  
o revitalizaci hrací plochy. 

Více jak 50 milionový přebytek hospodaření 
Města Kralupy nad Vltavou za rok 2019.  
Na jaké účely bude využit?
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■  Populární česká kapela společně s dalšími interprety měla vystoupit na festivalu v rámci 
červnových Dnů Kralup. Ty jsou z důvodu současné epidemiologické situace zrušeny. Tým 
KaSS Vltava přišel s nápadem část původního programu přesunout na říjnový termín.

R ádi bychom vás informovali, že jsme 
spojili síly s organizátory Kralupské-

ho vinobraní a zveme vás 3. a 4. října na 
(ne)Vinné slavnosti, které se budou ko-
nat na Palackého náměstí. Věříme, že ví-
kendový program osloví a hlavně potěší 
malé i velké, rodiny i seniory.

Jedním ze zásadních cílů této akce je 
přijít na jiné myšlenky, oddychnout si od 
perných časů, které, věříme, již budou v tu 
dobu za námi, a také bychom tím rádi po-
děkovali vám všem, kteří respektujete sou-
časná opatření a mnohdy pomáháte dalším 
lidem kolem sebe, jež se ocitli v nelehké si-
tuaci.

Těšit se budete moci na spoustu dobrého 
jídla a pití, skvělou živou hudební produk-
ci, dílničky pro děti a spoustu další zábavy. 
Podrobnější informace o programu nalez-
nete v některém z příštích čísel Kralupské-
ho Zpravodaje.

Akce v Kralupech se snažíme zajišťovat 
ohleduplněji k přírodě. Především jsme 
plánovali uspořádat celé slavnosti s vratný-
mi kelímky. Naše snahy neubližovat příro-
dě zůstávají, bohužel se ale letos z bezpeč-

nostních důvodů vrátíme k jednorázovému 
nádobí. Jedná se o výjimečný stav, věříme, 
že naše rozhodnutí pochopíte a i s jednorá-
zovým kelímkem si akci užijete.

Budeme se na vás těšit 3. a 4. října 
2020 na Palackého náměstí!

KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ 

KASS KRALUPY

Olympic do Kralup přijede

5 2 020
MĚSÍC ROK

www.mestokralupy.cz
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ČERVEN

u Rada města schválila rozšíření časového termí-
nu konání svatebních obřadů na MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, a mimo budovu MěÚ za účasti matričního 
pracovníka MěÚ Kralupy nad Vltavou, z dosavadního 
termínu „v pátek od 10:00 do 13:00“ na nový termín 
„v pátek od 10:00 do 14:00“ (začátek posledního 
svatebního obřadu).
u Rada města schválila uzavření „Dohody o zajiš-
tění provozování veřejného pohřebiště“, v předlože-
ném znění, mezi městem (provozovatel pohřebiště) 
a obcí Dolany nad Vltavou (objednatel) na dobu ne-
určitou za celkovou odměnu pro provozovatele po-
hřebiště ve výši 14 000 Kč/ rok.
u Rada města schválila dočasnou změnu výše 
nájemného za pronájem nebytových prostor a po-
zemků v majetku města v souvislosti s výskytem 
koronaviru a jeho negativními ekonomickými do-
pady. Obsah spočívá v jednostranném prominutí 
nájemného ze strany města za měsíce březen, du-
ben a květen 2020. 
u Rada města schválila výsledky výběrového ří-
zení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Výroba re-
portáží a dalších pořadů pro Kralupy TV“ s do-
davatelem Janem Hrušovským za celkovou cenu  
1 800 000 Kč s DPH, a to na dobu určitou od 1. 5. 2020  
do 30. 4. 2022.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem „Výběr dražební-
ka pro prodej pozemků v centru města Kralupy nad 
Vltavou“ v souladu se směrnicí upravující pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

u Rada města vzala na vědomí doručený doku-
ment pana Martina Odvody – vzdání se funkce ředi-
tele příspěvkové organizace města „Kulturní a spo-
lečenské středisko v Kralupech nad Vltavou“, ke dni  
31. 8. 2020, společně s žádostí o ukončení pracov-
ního poměru dohodou ke dni 31. 8. 2020.
u Rada města vzala na vědomí informaci p. Vla-
dimíra Lánského – jednatele spol. Kralupská spor-
tovní, s. r. o., o přípravě dvoustranné smlouvy me-
zi spol. Kralupská sportovní, s. r. o., a HK Kralupy,  
z. s., na užívání hokejové haly v sezóně 2020–2021.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 2 kusů 
nových elektromobilů kategorie M1“ v souladu s Poky-
ny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 
s účinností od 1. 7. 2019, tedy mimo režim zákona. 
Rada pak rovněž schválila zadávací dokumentaci k ve-
řejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Dodávka 2 kusů nových elektromobilů kategorie M1“.
u Rada města schválila výpůjčku pozemku parc. 
č. 36/29 a části pozemku parc. č. 36/1 o výměře 
cca 50 m2 v k. ú. Lobeč basketbalovému klubu Kra-
lupy junior, z. s., IČ: 70129941, za účelem pořádání 
sportovní akce STREET OPEN dne 13. 6. 2020 od 
9:00 do 14:00 hod.
u Rada města schválila, aby spol. Kralupská spor-
tovní, s. r. o., realizovala nákup a uzavřela kupní 
smlouvu, jejímž předmětem bude nákup žací stroje 
Iseki SXG 323 dle předložené cenové nabídky s do-
davatelem Ing. Miroslavem Šípalem, se sídlem Tuřa-
ny u Slaného, za cenu 488 840,00 Kč s DPH.

příjem inzerce do 18. 5. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 20. 5. 2020 do 12:00.
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PONDĚLÍ 29. ČERVNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání 
zastupitelstva města

Milí čtenáři a čtenářky, 
tento úvodník se mi píše ztěžka. Zírám na poloprázdnou 
obrazovku, prsty se mi neobratně zmítají nad kláves-
nicí a nemám se čeho chytit. Přemýšlím nad tím, čím 
to je. Svůj vliv jistě má karanténa, ve které 
se již nějakou dobu nacházíme a kvůli které 
tak ztrácíme kontakt s okolím, se svojí rodi-
nou, přáteli, spolupracovníky aj. Cítím, jak 
na mě začíná doléhat stereotyp, do něhož 
jsme se dostali, a tak nelehce chytám nit. 
Znervózňují mě nezodpovězené otázky, jak 
bude vypadat náš život za týden, měsíc, rok, 
jaké dopady bude mít koronavirus nejen na 
ekonomiku, ale především na mezilidské vztahy. Jaké 
proměny nás vlastně čekají?

Ještě v listopadu minulého roku jsme oslavovali 
30 let svobody. A teď?  Když jsem psala tyto řádky, 
byl ještě duben a stále platil nouzový stav. Nyní 
v květnu se sice nacházíme o krok dále, ale stále 
nejsme tak daleko, abych se neobávala toho, že se 
v blízké budoucnosti například nepodívám za hra-
nice, že nebudu mít možnost poznat nové kultury, 
že to, čeho si v životě opravdu vážím, a to svobody, 
je rozostřené asi jako titulky ve filmu, které bez brýlí 
prostě nepřečtu. 

A vidíte, něčeho jsem se přece jen chytila, zabředla 
jsem do svých úvah. Jaké jsou ty vaše? Jak moc izo-
lovaně, osamoceně se asi cítí senioři? A s jakými po-

city fungují lidé čelící nákaze v první linii? S jakými nad 
rámec běžnými starostmi se potýkají ředitelé škol či 
žáci? A co naše město, respektive jeho vedení a za-

městnanci MěÚ? Jak i oni čelí tlaku? Odpo-
vědi na některé tyto otázky jsou součástí 
květnového Zpravodaje. 

Otazník ohledně budoucnosti se bo-
hužel týká i dílčích investičních akcí – vý-
stavba cyklostezky do Zákolan je poza-
stavena, otevření zhotoveného skate-
parku je závislé na kolaudaci, jejíž řízení 
zčásti ovlivňuje nouzový stav, a například 

některé plánované investice na tento rok budou mu-
set být kvůli současné krizi odloženy. Na druhou 
stranu ale již víme, že Dny Kralup se nakonec bu-
dou trochu netradičně konat v říjnu, že žadatelé ne-
přijdou o městské granty, oslavíme 140. výročí ma-
líře G. Karse pocházejícího z Kralup, městská policie 
bude pokračovat ve forenzním značení kol, nejno-
vější filmové trháky si můžete užít z pohodlí domova 
po dobu uzavření kina, hokejový klub se loučí s tre-
nérem A-týmu, že rugbisté zvelebují své zázemí aj.
Samozřejmě, že v tomto čísle najdete také všechny 
aktuality, připomínky a zajímavosti. Zakončila bych 
tento úvodník slovy, že na všem špatném si musíme 
umět najít i něco dobrého. Přeji vám pevné zdraví. 

ŠÉFREDAKTORKA KARMELA

slovo úvodem� 
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 1. 4. 2020
K tomuto dni evidováno pět případů nákazy 
koronavirem. Jedna osoba se uzdravila.
Starosta Města Kralupy nad Vltavou Marek 
Czechmann informuje o dodávce 12 100 ks 
respirátorů oz. FFP2 za cenu 1 695 815 Kč, 
které byly určeny pro Kralupy nad Vltavou a 
okolní obce. Dodávka byla rozdělena celkem 
do 23 obcí a měst dle požadavků starostů. Pro 
potřeby Kralup nad Vltavou bylo ponecháno 
cca 1100 ks. Tyto respirátory byly nabízeny za 
pořizovací cenu v Infocentru a ZŠ Václava Havla. 

 2. 4. 2020
Prodej respirátorů a roušek na Infocentru + 
nově zahájen prodej na ZŠ Václava Havla. 

 6. 4. 2020
Zasedání rady města, na kterém v souvislosti 
s nouzovým stavem radní řešili další kroky 
(dezinfekce, úlevy OSVČ a firmám atp.) 

Starosta zdůrazňuje, že vedení města 
pravidelně dostává informace z krajské 
hygienické stanice pouze o počtu nakažených, 
nikoli o osobních údajích nakažených. 

 7. 4. 2020
Celkový počet případů .................................. 7
Nemocní....................................................... 6
Zotavení ....................................................... 1
Kralupská sportovní, s. r. o., opět otevřela 
víceúčelové hřiště pro veřejnost, ovšem pouze 
pro sportovní aktivity individuálního rázu (běh, 

in-line plocha). Tenisové kurty mohou být 
pronajaty v max. počtu 2 hráči/ kurt).

 8. 4. 2020 
Skupina NEXTCLINICS připravila na Mělníku 
možnost testování na infekci koronavirem SARS-
CoV-2 (onemocnění covid-19) pro samoplátce. 

 9. 4. 2020
Znovu otevření sběrného dvora, do kterého 
budou moci vstoupit vždy max. dvě osoby.

 14. 4. 2020
Celkový počet případů .................................. 7
Nemocní....................................................... 5
Zotavení ....................................................... 1
Úmrtí ........................................................... 1 

 15. 4. 2020
Na ZŠ Václava Havla byla znovu zřízena školní 
družina, která je určena dětem, jejichž rodiče 
se aktivně podílí na řešení krizové situace 
v souvislosti s koronavirem (zaměstnanci IZS, 
lékaři, zdravotníci, policisté, strážníci MP atd.)  
Město připravuje zprovoznění škol, které budou 
od 25. května fungovat na 1. stupni. Základem 
bude provedení dezinfekce a připravit třídy tak, 
aby splňovaly bezpečnostní předpisy.

 16. 4. 2020
Celkový počet případů .................................. 7
Nemocní....................................................... 4

■  Další shrnutí nejdůležitějších událostí, významných mezníků i čísel a učiněných kroků 
vedení města v době pandemie covid-19 v období od 1. – 22. 4. (datum uzávěrky KZ)

Zotavení ....................................................... 2
Úmrtí ........................................................... 1 
Město od krajského úřadu obdrželo a následně 
distribuovalo další dodávku respirátorů 
a ochranných prostředků určených pro lékaře, 
sociální služby, nemocnici a LDN.

 20. 4. 2020
Znovuotevření MěÚ pro veřejnost v úředních 
hodinách (po a st 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00). 
Garáže MěÚ zůstávají zavřené. Vchod do MěÚ 
hlídá městský strážník, který vpouští občany 
v omezeném počtu. Přednost mají lidé, kteří 
se objednali prostřednictvím rezervačního 
systému.
Rada města na svém zasedání rozhodla 
o odpouštění nájmu za březen, duben 
a květen podnikatelským subjektům, které 
působí v městských nebytových prostorech 
nebo na městských pozemcích a jejichž 
provoz byl omezen vlivem koronaviru. 

 22. 4. 2020
Celkový počet případů .................................. 8
Nemocní....................................................... 4
Zotavení ....................................................... 3
Úmrtí ........................................................... 1 
Na základně jednání s řediteli ZŠ a MŠ bylo 
rozhodnuto, že 11. 5. 2020 dojde k otevření 
místních mateřských škol, a to pro děti 
v předškolním věku. Dále pak také pro děti, 
jejichž maminky pracují. 

 23. 4. 2020
Celkový počet případů .................................. 8
Nemocní....................................................... 0
Zotavení ....................................................... 7
Úmrtí ........................................................... 1

SCHVÁLENÉ ÚLEVY PRO OSVČ A FIRMY:

} odložení poplatků za zábor veřejného 
prostranství
} poplatky se splatností od 1. 3. do 30. 6. 
2020 bude možné zaplatit do 31. 10. 2020 
bez jakýchkoliv sankcí
} půjčky drobným podnikatelům na  
překlenovací úvěry s nejnižší úrokovou sazbou

BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ V KRALUPECH NAD 
VLTAVOU ZŮSTÁVÁ.

v Kralupech nad Vltavou
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ZŠ KOMENSKÉHO
Město Kralupy nad Vltavou bude požadovat smluvní pokutu formou 
jednostranného zápočtu pohledávky v celkové výši 395 000 Kč po 
spol. DEREZA, s. r. o., která realizovala rekonstrukci jídelny a kuchyně 
a zároveň přístavby nad jídelnou v ZŠ Komenského, a to za prodlení 
s termínem dokončení díla a za nepřipravenost stavby k předání přes 
vyzvání objednatele, tedy Města Kralupy nad Vltavou.

Marek Czechmann, starosta Kralup nad Vltavou: „I přes tuto 
skutečnost jsme s odvedenou prací spokojeni, třídy vypadají velmi 
dobře, totéž se dá říci o kuchyni, která již funguje a dodává obědy 
pro seniory. Moderní třídy jsou opravdu na špičkové úrovni, učitelé 
zde již začali dokonce s on-line výukou a podle jejich ohlasů se po-
vedlo vybudovat skutečně skvělé centrum výuky.“

SKATEPARK 

Realizační firma: Mystic, s. r. o.
Zahájení předávacího řízení městu: 20. 4. 2020

Díky mírné zimě mohla firma skatepark dokončit ještě před ter-
mínem.

Skatepark však není stále zkolaudován, proto nemůže prozatím 
dojít k jeho otevření. Důvodem je, že v průběhu stavby došlo po do-
poručení firmy, která park projektovala i realizovala, ke změně – tj. 
rozšíření skateparku o dvě původní kovové rampy vzhledem k jejich 
dobrému stavu. Rampy jsou však osazeny mimo vlastní plochu re-
konstruovaného skateparku. Proto je nutné tuto změnu projednat 
s dotčenými orgány a se stavebním úřadem, a teprve následně pro-
vést kolaudaci. 

Firmu tvoří sami skateboardisté, kteří na stavbě po její realizaci 
provedli několik zkušebních jízd.

VÝSTAVBA PARKOVACÍCH MÍST  
U ZŠ KOMENSKÉHO

Akce byla zahájena ihned po vyklizení staveniště předchozí akce „Ná-
stavba ZŠ Komenského“ firmou DEREZA, s. r. o., tj. 1. týden v dubnu.
Stavební práce probíhají velice rychle. Nebýt dodatečného zjištění 
o nutné přeložce plynovodu, byla by akce již dokončena. Takto je 
předpoklad ukončení akce a zahájení kolaudačního řízení v po-
lovině května.

MOSTEK PŘES KNOVÍZSKÝ POTOK

Během přípravných prací bylo zjištěno, že na staveništi se nachází pod-
zemní vedení firmy ČEZ, které nemá firma evidované, a tudíž nebylo 
zahrnuto v projektové dokumentaci. Vyvolané přeložky byly dokončeny 
k 27. 4. 2020. V květnu bude komunikace uzavřená, dojde k frézování 
vozovky a bourání mostku. Na stavbě průběžně probíhá příprava. Jedná 
se o bednění, instalování výztuže a betonáž betonových prefabrikátů.  
Termín dokončení stavby zatím není ohrožen.

I. ETAPA ČECHOVY ULICE

Investiční akce pokračuje bez komplikací. Během dubna probíha-
jí práce na rekonstrukci vodovodních přípojek, rozvodů kanalizace 
a plynu. Firma Metrostav, a. s., pokračuje v odstraňování vrstev pů-
vodní komunikace a chodníků. 

HŘIŠTĚ U ŠKOLY 28. ŘÍJNA
Hřiště se nachází v zahradě školy. Tato plocha s umělým povrchem, 
s osazenými koši na basketbal a brankami na fotbálek je stavebně 
dokončena a probíhá její převzetí od dodavatele.

CYKLOSTEZKA
Cyklostezka byla na katastru obcí Kralupy – Minice a Otvovice sta-
vebně dokončena ke konci března.

Tyto dokončené úseky jsou však dosud uzavřené, jelikož nemůže 
proběhnout kolaudace. V průběhu stavebních prací nastal problém 
na území obce Zákolany, kde došlo k dodatečnému odvolání jednoho 
ze sousedů ke stavebnímu povolení. Vzhledem k tomuto musela být 
stavba dodavatelem přerušena. Na tom, aby mohla být cyklostezka 
dokončena, intenzivně pracuje odbor realizace investic a správy ma-
jetku včetně projektanta. Kolaudace může proběhnout až po dokon-
čení celé akce. Na hotových úsecích jsou značky zákazu vstupu. To 
znamená, že každý, kdo přes tuto výzvu na stezku vstoupí, ji používá 
pouze na vlastní nebezpečí.
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Všechny programové dotace na podporu zájmových ak-
tivit již byly vyhodnoceny kulturní komisí a radou města. 
Některé z nich (žádosti do 50 000 Kč) byly 9. 3. 2020 
schváleny radou, ostatní podléhají schválení zastupi-
telstva (výsledky ze zastupitelstva z 27. 4. přinese KZ 
v červnovém čísle). U všech schválených akcí chceme po-
řadatelům umožnit jejich konání, a proto budeme prodlu-

žovat možnost vyúčtování grantů o 1 rok. To znamená, 
že jednotlivé akce budou moci proběhnout i s ročním od-
kladem a s garantovanou podporou z letošního rozpočtu. 
V případě, že organizátor nebude mít o takovýto odklad 
své akce zájem a grantu se vzdá, bude nevyužitá částka 
zařazena zpět do rozpočtu města.
 VOJTĚCH POHL, MÍSTOSTAROSTA

Městu Kralupy nad Vltavou vznikl  
více jak padesátimilionový přebytek 
z hospodaření za rok 2019. O jeho 
rozdělení obecně rozhoduje zastupi-
telstvo města na veřejném jednání. 

