
KD Vltava pořádá tradiční KRALUPSKÝ 
MASOPUST, a to v neděli 16. února od 
11:00. Čeká na vás bohatý program.

Kralupští judisté slavili v loňském roce medailové 
úspěchy i velké kulatiny. Rovněž se stali nejlepším 
středočeským oddílem. Více informací čtěte  
na str. 27.  

Ulice Čechova dostane zbrusu nový kabát. 
Stavební práce na její rekonstrukci začnou již 
v březnu. Detailní informace naleznete  
na str. 6.
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Skatepark uspokojí náročné 
i začínající jezdce
■ Město Kralupy nad Vltavou ve svém rozpočtu na rok 2020 uvolnilo 3,5 mil. Kč na obnovu skateparku, který 
byl sice stále v provozu, a to již od roku 1999, ale nevyhovoval potřebám skateboardistů. Rekonstrukci tohoto 
hřiště zahájila fima Mystic Constructions, s. r. o., již začátkem ledna. Jeho otevření se při dobrých klimatických 
podmínkách předpokládá na přelomu dubna a května.

N ávrh skateparku byl při 
vypracování projektové 

dokumentace odbornou spo-
lečností konzultován s místní-
mi jezdci, kteří park využíva-
li nejčastěji. Na základě jejich 
požadavků byl vypracován 
koncept odpovídající „uliční-
mu prostředí“, tzn. zábradlí, 
schodiště a nižší překážky. 
„Díky vzájemné spolupráci by 
toto místo mělo splňovat veš-
keré předpoklady pro výkon 
boardových a jiných sportů,“ 
konstatuje stavební dozorčí 
Jan Novotný z odboru realiza-
ce investic a správy majetku. 
Tiskový mluvčí MěÚ jeho slo-
va doplňuje: „Snažili jsme se jít 
naproti především lidem, kteří 
o skatepark stáli a pravidelně 
ho navštěvovali. Zároveň jsme 

ale chtěli, aby jeho součástí 
byly i překážky pro menší dě-
ti. Možná se i díky tomu nějací 
další mladí rozhodnou pro ten-
to druh sportu, a to v podstatě 
na základě toho, že budou mít 
možnost si na hřišti skateparku 
mnoho vyzkoušet.“ 

Na stávající asfaltové ploše 
vznikne po její drobné úpra-
vě nové železobetonové hřiš-
tě. Záměnou ocelových prvků 
za kombinované ocelové s pri-
márně železobetonovými prvky 
dojde ke snížení hlučnosti par-
ku.  Povrch parku bude z vib-
rovaného hlazeného železobe-
tonu s doplněnými ocelovými 
jackly a s trubkami v hranách 
na coping. Na kratších stranách 
vzniknou dvě polorampy s růz-
ným tvarováním. 

(Pozn. red. Podle posled-
ních informací dodavatel stav-
by po zhodnocení aktuálního 
stavu skateparku navrhl, aby 
některé kovové prvky zůstaly 
zachovány, jedná se například 
o obě U rampy. Opraví se u nich 

bezpečnostní zábradlí, aby od-
povídalo současným normám, 
a povrch i konstrukci čeká no-
vý nátěr.)

Více informací naleznete 
v rozhovoru se zastupitelem 
Tomášem Pekárkem na str. 7. 
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Zahájení rekonstrukce 
kralupského skateparku
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BŘEZEN

u Rada města schválila výběr dodavatele zadáva-
cího řízení a uzavření smlouvy na akci „Svoz separo-
vaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2020“ 
s dodavatelem FCC Regios, a. s., se sídlem Úholič-
ky, a to za celkovou cenu 4 553 829,80 Kč s DPH.
u Rada města schválila výsledky výběrového říze-
ní a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 
skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou“ 
s dodavatelem Mystic Constructions, s. r. o., a to 
za celkovou cenu 3 321 111 Kč s DPH.
u Rada města schválila předložené znění a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
obcí Husinec pro město Kralupy nad Vltavou v sou-
vislosti s výkonem dohody o vytvoření společného 
školského obvodu.
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Renovace seda-
del v kině Vltava“ s dodavatelem HOKO-VH, s. r. o., 
Vlčnov, a to za celkovou cenu 875 314 Kč s DPH.
u Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje, Programu na podporu turi-
stických informačních center Středočeského kra-
je pro rok 2019, ve výši 18 000 Kč na nákup ko-
pírky, promo fotografií města a uzavření smlouvy  
o poskytnutí dotace.
u Rada města vzala na vědomí Závěrečnou zprávu 
Programu prevence kriminality města Kralupy nad 
Vltavou za rok 2019.
Rada města schválila soubor žádostí o dotace 
z Fondů Středočeského kraje 2020:
1. RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Nákup vybavení pro JSDH“ z Programu 2020 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kra-
je ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování pro-
jektu.
2. RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Rekonstrukce skateboardového hřiště“ z Progra-
mu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu 
a volného času, zároveň schválila závazek spolufi-
nancování projektu.

3. RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Nákup výpočetní techniky pro městskou knihovnu“ 
z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kul-
tury a obnovy památek a závazek spolufinancování 
projektu.
4. RM schválila podání žádosti o dotaci na pro-
jekt „Bezpečný den 2020“ z Programu 2020 pro  
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu prevence a závazek spolu-
financování projektu.
5. RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Rozšíření nabídky IC Kralupy nad Vltavou“ z Progra-
mu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje z Programu na podporu info. center 
Středočeského kraje pro rok 2020 a závazek spo-
lufinancování projektu.
6. RM schválila Kulturnímu a společenskému stře-
disku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci 
na projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy 
Kralupy 2020“ z Programu 2020 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého Fondu kultury a obnovy památek Středo-
českého kraje a závazek spolufinancování projektu.
7. RM schválila Základní škole v Kralupech nad Vl-
tavou, 28. října, podání žádosti o dotaci na projekt 
„Život bez závislostí“ z Programu 2020 pro posky-
tování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, Stře-
dočeského Fondu prevence a závazek spolufinan-
cování projektu.
8. RM schválila Základní škole v Kralupech nad Vl-
tavou, Gen. Klapálka 1029, podání žádosti o do-
taci na projekt „Semiramis“ z Programu 2020 pro  
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, 
Středočeského Fondu prevence a závazek spolufi-
nancování projektu.
9. RM schválila Základní škole v Kralupech nad Vl-
tavou, Gen. Klapálka 1029, podání žádosti o dotaci 
na projekt „Vybudování naučné stezky“ z Programu 
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes-
kého kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu 
a osvětu a závazek spolufinancování projektu.

příjem inzerce do 17. 2. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 20. 2. 2020 do 12:00.
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PONDĚLÍ 24. ÚNORA 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, 
doufám, že jste si v lednu užili zimní radovánky, 
přestože jsme se v našem městě bílé peřiny ne- 
dočkali. Zima bez sněhu je smutná. Když jsem 
ještě neměla děti, ráda jsem se chodila 
dívat na dětské „bobovačky“. Smích, 
který byl slyšet po celém městě, a ra-
dost, která se jím šířila, mne už tehdy 
nabíjela. A teď, když jsem maminkou 
dvou rošťáků, se sněhu v Kralupech 
ne a ne dočkat. Proto se celá naše ro-
dina těšila na hory. Místo lyží, jsme 
si ale nasadili léky, a to jeden po dru-
hém. Upřímně, jsem ráda, že už je le-
den za námi a můžeme se za ním už jen ohlédnout. 

Jsem tedy zvědavá, jestli se přinejmenším 
únorová pranostika o tom, že pole bude sí-

lit, potvrdí. A když ne pole, tak alespoň naše 
město, které v tomto roce čeká několik  
rekonstrukcí a změn, jež by měly vylepšit zdejší 

podmínky pro život. Únorový  
Zpravodaj přináší spoustu  
informací o tom, kde se již budo-
vat začalo a kdy a co dalšího se 
v Kralupech bude přestavovat. 

Prostřednictvím Zpravodaje vás 
zvu na spoustu kulturních, spor-
tovních a dalších akcí, jež vás pře-
svědčí vylézt z postele, pomo-
hou vám zahnat všechny chmury 

a užít si zimu s tím, co nám přináší.
Přeji vám krásný a zamilovaný únor!