Zúnorového jednání zastupitelů vze-
šlo následující. Většina peněz, tedy  

50 mil. Kč, utvoří rezervu na pře-
stavbu budovy pivovaru, 500 tis. Kč 
bylo použito na rekonstrukci pod-

lah starých učeben v ZŠ Komenské-
ho, necelých 470 tis. navýší příspěvek 
pro TSM na údržbu zeleně ve městě  
a 80 tis. Kč poputuje na obnovu zeleně 
v ulici Kmochova. Přibližně 6 mil. Kč 
zůstává v rezervě města na investice. 
O případném rozdělení této rezervy může 
opět rozhodnout zastupitelstvo města.

Na hospodaření města  
v tomto roce se samozřejmě 
odrazí koronavirová krize
V důsledku vládních opatření se uza-
vřely městské provozovny. To zname-
ná, že budou sníženy plánované příjmy ze 
vstupného, a to především u příspěvko-
vých organizací a Kralupské sportovní,  
s. r. o. (jedná se např. o plavecký bazén, zimní 
stadion, sportovní haly, tělocvičny, knihov-
nu, muzeum, ZUŠ, DDM, poplatky úřadu za 
služby a další). Lze rovněž předpokládat, že 

nebudou naplněny příjmy z rozpočtového ur-
čení daní pro obce, a to kvůli nižšímu DPH, 
svou roli bude hrát i odložení doplatků z daní 
OSVČ a podniků či menší odvod daní z mezd. 

Na druhou stranu částečně dojde 
i k úspoře na provozních nákladech (mzdy 
brigádníků, energie).

„Celkově předpokládáme ztrátu k naplá-
novanému rozpočtu cca 6 %, tj. cca 20 mil Kč, 
které budeme muset sanovat z rezerv měs-
ta. V současné době máme v rezervách měs-
ta připraveno 15 mil Kč a v rezervních fon-
dech příspěvkových organizací 7 mil. Kč. 
V rezervě na přestavbu pivovaru máme 
199 mil Kč,“ dokládá skutečné částky kra-
lupský místostarosta Libor Lesák. 

Současná krize se dotkne i plánovaných 
investic, které nebyly vysoutěženy. „Jsme 
nuceni odložit některé investiční akce. Nyní 
chceme sledovat, jakým způsobem se budou 
vyvíjet daňové příjmy,“ objasňuje L. Lesák.

Schvalování grantů

VRACÍME SE K PŘEDPRODEJI
KralupsKého Zpravodaje
předprodej bude umožněn od 2. pol. roku 2020 na měsíce:

červenec/ srpen
září
říjen
listopad
prosinec

1 vydání = 40 Kč
cena PŘEDPRODEJE na 2. pol. 2020 = 200 Kč.
Objednávky posílejte na: 
inzerce@mestokralupy.cz nebo tel. 702 286 625.
Objednávky zasílejte/ volejte nejpozději do 15. 6. 2020

PLÁN PIETNÍCH AKCÍ  
NA MĚSÍC KVĚTEN 2020
2. 5. 1880 – narození G. Karse.

(Pieta měla proběhnout v kralupském muzeu. Z důvodu korona-
virové situace se nakonec neuskuteční. Odkaz G. Karse ovšem 
připomeneme v rámci instalaci jeho sochy, která je dlouhodobě 
plánovaná.)

8. 5. 1945 – ukončení II. světové války 

pieta se uskuteční 7. 5. 2020 (čtvrtek), a to u těchto pomníků:

Památník v Lobečku ............................................................ 10:00
Sokolovna ............................................................................. 10:10
Palackého náměstí .............................................................. 10:20
Hostibejk............................................................................... 10:40
Kralupský hřbitov .................................................................11:00
Minice ................................................................................... 11:15
Škola Mikovice ..................................................................... 11:25
Zeměchy ............................................................................... 11:40
(časy jsou pouze orientační)

27. 5. 1885 – narození Bedřicha Hosera

pieta se uskuteční 27. 5. 2020 (středa) od 10:00 na kralup-
ském hřbitově.

Jak bude rozdělen přebytek?

Celkem přebytek 57 237 000 Kč

z toho navýšení 
daňových příjmů 

26 460 000 Kč

ostatních příjmů 3 610 000 Kč

nevyčerpané rezervy 9 070 000 Kč

úspora provozních výdajů 15 457 000 Kč

úspora investičních 
výdajů 

2 640 000 Kč
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Byly vedeny dlouhé diskuze o tom, zda po-
zemky prodat po jednotlivých parcelách nebo 
jako celek. Kterou variantu prodeje pozemků 
v centru města jste preferoval(a) Vy a proč?

Oslovili jsme všech 21 zastupitelů, 9 z nich 
reagovalo sami za sebe, dále jsme obdrželi 
společná vyjádření za KSČM a uskupení 
Nová VLna.

JINDŘICH KOHM 
(STAN)

Hlasoval jsem pro prodej pozemků jako je-
den celek. Rozhodnutí předcházela velmi vý-
živná diskuze v rámci koaličního fóra, kde se 
pomyslně dávaly výhody a nevýhody dvou 
možných postupů na misky vah. Na zastu-
pitelstvu pak došlo k zajímavému momentu, 
kdy doporučení Rady města Kralupy nad Vl-
tavou prodat pozemky jednotlivě bylo „re-
vokováno“ a sedmnáct zastupitelů z jedna-
dvaceti podpořilo prodej pozemků jednomu 
investorovi. Plusy mají určitě obě varianty, ta 
scelená, kromě potenciálně lepší koordinace 
staveb a rychlosti dokončení celého projek-
tu, nabízí i lepší výchozí pozici pro jednání 
o odkupu pozemků ve vnitrobloku od sou-
kromého vlastníka, které město nedokázalo 
samo odkoupit. Mít tyto pozemky jako sou-
část projektu, je klíčové z hlediska užívání 
a obslužnosti domů (parkování, zásobování). 
Obavy z uniformizace čelních fasád považu-
ji za liché, neboť součástí smlouvy o prodeji 
pozemků musí být přesně definované pod-
mínky jejich řešení s návazností na dodržení 
územní studie a jejích regulativů. 

KSČM
Stanislav Hejduk, Ivan Ottis

Po pečlivém a nejednoduchém rozvažování 
jsme nakonec doporučili variantu prodeje 
jednotlivých pozemků proti společnému 
prodeji jako způsobu, kterým historicky 
vznikaly všechny městské zástavby. Indi-
viduální výstavba se svobodným projevem 
vkusu i představ stavebníků a majitelů při 
současném respektování architektonické-
ho okolí je to, co činí historické části tak 
hezkými. Domníváme se, že tak přirozeně 

■  Na únorovém zasedání zastupitelstva města jednali kralupští zastupitelé o záměru prodat volné pozemky 
v centru města ve Vaníčkově ulici. Jedná se o osm parcel, které jsou podle územní studie nazvané „Dostavba bloku 
za Husovou ulicí“, zpracované ateliérem MAJO architekti – Ing. Arch. Martinem Poláčkem, určené pro výstavbu 
bytových domů se třemi podlažími, přičemž první podlaží bude sloužit občanské vybavenosti a v dalších dvou 
patrech se vybudují bytové jednotky. Ve vnitrobloku tohoto celku bude prostor pro parkování a výsadbu zeleně. 
Zastupitelé schválili jako formu prodeje veřejnou elektronickou dražbu, a to za nejnižší cenu podání  
13 tis. Kč za m² bez DPH.

Prodej pozemků v centru města

vznikne nejrozmanitější a tím nejzajíma-
vější podoba zástavby. Jsme také přesvěd-
čeni, že logicky větší počet účastníků vy-
tvoří silnější konkurenční prostředí s vyšší 
vydraženou cenou za pozemky. A konečně 
tento přístup by od začátku nediskrimino-
val asi většinu současných zájemců.

Byli jsme si vědomi úskalí, ale naopak  
i výhod konkurenční varianty. Velmi prav-
děpodobného prodloužení stavební činnos-
ti v centru města i rizik dočasných proluk 
v zástavbě. Určitě složitějšího projednávání 
představ města o konečném vzhledu domů 
s více majiteli pozemků než s jedním.

Spoluvytváříme ale něco, co nás určitě 
přežije, a tak vzhled, provedení a účel by 
měly být rozhodujícími měřítky.

Paradoxně startovací individuální vari-
anta nevylučuje společnou jako nakonec 
výslednou. V podmínkách se nikdy nepo-
čítalo omezení na nabytí pouze jednoho 
pozemku. Takže kapitálově silný zájemce 
může v praxi získat legitimně až všechny 
pozemky. Získal by je ale v neporovnatelně 

konkurenčnějším prostředí a kapitálově ne 
tak silní zájemci by měli alespoň teoretic-
kou možnost se soutěže účastnit.

LIBOR LESÁK
(ODS)

Já jsem od prvního záměru prodat pozemky 
na dostavbu bloku bytových domů v ulici 
Vaníčkova preferoval variantu prodeje jed-
notlivých parcel. Důvodem byla možnost 
dosažení větší rozdílnosti z pohledu archi-
tektonického, jednotlivých domů a dosaže-
ní vzhledu podobného jako je tomu u ulice 
Husovy. Ale i nakonec zvolená alternativa 
má své výhody, za největší z nich považuji 
rychlost výstavby, která určitě bude pro do-
končení přestavby centra města výhodnější.

PETR LISTÍK
(ODS)

Preferoval jsem variantu prodeje po  
jednotlivých parcelách. Tento způsob plně 
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odpovídá řešení zadanému, připravované-
mu a zpracovanému ve schválené územ-
ní studii Dostavba bloku za Husovou ulicí.  
Jednotlivé parcely pro městské domy jsou 
vymezeny v takové velikosti, která umož-
ňuje vstup i menším investorům a staveb-
níkům. Drobnější parcelace vždy přiná-
ší do městského centra větší rozmanitost 
a pestrost. Takové městské prostředí potom 
působí příjemněji na každého svého ná-
vštěvníka a obyvatele. Plánovaný prodej po 
jednotlivých parcelách předchází unifor-
mitě velkoplošné zástavby. Žádná sebelépe 
míněná regulace a nařízení nedokážou při-
nést tu pestrost, kterou přináší sám život, 
individuální zájmy a priority jednotlivých 
stavebníků. Není reálné donutit jednoho 
stavebníka, aby na každé parcele použil ji-
né stavební řešení.

Prodej po jednotlivých pozemcích je 
snahou napodobit historii, a to ve smyslu 
urbanizace městského prostoru tak, jak 
jej známe z většiny českých měst a tro-
chu i ze starých fotografií kralupských 
ulic. 

MARTIN LUKSÍK
(ANO)

Hlasoval jsem pro prodej pozemků v jed-
nom celku. Jeden investor představuje 
pro mě větší jistotu, že celé území bu-
de zastavěno najednou a nebudeme mít 
v centru města staveniště mnoho let. Pod-
poruji i jednotnou koncepci výstavby by-
tových domů. Nevzniknou nezastavěné 
proluky od jednotlivých investorů. Stejně 
tak by prodej po parcelách mohl vytvo-
řit prostor pro možné spekulace s těmito 
pozemky.

NOVÁ VLNA
Luboš Šuda, Vojtěch Pohl, Luboš Truhlář, 
Vladimír Vymětalík

Otázka prodeje pozemků v centru by-
la velmi komplikovaná a v rámci našeho 
uskupení jsme o ni vedli dlouhé diskuze. 
Každá varianta s sebou nesla své výhody 
i nevýhody. Prodej jednotlivých pozemků 
byl více nakloněn místním podnikatelům 
a s největší pravděpodobností by městu 
přinesl vyšší výnos z prodeje pozemků. 
Naproti tomu prodej v jednom celku je 
vhodnější z pohledu koordinace celko-
vého procesu prodeje, stavebního řízení 
a samotné stavby ve vazbě na řešení par-
kování a příjezdu do vzniklého vnitroblo-
ku.  Nakonec jsme se po delší úvaze při-
klonili k variantě prodeje pozemků jako 
celku s podmínkou, že bude kladen důraz 
na členění jednotlivých budov dle rozdě-
lení pozemků.

IVANA PACHOLÍKOVÁ
(STAN)

Já jsem preferovala variantu prodeje parcel 
jako celku. Proč? Za prvé si myslím, že pro-
dej a následná výstavba bude rychlejší. Za 
druhé, pokud se dobře a detailně připraví 
požadavky na architektonické řešení, jak by 
centrum mělo vypadat, tak si plnění mů-
žeme lépe „ohlídat“. A za třetí, při prodeji 
po částech by výstavba trvala moc dlouho 
a mohla by vzniknout prázdná místa me-
zi jednotlivými domy. Komunikace města 
s více majiteli je mnohem obtížnější než 
s jedním.

TOMÁŠ PEKÁREK
(ANO)

Neřekl bych, že diskuze byly nějak zvlášť 
dlouhé, natož složité. Shodli jsme se celé 
zastupitelstvo relativně snadno. Osobně 
jsem nejdříve preferoval prodej na části, 
nejlépe místním investorům, ale nakonec 
jsem i já upřednostnil možnost prodeje cel-
ku, a to zejména z důvodu rychlosti a ce-
listvosti výstavby. Pakliže se ale nepodaří 
najít investora, který by ten blok postavil 
celý najednou, přistoupíme k rozprodeji po 
jednotlivých pozemcích a budeme se snažit 
nastavit takové podmínky, abychom tam 
neměli staveniště po mnoho let.

FILIP PRANTL
(ANO)

Únorového zasedání zastupitelstva jsem se 
bohužel ze zdravotních důvodů nezúčastnil, 

nicméně bych jednoznačně podpořil prodej 
parcely v jednom celku. Proto jsem moc rád, 
že zastupitelé tuto variantu schválili.

MAREK ŠKABRADA
(STAN)

Obě varianty mají samozřejmě své klady 
a zápory. Prodej pozemků po jednotlivých 
parcelách by městu mohl přinést více peněz 
do městské pokladny. Naopak prodej jako 
jednoho celku by měl zajistit, aby dostavba 
celého bloku byla dokončena společně, a to 
v rozumné době. To byl jeden z hlavních 
důvodů, proč jsem podpořil prodej jako cel-
ku. Nerad bych se totiž dočkal toho, aby se 
kvůli prodeji jednotlivých parcel stala Va-
níčkova ulice staveništěm na několik let. 
Doufejme tedy, že se najde investor, který 
bude ctít územní studii a vybuduje zde do-
stavbu celého bloku vkusně.

JAN ŠPAČEK
(STAN)

Já jsem preferoval variantu prodeje jako 
celek. Obě varianty mají své pro a proti.

V případě prodeje jednotlivých parcel sa-
mostatně je možnost prodeje za vyšší cenu, 
na druhou stranu mám velké obavy z ko-
ordinace více stavebních subjektů během 
výstavby, dohody mezi jednotlivými sub-
jekty v rámci staveniště a dodržení termínu 
výstavby jako celku. Aby se nestalo to, že 
několik objektů bude hotových a několik 
rozestavěných, a to bůh ví jak dlouho. To je 
hlavním důvodem, proč jsem volil variantu 
prodeje jako celku.
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Co si můžeme pod názvem strategický 
plán představit?
Strategický plán rozvoje města Kralupy nad 
Vltavou na období 2018–2030 navazuje na 
již dříve uplatňovaný sociálně ekonomický 
program, ze kterého taktéž čerpá. Součástí 
strategického plánu (dále jen SP) je nezbyt-
ný dvouletý tzv. akční plán (dále jen AP), do 
něhož se zařazují akce, které se chystáme 
v daném období zrealizovat. SP je veřejně 
dostupný dokument, jenž je přístupný na 
webových stránkách města nebo v kance-
láři místostarosty na MěÚ. Občané jsou 
rovněž díky tomuto dokumentu dostatečně 
a s předstihem informováni o tom, co se 
bude ve městě dít, jaké proběhnou změny, 
jaká omezení, např. dopravní, mohou oče-
kávat. Jednoduše slouží k tomu, abychom 
věděli, co občanům ve městě chybí a co je 
tedy potřeba realizovat.

Kdo se tedy na sestavování SP a dále i AP 
podílel a jakým způsobem se utvářel?
SP se připravoval celý rok a podílela se na 
něm spousta lidí z různých oborů, např. 
z podnikání, dopravy, školství, sociálních 
služeb, sportu atp.

Při jeho přípravě se určil styčný člověk, 
jenž měl na starosti jednu oblast, rada měs-

ta vybírala skupiny lidí, které byly nezbyt-
nou součástí vytváření toho plánu, odbo-
ry města poté navrhly jeho první podobu. 
Nutno říci, že dané odbory podílející se na 
tvorbě SP vykonávaly během jeho tvorby 
dílčí kroky svázané se samosprávou, tedy 
všechna povolení, vyjádření, projektové 
dokumentace atd. Další zainteresovaní li-
dé vkládali do přípravy plánu myšlenky či  
poznatky ze svých oborů. Uskupily se rovněž 
komise složené z vedení města, vedoucích 
úředníků i úředníků zabývajících se danou 
problematikou, zástupci veřejnosti (zástup-
ci sportovních oddílů, zástupci největších 
místních podniků atp.), i tito lidé přidávali 
důležité podněty pro tvorbu plánu. Pohled 
„laika“ je pro nás velice důležitý, abychom 
mohli upravovat různá nařízení tak, aby vy-
hovovala většině. Výsledkem celoroční práce 
je tabulka s určenými prioritami. Konečný 
návrh schvalovalo zastupitelstvo. Zastupite-
lé samozřejmě mohli přidávat své podněty 
a dokument připomínkovat.

Akční plán již každé dva roky připravu-
jí pouze zaměstnanci MěÚ, vedení města 
a komise města, a to po dobu cca tří měsí-
ců. Pro jeho tvorbu se vybírají projekty ze 
strategického plánu podle připravenosti, 
nutnosti a potřeb města.

SP není zákon, ale návod. Lze v něm vše 
měnit podle potřeb města, aby se rozvíjelo 
tím správným směrem.

Je tento dokument samozřejmostí pro kaž-
dé město?
Ve Středočeském kraji jsme byli prvním 
městem, které připravilo tzv. sociálně-
-ekonomický program. V současné době 
SP ve velké míře připravují i jiná města, 
a to především z toho důvodu, že je nedíl-
nou součástí pro získání dotací z EU. Pokud 
chcete město rozvíjet, je potřeba předložit 
dlouhodobý plán, který reflektuje potřeby 
města. Žádosti o dotace jsou bodově hod-
nocené a vytvořený program samozřejmě 
přináší velkou část bodů pro to, abychom 
tu dotaci obdrželi. 