VAŠE ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem� 
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S tavební práce na první části cyklostez-
ky nebyly nikterak jednoduché. Tato 

trasa vedoucí do Otvovic se nachází v těs-
né blízkosti kolejiště, a proto byly práce na 
tomto úseku značně komplikované. „Bylo 
nutné se probrat mnoha náletovými dřevi-
nami. Vzhledem k neúnosnosti zemní pláně 
jsme museli provést sanaci podloží pomocí 
hlubšího štěrkového lože,“ vysvětluje stav-
byvedoucí Martin Fadler. Povrch cyklostez-
ky tvoří mlatový povrch, který je nejen pěk-
ný na pohled, ale je i odolný a především 
dobře propouští vodu.  V některých úsecích 
vznikly také vzhledné palisády. „Výstavba 
těchto betonových palisád a modelace ze-
miny za nimi byla trochu problematičtější. 
Jako nebezpečný se jevil svah nad kole- 

jištěm, který je velmi prudký. Veškerý pře-
sun hmot byl tím velmi ztížený,“ dodává 
stavbyvedoucí.

Zdali se cyklisté mohou po této nové tra-
se vydat již nyní, záleží na rychlosti vyří-
zení nezbytných dokumentů. „Po předání 
zhotoveného úseku bude speciálním sta-
vebním úřadem povoleno předčasné užívá-
ní, poté může být cesta otevřená pro cyk-
listy,“ uvádí Marcela Horčičková, vedoucí 
odboru realizace investic a správy majetku.

V současné době se stavební práce přesu-
nuly do obce Otvovice, odkud bude firma 
Gardeline, s. r. o., pokračovat směrem do 
Zákolan.  Celá trasa cyklostezky by měla 
být dle plánu zrealizována do konce srpna 
2020, nicméně Martin Fadler nevyluču-

je i dřívější dokončení: „Víceméně se nám 
daří plnit časový harmonogram, pokud po-
časí bude přát, můžeme předpokládat, že 
se nám podaří dotáhnout stavbu do konce 
i o něco dříve.“

Plány na realizaci cyklostezky v minulosti 
ztěžovaly složité výkupy pozemků či zdlou-
havé územní a stavební řízení. Město Kra-
lupy nad Vltavou nabídlo obcím Otvovice 
a Zákolany spolufinancování projektu. Tím-
to rozhodnutím se výstavba cyklostezky po 
dlouze táhlých peripetiích nakonec zahájila 
vcelku rychle. Na projekt byla poskytnuta 
dotace z Integrovaného regionálního ope-
račního programu ve výši 16 mil. Kč. Cel-
kové náklady na výstavbu cyklostezky činí 
necelých 27 mil. Kč.

První část cyklostezky je dokončena
■ V listopadu loňského roku započaly stavební práce na dlouho plánované cyklostezce z Kralup nad Vltavou  
do Zákolan. V lednu byla dokončena její první etapa – trasa z Minic do Otvovic – a výhledově se očekává otevření 
tohoto úseku cyklistům.
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Začátek cyklostezky 
v Kralupech

Začátek cyklostezky 
v Kralupech

Část otvovické 
cyklostezky 

Část otvovické 
cyklostezky 

Část otvovické cyklostezky  
s mlatovým povrchem

Část otvovické 
cyklostezky 
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Prosím, prozraďte nám nyní o sobě více…
Je mi 45 let, mám právní vzdělání a na MěÚ 
pracuji již sedmnáct let. Posledních dva-
náct let jako vedoucí odboru, který mj. za-
jišťuje právní a personální záležitosti, po 
tuto dobu jsem i zastupoval předchozí ta-
jemníky MěÚ.

Tyto skutečnosti lze tedy určitě považovat 
za velkou výhodu při nástupu do funkce 
tajemníka, že?
Jednoznačně ano. Díky tomu mám situaci 
výrazně usnadněnu. Do nové role vstupu-
ji se znalostí místního prostředí, a to jak 
po stránce personální, tak i chodu a řízení 
MěÚ a příslušné legislativy. Zároveň jsem 
i obeznámen se stavem rozpracovaných 
úkolů MěÚ.

Tajemník MěÚ je v překladu „ředitel 
MěÚ“. Co jsou jeho hlavní kompetence 
a úkoly?
Tajemník MěÚ především zajišťuje, aby 
usnesení orgánů samosprávy města, te-

dy občany voleného zastupitelstva měs-
ta, a rady města byla jednotlivými odbory 
MěÚ řádně a včas plněna, a koordinuje 
spolupráci odborů. Zároveň je odpovědný 
za vytváření podmínek pro práci těchto 
odborů, kterých je 11, a pro jejich pracov-
níky. V současnosti má MěÚ, v návaznos-
ti na státem utvářenou legislativu a její 
nároky, přes 100 pracovníků. Většina od-
borů MěÚ zajištuje podle zákonů velké 
množství agend přímo pro občany a růz-
né subjekty, jsou to hlavně agendy státní 
správy – ty vykonává přes 60 % pracov-
níků MěÚ, tyto agendy jsou vykonávány 
i pro občany okolních 17 spádových obcí. 
Tajemník MěÚ je vůči pracovníkům MěÚ 
v pracovně-právním postavení statutár-
ního orgánu. Tajemník MěÚ je odpovědný 
za zákonnost postupů při výkonu agend 
a chodu MěÚ (agend státní správy i agend 
v tzv. samostatné působnosti – tj. zejména 
správa majetku města a jeho rozvoj) a dále 
za přípravu podkladových materiálů pro 
rozhodování rady města a zastupitelstva 

města, jejichž zasedání se účastní ze zá-
kona s hlasem poradním. 

Letos bude vedení města hospodařit s re-
kordním rozpočtem města ve výši 412 mil. 
Kč. Z podstaty věci je jasné, že při práci 
s takovýmto objemem finančních prostřed-
ků, zejména při realizaci investičních akcí 
města, dochází k řadě problémů a riziko-
vých situací. MěÚ je musí umět řešit a jeli 
nutné z kompetenčního hlediska, aby daný 
problém rozhodl orgán samosprávy, tak 
MěÚ předkládá v součinnosti s vedením 
města návrhy na způsob a postup řešení 
vzniklých problémů. 

Děkuji za rozhovor. Chtěl byste něco dodat 
na závěr?
Mnoho občanů v posledních letech říká, 
že naše město doslova „vzkvétá“. Budeme 
se na MěÚ snažit, aby tento stav pokračo-
val a pracovníci MěÚ k tomuto co nejvíce 
přispívali.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Kamilem Haincem, tajemníkem města Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy 
má nového tajemníka
■ 1. ledna 2020 nastoupil do funkce tajemníka MěÚ Kralupy nad Vltavou Mgr. Kamil Hainc, který byl veřejnosti 
dříve znám především jako hlavní iniciátor instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech a řady patriotisticky 
připomínkových prvků ve městě. 

V letošním roce se do rozpočtu města 
Kralupy nad Vltavou zařadilo hned 

několik investičních akcí na nezbytné re-
konstrukce. Jednou z nich je také rekon-
strukce mostku přes Knovízský potok v uli-
ci Přemyslova, jež bude zahájena v průběhu 
dubna. Tato akce je nevyhnutelná z důvodu 
dlouhodobě špatné statiky mostku.

Investiční akce, jejíž výše činí cca  
11,5 mil. Kč, se bude zabývat kompletní de-
molicí a výstavbou nového mostku. Nejen 
havarijní stav klenbového mostu, ale i jeho 
šířkové uspořádání je nedostačující. Na stá-
vajícím stavu mostku se velkou měrou po-
depsala četná těžká doprava.

Nový most bude proveden ze železobe-
tonové prefabrikované konstrukce. Šířka 
pojezdové části mostku bude po realizaci 
6,5 metrů a obě strany mostku budou le-
movány chodníky o šířce dva metry.

Akce, kterou na základě výběrového ří-
zení provede pražská společnost T.A.Q.,  
s. r. o., je rozčleněna na několik fází stav-
by. Termín dokončení stavby by měl být 
maximálně do konce srpna 2020. Kralup-
ský Zpravodaj bude průběžně uveřejňovat  
aktuální informace týkající se nejen časo-
vého harmonogramu jednotlivých fází, ale 
i dopravních omezení, jež v průběhu stavby 
nastanou.

V dubnu přijde řada na rekonstrukci 
mostku přes Knovízský potok

UPOZORNĚNÍ NA PIETU
5. 2. 1945  si připomínáme úmrtí G. Karse. Pieta k jeho úmrtí se uskuteční ve středu 5. 2. 2020 na Náměstí G. Karse (u Technoparku) v 10:00 hod. 
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■ Již téměř rok a půlroční uzavírka silnice v ulici U Hřbitova stále komplikuje místním i okolním občanům jejich 
každodenní život. Rekonstrukci silnice III/24017 zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
proto může vedení města Kralupy nad Vltavou jen stěží zasahovat do plánů na opravu silnice. V současné době 
práce na stavbě na chvíli utichly, probíhá totiž zimní přestávka.

S vah pod touto silnicí se bortil a hrozi-
lo nebezpečí jeho sesuvu, bylo nutné  

postavit opěrnou zeď nad rodinnými domy 
a opravit povrch vozovky (více o pracovním 
postupu v říjnovém čísle 2019). „Stavba je 
v současné době dokončena, řekněme z vět-
ší půlky. Stavebně jsou dokončeny úseky 
1 – 3, zde zbývá dohotovit pokládku dvou 
asfaltových vrstev, osadit svodnice na již 
namontované zábradlí a provést terénní 
úpravy kolem stavby, včetně osetí travního 
semene,“ říká stavbyvedoucí Vít Šťastný. 

Na mírnou zimu 
nemůžeme spoléhat
Jelikož je letošní zima prozatím spíše mír-
nější, kde kdo by se mohl pozastavit nad 
schválením zimní přestávky. Vít Šťastný 
vysvětluje, proč je tato pauza skutečně nut-
ná. „Stále je zimní období a počasí, které je 
v úterý, nemusí být v pátek. Ve chvíli, kdy 
zahájíme práce a navezeme techniku, není 
možné přerušit práci vždy, když si počasí 
vzpomene, že je zima a že by mělo mrznout. 
Součástí stavebních prací, které nás ještě če-
kají, jsou i technologie, jež není možné (nebo 
přinejmenším vhodné) provádět při nízkých 
teplotách. Ze zkušeností vím, že toto nesta-
bilní počasí s teplotními výkyvy lze očekávat 
i během února.“ Pokud nebude stavba v po-
lovině února pod sněhem a výhled teplot 
bude příznivý, mohly by být stavební práce 
opět zahájeny, a to v termínu kolem 17. 2. 
2020. Bude se pokračovat výstavbou posled-
ních dvou úseků směrem ke hřbitovu, které 
nepřímo navazují na již hotovou stavbu. Na 
úseku 4 bude po provedení zemních prací 
probíhat mikropilotové založení a násled-
ně výstavba úhlové železobetonové zdi. Na 
úseku 5 půjde o gabionovou opěrnou zeď bez 
speciálního založení. Závěrem budou prove-
deny konstrukční vrstvy komunikace včet-
ně asfaltového krytu, osazení zábradelních 
svodidel a provedení terénních úprav. Tyto 
práce by mohla stavební firma SaM stih-
nout do konce května v případě, že obnoví 
stavební práce v předpokládaném termínu. 

Místní lidé vnímají silný provoz 
pod rekonstruovanou silnicí 
Obyvatelé ulice Minická, která leží pří-
mo pod nyní již zpevněným svahem, jsou 

s průběhem stavby spokojeni. „Do zimní 
přestávky zde každý den zaměstnanci fir-
my pracovali, někdy i v sobotu a v neděli. 
„Vše probíhalo tak, jak jsme byli obezná-
meni, a žádné komplikace nám nenasta-
ly,“ konstatuje Hana Hrabalová, majitelka 
přilehlého domu, ale následně upozorňuje 
na situaci na dolní silnici, jež vede pod re-
konstruovanou horní vozovkou: „Provoz je 
opravdu velký, v noci, nebo spíše k ránu, je 
zde dost silná nákladní doprava, která by 
zde vůbec neměla být. Přes den tu mno-
zí řidiči jezdí příliš rychle, vůbec si neu-
vědomují, že silnice je stále ve městě, kde 
je maximální rychlost 50 km/h. A to, že 
je zde značený přechod pro chodce, téměř 
nerespektují.“

Ředitel Městské policie Kralupy nad 
Vltavou Ladislav Voves na její slova rea-
guje: „Co se týče dodržování nejvyšší do-
volené rychlosti v obci, tak strážníci MP 
provádějí kontrolní akce zaměřené na tuto 
problematiku zejména v blízkosti škol ve 
dnech školní výuky. V ulici Hybešova byla  
na základě podnětu několika občanů v ro-
ce 2019 opakovaně provedena kontrolní  
činnost zaměřená na dodržování rychlosti, 
ale ani v jednom případě zde nebyl zjištěn 
řidič dopouštějící se přestupku.“ 

Postavit chodník ke křižovatce 
dopravní předpisy neumožňují
Obyvatelé žijící pod svahem se také dostá-
vají do častých střetů s některými Kralu-
pany, kteří je obviňují z toho, že nechtěli 
povolit výstavbu nového chodníku až ke 
křižovatce: „Situace s chodníkem nás mrzí 

asi nejvíce. Nový chodník do Minic končí 
uprostřed jednoho z domů. V tomto ohledu 
jsme my do stavby opravdu nijak nezasaho-
vali. Je škoda, že nebylo využito dodělání 
chodníku s opravou horní silnice, kdy byl 
dělán zásah do svahu,“ dodává paní Hra-
balová.

Výstavba chodníku až ke křižovatce by 
musela zahrnovat i umístění přechodu pro 
chodce, v čemž spočívá zásadní problém. 
Podle dopravních předpisů nelze mít pře-
chod pro chodce v křižovatce, a dokonce 
ani před ní, jelikož by tímto nesplňoval 
rozhledové poměry. „V současné době by-
chom asi mohli zasáhnout do svahu, jenž 
je nyní zpevněn opěrnou zdí, ale přechod  
a rozhledové poměry jsou komplikací  
neustále. Přechod by se teoreticky  
mohl udělat až někde přibližně 20 metrů 
od křižovatky směrem na hřbitov, ale pak 
by toto řešení nebylo bezbariérové, jeli-
kož by se musely vybudovat schody, a my 
bychom tak nedosáhli na dotaci. Bez ní 
bychom museli celou akci ve výši přibliž-
ně 6 mil. Kč realizovat sami,“ vysvětluje 
složitou záležitost starosta města Kralu-
py nad Vltavou Marek Czechmann. Kra- 
lupský místostarosta Libor Lesák jeho slo-
va doplňuje: „Již asi tři roky také jednáme 
s majitelem areálu Barev a laků o možnosti 
protažení chodníku podél bývalé komuni-
kace v tomto areálu, zde ale opět narážíme 
na dopravní řešení – jedná se o uzavřený 
výrobní areál a komunikace je vedena jako 
obslužná, projíždí jí areálová doprava (vy-
sokozdvižné vozíky apod.). Není to vůbec 
jednoduché vyřešit.“

Zimní přestávka na silnici směrem 
k místnímu hřbitovu je nutná

V tomto místě končí 
nový chodník (vedoucí 
do Minic), na který 
navazuje chodník 
původní. Ten ovšem 
nepokračuje a pod již 
zpevněným svahem 
musí pěší pokračovat 
kousek po silnici.

Pohled na uzavřenou 
silnici vedoucí  

ke kralupskému 
hřbitovu včetně opěrné 

zdi se zábradlím
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Z ásadní investiční akcí tohoto roku je  
1. etapa rekonstrukce ulice Čechova, kte-

rá projde výraznou změnou, a to nejen na 
pohled. Na prvním místě je především kom-
fort – hladká a tichá jízda, příjemná chůze 
po ulici bez kaluží v době deště či pohodl-
né parkování. Město Kralupy nad Vltavou 
na tuto rekonstrukci vynaloží finanční pro-
středky ve výši 30 mil. Kč. Celková délka této  
1. etapy je přibližně 520 metrů a její dokon-
čení se předpokládá v říjnu 2020. 