V čem spočívají ještě další přínosy tohoto 
dokumentu?
Pokud se nám podaří dostat tento doku-
ment do povědomí občanů, a to i například 
prostřednictvím KZ, tak bych byl rád, aby 
to lidi vyburcovalo k další aktivitě a zájmu 
o město. Rádi přijmeme jakékoliv  podnět-
né dotazy, necháme se inspirovat různý-
mi nápady. Lidé naopak nemusejí otálet 

Jsou to lidé, kteří tvoří 
podobu našeho města
■  Město se nerozvíjí samo od sebe. Na jeho rozkvětu se podílí přímo samotní občané,  
podnikatelé, sportovci, sociální pracovníci, dopravci, učitelé atp., ale samozřejmě 
i vedení města, zastupitelé, odbory MěÚ a jiní. Poznatky, nápady a potřeby jsou těmito 
lidmi zakotveny v tzv. strategickém plánu rozvoje města Kralupy nad Vltavou.

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou města Kralupy nad Vltavou

Levý břeh Vltavy

Dětské hřiště pod mostem 
T. G. Masaryka
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s tím, co se jim ve městě nelíbí, co nechtějí. 
I když tento případ by nastat neměl, jeli-
kož SP vzešel od skupin lidí, které by měly 
zastupovat většinové potřeby občanů. Sa-
mozřejmě nikdy se nezavděčíme všem, což 
nám celkem jasně dokazují komentáře lidí 
na Facebooku. Pokud ale nápady přicházejí 
od uvážlivých lidí, tak mají svou váhu. Naše 
dveře jsou občanům otevřené, na jakýkoli 
dotaz rádi osobně odpovíme, akční plán 
ukážeme. Lidé s námi nemusí souhlasit, na 
druhou stranu si nemůžeme kvůli několi-
ka jednotlivcům dovolit rušit akce, které 
většina vítá. Paradoxem je, že jsme stěží 
sháněli lidi, kteří se tak mohli stát součástí 
těch skupin vytvářejících strategický plán 
rozvoje města. Vydali jsme dotazníky na 
různých sběrných místech města, informo-
vali jsme čtenáře Zpravodaje i diváky KTZ. 
Dále jsme spoléhali na osobní předávání in-
formací ohledně této příležitosti, podílet se 
na tvorbě toho, co má smysl. Podniky jsme 
oslovovali napřímo. V praxi to bývá tak, že 
se lidé se svými podněty či námitky ozýva-
jí pozdě, po vydání stavebního povolení či 
poté, co se vykopou první díry. 

Dále se budeme věnovat pouze užšímu výčtu 
plánovaných projektů v rámci AP. Jak bys-
te zhodnotil AP za období 2018–2019, co se 
městu dle něj podařilo zrealizovat a v čem se 
naopak trochu odchýlilo?
To, co je vidět venku ve městě, považuji za 
to, co se nám podařilo na základně akčního 
plánu splnit. Přestavba náměstí či rekon-
strukce škol. Nepodařilo se nám zrealizo-
vat některé silniční stavby, a to třeba z toho 
důvodu, že jsme nezískali od soukromní-
ka pozemek. Tento příklad je velice běžný 
a bývá obvykle tím, co nám dokáže zpřetr-
hat naše plány. Dále se některé projekty od-
kládají na další roky, jelikož zastupitelstvo 
např. upřednostní větší finanční projekt, 
a poté již nezbydou finanční prostředky, 

nepodaří se z jakýchkoliv důvodů vyřídit 
stavební povolení. To je jen krátký výčet 
problémů, které mohou překazit realizaci 
projektu. Často jsme vázáni na dotace, tu-
díž v některých případech se musíme roz-
hodnout, zdali začít stavět okamžitě, jako 
je tomu například u dohledné stavby auto-
busového terminálu.

AP na období 2020–2021 byl schválen, které 
projekty považujete za nejvýznamnější, nej-
přínosnější pro širokou veřejnost?
Za nejzásadnější z pohledu dalšího rozvo-
je města považuji dokončení centra města 
včetně Husovy a Jungmannovy ulice i pře-
stavby pivovaru na multikulturní centrum, 
které má pojmout nárůst obyvatel, což se 
týká např. ZUŠ Kralupy. Knihovna, která 
má být rovněž součástí pivovaru, bude mo-
derní, vyhovující aktuálním požadavkům. 
Tento dům by se měl stát součástí života 
lidí v centru města. Je tedy nutné dokon-

čit projektové dokumentace a vybrat vhod-
né zhotovitele. Týká se to rovněž pozemků 
v centru města určených pro stavbu obyt-
ného domu a komerčních záležitostí. Do 
konce roku 2021 by měli investoři před-
ložit projektovou dokumentaci, a tím by-
chom měli již znát výslednou podobu cen-
tra. Dále jen v krátkosti, součástí akčního 
plánu na období 2020–2021 je parkovací 
dům, autobusový terminál, prostranství 
před nádražím. Budeme využívat dota-
cí na stavbu propojovacích chodníků pro 
lepší dostupnost. Nyní se začíná projek-
tovat nový chodník v ulici V Pískovně či 
Kladenská. Do roku 2021 bychom měli rádi 
povolení ke stavbě těchto komunikací. Rá-
di bychom připravili, případně i započali,  
4. etapu rekonstrukce plaveckého bazénu 
za částku cca 60 mil. Kč. V neposlední řa-
dě máme péči také o školy, kde jsou nutné 
rekonstrukce kanalizací a elektřiny a roz-
vody internetu.

Kralupská radnice v novém kabátě
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2018 postaven BIGFRAM na pravém břehu řeky VltavyHistorický 
regulátor 

z elektrárny 
Miřejovice 

umístěný 
na levém 

břehu 
Vltavy
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Dne 31. 3. jsme obdrželi otevřený dopis 
pro radu města od Výkonného výboru 

HK Kralupy nad Vltavou, na který touto ob-
dobně otevřenou formou reagujeme. 

Motivem k výpovědi smluvního vztahu 
nebyla diskriminace hokejového oddílu, 
ani pozastavení podpory hokeje od Města 
Kralupy nad Vltavou, jak je uvedeno v do-
pise, nýbrž narovnání smluvních vztahů 
vůči skutečnému stavu. Trojstranná smlou-
va mezi Hokejovým Klubem, Kralupskou 
sportovní, s. r. o., a Městem byla doposud 
jediná svého druhu a žádný jiný ze spor-
tovních oddílů v Kralupech nemá podepsa-
nou smlouvu o užívání svého sportoviště 
za účasti Města. Město mělo v trojstranné 
smlouvě roli poskytovatele finančního pří-
spěvku Hokejovému Klubu na úhradu ledo-
vé plochy, ovšem toto smluvní ustanovení 
nebylo již několik let plněno. Příspěvek je 
v současnosti hrazen prostřednictvím běž-
né smlouvy o neinvestiční dotaci, a to vyšší 

částkou než byla stanovena v původní troj-
stranné smlouvě. Role Města v této smlouvě 
tedy nebyla nikterak naplňována, ale obec-
ně docházelo v minulosti k nejasnostem 
mezi provozovatelem zimního stadionu 
a hokejovým oddílem, které ve stávajícím 
smluvním vztahu nebyly ošetřeny. Z těchto 
důvodů považujeme za správné, aby byla 
vytvořena nová smlouva mezi Kralupskou 
sportovní, s. r. o., a Hokejovým Klubem, 
kterou nyní mají uzavřenu i všechny ostatní 
sportovní oddíly.

Zároveň veřejně prohlašujeme, že není 
v zájmu Města jakkoli omezovat činnost 
spolků, oddílů či jednotlivců, která je za-
měřena na sportovní i kulturní aktivity ve 
městě, ba naopak je snaha tuto podporu 
stupňovat formou vyšších finančních pří-
spěvků z rozpočtu města. Zastupitelstvo 
v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2020 
odsouhlasilo dotaci na úhradu ledové plo-
chy pro mládež ve výši 1,2 mil. Kč a zároveň 

alokovalo finanční prostředky na sport pro 
dospělé, kde je počítáno i s hokejovým muž-
ským celkem. Město tímto usnesením mi-
mo jiné vyjádřilo, že o fungování místního 
hokejového oddílu stojí a chce jeho činnosti 
i nadále rozvíjet a podporovat. V dubnu pro-
běhlo několik jednání s jednatelem Kralup-
ské sportovní, s. r. o., o vzniku nové smlouvy 
mezi HK Kralupy a Kralupskou sportovní, 
s. r. o. Na posledním z nich byl její jednatel 
pozván na zasedání rady, kde informoval 
všechny radní, že v nejbližších dnech před-
loží návrh nové smlouvy, která bude garan-
tovat minimálně stejný rozsah sportovních 
jednotek pro hokejový oddíl jako doposud.

Touto reakcí bychom chtěli jedno-
značně vyvrátit obavu o omezení čin-
nosti Hokejového Klubu v Kralupech 
nad Vltavou a veřejně sdělit, že veš-
keré zájmové a sportovní aktivity ve 
městě jsou vítány a podporovány.

 RADA MĚSTA

K rátce po vyhlášení stavu nouze, který 
obsahoval i striktní zákaz všech spor-

tovních aktivit, se šéftrenérka krasobrus-
lařského oddílu TJ Kralupy Simona Maj-
rychová spolu s několika dalšími srdcaři 
domácího oddílu připojila ke kladenskému 
oddílu HC PZ Kladno. Nejednalo se však 
o spolupráci sportovní, ale charitativní. 
Předsedkyně tamního oddílu Vladěna Ei-
chemannová s dalšími pomocníky již šila 
roušky pro dětskou onkologii v Motole, pro 
kladenskou nemocnici a domovy seniorů. 
„Nejdříve jsem použila materiál z domá-
cích letitých zdrojů (bílá bavlněná prostě-
radla), a když se vše použilo, tak jsem šla 
a vše potřebné dokoupila. Také  jsem za-
pojila do činnosti staroušky, aby měli ně-
jakou aktivitu, a tak se pomalu, ale jistě, 
rozjela domácí manufaktura. Nejdříve jsem 
šila pouze po večerech, ale pak se to zvrh-
lo i na desetihodinový maraton,“ konsta-
tuje Simona Majrychová. Kralupský oddíl 
krasobruslení dosud ušil okolo šesti stovek  
látkových roušek. 

„Dnes jsem ráda, že se konečně začíná 
blýskat na lepší časy, a tak již konečně mů-
žu začít také přemýšlet o našem oddíle. Ze 
začátku neplánovaná „dovolená“ byla cel-
kem fajn, najednou měl člověk čas na ro-
dinu, na úklid a na to, co díky vytíženosti 
nestíhal. Ale až teď, ve chvíli, kdy došlo ke 

zmírnění pandemie, kdy nastalo uklidnění, 
samozřejmě začaly vyvstávat otázky, kdy 
už konečně budeme moct trénovat alespoň 
na suchu? Bude  v létě již možné uspořádat 
soustředění? Zvládnou to finančně všich-
ni rodiče a sejdou se mi všechna děvčata? 
Zvládneme to jako oddíl?“ Zamýšlí se šéf-
trenérka kralupského oddílu nad blízkou 
budoucností. Z oddílové on-line komuni-

kace ví, že se členky oddílu ani v karanténě 
neflákají a připravují se na návrat ke svému 
oblíbenému sportu. „Těším se na všech-
na naše děvčata, na trenérky. Vím, že jsou 
všichni v pořádku, a tak doufám, že až to 
bude možné, nastoupíme na kralupský led 
v plné parádě,“ uzavírá optimisticky nala-
děná Simona Majrychová.

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Kraso oddíly šijí roušky pro Motol

Reakce rady města na otevřený dopis 
od Výkonného výboru HK Kralupy
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ŘEDITEL/ ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE MĚSTA „SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“
Nástup: od 1. 6. 2020, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 
262/2006 Sb. (zákoník práce).
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 5. 2020

ENERGETICKÝ MANAŽER MĚSTA KRALUPY 
NAD VLTAVOU 
Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 5. 2020

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

Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 5. 2020

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ NA DOBU 
URČITOU 
(zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou)

Nástup: ihned, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 
262/2006 Sb. (zákoník práce).
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 5. 2020

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

Platové zařazení: platová třída 10, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 5. 2020

ŘEDITEL/ ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE MĚSTA „KULTURNÍ 
A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO V KRALUPECH 
NAD VLTAVOU“
nástup: od 1. 8. 2020, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 10, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 5. 2020

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 
MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU 
NA DOBU URČITOU 
Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 4, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 5. 2020 do 
12:00.

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU  
– AGENDA SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
A SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 10, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 5. 2020

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)

Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění 
a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).   
Možnost mimořádných odměn 
a zaměstnaneckých benefitů.  
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 5. 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

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.
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Blokové čištění probíhá dle plánu
Během dubna probíhalo blokové čištění dle 
stanoveného harmonogramu. Stejně tak 
bude pokračovat i v květnu. 

Plán blokového čiš-
tění naleznete v břez-
novém vydání KZ, na 
www.mestokralupy.cz 
i na www.tskralupy.cz. 

Podle ředitele Technických služeb měs-
ta Kralupy nad Vltavou respektovalo  
přibližně 60 % majitelů vozidel přechodné 
dopravní značení a svá vozidla si dočasně 
přeparkovali. Ostatní vozidla bohužel brá-
nila strojnímu čištění, a tak bylo v těchto 
místech možné provést pouze ruční čištění 
v okolí zaparkovaných vozidel. „Z před-
chozího je patrné, že občané příliš nespo-
lupracují, což je škoda, protože tak na vo-
zovkách zůstane více prachu, který se pak 
během suchých dní dostává do vzduchu, 
který všichni dýcháme. Abychom občany 
neustále neomezovali přechodnými ome-
zeními již tak mnohdy obtížného zaparko-
vání, plánujeme další blokové čištění na 
podzim tohoto roku,“ vyjadřuje se k blo-
kovému čištění ředitel kralupských TSM 

Luboš Němec. Mimo tyto akce je město 
čištěno kontinuálně pět dní v týdnu, a to 
na místech, kde se dostane technika a za-
městnanci TSM.  

Omezení provozu TSM  
během nouzového stavu
TSM přijaly veškerá omezení plynoucí  
z důsledku rozšiřování koronaviru. Byl 
omezen styk zaměstnanců s obyvateli měs-
ta tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků 
a z toho vyplývajících ochromení některých 
služeb.  V důsledku nedostatku pracovníků 
by například mohlo dojít k výpadku svozu 
komunálního odpadu. Tato služba by se po-
té těžce nahrazovala.

Na základě vládního usnesení byl  
uzavřen sběrový dvůr a byl omezen vstup 
občanů do areálu TSM za účelem nákupu 
kontejnerů, vyřizování hrobové agendy atp. 
Ostatní služby zůstaly při určitém stupni 
omezení v běhu. „Občané přijatá opatření 
převážně chápali a odpad z jarních úklidů 
si ponechali doma. U kontejnerových stá-
ní, kde se standardně kumuluje objemný 
odpad, který tam nepatří, nějaký zásadní 
nárůst nenastal, doplňuje L. Němec. 

Znovuobnovení mobilního 
svozu odpadů? 
Po dobu nouzového stavu není zatím plá-
nováno obnovení mobilních svozů odpadů. 
Hrozilo by zde riziko shlukování obyvatel, 
které není v současné době povoleno.

Další služby TSM v souvislosti  
s koronavirem 
Na základě požadavku města provádě-
jí TSM nad rámec svých činností  konti-
nuálně dezinfekci autobusových zastávek 
a laviček ve městě. „Spolupráce s Městem 
je na dobré úrovni.  S vedením jsme v ne-
ustálém kontaktu a snažíme se vyjít vstříc 
každému požadavku,“ uzavírá ředitel kra-
lupských TSM. 

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:  
Přihlášku je možné doručit v termínu od 4. května do 15. května 2020 následujícími 
způsoby.
} Do datové schránky školy (IDDS: qxuktei).
} E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na msklapalka@tiscali.cz.
} Osobním podáním – vložením obálky s dokumenty do označeného boxu v pro-
středním pavilonu MŠ Gen. Klapálka ve dnech zápisu vždy od 9 do 14 hod.
} Poštou nebo vložením do poštovní schránky MŠ Gen. Klapálka.

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523:

Přihlášku je možné doručit v termínu od 4. května do 7. května 2020 následujícími 
způsoby.
} Do datové schránky školy (IDDS: irkmntm).
} E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@trebizskeho.cz.
} Poštou.
} Osobním podáním do schránky na budově základní školy.

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše:
Přihlášku je možné doručit v termínu od 4. května do 15. května 2020 následujícími 
způsoby.
} Do datové schránky školy (IDDS: f6jkten).

} E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mslobecek@seznam.cz.
} Vložením do poštovní schránky školy.
} V krajním případě osobně v čase:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod., 
ve středu od 13:00 do 16:00 hod.

JAKÉ DOKLADY MÁTE K ZÁPISU DORUČIT: 
} Vyplněnou přihlášku k zápisu.
} Prostou kopii rodného listu dítěte.
} Čestné prohlášení o očkování (netýká se dítěte, které plní povinné předškolní 
vzdělávání).
} Prostou kopii očkovacího průkazu.

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

Formuláře přihlášky a podrobné informace k zápisu naleznete na webových strán-
kách příslušných mateřských škol.

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

ZÁPIS DĚTÍ DO KRALUPSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/ 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemoc-
něním covid-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/ 2021. ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V KVĚTNU, A TO BEZ PŘÍTOM-
NOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

Jaké služby vykonávají TSM 
během nouzového stavu?
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1880
Narozen jako Jiří Karpeles v kralupském domě č. p. 7 
v Žižkově ulici. Jeho otec zde vlastnil a provozoval prů-
myslový mlýn. Zbývající dochované objekty tohoto do-
mu byly přestavěny na Technopark VŠCHT a na bytový 
dům. 

1905
Úspěšně dokončil umělecké studium na univerzitě 
v Mnichově.

Od tohoto roku začal cestovat, poznal krásy Španěl-
ska, Portugalska, severního Německa, ale nejvíce mu 
učarovala Paříž, která se nakonec pro něj stala druhým 
domovem a působištěm téměř na tři desetiletí. Nale-
zl tam totiž skupinu mladých malířů, jeho vrstevníků, 
shodných uměleckých názorů (např. P. Picassa, A. Mo-
diglianiho, J. Grise), později pojmenovaných „Pařížská 
škola“. 

1906
Rodina si nechala úředně upravit jméno na Kars.
Někdy v té době se Jiří oženil s dívkou Norou pocházející 
z jihlavské židovské rodiny.

1914 
S vyhlášením první světové války se Kars, jako občan 
nepřátelského státu, musel z Francie vrátit domů a té-
měř celou válku pak strávil v rakouské armádě, přede-
vším na haličské frontě. Přivezl si odtud náčrtníky plné 
žánrových kreseb venkovanů a vojáků. Ty jsou dnes 
všechny uchovány v městském muzeu ve Velvarech.

1918
Kars se vrátil zpět do Francie. V dalších letech byla je-
ho díla vystavována a ceněna nejen ve Francii, ale i po 
celém světě.

1933
Pod vlivem přítele J. Grise si Kars pořídil letní byt ve 
Španělsku. Odtud patří jeho obrazy k těm nejzajímavěj-
ším. S nástupem fašismu v Evropě však nastává i Kar-
sův mnohaletý útěk před jeho zhoubou.