Co rekonstrukce obnáší?
Akce zahrnuje výstavbu nové komunika-
ce včetně odvodnění, chodníků a řešení 
nových připojení dešťových svodů. Navíc 
vznikne 29 podélných parkovacích stá-
ní na levé straně a na pravé zaparkuje až  
37 aut, přičemž šíře každého parkovacího 
stání bude mít dva metry. 

Ulici promění výsadba nových prvků zele-
ně – linie stromořadí 77 vzrostlých stromů 
v obou zpevněných komunikacích pro pěší. 
„Návrh je připraven tak, aby zajistil vysáze-
ným stromům vhodné podmínky pro jejich 
růst a vývoj,“ komentuje odborné zpracová-
ní projektu vedoucí odboru životního pro-

středí Jan Kobera. Stromořadí utvoří javory, 
přesněji se jedná o Javor Babyka „Elsrijk“ se 
zemním balem. 

V průběhu stavebních prací bude insta-
lováno nové veřejné LED osvětlení. Svislé 
dopravní značení zůstane zachováno, ale 
doplní ho  značení nově zřízeného přecho-
du pro chodce, vyznačení parkovacích stání 
a zásadní změnou bude omezení rychlosti, 
a to na 30 km/ hod. 

Časový plán a vytyčení úseků
Realizace stavby je rozdělena do tří úseků 
(stavební práce se v jednotlivých úsecích 
budou vzájemně prolínat):
1) úsek – od křižovatky ulic Přemyslova 
a Čechova (u areálu spol. HECKL) po křižo-
vatku ulic Čechova a Na Poláčku (přibližná 
doba realizace: 03/2020 – 06/2020)
2) úsek – od křižovatky ulic Čechova  
a Na Poláčku po křižovatku ulic Čechova 
a V Zahradách (přibližná doba realizace 
05/2020 – 08/2020)
3) úsek – od křižovatky ulic Čecho-
va a V Zahradách po vjezd k areálu  
HZS Stř. kraje (přibližná doba realizace  
06/2020 – 10/2020)

Opravy inženýrských sítí
V rekonstruovaném úseku je nutné pro-
vést opravy nebo výměny havarijních pří-
pojek vody a kanalizace do domů. Na do-
bu nezbytně nutnou tedy bude umožněno 
správcům inženýrských sítí přístup na sta-
veniště. Ovšem po dobu dalších 10 let však 
nebudou moci zasahovat do již zrekonstru-
ované komunikace. Tyto práce jsou koordi-
novány s akcí města.

Vyplývající omezení
Rekonstrukce s sebou přináší i různá ome-
zení. Ta se budou týkat řidičů motorových 
vozidel, cestujících MHD a občanů žijících 
v příslušné destinaci. V místě rekonstruk-
ce se budou moci pohybovat pouze pěší.  
„Lidé se musí připravit na komplikovanější 
přístup ke svým domům. Nicméně doda-
vatel akce zajistí, aby se občané bezpečně 
dostali do svých obydlí. V místě realiza-
ce chodníků se vstup k jejich domovům 
vysype štěrkem a přes výkopy povedou 
provizorní lávky. Děkujeme občanům za 
pochopení a věříme, že budou s výsled-
kem spokojeni,“ uzavírá Aleš Levý, tiskový 
mluvčí MěÚ.

V březnu se začne 
rekonstruovat ulice Čechova 

PRODEJ POZEMKŮ  
PRO VÝSTAVBU 
RODINNÝCH DOMŮ
Město Kralupy nad Vltavou nabízí  
k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných 
domů v Lobči.

Forma prodeje: obálkovou metodou nejvyšší 
nabídce
Jedná se o tyto pozemky:
- parc. č. 82/87 o výměře 1327 m²,   
- parc. č. 82/86 o výměře 1459 m²

PRODEJ POZEMKŮ  
PRO VÝSTAVBU GARÁŽÍ
Město Kralupy nad Vltavou nabízí k prodeji 
rovněž pozemky pro výstavbu řadových 
garáží – u sídliště  V Zátiší. 

Forma prodeje: obálkovou metodou nejvyšší 
nabídce (jednotlivě pro každou garáž)
Jedná se o tyto pozemky o stejné výměře  
23 m²: parc. č. 489/40, parc. č. 489/41,  
parc. č. 489/81, parc. č. 489/82, parc. č. 
489/83, parc. č. 489/84, parc.č. 489/85,  
parc. č. 489/86 

Více informací na www.mestokralupy.cz

S etkání sportovní komise s vedoucími 
představiteli kralupských oddílů je  

každoroční tradicí. Tentokrát na setkání 
dorazila polovina z pozvaných. V současné 
době v našem městě působí 54 sportovních 
oddílů. „Primárně jsme chtěli informovat 
o navýšení finanční podpory do sportu  ze 
strany města. Podařilo se navýšit celko-
vou částku, která směřuje do sportovních  
oddílů, na 7 mil. Kč, došlo tedy  k navýšení  
o 1,3 mil. Kč oproti roku 2019. Kluby tak 
získají opět trochu více peněz, jež mohou 
využít pro svůj rozvoj a na svou práci, kte-
rou v oblasti sportu dělají velice dobře,“  
konstatoval člen sportovní komise  
a městský zastupitel Luboš Truhlář. Rov-
něž dochází k revizi letité filozofie sportov-
ní komise a vedení města, část finančních 
prostředků bude vyčleněna na seniorský 
sport. „Po delší diskuzi se podařilo získat 
širší podporu v zastupitelsvu i pro pod-
poru „A“ mužstev, které bezesporu plní 

důležitou roli v celé hierarchii každého 
sportovního klubu,“ doplňuje L. Truhlář. 
Předneseným podnětům oddílů a situaci 
v kralupském sportu se budeme podrobněji 
věnovat v březnovém vydání Zpravodaje, 
jehož ústředním tématem bude sport.

JINDŘICH KOHM,

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Více než milion pro 
sportovce navíc!
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V jakém stavu byl skatepark před rekonstruk-
cí?
Všichni ti, kdo šli kolem, mohli vidět, v ja-
kém stavu to místo bylo. Několik starých 
kovových překážek k ježdění ve zchátra-
lém, poničeném, místy zrezlém a celkově 
nepříliš udržovaném stavu rozhodně niko-
ho k využívání nelákalo, natož k seriózním 
pokusům o opravdový skateboarding. Cel-
kový stav navíc nevytvářel ani dobrý vztah 
mládeže k věcem a svému okolí. Když se to-
tiž denně pohybujete ve zničeném a špina-
vém prostředí, co vás to naučí? Maximálně 
tak letargii. Rozhodně ale nejste hrdí na své 
město a nevážíte si ho, což se pak propisuje 
do vašeho chování k okolí obecně. Dlouho-
době razím názor, že i prostředí vychovává.

O tom, že jsou podmínky pro skateboarding 
na místním hřišti nevyhovující, se začalo  
aktivně jednat až v roce 2016. Co stálo re- 
konstrukci v cestě?
Skatepark nechátral úplně. Občas samo-
zřejmě došlo k úklidu, občas k natření ko-
vových překážek, ale celkově byl ten stav 
velmi neutěšený, za zenitem, a o obroze-
ní si říkal již dávno. Když řeknu, že nový 
mohl vyrůst klidně před těmi deseti lety, 
„skejťáci“ by mi dali jistě za pravdu. Proč 
do toho Město nešlo dříve, to nedokážu říci, 
protože sám jsem zastupitelem až od konce 
roku 2014. 

Koncem roku 2016 a začátkem roku ná-
sledujícího se o možnosti rekonstrukce 
skateparku poprvé rozhodovalo na zastu-
pitelstvu, schvaloval se finanční rámec – 
maximální částka, která by na to měla být 
uvolněna. Jakmile zastupitelé vyjádřili svůj 
souhlas, začala příprava návrhů a vizuali-
zací, jak by to mohlo celé vypadat. V břez-
nu 2017 jsme pak na radě města schváli-
li konkrétní podobu, podle níž se posléze 
připravoval projekt, ten byl dokončen na 
začátku roku 2018. Následně se rozjelo 
stavební řízení, které bylo zdlouhavé pře- 
devším kvůli „potížím“ ze strany Správy že-
lezniční dopravní cesty, protože místo leží 
v ochranném pásmu drah. Začátkem roku 
2019 už bylo stavební povolení vydáno, ale 

dodavatel byl vybrán až na jeho konci. Od 
prvního usnesení rady města do začátku 
realizace sice uběhly téměř čtyři roky, ale 
už se staví a z našeho města tak zmizí další 
nevzhledný kout.

Aktivně jste se angažoval ve facebookové sku-
pině, která prosazovala rekonstrukci hřiště od 
roku 2016. Jak jste tuto komunikaci promítl 
do jednání v zastupitelstvu či v radě města?
O nějaké formě rekonstrukce skateparku se 
začalo intenzivněji jednat v polovině roku 
2016, kdy jsem byl ještě součástí rady měs-
ta a na jednání nám přišel podnět z odboru 
realizace investic a správy majetku o tom, 
že by to chtělo se skateparkem něco udě-
lat a rada města by se tedy měla zamyslet 
nad jeho budoucností. To byla voda na můj 
mlýn, od začátku jsem své kolegy přesvěd-
čoval, abychom se nedrželi úplně při zemi 
a před rekonstrukcí dosluhujících překá-
žek upřednostnili výstavbu zcela nového 
skateparku. Tehdy šlo o to, jakou variantu 
zvolíme, a posléze, když jsme se shodli na 
výstavbě nového, o to, jakou částku na vý-
stavbu v zastupitelstvu uvolníme. Já to vše 
tlačil očima, jak se lidově říká, aby to bylo 
co nejlepší, ale je důležité, že se všechno 
dobře sešlo v jednom čase. Idea v hlavách 
vícera lidí a ochota dalších peníze z roz-
počtu města uvolnit. Zastupitelstvo i rada 
jsou kolektivní orgány. Poděkování za to, že 
vše nakonec došlo až k realizaci, patří ale 
především úředníkům, kteří celý proces 
zpracovali. Bez práce některých z nich si to 

neumím představit. A místním nadšencům 
do skateboardingu zase patří poděkování 
za trpělivost. Snad se jim vše bude líbit tak, 
jak všichni doufáme.

(pozn. red. Na zařazení rekonstrukce 
skateparku do rozpočtu města na letošní 
rok má rovněž podíl starosta města Kra-
lupy nad Vltavou Marek Czechmann, který 
inicioval skupinu skateboardistů, aby vy-
tvořili petici za obnovu skateparku. Tato 
petice následně sloužila jako pádný argu-
ment na jednání zastupitelstva.)

Jak se promění vzhled skateparku?
Skatepark bude úplně nový, moderní. Za 
více než 3,3 mil. Kč postaví zkušená firma 
betonový skatepark se spoustou menších 
překážek. Opraví se též chodníček z ulice 
a i ten běžný mobiliář jako odpadkové koše 
a lavičky bude zcela nový. Jsem si jist, že 
novotou vonící místo rozhodně přiláká ví-
ce zájemců o tento druh sportu. Nejen těch 
stávajících, ale i úplně nových.

Jaká firma rekonstrukci zajišťuje? 
Na obnově skateparku se již od začát-
ku podílí renomovaná firma Mystic  
Constructions, s. r. o., která má za sebou 
mnoho realizací po celé republice. Pro 
Kralupy zajišťovala návrh projektu a ny-
ní i samotnou stavbu. Nikdo nemá s tím-
to segmentem tak velké zkušenosti. Na-
víc firmu tvoří bývalí jezdci, takže svému 
oboru rozumí i po stránce toho, co skejťáci 
chtějí a potřebují.

ROZHOVOR s... Tomášem Pekárkem, zastupitelem města Kralupy nad Vltavou

Ze spolupráce místních skejťáků  
a města vzniká moderní skatepark
■ Skateboardisté a rideři se dočkali rekonstrukce kralupského skateboardového hřiště, které sice bylo v provozu 
(od roku 1999), ale dlouhodobě spíše chátralo. „Celkový stav nevytvářel ani dobrý vztah mládeže k věcem a svému 
okolí,“ doplňuje kralupský zastupitel Tomáš Pekárek, jenž aktivně komunikoval se členy facebookové skupiny (čítající 
bezmála 500 lidí) nazvané Chceme nový skatepark v Kralupech nad Vltavou založené v roce 2016. Proč se ale na 
rekonstrukci čekalo tak dlouho a v jakém novém kabátě se představí? To a více se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Probíhající práce na rekonstrukci 
skateparku, který se nachází mezi 

plaveckým bazénem  
a badmintonovou halou
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Předvídejte dopředu, 
projíždíte-li lesem, mezi poli...
V místech, kde lze předpokládat výskyt les-
ní zvěře, tedy v silničních úsecích mezi le-
sy, poli a křovinami, by měl řidič rozhodně 
snížit rychlost, a to nejen kvůli lesní zvěři, 
ale i například kvůli mokré vozovce, spada-
nému listí či jiným nečistotám, které snižují 
přilnavost pneumatik. Zároveň by měl řidič 
pozorněji sledovat okolí komunikace a vší-
mat si například odrazů od očí zvěře a dle 
toho ještě více jízdu zpomalit. Pokud si řidič 
všimne proběhnutí zvěře před vozidlem, 
je velká pravděpodobnost, že se v místě  
vyskytuje ještě další zvěř. 

Zapomeňte na úhybné manévry
V případě, že zvěř do vozovky vstoupí, 
rozhodně se jí nesnažte vyhnout úhybným 
manévrem, který je pro běžné řidiče nato-
lik nebezpečný, že by nakonec mohlo dojít 
spíše k havárii vlivem nezvládnutí situa-
ce. V lepším případě byste mohli skončit 
v příkopu, v horším vám hrozí náraz do 
protijedoucího vozidla. Jestliže vám zvěř 
do vozovky vstoupí, chytněte pevně vo-
lant a začněte brzdit, není třeba však brz-
dit „krizově“, aby nedošlo ke smyku a te-
dy k další nehodě, ale to musí každý řidič 
rozhodnout dle situace a svých schop-
ností. Vždy je lepší zvěř srazit a poškodit 
si vozidlo, než se jí snažit za každou cenu  
vyhnout a způsobit ještě vážnější dopravní 
nehodu. V našich lokalitách zpravidla nežijí 
mohutní medvědi či několika set kilo vážící 
zvěř, dochází tak při střetu se zvěří ke ško-
dě pouze na majetku, ke zranění dochází 
velmi zřídka (ani ne jednou za rok v celém 
okrese Mělník). V případě, že zvěř vidíte 
na vozovce v dostatečné vzdálenosti, radě-
ji zastavte a počkejte do doby, než odejde 
sama. Zvěř často neuhne ani při světlech 
dálkových světlometů a klaksonu a topor-
ně stojí na místě.

Odstavte vozidlo, nasaďte reflexní 
vestu a zkontrolujte situaci
Záleží také na místě, kde ke střetu dojde. 
Pokud se jedná o nepřehledné místo, ra-
ději zastavte tak, aby nebyl ohrožen život 
a zdraví účastníků nehody, ani jiných účast-

níků provozu. Je žádoucí, abyste popojeli 
o několik set metrů dál a vozidlo odstavili 
například na polní cestu. Poté si nesmíte 
zapomenout nasadit reflexní vestu a zkon-
trolovat nejprve vozidlo a rozsah poškoze-
ní, zda neunikají provozní kapaliny apod., 
následně v reflexní vestě zkontrolujte mís-
to dopravní nehody a to, zda zvěř utekla,  
či zůstala na místě zraněna, usmrcena. 
Pokud zvěř zůstane ležet na komunikaci, 
odstavte vaše vozidlo na krajnici, zapně-
te výstražné znamení, umístěte výstraž-
ný trojúhelník a záležitost oznamte Policii 
ČR, která zajistí odklizení zvěře ze strany  
příslušného mysliveckého spolku. 