1936
Pod tlakem španělského fašistického režimu opouští 
tuto svoji oblíbenou zemi. 
V Paříži byl oceněn řádem rytíře francouzské Čestné legie.

1937
G. Kars v době návratu do rodné vlasti uspořádal svoji 
velkou retrospektivní výstavu (přes 130 obrazů) v praž-
ské výstavní síni Mánes. Výstavu navštívil i tehdejší pre-
zident Edvard Beneš. Kars začal více využívat svůj ateli-
ér na pražských Vinohradech.

Ve světě byl Kars uznávaným malířem, u nás ho ale 
umělecká veřejnost příliš nevítala. Závistivá konkuren-
ce mu vyčítala jeho odklon od domácího prostředí a od-
mítla ho přijmout mezi sebe. Proto například nezískal 
profesorské místo na pražské výtvarné akademii.

1938
Před rozpínajícím se fašismem opouští Prahu a vrací se 
do Paříže.

1939–1945
Kars neustále ustupuje před německými fašisty po ce-
lém území Francie, až nakonec zakotví v neutrálním Švý-
carsku, kde žije jeho sestra.

5. 2. 1945
Georg Kars skokem z okna hotelového pokoje v Žene-
vě ukončil svůj život. Psychicky udolán zprávami o smrti 
svých přátel a o obětech holocaustu.

Pohnutý život tohoto kralupského rodáka se promítl 
i do osudů jeho souboru obrazů, který chtěl darovat měs-
tu Kralupy nad Vltavou. Při útěku z Prahy po Mnichovu 
musel všechno zanechat ve svém pražském atelieru. Tam 
obrazy po obsazení Čech zabavilo gestapo a nechalo je 
rozprodat. Po válce se torzo z této jeho pozůstalosti po-
dařilo najít. Celou tuto kolekci darovala vdova po Georgu 
Karsovi, paní Nora Karsová, městu Kralupy nad Vltavou, 
aby tak vyplnila alespoň zčásti přání svého manžela, 
vystavit jeho díla v rodném městě. Město ale v té době 
nemělo žádné vhodné výstavní prostory a ani asi příliš 
velké chuti se angažovat ve věci pro ně neznámého židov-
ského malíře. Proto obrazy skončily nejdříve v Okresním 
vlastivědném muzeu na zámku v Nelahozevsi, aby se po 
mnoha dalších peripetiích dostaly do správy Městského 
muzea ve Velvarech, kde jsou do dnešních dní.

K 140. výročí narození tohoto významného a nedoceně-
ného kralupského umělce se Město Kralupy n. Vlt. roz-
hodlo vzdát poctu tomuto malíři vybudováním pomníku 
na prostranství před budovou Technoparku, kde stával 
jeho rodný dům. Pomník by měl znázorňovat hlavu Geor-
ga Karse obklopenou múzami. Zároveň bylo nově vznik-
lé prostranství v bývalém areálu průmyslových mlýnů 
pojmenováno jeho jménem – náměstí G. Karse. V sou-
sedním nově vybudovaném bytovém domě by pak měla 
vzniknout galerie Georga Karse s výstavou jeho obrazů 
z pozůstalosti. Těmito kroky chce naše město k jeho vý-
ročí narození naplnit poslední přání tohoto významného 
malíře a zároveň získat na prestiži v uměleckých kruzích 
u nás i v zahraničí. JAN RACEK, PETR ZÁVODSKÝ

Dne 2. 5. si připomínáme 140. výročí narození významného 
rodáka z našeho města, malíře Georga Karse

Portrét dámy v klobouku

Zátiší s japonerií

Staveniště

Park s papoušky

Autoportrét G. Karse

Lidé u řeky
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R ozhovory a ostatní příspěvky v je-
jich plném znění naleznete na www.

kralupskyzpravodaj.cz.

MUDr. INGEBORG VOKÁLOVÁ
praktický lékař pro děti a dorost, alergolog - 
klinický imunolog pro děti a dospělé

Naše pediatrická ordinace funguje od po-
čátku nepřetržitě, jen s tím rozdílem, že se 
pacienti telefonicky objednávají na přes-
ně stanovený čas tak, aby se v čekárně ne-
potkali s jiným pacientem. Vykonáváme 
preventivní prohlídky i očkování, nemocní 
jsou vyšetřováni na konci pracovní doby. 
Akutní případy řešíme individuálně. Díky 
tomu, že děti nyní nenavštěvují kolektivní 
zařízení, je nemocnost minimální.

Co se týče alergologie - imunologie, pře-
važuje komunikace po telefonu a stejně tak 
i zasílání elektronických receptů. Akutní 
případy si zveme po telefonické domluvě 
na přesně stanovený čas. Bohužel součas-
ná situace zasáhla alergiky zrovna v pylo-
vém období, ale díky rouškám, které zmírní 
koncentraci vdechovaného pylového alerge-
nu, většina pacientů trpí méně, než v před-
chozích letech.

Ochranné prostředky již máme. Zpočát-
ku to byl problém, spousta maminek nám 
nosila ušité roušky, nyní městský úřad v za-
stoupení paní Švecové nám pravidelně do-
váží ochranné prostředky. Všem patří ve-
liké poděkování.

Období, které nyní prožíváme, je velkou 
neznámou. Dává nám prostor zamyslet se 
nad životními hodnotami, přehodnotit pri-
ority jako je zdraví, životní prostředí a me-
zilidské vztahy. JE TO NÁŠ SPOLEČ-
NÝ PŘÍBĚH, ale nebojte se, určitě to 
zvládneme.

MUDr. JAN TOMAIER
praktický lékař

V ordinaci stále fungujeme přes telefon. 
Po telefonické konzultaci určíme, zdali 
může pacient přijít do ordinace, či niko-
li. Samozřejmě mám pacienty, kteří musí 
navštívit ordinaci osobně, avšak po před-
chozím zavolání. Pacienti s akutními potí-
žemi mají přednost. Vzhledem k současné-
mu stavu neposkytujeme lékařskou praxi 
v domácím prostředí. Léky posíláme ve 

formě e-receptu. Jako lékaři mi zpočátku 
chyběla podpora lékařů ze strany státu, 
ta totiž nebyla dostatečná, neměli jsme 
všechny ochranné předepsané pomůc-
ky a situace byla velice chaotická. Vzhle-
dem k tomu, že již od 22. dubna máme 
povinnost provádět rychlotesty u pacien-
tů po karanténě, se situace v zásobová-
ní zlepšila, doufám, že dostaneme ještě 
ochranné pláště. Co se týče podpory léka-
řů ze strany města, tak ta je velice dobrá. 
Jelikož ordinaci navštěvuje omezený počet 
pacientů a neprovádíme běžná vyšetření, 
dotkne se nás pandemie i po ekonomické 
stránce.

„Jménem kralupských 
zdravotníků děkuji vedení 
města a zaměstnancům MěÚ 
za distribuci ochranných 
prostředků. Rovněž děkuji 
DDM za tisk ochranných štítů.“

Za kralupské zdravotníky 
MUDr. Jan Tomaier.

ROZHOVOR S MUDr. 
OTAKAREM HOKYNÁŘEM
Plicní ambulance Kralupy, s. r. o.

Navštěvují pacienti ordinaci ve větší míře v dů-
sledku stresu? 
Naopak, někteří lidé jsou natolik vystreso-

váni situací, že ordinaci raději nenavštíví, 
třebaže by měli. Uvědomuji si, že někteří 
pacienti, kterým se včas neurčí diagnóza, 
mohou dokonce i zemřít. Nemá tedy smy-
sl odkládat vyšetření, odložit se ale může 
vyšetření klinických pacientů, kteří mají 
známou diagnózu a jejichž stav se již ne-
mění. Lidé si totiž myslí, že jsou koronavi-
rem ohroženi pouze nyní. Myslím si ale, že 
riziko nákazy bude ještě v průběhu května 
stoupat, dále si netroufnu vůbec odhado-
vat. Obávám se, že se bude muset populace 
promořit, protože tuto situaci nelze držet 
donekonečna, ekonomické škody by totiž 
mohly být ještě větší, než již jsou. A zvýše-
né riziko reálně může trvat léta a nejspíš 
bude ještě stoupat.

Jak vnímáte vládní opatření?
Myslím, že se již budou muset mírně roz-
volnit karanténní opatření. Počet nakaže-
ných se nejspíše po otevření hobby mar-
ketů, zahradnictví atp. navýší, ale toto je 
v současné době žádoucí. Otázkou i nadále 
zůstává, kdy bude k dispozici běžně do-
stupný lék. Bezesporu se potkáváme s ně-
čím neznámým, co ještě nemáme zmapo-
vané, na rozdíl od chřipky, tuberkulózy, 
moru, lepry aj., které tady jsou již celá sta-
letí. Těžko říci, jaké budou dlouhodobé 
zdravotní důsledky – nemusí být žádné, 
ale klidně můžeme mít epidemii plicních 
fibróz, chronických srdečních selhání na 

■  Lékaři, zdravotníci, lékárníci, policisté, hasiči aj. Lidé, kteří musí v době pandemie covid-19 fungovat, děj se, 
co děj. Přinášíme několik příspěvků od těch, jež jsou ohroženi nákazou koronaviru prakticky denně. (Pozn. red. 
Rozhovory byly uskutečněny během dubna, stejně tak i všechna vyjádření.)

LIDÉ V PRVNÍ LINII
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podkladě virového zánětu či třeba zánětů 
středně velikých cév.

Jak moc by se dle Vás měli lidé koronaviru 
obávat?
První skupinou jsou senioři trvale upou-
táni na lůžko, kteří mají nízký status vý-
konnosti. U těchto lidí je zpravidla životní 
prognóza krátkodobá. Je to možná tvrdé, 
ale jestli někdo, kdo pouze dokáže otevřít 
pusu na lžíci, skončí svůj nešťastný a nedů-
stojný život, tak možná je to pro něj naopak 
vysvobození. Pak je tady skupina populace, 
mladá a zdravá. Tady je otázka, co by mo-
hl vir způsobit v dlouhodobém důsledku. 
Horší průběh onemocnění se může objevit 
u pozdní, střední nebo mladší starší ge-
nerace. Lidé spadající do této skupiny by 
měli k nemoci přistupovat individuálně. 
Když bude někdo po interní stránce zdra-
vý padesátník, tak toho by nemoc teoretic-
ky zásadně ohrozit nemusela. Ale diabetici 
či hypertonici marodí výrazně hůře. Ta-
to skupina lidí by skutečně měla důsledně 
dodržovat bezpečnostní opatření – nošení 
roušek, ústenek, respirátorů, na druhou 
stranu i tito lidé musí na vzduch. Je ale tře-
ba, aby dodržovali určitý odstup, tzn. na 
procházky chodili individuálně, zdržovali 
se spíše v přírodě, nikoli v obchodech. Do-
poručoval bych jim i pořízení si takového 
druhu respirátoru, který je schopný zadržet  
i 95 % virů. Nedokážu ale odhadnout cenu 
takového vybavení.

Závěrem tedy varuji brát současný stav 
na úplně těžkou váhu, na druhou stranu ale 
ani nic nezlehčuji, jelikož s koronavirem 
nemáme doposud žádné zkušenosti.

Bc. ANNA ŠVÁBOVÁ
porodní asistentka

Jako porodní asistentka přijdu denně do 
styku s ženami, které přicházejí rodit. Já 
jen můžu doufat, že je žena zdravá. I když 
má na sobě roušku, představte si rodičku 
s rouškou v aktivní fázi porodu a udržo-
vat si od ní dva metry odstup? Bohužel ze 
začátku byl problém se zdravotnickými 
ochrannými pomůckami, takže jsme ka-
ždá asistentka byla ráda, že máme cokoliv 
po domácku vyrobeného na puse. Musím 
tedy říct, že nám mnoho lidí opravdu moc 
pomohlo a spoustu roušek nám ušili. Pro 
maminky bylo také velice těžké nemít svou 
oporu u porodu – otce dítěte. Všichni nám 
to dávali za zlé, že je tam nechceme pustit, 
ale jen málokdo pochopil, že my jsme si to 
nevymyslely. Kolikrát jsme i rády, že tatín-
ci při porodu jsou, pomohou nám podržet 
sondu u monitoru snímající miminko nebo 
hlídat maminku ve sprše. Snažily jsme se 
tedy co nejvíce vynahradit nepřítomnost 

otce, a to i tak, že jsme miminko po porodu 
na místo tatínka vyfotily a podepisovaly, na 
sále dokonce probíhaly videohovory. Také 
bylo zvláštní pozorovat některé maminky, 
jak mávají své rodině z okna a potají uka-
zují miminko. Moje kolegyně často zavzpo-
mínaly, jaká byla doba dříve. Teď už mohou 
být tatínci opět u zrození svého potomka, 
ale musejí být zdraví a hlavně ohleduplní 
vůči personálu.

Pro mě je nejhorší vracet se po službě do-
mů, kdy si přijdu neskutečně sobecká vůči 
rodině, kterou mohu kvůli mému povolání 
ohrozit. Snad se situace zlepší a vše bude 
zase jako dřív!

por. Mgr. MARKÉTA JOHNOVÁ 
DiS.
 komisařka Policie ČR

Kromě povinností zaměřili policisté svou 
činnost také na respektování a dodržování 
vládních nařízení. Kontrolují, zda se lidé na 
místech veřejně dostupných pohybují chrá-
něni rouškou, ústenkou, či jiným ochran-
ným prostředkem k zabránění šíření kapé-
nek, dále na dodržování zákazu shlukování 
či pobývání na veřejně dostupných místech 
v počtu dvou osob, dodržování dvoumet-
rového odstupu od ostatních osob atp. Na 
vytipovaných turistických místech probí-
hají hlavně o víkendech zvýšené kontroly.   
Od počátku vyhlášení nouzového stavu 

provádějí denně kralupští policisté ko-
lem stovky kontrol fyzických i právnic-
kých osob (např. provozoven, na které se 
vztahuje vládní nařízení o jejich dočas-
ném omezení provozu či uzavření). Větši-
na kontrol spadá do jejich vlastní činnosti, 
některé probíhají na základě oznámení na 
linku 158. V převážné většině řešili poli-

cisté nedodržování vládních nařízení vy-
světlováním a domluvou, nicméně 8 osob 
(ke dni uzávěrky KZ, tj. 22. 4.) jsme za po-
rušení vládních nařízení oznámili k vy-
řešení příslušnému správnímu orgánu. 
Kralupští policisté v současné nelehké do-
bě řeší i spoustu oznámení, kterými se mu-
síme ze zákona zabývat, ale již na první 
pohled se tato jeví jako nesmyslná, neprav-
divá, neopodstatněná. Nicméně v poslední 
době se rozmáhají i případy oznámení lidí, 
kteří mají pocit, že je chce někdo nakazit 
koronavirem.

Vyjádření bylo poskytnuto k dubnové 
uzávěrce KZ, tj. 22. 4.).

ROZHOVOR  
S Mgr. TOMÁŠEM MOUCHOU 
ředitelem Záchranné služby ASČR Kralupy nad 
Vltavou, z. s.

Jak fungujete ve spolupráci s ostatními slož-
kami IZS při výjezdu ke člověku s příznaky 
koronaviru? 
Spolupráce s ostatními složkami IZS je 
i nadále výborná, spolupracujeme, předá-
váme si informace a koordinujeme naše 
činnosti tak, aby byly chráněny všechny 
posádky v součinnosti.

Pro jasnější představu mohu popsat po-
stup IZS v případu úmrtí v karanténě, při 
kterém spolupracuje několik složek – zá-
chranáři RZP a RV, POLICIE, HASIČI a ná-
sledně výjezdová kriminalistická skupina 
a pohřební služba. V takovém počtu osob 
na jednom místě je nutná obezřetnost z dů-
vodu vysokého rizika nákazy. Po skonče-
ní akce je nezbytný příjezd dekontaminační 
jednotky, která všechny účastníky dekonta-
minuje, včetně prostor bytu, chodeb, chod-
níku a vozů. Takové akce jsou velice časově 
náročné, výjezd trvá i několik hodin.

Jak se změnila situace u ASČR od začátku 
vyhlášení nouzového stavu až do současného 
stavu? (Pozn. red. Rozhovor byl uskutečněný 
během dubna 2020.)
Rozhodně je méně výjezdů a převozů. Lidé 
se z důvodu nakažení bojí odjet do zdra-
votnického zařízení. Chtějí si spíše popo-
vídat, poradit se. Pokles výkonů pocítila 
většina poskytovatelů zdravotních služeb. 
To je problém.

Jak se musíte chránit a jak se to odráží v prá-
ci záchranáře?
Pracovní nasazení záchranářů je vysoké, 
navíc svoji práci nyní vykonávají v ochran-
ných oblecích a pomůckách. Mají k dispo-
zici ochranné celotělové obleky, obličejové 
masky, respirátory. Dále jsou k dispozici 
pláště a pláštěnky, návleky na obuv, brý-
le, štíty a ochranné pokrývky hlavy, nut-
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ností jsou rukavice. Výjezdy se rozlišují na 
suspektní a s prokázanou pozitivitou. Sám 
záchranář, popřípadě na výzvu dispečinku, 
si zvolí, jaké ochranné pomůcky použije. 
Ale vždy platí, že nesmí být ohroženo zdra-
ví a život záchranáře.

Běžně se tedy oblékáme minimálně do 
ochranného pláště, respirátoru a štítu. 
U prokázané nákazy je povinnost oblék-
nout celotělový oblek pro celou posádku.

Pohyb v takovémto overalu je obtížný, 
hlavně pokud jsou nasazeny brýle, štít a re-
spirátor. Z automatických a rutinních čin-
ností (jako je např. intravenózní vstup) se 
stávají činnosti závislé na šikovnosti. Ve 
dvojích rukavicích se úplně ztrácí cit. Mimo 
jiné jsou zpracovány přesné algoritmy po-
stupů, které musí být přesně dodržovány.

Jak byste zhodnotil chování Kralupanů co se 
týče dodržování vládních nařízení a dodržo-
vání dalších nezbytných opatření, která mají 
zabránit nákaze?
Musím opravdu pochválit občany Kralup za 
jejich zodpovědné chování v době pande-
mie. V porovnání s některými jinými městy 
a obcemi se nestačím divit. Jistě to je i za 
významného přispění vedení města, které 
občany neustále informuje a o problemati-
ku se aktivně zajímá. Moc lidem děkujeme 
i za to, že jejich volání je indikované, že od-
povídají na dotazy a nezamlčují informace.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem členům Záchranné služby 

ASČR, HZS ČR, Policii ČR, Městské 
policii, technickým službám a vůbec 
všem, kteří v této době pracují pro 
naše spoluobčany, mnohdy i na úkor 
svých vlastních rodin, a jsou skvělí.

Mgr. MAGDALÉNA KRÁLOVÁ 
lékárnice

Nikdy v životě jsem o výběru své profe-
se nepochybovala, avšak poslední dva 
měsíce otřásly mým životem i míněním. 
Nedostatek ochranných pomůcek byl jen 
pouhou třešničkou na dortu celého to-
hoto zmatku.