Máte připojištění střetu se zvěří? 
Obraťte se přímo na pojišťovnu
Poté již záleží na tom, zda má vozidlo sjed-
náno připojištění střetu se zvěří či hava-
rijní pojištění. Pokud ne, není nutno ne-
chat sepsat dopravní nehodu od Policie 
ČR, ta v tomto případě pouze zajistí od-
klizení zvěře. V případě, že pojištění sjed-
náno máte, obraťte se na linku vaší pojiš-
ťovny a věc z místa nahlaste. Dle zákona 
není povinnost oznamovat nehodu se zvě-
ří Policii ČR, kde je škoda na vozidle do  
100 tisíc Kč, ačkoliv některé pojišťovny to 
vyžadují. Vzhledem k dojezdovým časům 
a množství vážnějších nehod se pokuste věc 
vyřešit pouze s pojišťovnou, které by nahlá-
šení z místa a správná fotodokumentace 
měla stačit. Pokud však pojišťovna bude 
Policii ČR na místě vyžadovat, budete mu-
set vyčkat na místě na její příjezd. 

Kdo je viníkem a jaké dokumenty 
se vás dotknou?
Policie ČR v případě, kdy takovou doprav-
ní nehodu zpracovává, posoudí zavinění. 
Za určitých okolností lze shledat vinu na 
straně řidiče, zejména pokud zvěř byla vi-
dět na dostatečnou vzdálenost. Častěji však 
je vina na straně lesní zvěře, kterou nelze 
nijak postihnout za přestupek, a proto se 
věc dopravní nehody na místě odloží a Po-
licie ČR sepíše záznam o nehodě zaviněné 
zvěří, případně potvrdí záznam o dopravní 
nehodě (tzv. euroformulář). Řidič poté ob-
drží potvrzení o účasti na nehodě, s nímž 
se obrátí na svou pojišťovnu.

 (Množí se případy, kdy je dopravní ne-
hoda se zvěří oznámena Policii ČR až po 
několika dnech, kdy již na vozidle nejsou 
žádné stopy značící střet se zvěří. Toto jed-
nání přirozeně zpochybňuje důvěryhod-
nost stop. V těchto případech je většinou 
záležitost odložena a řidič není trestán, nic-
méně na pojišťovnu je odeslána informace, 
že nelze prokázat střet se zvěří a ze strany 
pojišťovny je poté kráceno pojistné plnění.)

Tipujeme úseky častého výskytu 
nehod se zvěří
Dopravním inspektorátem Policie ČR Měl-
ník jsou pravidelně tipovány úseky, kde je 
častý výskyt nehod se zvěří, tyto úseky jsou 
posléze předávány příslušným myslivec-
kým sdružením k učinění vlastních opatře-
ní, zejména instalací pachových ohradníků, 
které však mají účinnost v řádech měsíců 
a instalují se v určitých obdobích. Případně 
policisté Dopravně inženýrského úseku DI 
Mělník zasílají správci komunikace podně-
ty na instalaci svislého dopravního značení 
A14 – ZVĚŘ.

Srazil jsem zvíře, co teď?
■ Srážka se zvěří není žádná legrace. Jestliže si pohlédnutím nad nemohoucím zvířetem vybavíte voňavý zvěřinový 
gulášek, nechte si zajít své chutě. Stala se vám totiž nehoda, kterou musíte okamžitě a na místě řešit. Jak? Kde 
začít a jaké kroky učinit? Ve spolupráci s Dopravním inspektorátem územního odboru Mělník, MP Kralupy nad 
Vltavou a Mysliveckým spolkem Kralupy Nelahozeves přinášíme několik rad a tipů, jak se v takovéto situaci 
zachovat, zároveň přibližujeme součinnost Policie ČR a mysliveckého spolku.

MILOSLAV KLÁŠTERKA, zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Mělník
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Ze statistiky dopravních nehod na území 
DI Mělník vyplývá, že v roce 2019 bylo 

šetřeno 1 028 dopravních nehod a z toho 
321 zaviněných zvěří. V roce 2018 to 
bylo celkem 903 dopravních nehod 

a z toho 234 zaviněných zvěří.
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Když MP přijme oznámení o srážce 
se zvěří…
„Městská policie velmi často přijímá ozná-
mení týkající se srážky zvěře. Oznamovatel 
je vždy dozorčí službou poučen, že se jedná 
o poškození majetku cizí osoby a je tedy 
vždy potřeba na místo dopravní nehody 
přivolat Policii ČR (viz výše). Od oznamo-
vatele se prvotně zjišťuje, zda se v místě 
nehody nacházejí zraněné osoby. V případě, 
že je na místě střetu vytvořena překážka 
ohrožující bezpečnost a plynulost silnič-

ního provozu, je na místo vyslána hlídka, 
aby usměrňovala dopravu po dobu nezbyt-
ně nutnou. 

Pokud byste si zraněné  
či mrtvé zvíře odvezli, 
byl by z vás pytlák!
V případě sražení lesní zvěře vyrozumí 
dozorčí služba pověřenou osobu přísluš-
ného mysliveckého sdružení, a to i v přípa-
dě, že zvěř z místa nehody uteče. Pokud se 
zvěř na místě nachází, dostaví se pověřená 
osoba na místo a zvěř zajistí. V žádném 
případě by řidič neměl zvěř odvážet, ne-
boť jeho počínání by mohlo být posouzeno 
jako pytláctví.“ 

Je těžké sražené zvíře zachránit
Poté, co Policie ČR nahlásí mysliveckému 
sdružení místo srážky se zvířetem, přijíž-
dí hospodář, předseda či jiný člen myslivců 
a sraženou uhynulou zvěř převeze do kafi-
lérie. V případě, že je zvíře ještě po příjezdu 
myslivce naživu, je jeho trápení ukončeno. 
I s lehkými zraněními by zvíře nakonec ve 
volné přírodě nepřežilo. Pro představu, sra-
žení např. srny je srovnatelné se sražením 
desetiletého dítěte. Na rozdíl od zvířete, ke 
zraněnému dítěti musí okamžitě přijet zá-
chranná služba či přiletí vrtulník, následuje 
převoz do nemocnice, kde jsou zraněnému 
podány léky, čeká ho třeba i operace atp. 
V našich podmínkách je to se zraněním zvě-
ře jiné, komplikované. Myslivec nikdy nepři-
jede tak rychle, jako záchranka k dítěti. Pře-
voz na veterinu by zvíře nakonec nepřežilo.

Odvoz zvěře či ujetí z místa nehody 
je trestný čin
Je nepřípustné, ba trestné, abyste po srážce 
se zvířetem ujeli a nehodu nenahlásili, ov-
šem toto je nejčastější praxe. Zvěř pak na-
cházíme přejetou na silnici či „nafouklou“ 
ležící v příkopu. Je smutné, že ze zkušeností 
volají Policii ČR zejména ti, kteří zvěř sra-
zí služebním vozidlem, nebo ti, kteří mají 
sjednané havarijní pojištění a chtějí řešit 
především škodu na autě. 

Samozřejmě si ani nesmíte zvíře naložit 
do auta a odvézt ho. Tento i předchozí po-
čin by byl následně řešen soudní cestou. 
Soud vynáší rozsudek a výši pokuty, která 
se orientuje dle aktuálního ceníku mrtvé 
zvěře (ulovené či právě sražené). Hodnota 
neoprávněně ulovené zvěře se pohybuje dle 
stáří/velikosti dané zvěře, jak vidíte níže:
} srnec 15 900 Kč, srna 14 100 Kč,  
   srnče 13 900 Kč
} divočák (kňour) 22 900 Kč  
   bachyně 17 700 Kč, sele 9 800 Kč
} králík divoký 4 800 Kč
} zajíc polní 3 900 Kč
} bažant obecný 3 100 Kč

Spolupráce s Policií ČR
Běžně fungujeme v součinnosti s Poli-
cií České republiky, která nás například 
upozorní na místo vyššího výskytu zvě-
ře. V takových případech můžeme využít 
různé ohradníky. Zkoušeli jsme i ohrad-
níky v podobě pachových kůlů, zvěř si na 
ně ale po chvíli zvykla a nenechala se jimi 
vůbec nijak omezovat. Bohužel je naše ho-
nitba také protkaná železnicí a silnicemi.

Kdy je četnost zvěře vyšší?
Obdobím vyššího výskytu zvěře poblíž sil-
nic je jaro a podzim. Je to ovlivněné tím, 
že jsou pole holá. Určitý vliv na zvýšené 
vyskytování zvířat poblíž silnic  může mít 
i  období říje. Srnčí říje má vrchol v srpnu, 
ovšem ostatní zvěř téměř v průběhu celé-
ho roku.

NIKOLA HORÁKOVÁ, manažer prevence kriminality

ZDENĚK SCHNEIDER, předseda Mysliveckého spolku Kralupy Nelahozeves
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Městský útulek pro psy Lesan 
se sídlem na Hrombabě fun-

guje již od roku 1997. Od této doby  
poskytl dočasné zázemí zhruba 2 000  
pejskům, přičemž méně než polo-
vina z tohoto čísla se vrátila zpět ke 
svým majitelům, druhé části zajistil 
útulek nový domov. Dlouholeté zku-
šenosti provozovatelky a vedoucí 
útulku Moniky Kolkové se promíta-
jí  též do výcviku a socializace nových 
pejsků, kteří díky tomu snadněji při-
cházejí k novým majitelům. I přes-
to jsou nyní kotce zcela naplněné.  
„Zimní měsíce jsou nejhorší, co se 
adopce pejsků týká, pejsci jen při-
bývají a málokterý nachází domov,“  
konstatuje Monika Kolková. Násle-
dující řádky zahrnují povídání o ži-
votě útulku, o problémech s ním spo-
jených a o každodenních činnostech.  

Jak se lidově říká, za okny je takové po-
časí, že by ani psa nevyhnal. Jaká je ale 
ve skutečnosti situace v kralupském útul-
ku?
Jako již tradičně, zimní měsíce jsou nej-
horší, co se adopce pejsků týká. Pejsci jen 
přibývají a málokterý nachází domov. Mož-
ná v tom letos hraje roli i povinné čipování 
(pozn. red. Všichni majitelé měli povinnost 
do konce roku 2019 nechat své psy čipovat, 
tato povinnost samozřejmě platí i v roce 
2020.), nevíme, ale faktem je, že od ledna 
je nárůst příjmů opravdu nevídaný. 

Kromě zájemců o adopci si též velmi vá-
žíme všech venčitelů, kteří přijdou i v tom-
to zimním čase, nejvíce jich totiž obvykle 
chodí na jaře a v létě. V zimních měsících 
je o venčení menší zájem. Pejsci ho ale  
potřebují každý den po celý rok. 

Čím si vysvětlujete, že není v tuto chví-
li takový zájem o adopci psů z útulku? 
Svou roli nepochybně hraje počasí – lidé 
většinou čekají na jaro, kdy se jim bude 
chtít chodit na procházky. Psa mohou 
umístit a aklimatizovat při teplejším po-
časí bez obav do boudy na zahradě.
Patrně se na tom podílí i to, že zima sta-
rým psům dává zabrat a jara se nedožijí. 
Navíc lidé většinou shání roztomilá štěňata 
a malé psy společenských plemen a jejich 
křížence.  

A tady narážíme na zásadní problém. 
O takové psy bývá zájem největší. To vě-
dí i různé organizace a depozita, jež ty-
to psy cíleně vyhledávají v inzerci či si je 
dováží ze zahraničních útulků (nejčas-
těji ze Slovenska) a pak je s dojemnými 
a často nepravdivými historkami servírují 
k adopci (a někdy za nehorázné poplatky).  
My si vybírat nemůžeme, musíme brát ta-
kové pejsky, které lidi odloží, ať jsou sta-
ří, nemocní, velcí či malí. Těch malých je 
v útulku vždy málo, protože křížením pes 
nabývá především středních velikostí. Nej-
obtížněji se udávají velcí černí psi, těch tu 
téměř vždy máme hned několik, přitom vět-
šina z nich patří k báječným a neobtížným 
parťákům.

Lze nějak obecně charakterizovat, jací 
pejsci se do útulku dostávají nejčastěji?
V drtivé většině převažují kříženci oblíbe-
ných plemen, v současné době je to stále 
německý ovčák, labrador, psi typu bull, ob-
čas se vyskytne i kříženec jezevčíka. I zde 
se projevují módní vlny, často související 
s úspěšným filmem o daném psím plemenu, 
takto se provalila útulky vlna dalmatinů, 
poté jack russell teriérů atd.

Důvody umístění psa do útulku jsou stále 
stejné – sociální problémy majitele, který 
nepracuje nebo má dluhy, dále alkoholis-
mus, narkomanie a gamblerství majitelů, 
fyzické nemoci a handicapy majitelů, které 
se objevují zejména u starých lidí, ale v ne-
malém množství jsou to bezcitní, nezralí, 
nezodpovědní a neukáznění lidé, kteří zví-
ře nechápou jako doživotní závazek, ale při 
sebemenším problému ho vyhodí, protože 
je obtěžuje nebo omrzí. 

Není výjimkou, že tito lidé si brzy poři-
zují nového psa a opět se opakuje situace, 
kdy další jejich zkažený pes skončí u nás.

Úmrtí původního majitele, kdy platí, že se 
dědictví hodí dědicům vždy, ale o psa už je 
jim často zatěžko se postarat. Chápu důvod, 
kdy se jedná o velké plemeno celoživotně 
žijící venku, které není vhodné do bytu, ale 
mnohdy se jedná o malé rasy bezproblémo-
vých psů, o které se stejně rodina nehod-
lá postarat, nebo se ani nesnaží, aby se pes 
dostal přímo k novým majitelům, a tak ho 
raději strčí do útulku. Přitom je to zvíře, kte-
rému by jistě při troše snahy sami našli nový 
domov a ušetřili mu stres z útulku.

Dalším častým zdrojem jsou rozcháze-
jící a rozvádějící se partneři, kdy se náhle 
pes nehodí ani jednomu z nich, stěhování 
za prací či novým partnerem, příchod dí-
těte apod.

Též nezvládnuté chování psa, například 
separační úzkost, kdy majitel nenaučí po-
bytu psa o samotě včas, případně pes, který 
doma začal svému majiteli šéfovat.

S příchodem pejska tedy začíná koloběh 
běžných činností, kterými se snažíte za-
jistit mu nový domov. Jak se o psa mu-
síte postarat?
Každý pes je u nás odblešen, odčerven, či-
pován, samozřejmě i vakcinován a prohléd-
nut veterinářem, případně léčen, potřebu-
je-li to. Pokud to vyžaduje jeho srst, projde 
úpravou (česání, koupání, stříhání).

Kromě jeho fyzického stavu se věnujeme 
též jeho socializaci, případně výcviku, v tom 
jsme moc rádi za pomoc dobrovolníků, kteří 
se psem chodí na vycházky. Velkou pomocí 
je i výcvik, který u vhodných psů provádí 
členové Kynologie Bašť. Majitel má již pak 
tu výhodu, že si odnáší psa, u kterého tím-
to dopředu zná jeho chování a návyky, na 
rozdíl od štěněte ví, co od něj může čekat.

Kromě výše zmíněných úkonů, musí-
me psa nafotit, popsat jej, vystavíme ho 
na Facebooku, na našich webových strán-
kách, informujeme sdružené webové strán-
ky útulků Pesweb. Volíme všechny komu-
nikační cesty, kterými se snažíme pejsky 
předat dál – internet, tisk, TV i rozhlas a též 
osobní prezentaci na různých akcích. Vět-
šina majitelů si už vybírá psa po internetu, 
kde má nepřeberné možnosti i od ostatních 
útulků a jiných spolků. Konkurence je tedy 
veliká a lidé jsou stále náročnější.

Útulek však neslouží jako útočiště pouze 
psům bez domova, ale i těm ztraceným…
Ano, do útulku přichází i ztracení pejsci. 
Znamená to, že po příchodu nalezence ak-
tivně hledáme majitele, a to sdílením in-
formací o psovi do příslušných obecních, 
městských i zájmových skupin tam, kde se 
pes nalezl. Pokud pes majitele skutečně má, 
v drtivé většině se jeho páníček přihlásí do 
týdne od nalezení.  Jestliže se o nalezen-
ce nikdo nepřihlásí, pak hledáme nového 
majitele, a to je opravdu oříšek, zejména 
pro větší psy kříženců, které tu nyní máme. 