Situace začala být v lékárnách vyhrocená 
dávno předtím, než byl vyhlášen nouzový 
stav. Lidé byli čím dál více netrpělivější, 
ale to se zdaleka nedalo srovnat s tím, co 
přišlo poté. Jakmile byly zavřeny školky, 
museli jsme čelit personální krizi. Byli jsme 
donuceni omezit otevírací dobu lékárny. 
Bohužel toto omezení někteří pacienti ne-
dokázali pochopit a občas na nás dopadaly 
dokonce i nadávky. Byla to poměrně zají-
mavá odměna za to, že jsme každý den stáli 
tváří v tvář riziku a dlouhým frontám ná-
ročných pacientů.

Ochranné pomůcky byly v průběhu času 
doručovány do lékárny nejdříve od našeho 
majitele, potom se přidal i Středočeský kraj 
a Česká lékárnická komora. Naše město se 
nabídlo, že respirátory bude vyzvedávat.

Vliv médií na chování našich pacientů 

rozhodně nebyl, není a nebude kladný. Jak-
mile se objevila poplašná zpráva o nedo-
statku lékárenského zboží, čekala na nás 
smršť dotazů na zmíněné produkty. To vše 
mělo za následek okamžité vyprodání a dů-
vodem pro to byla často jen snaha o větší 
zásoby. Tohle se ovšem nedělo pouze u nás. 
Po celodenních službách byl nejednou zá-
zrak, když se podařilo nakoupit některé zá-
kladní potraviny. A důvod? Panika.

S postupujícím časem se situace stále 
zhoršuje. Přála bych si, aby každý dokázal 
najít vlídná slova namísto nadávek, úsměv 
namísto zlosti, vděčnost namísto arogan-
ce. Jsme tu pro vás v první linii každý den, 
prosím, nezapomínejte na to.

Velké díky patří všem, kteří dokáží 
ocenit práci všech těch, bez nichž by 
to teď nešlo. Děkujeme!

ROZHOVOR  
S MUDr. HANOU ŠVEJDOVOU
praktickou lékařkou

Jak v této mimořádné situaci funguje Vaše 
ordinace, co vše jste museli přizpůsobit či 
změnit?
Jak funguje moje ordinace? V podstatě stej-
ně jako jindy jen s tím rozdílem, že se lidé 
před čekárnou telefonicky hlásí a já rozho-
duji, zda mohou vstoupit dle momentální 
situace, aby nepřišli eventuálně do kontak-
tu s nakaženým člověkem. Řadu problémů 
jsme schopni vyřešit telefonicky, což se také 
ponejvíce děje, neboť řada lidí tomu zřejmě 
dává v současné situaci přednost.

Jak se Vás osobně pandemie dotýká, co pro 
Vás tento stav znamená?
Mě osobně pouze v zamezení kontaktu 
s mým vnukem a gravidní snachou, pro-
tože bych je nerada ohrozila případným 
přenosem. Co se ekonomické ztráty týče, 
nějaká bude, ale určitě ne taková, abych 
to neustála. Myslím, že řada lidí bude mít 
mnohem větší problémy.

Jak funguje spolupráce lékařů s Městem Kra-
lupy nad Vltavou?
Podpora Města je skvělá, jsem moc vděčná 
za dovoz OOP a tímto znovu mnohokrát 
děkuji.

Jak vnímáte nařízená vládní opatření?
Byť nejsem příznivcem současné vlády, my-
slím, že zatím postupuje dobře, a všechna 
zdravotnická opatření respektuji. Možná 
se časem ukáže, že některá nebyla správ-
ná, nicméně teď zjevně dělá, co je v jejích 
silách a co považuje za správné. Alespoň 
z hlediska zdravotnictví. 

Všichni se držte! 
Potřebujeme se navzájem!
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} Mediální gramotnost je schopnost zís-
kávat přístup k médiím, chápat a kriticky 
vyhodnocovat různé aspekty médií a medi-
álních obsahů a vytvářet v různých kontex-
tech vlastní sdělení. Je jedním ze základ-
ních předpokladů ke kritickému myšlení.

Petr Nutil: „Důvěřuj, ale ověřuj. Po-
suzovat kvalitu nám médii servírovaných 
zpráv, rozlišování těch médií, které stojí 
za to číst od těch, které jsou ztrátou ča-
su, to se v dnešní době dost hodí. Vlastně 
nejde o nic jiného, než aby člověk trochu 
přemýšlel o tom, co čte, co vidí nebo slyší. 
Kdo je autorem mediálního sdělení, jaké 
cílové skupině je určeno, proč bylo sdělení 
vytvořeno, kdo z něj má užitek, co je jeho 
vlastním obsahem, dají se informace v něm 
obsažené ověřit, jaký jazyk a formu použí-
vá a jaké emoce se v nás snaží vzbudit? To 
je oč tu běží.“ 
} Fake news („falešné zprávy“) – je 
zastřešující pojem pro nepravdivé, zkres-
lené zprávy. Zahrnuje úmyslné šíření dez-
informací prostřednictvím tradičních nebo 
internetových médií a sociálních sítí, a to za 
účelem politického nebo finančního zisku. 
Dnes se s nimi setkáme především na dez-
informačních webech, sociálních sítích, ší-
řeny ale mohou být prostřednictvím všech 
mediálních platforem.

Petr Nutil: „Věřte nevěřte, ale zpráv, kte-
ré s pravdou nebo fakty nemají nic nebo jen 
málo společného, najdete na internetu víc 
než těch relevantních. A taky se ukazuje, že 
falešné zprávy se umí šířit rychleji, než ty 
pravdivé – už jen proto, že obvykle pracu-
jí s vyhrocenými emocemi, o kterých víme, 
že vypínají rozum spolehlivěji než cokoli ji-
ného. Inu, elektronická informační džungle 
je skvělým svobodným prostorem, ale také 
klade větší nároky na čtenáře. Poplašné zprá-
vy, konspirace, mediální kachny, polopravdy 
a spousta alternativních výkladů čehokoli, na 
co i vzpomenete – to všechno jsou fake news.“ 
} Argumentační klam (též řečnic-
ký trik nebo argumentační faul) je 
v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je 
porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu 
na pravdivost zastávaných názorů. Pod-
statou argumentačního klamu bývá nená-
padné porušení pravidel logického důkazu, 
působení na emoce místo na rozum, pří-
padně obojí. Argumentační klamy bývají 
oblíbenou součástí argumentace propagan-
dy a manipulátorů. 

Petr Nutil: „Argumentační podpásovky, 

které lidi používají ne proto, aby se na ně-
čem dohodli, ale aby oponenta porazili. Ja-
kýmikoli prostředky. Třeba tím, že debatu 
odvedeme na jiné téma, oponenta shodíme 
a urazíme, pomůžeme si nějakým nesouvi-
sejícím přirovnáním. Je jich spousta a hodí 
se je znát. Pár příkladů: Tak ty jsi vegetari-
án? A víš, kdo byl ještě vegetarián? Hitler! 
Takže budeš určitě taky nacista!/ Politik XY 
byl obviněn z přijímání úplatků. Tak vidíš, 
že všichni politici jsou zloději!/ Podle XY je 
toto pravda, proto je to pravda./ Každý pře-
ce ví, že zastánci názoru XY jsou pitomci.  

A tak podobně. Těch triků je spousta. A je 
fajn, je znát. Třeba proto, aby s vámi ostat-
ní nemohli tak snadno orat. Nebo abyste 
se konečně pořádně pobavili u sledování 
našich politiků.“
} Konspirační teorie (spiklenecká te-
orie, teorie spiknutí) je původně neut-
rální označení pro jakékoli tvrzení o krimi-
nálním nebo politickém spiknutí. Termín 
ale časem nabyl pejorativního významu a je 
používán téměř výlučně pro odkazování na 
okrajové teorie, které vysvětlují historické 
nebo současné události jako výsledek tajné-
ho spiknutí skupiny mocných činitelů. Za-
stánci konspiračních teorií obvykle tvrdí, 
že touto skupinou jsou vlády, tajné služby, 
mocné korporace nebo mezinárodní orga-
nizace, tajné spolky, představitelé určitých 
národů či náboženství nebo i mimozemské 
civilizace. 

Petr Nutil: „Všechno je jinak! Média 
a vlády nám lžou! Všechno je to spiknutí! 
Sdílejte, než to smažou! Zní vám to povědo-
mě? Určitě jste se s alternativními výklady 
světových i domácích událostí už setkali. 
Je jich fakt spousta. Tajné spolky, spiknu-
tí korporací, mimozemšťané, přistání na 
Měsíci, očkovávání, chemtrails nebo třeba 
teorie ploché země a vraždící mikrovlnky. 
Tyhle všechny věci jsou populární hlavně 
proto, že poskytují jednoduché odpovědi na 
složité otázky – a nesejde přitom na tom, 
že jde jen o bláboly. Stojí za nimi odvěké 

lidské sklony, hledat za vším skryté síly, 
které se prostě nemůžou smířit s tím, že 
svět je nesmírně složitý a o náhody v něm 
není nouze. Jestli vás tohle téma víc zají-
má, koukněte na web AtlasKonspiraci.cz.“

V příštím díle se pokusíme udělat 
sondu do kralupských škol a zeptat 
se na to, jakým způsobem se věnují 
mediální výchově, která je součástí 
vzdělávací soustavy České republiky. 
V rámcových vzdělávacích progra-
mech je jedním z tzv. průřezových 
témat, jež školy povinně zařazují do 
výuky. Od školního roku 2007/ 2008 
se s ní začali setkávat první žáci na 
českých základních školách a nižších 
stupních víceletých gymnázií, o dva 
roky později se stala součástí i zbý-
vajícího gymnaziálního vzdělávání.

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

■  Potřetí se na stránkách Zpravodaje setkáváte s rubrikou nazvanou Mediální gramotnost. Tentokrát zaměříme 
pozornost na vysvětlení základních pojmů, které jsou v souvislosti s tímto tématem často používány. Slovníkové 
vysvětlení doplnil svým komentářem novinář Petr Nutil. 

Kapesní slovník mediálních pojmů

Nezávislý žurnalista a zakladatel 
serveru Manipulatori.cz  

Petr Nutil, který se ZPRAVODAJEM 
spolupracuje na nové rubrice 

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST.
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Poslední dny II. světové války...

„Někdo si napsal na starej kůl prostinkej 
nápis – VÁLKA JE VŮL.“ Tímto veršem 
začíná protiválečný song, který v roce 1968 
nazpívala brněnská skupina Synkopy 61.

Dnes je to 75 let od doby, kdy díky spoje-
neckým armádám v naší zemi a vlastně po 
celé Evropě utichly výstřely a lidé se mohli 
radovat z konce války. Zatím nejhorší války 
v dějinách lidstva, kterou jsme nazvali II. 
světová válka.

Na bojištích po celém světě padly mili-
ony vojáků a civilistů, zahynuly miliony 
nevinných lidí v koncentračních táborech 
i na okupovaných územích.

V boji proti fašistům se dokázal spojit 
celý svět. Nebyli to jen vojáci, ale i mnoho 
vlastenců a hrdinů ve spoustě zemí, které 
okupovala, jako v případě Československa, 
německá armáda.

Tak tomu bylo i v našem městě. Pomníč-
ky, jež jsou rozmístěny na různých místech 
Kralup nad Vltavou, o tom jasně hovoří. 

Mezi občany našeho města bylo mnoho 
známých, ale i neznámých hrdinů, kteří se 
dokázali postavit proti nenáviděnému ne-
příteli. Někteří z nich za to zaplatili cenou 
nejvyšší – vlastním životem.

Je dobře, že za celých 75 let jsme na ně 
nezapomínali a vždy alespoň v májových 
dnech položili kytičku u památníků a po-
mníčků. Náš dík patří jim i všem vojákům, 
kteří padli při osvobozování naší vlasti. 
V našem městě to byli dělostřelci Rudé ar-
mády pod velením gen. Kuzmina.

Važme si toho, že můžeme již tak dlou-
hou dobu žít v míru. Není to samozřejmost. 
Vzpomeňte na války ve Vietnamu, Jugoslá-
vii anebo arabském světě.

Svou vzpomínku zakončím stejně, jako 
jsem začal, textem z další protiválečné pís-
ně. Tentokrát z díla Johna Lennona, který 
ve své písní zpívá: „DEJTE MÍRU ŠANCI.“

STANISLAV HEJDUK

ČLEN REDAKČNÍ RADY

Dejte míru šanci!

22. 3. } Spojenecký nálet na místní rafinerii Kralupol, 145 českých obětí, velké materiální škody.
16. 4. } Letecký útok na německá letadla na letišti v Lobečku.
28. 4. } Na nádraží zastavil vlak s vězni z koncentračního tábora Flossenburg. Lidé jim nosili jídlo a pití. Některým vězňům se podařilo uprchnout a do konce války se skrývali 
      v Rusavkách a v údolí pod Debrnem.
1. 5. } Začalo samovolné odstraňování německých vývěsních štítů a nápisů.
5. 5. } Propuknutí Pražského povstání.
 } Vznik revolučního národního výboru, rezignace místního německého vládního komisaře.
 } Vystoupení odbojových skupin z ilegality: sokolská, železničářská, KSČ.

 } Velitelství odboje se usadilo v cukrovaru, kde se shromažďoval veškerý materiál i ukořistěné zbraně. Výhodou bylo napojení objektu na železnici.

6. 5. } 30 dobrovolníků se vydalo podpořit Pražské povstání.
7. 5. } Vybudování zátarasů na mostě k zastavení německých vojenských jednotek.
 } Kdosi ze skupinky chlapců a mužů z vrchu Hostibejk vystřelil na projíždějící kolonu vozů s příslušníky SS. Němci je na vrchu dopadli a všechny bez milosti postříleli, 7 obětí.
8. 5. } Skupina místních odbojářů u tunelů napadla a zastavila německý obrněný vlak s výzbrojí jedoucí k Praze. Bylo ukořistěno několik vagonů s municí a výzbrojí.
     Akce však měla dvě oběti na životech.
 } Kapitulovala německá vojenská posádka v Kralupech (přes 1 000 mužů).
 } Zajatí němečtí vojáci i civilisté byli shromažďováni na sokolišti. 7 odhalených příslušníků SS bylo na místě popraveno.
 } Ve 23:01 byla přijata úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa.
9. 5. } Přibližně v 8:30 přijely do města první ruské tanky.

...v Kralupech nad Vltavou

II. světová válka si vyžádala 66 obětí na životech lidí z území kralupského okresu (kromě náletu) a 27 životů vojáků rudé armády.

JAN RACEK
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Městská policie Kralupy nad Vltavou 
nabízí ve dnech 16. a 17. května 
a 13. a 14. června 2020 v garážích 
objektu Městského úřadu se sídlem 
Palackého náměstí č. 1, Kralupy nad 
Vltavou, značení „syntetickou DNA“.

Strážníci vaše jízdní kolo nebo kompen-
zační pomůcku označí pomocí speciál-

ního roztoku a varovnou nálepkou (Chrá-
něno DNA – Městská policie Kralupy nad 
Vltavou), následně vyfotografují a vyplní 
s vámi příslušné formuláře (přihláška do 
evidence jízdních kol/ kompenzačních po-
můcek a souhlas se zpracováním osobních 
údajů), které jsou potřeba pro zaregistro-
vání do databáze městské policie a do me-
zinárodní databáze. V případě, že se jedná 
o nové jízdní kolo nebo kompenzační po-
můcku, je vhodné přinést i doklad o ná-
kupu. Není to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí.

Cílem tohoto značení je identifikovat ma-
jetek, odradit pachatele krádeží, minima-
lizovat podvody a urychlit vrácení majite-
li. Forenzní značení je odolné a stálé proti 
běžnému mytí, proti běžným chemikáliím 
i proti soli. Podrobné informace o forenz-
ním značení naleznete na stránkách www.
forenzniznaceni.cz.

Povinností majitele je dostavit se se svou 
kompenzační pomůckou nebo jízdním ko-
lem, které bude v dobrém technickém sta-
vu, ČISTÉ A SUCHÉ, přinést hodnověrný 
doklad totožnosti a vyplnit příslušné formu-
láře. Značení a registrace je zdarma. Aplika-

ce forenzního značení a registrace jednoho 
předmětu trvá přibližně 15 minut. Aby ne-
docházelo k dlouhému čekání zájem-
ců, je nutné se na konkrétní termín do-
předu přihlásit. Rezervační program 
je spuštěn na internetových stránkách 
www.bezpecnekralupy.cz, jeho pro-
střednictvím si můžete sami zare- 
zervovat vhodný termín pro označení. 
K rezervaci volného termínu můžete 
také využít telefonní číslo 777 798 208.

V souvislosti se vzniklou epidemiologic-
kou situací žádáme všechny zájemce o fo-

renzní identifikační značení, aby dodržova-
li platná mimořádná opatření, měli na sobě 
ochranné prostředky dýchacích cest, dbali 
pokynů strážníků a zachovávali dostatečně 
vzdálený odstup.

Výše uvedené dny nejsou poslední. Tato 
akce bude v Kralupech nad Vltavou pokra-
čovat na podzim 2020.

střípky z linky 156 � 
u  5. 4. v 10:17 přijata žádost OO PČR 
o součinnost při zajištění muže, který měl 
v úmyslu spáchat sebevraždu a svůj záměr 
předem oznámil na l. 158. Hlídka MP se za 
použití VRZ dostavila na místo oznámení, 
kde se společně s hlídkou PČR podařilo muže 
zkontaktovat a jeho úmysl odvrátit. Ten následně 
uvedl, že má psychické problémy. Provedenou 
orientační dechovou zkouškou na přítomnost 
alkoholu v dechu bylo u muže zjištěno přes 2,8 
promile alkoholu. Na místo se dostavila RZS, 
která jej převezla do nemocnice.

u 10. 4. v 20:33 na l. 156 přijato oznámení, 
že v rokli pod bývalou restaurací na Hostibejku 
se nachází skupina osob, která v místě zakládá 
ohníček a porušuje nařízení vlády ČR. Hlídka 
v místě oznámení zaznamenala skupinu čtyř 
osob, které mezi sebou dodržovaly dostatečný 

odstup, měly ochranné prostředky dýchacích 
cest a žádný oheň nezakládaly. Dopustily se však 
přestupku znečištění veřejného prostranství, za 
což jim byla hlídkou udělena pokuta, jež byla 
na místě zaplacena. Osoby byly hlídkou dále 
poučeny o nařízení vlády týkajícího se zákazu 
volného pohybu. Místo následně uklidily 
a opustily.

u  17. 4. v 13:46 na MKDS zaznamenány 
osoby, které na nám. J. Seiferta nedodržovaly 
mimořádná opatření MZ a popíjely v místě 
nápoje připomínající pivo. Hlídka MP po příjezdu 
na místo také zaznamenala uvedené přestupky 
na minikameru, jež byla připevněna na oděvu 
hlídky. Oba muži se k přestupku přiznali. Jeden 
z mužů byl řešen za porušení OZV pokutou, 
kterou na místě zaplatil. Druhý z mužů se 
způsobem řešení přestupku nesouhlasil, 

a proto byla celá věc spolu se záznamem z MKDS 
a minikamery předána na MěÚ k dalšímu řešení. 
Oba muži byli poučeni o mimořádném opatření 
a následně místo opustili.

MP – Městská policie
RZS – Rychlá záchranná služba
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
VRZ – výstražné rozhlasové zařízení (výstražné 
světelné a zvukové zařízení)
MZ – Ministerstvo zdravotnictví
OZV – Obecně závazná vyhláška
MěÚ – Městský úřad

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

Forenzní identifikační značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek
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Nové termíny pořadů:
Večer hudby a poezie 30. 9.

Lyra Da Camera – Tóny sladké Francie 11. 11.

Věra Martinová – Jubileum tour 2020 18. 11.

Sváťovo dividlo – Neposlušná kůzlátka 21. 9.

Divadlo Palace – Penzion pro svobod-
né pány

5. 10.

Tomáš Klus – Paměť písní tour 2. 10.

Můžem i s mužem 18. 12.

ADHD 18. 6.

30. country salon s Rangers band 22. 9.

Spolek Kašpar – Cyrano 12. 11.

California dreams 13. 11. 

Koncert KODK 8. 12.
 

ABOMONÁ
Vzhledem k současné situaci, kvůli které jsme byli nu-
ceni přesunout část abonentních programů na podzim 

tohoto roku, nebude v měsíci červnu zahájen prodej 
divadelních abonentek a abonentek krásné hudby na 
sezónu podzim–zima 2020. 
Děkujeme všem za pochopení a přízeň.

JARNÍ PLES KURZŮ TANCE
Jarní ples kurzů tance nebudeme moct uskutečnit ani 
v náhradním termínu. Vstupné bude všem vráceno.
Náhradní lekce pokračovacích tanečních kurzů pro 
mládež a dospělé se uskuteční v neděli 14. 6. a 21. 6.

TANEČNÍ KURZY 
PODZIM–ZIMA
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
První lekce základních tanečních kurzů pro mládež 
proběhne v neděli 6. září. Odpolední taneční kurzy za-
čínají v 18:00, večerní ve 20:15. Do kurzů pro mládež 
se můžete přihlásit do 31. 7. 2020, cena: 2 200,- za 
osobu. Prodej vstupenek na prodloužené a věnečky 
bude zahájen 16. 9. 2020.

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé budou pro-
bíhat od neděle 13. 9. Můžete se přihlásit do těchto 
úrovní: mírně pokročilí + středně pokročilí 15:00 – 
16:30, super pokročilí 16:00 – 17:30. Zápis do kurzů 
pro dospělé proběhne od 1. 6. do 4. 9. 2020, cena 
kurzu je 3 500,-.

VRÁCENÍ VSTUPNÉHO
Peníze za vstupenky zakoupené on-line budou zaslá-
ny zpět na účty, ze kterých byly vstupenky uhrazeny. 
V případě vrácení peněz v hotovosti se obracejte přímo 
na kancelář KaSSu.
Peníze za vstupenky zakoupené na pokladně budou 
na pokladně vráceny.
Informace o otevření pokladny sledujte na našich 
webových stránkách, Facebooku a na dveřích KD. 

V souladu s vládním nařízením nebudeme v měsíci 
květnu realizovat žádný z připravených pořadů.
Děkujeme všem za pochopení a přízeň.

P rojekt „Vaše kino“ spočívá ve snaze do-
stat filmy, které by diváci měli možnost 

navštívit v kině, k nim domů. Projekt bude 
probíhat po dobu uzavření kin z důvodu 
koronavirové nákazy.

Nákup probíhá totožně jako online 
prodej. Na našich stránkách si vybere-
te z programu film, který má v názvu 
označení #vašekino a zaplatíte sedadlo. 
Číslo vstupenky pak použijete na strán-
kách www.vasekino.cz ke vpuštění do sálu. 
Prodej končí hodinu před začátkem filmu. 
Virtuální sál se otevírá vždy 30 minut před 

začátkem filmu a právě po tuto dobu je 
možné uplatňovat kódy vstupenek.

Kromě toho, že si zpříjemníte těžké časy 
sledováním filmů, přispějete tak i na chod 
našeho/ vašeho kina, které musí být v těch-
to dnech uzavřené. Vstupenka má pevnou 
cenu 70 Kč.

Stream funguje stejně jako kino, tzn. že 
filmy začínají přesně v danou dobu a není 
možné je stopovat.

ONDŘEJ  FRANĚK

PRODUKČNÍ KINA VLTAVA

Od 11. 5. by mělo být pro návštěvníky OTEVŘENO. 
Pravděpodobně pouze pro jednotlivce (předpoklad 
ke dni 24. 4.).
Zveme vás prozatím na náš web i Facebook, kde se 
dozvíte mnohé zajímavosti: 
naleznete zde on-line komentované prohlídky s Marti-
nem Patřičným či to, jak se s léty proměnilo muzeum, 

dále například hravé i poučné pracovní listy, křížovky 
nejen pro školáky atp.

Těšíme se na vás ve druhé polovině května, kdy 
bude muzeum pro širokou veřejnost opět otevřené 
a přístupné všem zájemcům.

Od 26. 5. připravujeme výstavu, zatím bez vernisá-
že, ke 140. výročí narození malíře G. Karse.

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA NA DUBEN A KVĚTEN 
2020 S PROGRAMY PRO ŠKOLY:
VÝSTAVA JARNÍ TKANÍ JE PŘELOŽENA NA JARO 2021!

Co připravujeme na další měsíce, se dozvíte v červ-
novém Zpravodaji. Vše bude záležet na vývoji epi-
demie.

Městské MUZEUM KVĚTEN 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

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. KVĚTEN 2020

Kino Vltava se zapojilo 
do projektu „Vaše kino“!

Vážení čtenáři Zpravodaje, do neděle 10. května 2020 je muzeum vládním nařízením pro veřejnost UZAVŘENO
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VYRÁBÍME OCHRANNÉ ŠTÍTY

Již déle než měsíc vyrábíme na naší 3D tis-
kárně ochranné štíty, které jsme nejprve po-
skytovali zdravotníkům a zdravotnickým za-
řízením v Kralupech nad Vltavou. Následně 
jsme je poskytli městskému úřadu, městské 
knihovně a dalším potřebným. Velký dík patří 
našemu externistovi panu Karlu Jandovi, kte-
rý zajišťuje výrobu po technické stránce.

CHARITATIVNÍ BĚH TROCHU 
JINAK ANEB BĚŽÍME PRO 
KRALUPSKÉ ZÁCHRANÁŘE
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos 
poběžíme běh pro dobrou věc. Bohužel le-
tos nemůžeme všichni běžet společně, a tak 
jsme vymysleli Běh trochu jinak. Pravidla jsou 
následující:
Poběžíme v termínu od 16. 5. do 24. 5. 2020, 
ale každý sám.
Délka běhu i místo je jen na vás. Nemusíte 
běžet, jděte se třeba jen projít do přírody.
Registrace bude možná přes událost na 
Facebooku DDM (Běh trochu jinak), zde stačí 
potvrdit vaši účast, nebo poslat e-mailem na 

info@ddmkralupy.cz (zde stačí napsat jméno 
a počet účastníků, kteří poběží).
Zaslat startovné v min. výši 100 Kč za osobu 
na transparentní účet 
č. 000000-5456909389/0800, do zprávy 
pro příjemce napište BĚH TROCHU JINAK.

Budeme rádi, když nám budete zasílat fotky 
a časy z vašich běhů.
Pojďme společně podpořit Záchrannou služ-
bu samaritánů v Kralupech nad Vltavou.
Výtěžek bude použit na regeneraci a relax 
kralupských záchranářů, kteří bojují v 1. linii.

PORTÁL NÁPADŮ  
A NÁMĚTŮ MÍTKAMJÍT
Dům dětí a mládeže Kralupy se mezi prvními 
zapojil do aktivity Sdružení pracovníků DDM 
ČR, které připravilo portál Mítkamjít (www.
mitkamjit.cz). Prostřednictvím tohoto portálu 
sdílejí DDM z celé České republiky kreativní 
náměty a nápady z jejich činnosti (výtvarné, 
sportovní, taneční, multimediální, …). Kralup-
ský DDM v rámci tohoto portálu publikoval již 
téměř třicet námětů.

NOVÁ RUBRIKA  
NA WWW.DDMKRALUPY.CZ
Vzhledem k aktuální situaci, kdy děti zůstá-
vají doma a rodiče hledají nápady a tipy pro 
jejich smysluplné zabavení, jsme se rozhodli 
poskytnout rodičům a dětem zdroj kreativ-
ních námětů od našich pedagogických pra-
covníků a lektorů. V rámci našich webových 
stránek jsme tak nově zavedli sekci Kreativ-
ní nápady pro období karantény. Děti a ro-
diče zde naleznou řadu námětů a podkla-
dů k aktivitám v různých oblastech (sport, 
tanec, malování, keramika, multimédia, …). 
Všechny materiály jsou na našem webu ke 
stažení ZDARMA.

VYRAZTE RELAXOVAT  
NA ŠUMAVU!
Nabízíme volné termíny ubytování v ŠVP Mok-
rosuky (červen 2020, podzim 2020) upro-
střed krásné šumavské přírody. Pobyt si mů-
žete objednat na tel. 315 722 236 nebo na 
e-mailu spinarova@ddmkralupy.cz.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
SEIFERTOVY KRALUPY
Vzhledem k současnému nouzovému stavu 
připravujeme on-line podobu naší tradiční re-
citační soutěže. Pro bližší informace sledujte 
naše webové stránky a Facebook.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU KVĚTEN 2020

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01
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rodáci� 
Rodáci oznamují, že v důsledku pandemie do-
chází ke změnám v „Programu činnosti Spolku“. 
Pokud to okolnosti dovolí, je výlet do Třeboně pře-
ložen na čtvrtek 18. června. Přihlášky budou přijí-
mány pouze telefonicky na tel.: 728 939 510, 
kde lze zároveň získat další informace.
Členky Výboru se těší na další setkání.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v KVĚTNU 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. 

44. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2020

Činnost Kruhu přátel Prahy, z. s., je pozastavena

Rozhovor se členkou KPP paní Janou S.

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

 z důvodu vzniklé situace kolem viru covid-19. Vzhledem k tomu, že většina členů našeho spolku je 
v seniorském věku, z důvodu ochrany jejich zdraví, rušíme až do odvolání všechny akce spolku. 
Přejeme všem členům pevné zdraví. Výbor KPP

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

N aše generace nikdy nezažila situaci, 
jakou právě prožíváme. Omezení, vy-

nucená pandemií, dopadají na každého člo-
věka. Co bylo v lednu samozřejmé, je nyní 
mimo dosah. Mnozí z nás se těžko vyrovná-
vají s narušením navyklé rutiny, které na-
víc trvá už dost dlouho. Pro ty, kteří doma 
pečují o své blízké s demencí, je tento čas 
ještě těžší než pro ostatní. Vyzkoušené ži-
votní rytmy, které fungovaly, se náhle musí 
měnit, možnosti pomoci zvenčí jsou omeze-
né a mohou přijít chvíle, kdy na pečujícího 
dopadá pocit, že zůstal opravdu na všechno 
sám. Je však třeba využít všech možností, 
jež jsou nabízeny.

Nabízíme podporu domácím pečujícím, 
kteří by rádi získali informace, či si v ně-
jaké situaci nevědí rady. Obvyklá setkání 
pečujících, která pořádá organizace De-
mentia I.O.V., z. ú., bylo nyní nutné dočas-
ně pozastavit. I když se nemůžeme setkat 
osobně, pořád jsme připraveni vám pomo-
ci, jak jen to bude v našich silách.

Pokud potřebujete nějaké konkrétní in-
formace, radu nebo si třeba jen popoví-
dat, jsme tu stále pro vás na telefonu či 
e-mailu.

Nabízíme vám i možnost prohlédnout si 
na našich stránkách blog, v němž paní Mar-

kéta popisuje své vlastní zkušenosti. Nalez-
nete jej na adrese http://dementia.cz/blog/.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Veronika Maslíková,  

koordinátorka neformální péče,
telefon: 725 923 181,

e-mail: kralupy@dementia.cz.

Nejste v tom sami
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80 let

Anežka Koutná

Helena Hřebíková

PhDr. Libuše Robková

Karel Kettner

Vladimír Umlauf

Olga Horáková

85 let 

Erich Fischer

Ing. Karel Hurdík

Milan Šlégl

Ing. Vlastimil Penc

Zdenka Ponomarevová

90 let 
Jaroslava Maříková

Vlastimil Štefan

92 let

Věra Pařízková

Anna Hlinovská

Růžena Lachmannová

Hana Dočekalová

93 let 
Josef Krumpholc   

Olga Bansethová

94 let Ladislav Tecl

95 let Jiří Kandler

Co pro Vás znamená současná situace?
Jsem opatrná, dodržuji všechna doporučení a vyhýbám 
se osobním kontaktům.

Jak Vám nouzový stav změnil Váš zaběhlý život?
Můj zaběhlý život se výrazně nezměnil, jen omezuji 
osobní kontakty, chodím nakupovat ve vymezeném 
čase pro seniory a nosím roušku.

Jak si nahrazujete výlety s KPP, když se nemo-
hou konat?

Do Prahy nejezdím ani sama, chodím na vycházky do 
přírody v okolí Kralup.

Jak si vyplňujete volný čas v době omezení?
Bydlím v domku se zahrádkou, tak pracuji na zahrádce 
a chodím na dlouhé procházky, samozřejmě s rouškou.

Co byste doporučila ostatním seniorům pro za-
chování pohodové mysli?
Určitě být aktivní, chodit na procházky, hodně číst nebo 
něco vytvářet a věřit, že brzy bude lépe.

SVOZ BIOODPADU  
Z BIOPOPELNIC V ROCE 2020

1x za 14 dní ve středu (sudý týden) 

Květen 13., 27.

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

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 

24. 3. Jiřina Cihlářová 84 let

25. 3. Antonín Justra 76 let

30. 3. Libuše Bartůšková 99 let

29. 3. Milan Šultys 63 let

1. 4. Marie Novotná 81 let

7. 4. Aladár Dunka 60 let

13. 4. Bohumil Urban 89 let

20. 4. Josef Kopáč 82 let

vzpomínky� 
Dne 20. května by se dožila paní 
LIBUŠE BARTŮŠKOVÁ krásných 99 
let. Bohužel nás před měsícem navždy 
opustila. S láskou vzpomíná sestra 
Květa s rodinou.

inzerci objednávejte na
inzerce@mestokralupy.cz

} HLEDÁME učitele/ učitelku 1. stupně, mož-
no i na zkrácený úvazek. Nástup srpen 2020. 
Jsme malá škola rodinného typu jen s 1. stup-
něm. V případě zájmu volejte na tel.: 607 769 
001 nebo pište na e-mail zskpy28rijna@cen-
trum.cz.

} PRONAJMU dlouhodobě od července 2020 
slunný zrekonstruovaný byt 3+1 v Kralupech nad 
Vltavou. Byt se nachází ve 3. patře zděného domu 
v lokalitě u gymnázia. Součástí bytu jsou i spo-
lečné prostory půdy, dvorku a sklepa. Byt je ide-
ální pro rodinu s dětmi. Nájemné činí 15 000 Kč 
včetně poplatků. Tel.: 775 946 368

soukromá inzerce� 

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

■  V Kralupech nad Vltavou fungují 
dva domy s pečovatelskou službou 
(dále jen DPS), ve kterých bydlí 125 
seniorů. Sociální služby města sídlící 
v DPS se rovněž starají o dalších 100 
klientů žijících ve svých vlastních 
bytech ve městě.  

V domech s pečovatelskou službou jsme 
uplatnili požadavky související s nou-

zovým stavem. Omezili jsme kontakt na-
šich klientů s rodinami a návštěvami. Pro 
naše seniory tak obstaráváme nákupy a lé-
ky, abychom minimalizovali případnou ná-
kazu.

 Město nám zajišťuje ochranné pomůc-
ky a dezinfekční prostředky. Pravidelně 
nám přiváží z kontaktního místa ochran-
né prostředky, které rozděluje Krajský úřad 
Středočeského kraje. Jsme v kontaktu s ve-
dením města a v případě potřeby nám je 
vždy vyhověno. Také kralupské firmy nám 
dodávají ochranný a dezinfekční materiál. 
Ozvalo se nám rovněž mnoho dobrovolníků 
z řad občanů Kralup nad Vltavou, i jejich 
pomoc stále využíváme.

 V prvních dnech nouzového stavu byl 
všeobecný nedostatek ochranných pro-
středků, ale záhy nás Farní charita a Měs-
to dostatečně zásobovaly, a tak jsme mohli 
seniorům nejen z DPS, ale i z řad občanů 
města, roušky poskytovat.

 Obyvatelé DPS mají k dispozici zahra-
du u pečovatelského domu, kde mohou při 
pěkném počasí posedět v altánku, dále je 
zde sportovní vyžití na cvičebních strojích 
speciálně vyvinutých pro seniory.

 V době pandemie je velké nebezpečí prá-
vě u seniorů, jež spočívá v tom, že zdravotní 
stav seniorů a odolnost jejich organismu 
není na takové úrovni, aby mohl úspěšně 
vzdorovat virové nákaze covid-19.

MIROSLAVA BERITOVÁ, 

ŘEDITELKA PO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Jak se nyní žije klientům DPS?
Blanka Ch. „Jelikož se nemůžeme setkat 
s rodinou, je to takové smutné. Prohodíme 
jen pár slov, když nám některý člen rodiny 
přiveze nákup. Jinak trávím hodně času 
čtením, občas něco ušiji, kreslím. Dělám to, 
na co bych jindy neměla čas. Ale celkově je 
to pro mě už dlouhé. Když mohu jít ven, jdu 
si sednout na lavičku a popovídat si s ostat-
ními, určitě nesedím celý den u televize.“

Jana Š. „Když cokoli potřebuji, tak mi 
to děvčata odsud přivezou. Všichni jsou 
velice ochotní, dokonce za mnou přijede 
i sestřička z Mělníka, aby mi udělala od-
běry krve, které jsem měla domluvené. Ale 
už aby to skončilo. Sem tam něco udělám 
doma, ale za nějakou chvíli už není ani co 
uklízet. Hned je veselejší, když se alespoň 
na chvíli můžu potěšit s vnoučaty.“

Miluše F. „Ze začátku jsem si vůbec ne-
dokázala představit, že celá situace bude 
trvat tak dlouho a že postihne celý svět. 
Abych se zaměstnala, snažím se číst a cvi-
čit v areálu DPS. Někdy také vyrazím na 
procházku kolem řeky s hůlkami. Všechny 
pečovatelky jsou velice ochotné, starají se 
o nás, umožňují nám brát si obědy. Nejbliž-
ší rodina žije v Roudnici, ve spojení tedy 
zůstáváme pouze telefonicky.“

Péče o seniory v DPS 
v době koronaviru
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NATÁLIE TINTĚROVÁ 
9. třída, ZŠ Komenského

Povídání v bodech
DOMÁCÍ UČENÍ Většinou si plánuji úkoly podle rozvr-
hu, který si vytvářím na základě počtu úkolů, jež nám 
učitelé zveřejňují každou středu na webových stránkách 
školy, nebo se řídím daty odevzdání, abych úkol stihla 
poslat v zadaném termínu. Organizace mi nedělá pro-
blém. Občas je doma těžší najít ten správný klid na uče-
ní, ale vždy to zvládnu. Úkoly do školy dělám ráno, když 
mám hotovo, připravuji se na přijímačky.

KOMUNIKACE S UČITELI Úkoly mi připadají jednodu-
ché, je to skoro stejné zadání, jaké jsme dostávali při 
normální výuce. U některých předmětů mi však chybí 
výklad. Učitelé ale prostřednictvím e-mailu odpovída-
jí na dotazy během dne, jen zřídkakdy odpoví později. 
Hodnocení je mírnější, což mi nevadí, ale rozhodně to 
nejsou známky zadarmo. V naší škole se k výuce na dál-
ku používají např. MS Teams nebo YouTube streamy. Je 
škoda, že se nepoužívá víc streamovacích aplikací, kde 
bychom mohli s učiteli komunikovat okamžitě.

CO MI SCHÁZÍ Z předmětů mi nejvíce chybí dějepis a ja-
zyky. Schází mi spolužáci i kamarádi, se kterými si obvyk-
le jen tak povídám na chodbě. Díky sociálním sítím a on-
-line hodinám zůstávám alespoň touto cestou v kontaktu 
se svými kamarády. Občas se mi zasteskne i po vtipných 
poznámkách učitelů :-D. Druhé pololetí jsme měli naplá-
nované skoro do detailu. A teď přijdeme o tolik exkurzí, 

výletů a vzpomínek. Hrozně mě to mrzí. Nikdy jsem si ne-
myslela, že bych o tohle mohla přijít, ale je to tady.

NERVOZITA Z PŘIJÍMAČEK Hlásím se na gymnázia 
do Prahy. Na Zatlanku a na Akademické gymnázium 
Štěpánská. Jsem nervózní, protože přesně nevím, kdy 
vůbec přijímačky budu mít a jakým způsobem budou 
probíhat. Vím jen to, že přijímačky budou mít jen je-
den termín, což mi osobně přijde jako omezení. Tento 
rok bude pro deváťáky a maturanty víc stresující než 
obvykle.

JAK CELKOVĚ VNÍMÁM SOUČASNOU SITUACI Tato si-
tuace je vážná a neměla by se dle mého pohledu zbyteč-
ně porušovat opatření, jinak to tu s námi bude o to déle. 
To, že máme zůstat doma, je to nejmenší, co můžeme dě-
lat. Určitě nejsem jediná, které občas leze na nervy být 
doma. Proto často vyrážím na brusle nebo na vycházku. 
Díky tomu, že bydlím na vesnici, mohu trávit svůj volný 
čas venku, kde pomáhám s péčí o naše koně a s prací na 
zahradě. Je to krásné odreagování od toho všeho, co se 
děje. Naštěstí se už ale některá opatření uvolňují, a my 
deváťáci se tak alespoň na chvíli do školy opět podíváme. 
Už se těším, až se naše životy vrátí do normálu :-).

ADÉLA JANŮRKOVÁ
9. třída, ZŠ Václava Havla

Dopis panu řediteli
Dobrý den, pane učiteli,
musíte být zvědavý, jak se v době koronavirové mají 

Vaši žáci a zda stále žijí. Rozhodla jsem se Vám na-
psat, abyste si dokázal představit, jak probíhá můj 
den. Krátce Vám ho popíšu. Budík mám vždy nařízený 
na osmou hodinu. Převléknu se a jdu ven na zahrádku, 
kde každé ráno cvičím ranní jógu. Dále je na mém se-
znamu vydatná snídaně. Uvařím čaj pro celou rodinu 
a dám špinavé nádobí do myčky. Podívám se na skola-
online.cz a snažím se vyplnit zadané úkoly. Když něja-
ké úkoly nepochopím, napíši nebo zavolám spolužač-
kám a společnými silami se snažíme přijít na správné 
řešení. Naobědvám se a dám si hodinku pauzu. Po 
přestávce si jdu zacvičit cvičební plán od našeho tre-
néra. Snažím se cviky dělat poctivě, ale někdy jsou na 
mě až moc náročné. Když už mám vše do školy hotové, 
zbytek dne mám volný. Hraji si s mladší sestrou nebo 
s mými psy. Tohle je můj každodenní program. Cel-
kem nudný den, ale dá se nějak vydržet. Doufám, že 
si budu moci brzy sednout za školní lavici. Chybí mi 
kamarádi, učitelé a dokonce i testy. Ten typický stres 
při testech, kdy nevíte, zda to má být y nebo i, 524 ne-
bo -524, jedno n nebo dvě nn. Kamarádi, se kterými 
si můžu v klidu popovídat, trapné vtípky od některých 
spolužáků, učitelé a jejich výklad, školní jídelna, v níž 
se vždy dobře najíte.

Nikdy by mě nenapadlo, že se mi bude stýskat po 
škole. Až když něco ztratíte, zjistíte, že to pro vás bylo 
důležité. Přesně tohle je pro mě základní škola. Ško-
la, do které chodím velmi ráda. Poznala jsem se tu se 
spoustou nových lidí. Nedokážu si představit, že už neu-
vidím všechny spolužáky pohromadě a učitele.

Provozují tzv. streamy, tedy vyučují živě, natáčejí svoji 
výuku i ke zpětnému zhlédnutí, digitální komunikaci 

posunuli od běžných e-mailů na využívání nejrůznějších 
aplikací, např. Skype, Microsoft Teams, WhatsApp atp.  
Vyučující jsou rovněž v blízkém kontaktu se žáky i jejich 
rodiči prostřednictvím sociálních sítí. 

Školy se svými žáky taktéž využívají prostředí tvz. 
Školy OnLine, školní systém Bakaláři, dobře dostupný 
je i projekt Umíme to. Do vzdělávání dětí se zapojila 
i celoplošná média,  např. pořad UčíTelka vznikl jako re-
akce na uzavření škol, i díky nemuž děti prohlubují své 
znalosti. 

Přinášíme to nejzajímavější  z vyjádření a rozhovorů, 
které Zpravodaji poskytli oslovení ředitelé v souvislosti 
s uzavřením škol, fungováním výuky na dálku a hodno-
cením žáků či přípravou na maturitu i přijímací řízení. 
Rozhovory a ostatní příspěvky v jejich plném znění na-
leznete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

MICHAELA GLEICHOVÁ
ředitelka ZŠ Gen. Klapálka

Jaké metody vyučování se Vám osvědčily jako nejúčin-
nější? 
Myslím, že on-line lekce jsou oblíbené. Díky nim se 
nejen vyučuje, ale pečuje se i o jakousi psychickou po-
hodu dětí, mohou si s paní učitelkou (panem učitelem) 

popovídat nejen o školních záležitostech. To je v období 
karantény určitě neméně důležité jako výuka samotná. 
Asi nejnáročnější by bylo, pokud bychom vše „hodili“ 
jen na rodiče.

Jsou dle vás vládní opatření týkající se škol smyslupl-
ná? 
Chápu, že opatření musela být přísná. Jsem ale zastán-
cem i uvolňování opatření. Kroky vlády mi připadají 
nekoncepční, jako bychom byli v závěsu epidemiologů 
bez konkrétních a jasných instrukcí MŠMT. V podstatě 
je odpovědnost převedena na ředitele škol a ti si musí 
poradit dle svého vlastního vědomí  a svědomí v rámci 
dodržování vládních opatření.
Podporuje stát školy dle Vás dostatečně?
Připadá mi, že zveřejněné pokyny a doporučení minis-
terstva přicházejí se zpožděním. Mezitím si sami musí-

me s chodem školy poradit. Pro pomoc se můžeme ob-
rátit na Město jako našeho zřizovatele.

Kdy by dle Vás mělo opravdu smysl školy opět otevřít?
Já jsem zastáncem otevření škol v původně avizovaném 
termínu. Ulehčili bychom tak situaci především rodi-
čům a obnovili sociální život dětí. I učitelé jsou jen lidé 
a nemohou takové tempo a nároky, jaké na ně klademe, 
dlouho vydržet.

DAGMAR KUZNÍKOVÁ
ředitelka ZŠ a MŠ Třebízského

Všichni jsme se ocitli na jedné lodi, všichni musíme po-
užívat digitální technologie, takže se učíme za pochodu 
a daří se nám to ve většině. Využíváme notebooky, po-
čítače, tablety, chytré telefony, uskutečňujeme video-
konference, natáčíme videa nebo je sdílíme. Při posí-
lání práce učitelé respektují denní rozvrh třídy a stanoví  
také dobu, kdy musí být úkol splněn. Navíc průběžně 
vidí, kdo úkol již zpracoval a komu se nedaří, a může to 
tak koordinovat. To vyžaduje celodenní on-line připoje-
ní pedagoga a určitě to není jednoduché, jak by se na 
první pohled zdálo. Domácí práci hodnotíme pouze for-
mativně, žáky spíše pozitivně  motivujeme a případné 
výkyvy řešíme  domluvou s rodiči.

OČIMA ŽÁKŮ ZŠ

VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

■  Žáci druhého stupně ZŠ už zdaleka nejsou děti. Jak se dospívající vypořádávají se současnou situací, jak ji vidí 
a s jakými běžnými starostmi se musejí potýkat? Přinášíme dva osobité pohledy žákyň kralupských základních 
škol.

■  Základní i střední školy najely na tzv. distanční výuku. Kralupské školy, na které jsme se obrátili, využívají 
dostupné a ověřené způsoby výuky na dálku a on-line výuku. 
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JIŘINA HEREINOVÁ
ředitelka ZŠ Komenského 

Co si myslíte o tom, že by se 25. května mohli do škol 
vrátit pouze žáci 1. stupně a to rozdělené do skupin po 
max. 15. Děti by dle plánu týkajícího se rozvolňování 
opatření představený vládou 14. dubna měly přijít do 
škol s rouškami, povinně je nosit ve společných pro-
storech školy, ve třídách dle rozhodnutí učitele. Do-
kážete si již nyní představit, jak to bude organizačně 
náročné? 
Do 25. 5. je ještě daleko a vše se může vzhledem k vývo-
ji situace s šířením koronaviru ještě změnit. Zatím moc 
informací z MŠMT nemáme, bude pravděpodobně na 
vedení škol, jak si s organizací výuky poradí. Rozhodně 
to nebudeme mít jednoduché. Učitelé 1. stupně budou 
dopoledne pracovat se skupinou dětí, která bude do-
cházet do školy, odpoledne budou pracovat distančně 
s těmi, co zůstanou doma. Pokud počet dětí ze třídy 
ve škole přesáhne 10, víc jich vzhledem k prostorovým 
podmínkám ve třídě/ ve skupině nezrealizujeme, zna-
mená to práci ještě pro nějakého kolegu, který bude 
učit druhou skupinu. Zřejmě se to bude týkat asistentů 
nebo vyučujících výchov, protože ti ostatní dál povedou 
distanční vyučování pro žáky 2. stupně. Budeme muset 
zorganizovat střídání skupin ve školní jídelně tak, aby 
se tam nepotkávaly, zajistit dostatek vychovatelek (to 
bude asi velký problém), zajistit časté dezinfikování 
všech prostor školy, zajistit měření teploty žákům při 
vstupu do školy, zkontrolovat, zda mají alespoň dvě 
roušky, zamezit vstupu dospělých do školy. Bude muset 
být zorganizán systém předávání dětí z družin bez vstu-
pu rodičů do budovy. Myslím, že toho nastane ještě víc. 
Bude nutné, abychom včas věděli, kolik dětí nám přijde 
a podle toho se zařídili. Neumím si představit, že si to 
někdo rozmyslí dodatečně a bude chtít, aby jeho dítě 
nastoupilo, když se skupiny nesmí mísit. Ale budeme se 
s tím muset nějakým způsobem poprat. Jen doufám, že 
to nepřinese víc škody než užitku.

MARTIN LUKSÍK
ředitel ZŠ Václava Havla

Důležitá je pro nás i zpětná vazba od rodičů žáků na roz-
sah a způsob výuky. Klasické známkování jsme vlastně 

úplně opustili. Zůstaly jen jedničky a dvojky, které potěší 
každého žáka a dále slovní zhodnocení průběhu vzájem-
né spolupráce a výsledků. O uzavírání známek na závě-
rečné vysvědčení opravdu nyní nejde. Bavíme se o zá-
věrečném hodnocení. Situace je pro všechny účastníky 
vzdělávacího procesu nová – jiná, a tomu musí odpovídat 
i jiný způsob hodnocení. Formativní hodnocení dokáže 
práci žáka v těchto podmínkách vystihnout daleko přes-
něji. Navíc všechny předměty dnes ani nevyučujeme a ne-
doporučujeme k nim žádné přípravy. Přijde mi jako ne-
smysluplné z činností, při kterých se děti od učení a nejen 
od učení odreagují, dělat povinnost. Namalovat si obrá-
zek, něco vystřihnout, vytvořit dárek, zazpívat si nebo si 
zacvičit musí být radost. Sám naše žáky v odpoledních 
hodinách potkávám. Jezdí na kolech, koloběžkách, na 
bruslích nebo se jen prochází. Takže sportují a tady je 
musím pochválit, nosí nasazené roušky.

DAGMAR BINKOVÁ
ředitelka SOŠ a SOU 

Víte již, jak bude probíhat přijímací řízení na Vaši ško-
lu?
Ještě neznáme ani termín, ani podmínky, za nichž se 
přijímací zkoušky do maturitních oborů budou konat 
(Pozn. red. Odpověď byla poskytnuta k datu uzávěrky 
KZ, tj 22. 4.). Víme jen, že státní přijímací testy z češtiny 
a matematiky proběhnou jen v jednom termínu. Před-
pokládám, že organizace bude stejná jako loni. Po ob-
držení výsledků testů z Cermatu ukončím přijímací říze-
ní, zveřejním seznam přijatých uchazečů do maturitních 
oborů a přijatí uchazeči odevzdají do 5 pracovních dnů 
zápisový lístek. Při nenaplnění kapacity budu vypisovat 
další kola přijímacího řízení. To se týká i tříletých učňov-
ských oborů s tím rozdílem, že první kolo přijímacího 
řízení je již uzavřeno.

Jaká další negativa a naopak i pozitiva současná si-
tuace přináší? 
Kromě přerušené výuky stoplo uzavření školy i celou 
řadu plánovaných  mimoškolních a projektových akti-
vit, např. festival virtuální reality, zájezd žáků do Ang-
lie, sportovní dny, aktivity z projektu Šablony II pro SŠ, 
exkurze, přednášky, výstavy, přípravné kurzy apod. Na 
druhou stranu, situace, ve které jsme se nyní ocitli, je 

pro nás velkou výzvou. Jako učitelé jsme byli nuceni za-
čít pracovat úplně odlišným způsobem, než jsme byli 
celý život zvyklí. Museli jsme se naučit využívat různé di-
gitální technologie a metody on-line výuky, což se nám 
v budoucnu jistě i v prezenční výuce bude hodit.

ŠKOLKY NADÁLE 
VZDĚLÁVAJÍ

■  Mateřské školy nebyly zavřeny 
v důsledku vládních opatření. Tedy 
ne tak doslova, zavedená opatření 
vedoucí zabránění šíření koronaviru 
ovlivnila počty dětí ve školkách, 
které po dohodě s řediteli město 
jako zřizovatel uzavřelo. Ovšem ani 
MŠ ve vzdělávání dětí nezahálelo.

DAGMAR KUZNÍKOVÁ
ředitelka ZŠ a MŠ Třebízského

Metoda distančního vzdělávání jen těžko nahradí osob-
ní a citlivý přístup učitelky k dítěti. Přesto se snažíme 
alespoň radou a inspirací motivovat rodiče k vytváření 
podnětného prostředí pro děti.

Nabídli jsme jim odkazy na webináře, různé dětské 
stránky a weby, dětské písničky, grafomotorické listy, 
pracovní listy podporující matematickou představivost, 
pohádkové knížky a naše doporučení při práci s před-
školáky. Inspirace pro rodiče hledáme na webových 
stránkách určených dětem, při vysílání České televize 
nebo s využitím archivu ČT a ČT EDU – sekce Předškolá-
ci a v dostupné literatuře. 

Rodičům rovněž pravidelně voláme, abychom neztra-
tili s dětmi kontakt.

PAVLA KICKOVÁ
ředitelka MŠ Dr. E. Beneše

Naše školka přerušila, na základě rozhodnutí zřizova-
tele, svůj běžný provoz dne 17. března 2020 a v ten 
samý dne nabídla na svých webových stránkách pro-
jekt „Učí Školka“. Mateřská škola, jako součást vzdě-
lávací soustavy, nese zodpovědnost za předškolní 
vzdělání, které je důležitým článkem tohoto systé-
mu. A to nejen proto, že ze zákona povinně vzdělává 
všechny děti v posledním ročníku před zahájením 
povinné školní docházky. Z těchto důvodů nabídla 
dětem a rodičům předškolní vzdělávání distanční for-
mou. Prostřednictvím webových stránek se pokusila 
předat náměty, nápady, básničky, písničky, návody na 
výrobu a pracovní listy, co a jak dělat s dětmi, když 
nemohou chodit do školky.

www.msbenese.cz/stranka-uci-skolka-39
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■  Přinášíme vám rozhovor  
s Adamem Hájkem, stále aktivním 
hráčem, trenérem mužů a členem 
nejužšího vedení domácího ragbyo-
vého klubu Kralupy nad Vltavou. 

Váš klub nedávno změnil vedení, v jaké kondici 
se momentálně nachází?
Rugby Club Kralupy je v současné době 
finančně stabilizovaným klubem, což byl 
první a nejdůležitější krok vedoucí k další-
mu rozvoji a fungování klubu. Struktura ve-
dení sportovního klubu doznala výrazných 
změn. Došlo ke zprůhlednění jednotlivých 
kompetencí a zároveň přišly i výrazné per-
sonální změny. Těmito kroky jsme se, jak 
věříme, stali důvěryhodnými partnery pro 
jednání s právními subjekty i se zástupci 
partnerského města. Potěšující je v součas-
né době zvýšený zájem ve věkových katego-
riích 6–12 let. Naopak Achillovou patou je 
ubývající počet hráčů v dospělé kategorii. 
Zvrátit tento stav je dalším z našich postup-
ných cílů. Napomoci tomu může i vybudo-
vaná tradice zápasů se zahraničními klu-
by z rugbyových velmocí, jako jsou Anglie, 
Irsko, Francie a Nový Zéland. Souběžně 
s těmito událostmi provádíme rekonstrukci 
nově získané klubovny a rekonstrukci sys-
tému závlahy, ukončena byla i revitalizace 
travnaté hrací plochy. Rovněž se finalizuje 
studie proveditelnosti pro další sportoviště 
v areálu mikovického hřiště.

Máte za sebou opravu hracího povrchu
Bylo jen otázkou času, kdy si po deseti letech 
užívání řekne naše travnatá plocha o dů-
kladnou revitalizaci. Zákazy zalévání v let-

ních dobách sucha tuto potřebu urychlily. 
Proto byla na letošní brzké jaro naplánovaná 
finančně náročná akce obnovy travnaté plo-
chy, kterou jsme si mohli dovolit vzhledem 
k finančním rezervám, jež vznikly díky do-
tacím od partnerského Města Kralupy nad 
Vltavou. Rovněž je to díl splátky více než 
přívětivého nájmu za minulé období vůči 
Kralupské sportovní, s. r. o. Samotná revi-
talizace probíhala od 19. 3. do 30. 3. 2020. 
Veškeré práce prováděla na smlouvu odbor-
ná firma, za dodržení nejpřísnějších bezpeč-
nostních opatření vyplývajících z aktuální 
situace v naší republice.

Jak proces revitalizace plochy vypadal?
Revitalizace byla zahájena sebráním ne-
čistot, listí a nízkou sečí. Poté byla plocha 
pročesána s následným sběrem vyčesaného 
materiálu. Na hlavní fázi revitalizace trav-
naté plochy hřiště v Mikovicích nastoupila 
těžká a výkonná technika. Celá plocha by-
la v několika směrech prořezána, do řezů 
doseto travní semeno, které bylo zakryto 
zpět zeminou a dohnojeno. To vše multi-
funkčním diskovým strojem „Rapid Turf“. 
Následně byla celá plocha provzdušněna 
technologií propichováním – strojem Ver-
tiDrain. V posledním kroku došlo k zapís-
kování celé plochy hřiště s následným zata-
žením ocelovou sítí.  Tím byl ukončen celý 
postup obnovy. Nyní nezbývá než zalévat 
a doufat, že nám příroda bude nakloněna 
a hřiště se opět zazelená.

Jak se mimořádný stav v naší zemi prokreslil 
do přípravy ragbistů?

Mimořádný stav a vládní opatření s ním 
spojená měly na přípravu rugbistů fatál-
ní dopad. Zákaz hromadného pohybu na 
venkovních sportovištích přišel přesně 
v okamžiku, kdy jsme začali trénovat her-
ní fáze.  V současné době udržuji hráče ve 
stavu fyzické připravenosti naplánovanými 
individuálními cvičeními, které předávám 
on-line. Propad v taktické a herní doved-
nosti však bude citelný. Výpadek tréninku 
se nedá individuálním cvičením nijak na-
hradit. V současné době nejsme bohužel 
schopni kvůli neprůhlednosti koncepce 
a nejasným vyjádřením vládnoucí garni-
tury stanovit alespoň přibližné datum, kdy 
budeme vpuštěni na hrací plochu. Máme 
tedy připraveno několik variant tréninko-
vých plánů pro různé verze uvolnění situ-
ace.  Jisté je, že kontakt nám již všem moc 
chybí! Od nejmenších hráčů až po dospělé.

Co chystáte pro nejbližší měsíce pro Vaše čle-
ny, mám teď na mysli po sportovní stránce?
Co se bude dít v příštích měsících je i zá-
vislé na rozhodnutí vlády. V manažerské 
rovině jsme každopádně ve fázi usilovných 
jednání o překládkách termínů meziná-
rodních a celorepublikových turnajů, které 
jsme měli v Kralupech pořádat. Rovněž se 
snažíme přeložit několik domluvených me-
zinárodních zápasů, které již měly pevné 
termíny. Nechceme naše fanoušky ani naše 
hráče připravit o tyto nevšední zážitky. Ve 
frontě rovněž čekají dětské a dorostenecké 
turnaje a pevně věřím, že ani o ty nebudou 
naše naděje ochuzeny. JINDŘICH KOHM

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

ROZHOVOR s... Adamem Hájkem, členem vedení RC Kralupy nad Vltavou

Ragbisté zvelebují své zázemí 
a věří v brzký návrat na hřiště
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V jaké pozici a s jakými vizemi jste do Kralup 
nastoupil a s jakými skončil?
Do kralupského hokeje jsem nastoupil 
v srpnu 2015 na pozici trenéra mladšího 
dorostu. Dostal jsem pod ruce ročník 2001 
a hráli jsme nově vzniklou ligu mladšího 
dorostu. Za pět sezón jsme s týmem dosáh-
li řady zajímavých met, když jsme v sezó-
ně 2016–2017 hráli o postup do extraligy 
mladšího dorostu, bohužel nám to o chlup 
uteklo. V další sezóně 2018–2019 jsme přes 
starší dorost a později regionální ligu juni-
orů postoupili do REDSTONE extraligy ju-
niorů. Skončili jsme na 2. místě nadstavbo-
vé skupiny, kam jsme se pracně probojovali 
a přivedli do Kralup tuto kvalitní soutěž. Ve 
své poslední sezóně 2019–2020 jsem měl 
možnost mužstvo vést v REDSTONE ex-
tralize. Jako nováčci jsme vyhráli základní 
část soutěže a ve čtvrtfinálovém play-off se 
Šumperkem jsme padli po velké bitvě 2:3 na 
zápasy. Takže od prvního okamžiku, tedy 
skromného týmu v lize mladšího dorostu, 
jsme to dopracovali do extraligy juniorů, 
kde jsme hráli horní příčky a pak play-off. 
V této pozici jsem v Kralupech i skončil 
a doufám, že David Švagrovský, můj kole-
ga, na tuto práci naváže a bude ji dělat ještě 
lépe než moje maličkost.

Jak byste stručně popsal svou kralupskou 
sportovní misi?
Bylo to něco neuvěřitelného. Za ty roky 
jsem si zde vytvořil řadu přátel a narazil 
na skvělé lidi. Věřím, že s některými hráči 
týmu zůstaneme kamarádi na celý život. 
S klukama jsem strávil téměř každý den 
pět let, což v tomto věku, kdy jsou v puber-
tě a řeší různé věci a nástrahy života, není 
vůbec jednoduché. Prošli jsme řadu těž-
kých bitev, a to nemyslím jen ty hokejové, 
ale především právě ty životní. Hokejové 
úspěchy se poté dostavily jakoby samy. Měli 
jsme výbornou partu v kabině, hráči, kteří 
k nám přicházeli, sem chodili rádi, bavilo 
je to. A to bylo cílem mého angažmá v Kra-
lupech, aby kluci měli z hokeje radost, a to 
se v 90 % povedlo.

Na co jste opravdu hrdý?
Na to, že řadě kluků se povedlo ukázat ces-
tu, jak v hokeji a životě pokračovat dál. Do-
volím si tvrdit, že jsem svojí pracovitostí 

nakazil spoustu svěřenců, kteří pokračují 
v trenérském životě v kralupském klubu, 
a jelikož jsou hodně pracovití, věřím, že za 
nějaký čas budou mířit i výš. Spousty kluků 
jsme udrželi u sportu, povedlo se, aby pře-
klenuli těžké období, a dovedu se tvrdit, že 
některým jsem svým způsobem zachránil 
život. Zní to tvrdě, ale kdo ví pravdu a zná 
ty příběhy, tak ví, že to tak je. Na to jsem 
opravdu pyšný, nikoli na hokejové výsledky 
a čísla, to stavím na vedlejší kolej.

Co vše, spojeno s městem a klubem, Vám zů-
stane navždy v paměti?
Venkovní dvojzápas v čtvrtfinále v Šumper-
ku. Prohrávali jsme 1:2 na zápasy a museli 
vyhrát, aby se série dostala do Kralup. Na 
Moravě s námi bylo tak sto rodičů, příz-
nivců. Byla to nepopsatelná atmosféra na 
zápasech, úžasné. To jsem byl hrdý na naši 
práci, v jaké lize jsme, kam jsme se dostali 
a hlavně odkud jsme se tam dostali. Dále 
pak nezapomenu na pravidelné společen-
ské večery Sportovec Kralup a celkově to, 
jak sport, byť neprofesionální, spoustu lidí 
ve městě sbližoval.

Můžete připomenout, jaké nabídky jste během 
kralupského angažmá odmítl?
Nechci se o tom bavit, spíš jsem to vždyc-
ky bral tak, že je skutečně krásné, že něja-
ký velkoklub z České republiky má zájem 
o trenéra z Kralup nad Vltavou. Při vší úctě,  
když si vezmu, v jakých podmínkách jsme 
to dělali, jak jsme si odpovídající zázemí 

tvořili na koleni sami, s jakými úskalími 
a nástrahami jsme museli bojovat, bylo to 
spíše neuvěřitelné. O to víc jsem vděčný 
vedení kralupského hokeje, že každou tu 
sezónu, kdy jsem řešil budoucnost, mě ne-
chali s kluby jednat, mohl jsem tak osobně 
poznat hokejový svět a vytvořit si kontakty, 
které se pak hodily například při shánění 
hráčů do Kralup apod. Lidé ve vedení HK 
Kralupy se ke mně vždy chovali pěkně, je to 
možná rarita, ale nevzpomínám si, že by-
chom si za těch pět sezón nějak vjeli do vla-
sů. Je to neuvěřitelné. I to dokumentuje to, 
že z Kralup se mi neodcházelo lehce, pro-
tože atmosféra mezi námi tam byla skvělá.

Na jakou pozici a kam jste přestoupil?
Nastoupil jsem do klubu HC Motor České 
Budějovice. Mým úkolem bude vést tým 
juniorů-U20 a dostal jsem důvěru mít na 
starosti celou Akademii, tedy týmy od U20 
až do U15. Je to obrovský závazek a skok, 
a to v extraligovém klubu a takovém kolo-
su, jakým HC Motor České Budějovice je. 
Vážím si toho, mám k tomu respekt, ale na 
nic nečekám. I přes nástrahy covid-19 pra-
cuji intenzivně na věcech, které jdou v této 
době dělat, ať už z místa nebo přes internet. 
 
Lukáši, přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů 
v novém působišti.
Také děkuji, a to nejen za tento rozhovor, 
ale i za úžasnou práci kralupských médií 
pro sport ve městě. JINDŘICH KOHM

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

ROZHOVOR s... Lukášem Majerem, hokejovým trenérem

Z Kralup se mi neodcházelo lehce
■  Pět let se okolo hokejového trenéra Lukáše Majera točili manažeři různých českých hokejových klubů. I přes 
zajímavé nabídky zůstával věrný domácímu klubu. Po další úspěšné sezóně v REDSTONE extralize však přišla 
zřejmě životní výzva, které už z profesního hlediska nešlo odolat. Za skvělou práci pro HK Kralupy si Lukáš Majer 
zaslouží tento bilančně vzpomínkový rozhovor. 
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Kralupská sportovní esa

ANEŽKA ZAVORALOVÁ
12 let, oddíl moderního pětiboje Kralupy,  
žákyně ZŠ

Do oddílu jsem poprvé přišla v říjnu 2017. Začínala 
jsem u trenéra Jirky Babora, kde jsme měli atletickou 
průpravu. Jsem rovněž členkou plaveckého oddílu TJ 
Kralupy, kde mě trénuje Ondřej Řehounek, jemuž velmi 
děkuji za skvělou přípravu na všechny plavecké závody. 
V jedenácti letech jsem přešla do starší skupiny, tzv. 
PENTA SMALL, kde jsem již začala se střelbou. Pod vedením Honzy Dvořáka a Vero-
niky Váňové jsme začali pracovat na běžecké technice. 

TRÉNINKY:

5x týdně

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY:

1. místo ČPM Hořovice 2019
1. místo Mistrovství ČR družstva 2019
2. místo ČPM Dukla 2019
2. místo ČPM Kladno 2019, Mistrovství ČR U11
3. místo ČPM Dukla 2019
4. místo ČPM v Kralupech 2019 
4. místo ČPM Bystřice 2019 

VOLEJBAL 
družstvo kadetek (mladších dorostenek)

TJ KRALUPY, z. s.; oddíl volejbalu; Věk: 14–16 let
V sezóně 2019/ 2020 mohly mistrovské soutěže Českého volejbalového svazu za 
kadetky hrát děvčata narozena v roce 2003 a mladší. Naše družstvo bylo velmi mla-
dé, v základní sestavě byly pouze dvě hráčky ročníku narození 2003, většina hráček 
patřila věkem ještě do starších žákyň. 
Trenér: David Němec

TRÉNINKY:

Hráčky trénují 3x týdně – pondělí, středa, pátek 1,5 hodiny v tělocvičně ZŠ Gen. Kla-
pálka. O víkendech hrají zápasy a turnaje. Děvčata se věnují volejbalu převážně od 
2. třídy základní školy.

SOUTĚŽ: 

Kralupská děvčata několik let po sobě hrají v této věkové kategorii 1. ligu kadetek. 
Již v loňském roce byl dán děvčatům cíl – postup do extraligy, nejvyšší republikové 
soutěže. Tento cíl letos, díky svým výkonům a skvěle připraveným tréninkům, splnily. 
Kralupský oddíl bude poprvé ve své historii hrát EXTRALIGU. Je to pro oddíl velký zá-
vazek, ale věříme, že to společně zvládneme.

PLÁNY DO BUDOUCNA: 

Nejdůležitější bude udržet extraligu kadetek. Chtěli bychom ji mít i pro další gene-
race našich hráček, protože i naše mladší děvčata jsou velmi talentovaná a výborně 
volejbalově připravena. 
Dále se chceme pokusit vybojovat extraligu i pro starší dorostenky – juniorky a po-
stupně, jak hráčky budou odrůstat, získat také do Kralup 2. ligu žen, ta se již v Kralu-
pech v minulosti hrála. 

PROČ DĚVČATA VOLEJBAL BAVÍ?

V tomto věku je to především o kamarádkách. Děvčata spolu tráví většinu volného 
času a vznikají zde přátelství na celý život. Baví je pravidelný pohyb, potřebují ho, 
mají ho odmalička a chyběl by jim. Hráčky chodí běhat, jezdí na kole a posilují i mi-
mo tréninkové jednotky, snaží se žít zdravě. Potřebují také zápasový adrenalin, svým 
způsobem jsou na něm závislé. Volejbal je pro většinu životní styl.

STEFANIE MOŠNOVÁ
13 let, závodnice TJ KRALUPY,  
oddíl judo, žákyně ZŠ

Judu se věnuji asi 7 let, trénují mne Lucie Chytrá a Katka 
Hronová.

TRÉNINKY

3x týdně, někdy si navíc zajdu zaběhat a účastním se 
různých kempů.

ÚSPĚCHY

Každý rok se účastním patnácti až dvaceti závodů a téměř pokaždé si odvezu někte-
rou z medailí.
1. místo mezinárodní závody v Berlíně v kategorii U15 2019
2. místo Evropský pohár Budapešť v kategorii U 15 2019
2. místo hodnocení Českého poháru v kategorii U 15 2019
3. místo Přebor České republiky v kategorii U15 2019
1. místo Přebor České republiky v kategorii U13 2018 
1. místo Přebor Středočeského kraje v kategorii U13 2018
1. místo mezinárodní závody v Berlíně v kategorii U14 2018

PLÁNY DO BUDOUCNA

Chtěla bych si zvyšovat technické stupně a někdy v budoucnu získat hnědý pás a tře-
ba později i ten černý – mistrovský.  S judem bych chtěla procestovat celý svět.

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ JUDO

Judo mě baví, protože máme dobrou partu, nejen v oddíle, ale i se všemi středočes-
kými judisty, kdy se na závodech vzájemně podporujeme a pomáháme si. Tréninky 
jsou rozmanité a podpora trenérek a rodičů mě vždy nakopne. Podporu mám i ve 
své sestře Daniele. Na judu je také pěkné, že je velký důraz kladen na respekt a úctu 
k ostatním, a to i k soupeřům.

ZÁLIBY

Ráda cestuji k moři, plavu, v zimě lyžuji. Ráda čtu. A velkým koníčkem je můj pražský 
krysařík Dobby.

VZOR

Mým vzorem je určitě Lukáš Krpálek, toho asi nemusím představovat, Adam Kopec-
ký, to je závodník od nás ze Středočeského kraje z Mladé Boleslavi, který loni vyhrál 
ME i MS v kategorii kadetů, a to se zatím nepovedlo žádnému českému judistovi. 
Nesmím zapomenout ani na moji trenérku Lucku, která je rekordmankou v počtu 
medailí z Mistrovství republiky a dosáhla i velkých úspěchů na mezinárodní scéně.

CELKOVÉ VÝSLEDKY:

2. místo v celkovém pořadí Českého poháru mládeže 2019, kategorie U11
13. místo v celkovém pořadí Českého poháru mládeže 2018, kategorie U11

PLÁNY DO BUDOUCNA 

Ráda bych se v letošním roce opět chtěla umístit co nejlépe v celkovém pořadí ČPM 
a udělat si nějaké osobní rekordy. A úplně do budoucna se třeba dostat na Světový 
pohár. 

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ MODERNÍ PĚTIBOJ

Líbí se mi tento sport, protože je všestranně zaměřený. Když jsem do oddílu přišla, 
netušila jsem, že tu bude tak přátelský kolektiv, všichni mě hned mezi sebe přijali. Ze 
všech disciplín mám nejraději běh a už se těším na koně. Jsem ráda, že jsem v tomto 
oddíle a že je tu vždy o zábavu postaráno.
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Společnost PST CLC, a. s., hledá pro své 
logistické centrum v Úžicích nové kolegy

na pozice 

SKLADNÍK, VEDOUCÍ TÝMU
Stabilní zaměstnání na hlavní pracovní 

poměr, dvojsměnný provoz, víkendy volné, 
měsíční prémie, příspěvek na stravování  

a sport, 5 týdnů dovolené.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Místo výkonu práce logistický areál 
ProLogis Park DC 5/T2, Úžice 275.
V případě zájmu nám napište na  

hr@pst-clc.cz 
nebo volejte na tel.: 724 821 959.

Společnost ACRE, spol. s r.o.

sídlící na Praze 8 - Libeň přijme 
ihned flexibilní, samostatnou  

a pozitivní ženu na pozici 

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

aktivní používání PC. 
Životopisy zasílejte na

info@acre.cz.

www.ACRE.cz
 přijme na HPP či DPP 

PRACOVNÍKY 
ZAHRADNICKÉHO 

VZDĚLÁNÍ. 
Práce venku i v kanceláři 

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



30 KZ   KVĚTEN 2020  INZERCE www.kralupskyzpravodaj.cz

Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické nebo všeobecné 
vzdělání, flexibilitu, příjemné 

vystupování, zkušenosti 
s účetnictvím výhodou.

Nabízíme: práci v malém 
kolektivu, možnost osobního 

a odborného růstu v perspektivním 
oboru (s možností vykonání 

kvalifikačních zkoušek), solidní 
jednání i odměna.

Kontakt: životopisy zasílejte mailem na  
aspekt@aspekt.hm

Společnost ASPEKT HM s.r.o.,  
daňová, účetní a auditorská kancelář, 

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku 
spolupracovníka na pozici

ASISTENTKA 
DAŇOVÉHO 
PORADCE

Hledáme nočního 
hlídače na HPP.
Mzda – 100 Kč/ hod.
Požadujeme jakýkoliv invalidní 
důchod.
Tel.: 736 159 855
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