Nečekejte na jaro, adoptujte 
si pejska i v zimě

ROZHOVOR s... Monikou Kolkovou, vedoucí a provozovatelkou městského útulku Lesan
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Co navíc, kromě již uvedeného běžného fun-
gování, můžete nabídnout těm, kteří mají  
zájem o adopci?
Se zájemci o psa nejraději mluvíme pře-
dem telefonicky, kdy se snažíme zjistit, do 
jakých podmínek by pes šel, kolik času na 
něj zájemce bude mít, co s ním chce pod-
nikat, jaký pes by mu nejlépe vyhovoval, 
a pokud najdeme společnou řeč, domluví-
me se s ním na osobní návštěvě. 

V případě, že chce zájemce například psa 
z útulku seznámit se svým psem a zjistit, 
jak to bude mezi nimi fungovat, musíme 
u toho osobně být, je to riskantní situace, 
kdyby došlo k neshodě psů, musíme tuto 
situaci operativně velice rychle řešit. Též 
chceme vidět, jak na sebe psi reagují. 

Zájemcům o adopci půjčujeme pejska na 
venčení, u některých plachých psů doporu-
čujeme pravidelné venčení, aby si pes na ně 
nejprve zvykl.  

Všechny pejsky venčíme, učíme je chodit 
na vodítku a ty bázlivé zvykáme na přítom-
nost člověka. Poznáváme pejsky v různých 
situacích, takže zájemce pak ví, jakou má 
pes povahu, ke komu je vhodný i k čemu se 
hodí, a to je obrovská výhoda. U vhodných 
psů nacvičujeme i základní poslušnost.

 
Spolupracujete s majiteli psů i po jejich 
adopci?
Majitelé mají k dispozici naše poradenství 
po celou dobu, pokud ho potřebují,  máme 
pro ně na Facebooku i soukromou skupi-
nu, kde se mohou nejen pochlubit fotkami, 
ale i poradit se s námi i s ostatními členy. 
Dále mají majitelé možnost výcviku zdar-
ma v Kynologii Bašť, za to jsme velmi rádi, 
protože vidíme, jak pejsek prosperuje, mění 
se k lepšímu a posiluje vazbu s novým ma-
jitelem. V Kynologii Bašť pořádají též vo-
říškiádu, kde máme možnost mnoho na-
šich svěřenců vidět a kam je všechny zveme  
e-mailem, navíc její výtěžek věnují našemu 
útulku.  Pořádáme též vánoční nadílku, na 
kterou rovněž zveme všechny nové majitele. 
Někteří majitelé využívají i hlídání psa po 
dobu dovolené, pokud si ho nemohou vzít 
s sebou a pokud kapacita útulku toto dovolí.
S jakými dalšími problémy se obecně 
potýkáte?
Jak již bylo řečeno, aktuálně řešíme zvýše-
ný příjem psů, útulek se nám na přelomu 
roku rychle naplnil a je velmi málo zájemců 
o adopci větších psů. 

Běžnou problematikou jsou i nezodpověd-
ní majitelé psů, kteří se o ně nestarají tak, jak 
by měli, nejsou ochotni či schopni například 
psa zabezpečit proti úniku, což jim ukládá 
přímo zákon, přesto je pár lidí, od nichž psa 
vídáváme opakovaně. Též jsou to občas i ne-
soudní zájemci o nevhodného psa, na které-
ho nemají fyzické síly, čas a ani prostředky. Další fotky najdete na webových stránkách útulku a také na Facebooku.

Monika Kolková, Na Hrombabě 1075, e-mail: kolkova@seznam.cz,  
tel.: 775 105 275, www.utulek-kralupy.estranky.cz

CHCETE PEJSKA? ADOPTUJTE HO Z KRALUPSKÉHO ÚTULKU LESAN

DON
Kříženec německého ovčáka, pes, narozen asi 7/2015. Don 
je statný a silný pes, který se rád mazlí, dobře si zvyká na nové 
prostředí a je čistotný. Má základní poslušnost. S ostatními psy 
se nesnese. Hledáme pro něj majitele, nejlépe se zkušeností 
s výcvikem, jenž mu poskytne domov v domku se zahrádkou, 
pravidelné procházky a výcvik. Bude prima parťák a dobrý hlídač.

JOHNY
Střední kříženec, pes, narozen asi 6/2013, váží 29 kg. Johny byl 
převezen do útulku poté, co jsme dostali urgentní prosbu o pomoc 
s tím, že pes je zraněný a ve velmi špatném stavu u své paničky, která 
je bez střechy nad hlavou a nemá prostředky na to, aby se o něj dále 
starala. Po příjezdu na místo ležel Johny na dece s ošklivě nateklou 
přední tlapou. Majitelka nám řekla, že už tři dny nejí, sám nepije 
a nevyprazdňuje se. Byl apatický a vůbec se nám jeho stav nelíbil. 
Odevzdaně se nechal naložit do auta a odvézt na veterinu, kde zjistili, 
že byl pokousán jiným psem a do nohy se mu dostala infekce. Měl 
vysokou teplotu. Naštěstí antibiotika i další medikace zabraly a při 
další kontrole už Johny vypadal mnohem lépe. Je to velký dobrák, při 
ošetření byl trpělivý, prostě skvělý pacient.
Dnes je Johny zcela v pořádku a jeho zranění připomíná jen malá jizva a chybějící srst v místě pokousání. 
Stal se velmi oblíbeným pro společné procházky s venčiteli. Dobře chodí na vodítku a je to velký mazel. 
Není problém, aby žil uvnitř v domě, protože je velmi čistotný. Naopak to on sám určitě ocení, neboť byl od 
malička zvyklý být doma, než se dostal s majitelkou na ulici. Moc rád běhá se svou novou kamarádkou Laurou 
a nevyhledává konflikty s ostatními psy. Na přivolání okamžitě reaguje, umí povel „sedni“. Je nenáročný 
a zvládne ho i méně zkušený pejskař. V původní rodině byl zvyklý na děti.

Pak jsou to též problémy s vodou – ne-
máme vlastní zdroj, vodu dovážíme, no 
a samozřejmě nedostatečné a bezzubé zá-
kony a jejich často neuvěřitelné provádění 
v praxi.

V prosinci loňského roku jste dostali pe-
něžitý dar od trenéra fotbalové Slavie 
Jindřicha Trpišovského, jak jste s ním 
naložili?
Nejprve bych ráda zmínila, že Město Kralupy 
nad Vltavou na základě uzavřené veřejno-
právní smlouvy měsíčně přispívá na provoz 
útulku ve výši 48 tis. Kč. Na stavební úpravy, 
dražší operace a další nadstandardní výdaje 
si musíme vydělat provozem obchůdku a po-
mocí sponzorských darů. Dar pana Trpišov-
ského tedy byl opravdu darem z nebe, který 
nám vytrhl trn z paty, něco takového jsme 
ani ve snu nečekali a stalo se nám to poprvé 
za celou existenci útulku. Hned jsme finance 
použili na obnovu kotců, zatím máme nové 
tři spojené kotce s betonovými podlahami 
a tři nové boudy. 

Ukončili jsme tedy první etapu obnovy 
kotců, na kterých již notně zahlodal zub 
času – plechy i mříže byly hlavně dole pro-
rezlé, objevovaly se i díry, pro psy to bylo 
i nebezpečné. Navíc oka v původních kari 
sítích jsou příliš velká, psi jimi mohou pro-
strčit tlapy nebo někdy i hlavy. 

Jakmile to dovolí počasí a poklesne též 
množství psů, zahájíme 2. etapu, která za-
hrnuje výměnu dalšího tripletu kotců. Kotce 
jsou již nyní ve výrobě, je nutno ale udělat 
betonáž podlah. Na tyto úpravy jsme dlouho 
šetřili, pro malé sponzory takováto záležitost 
není atraktivní, takže nám to dělalo vzhle-
dem k vysokým nákladům velké starosti.

 
Jak mohou lidé útulku pomoci i jinak než  
finančně?
Největší pomocí je samozřejmě adopce psa. 
Vítáme rovněž, když pejsky od nás lidé sdí-
lejí na Facebooku, dávají o nich vědět svým 
přátelům a jakkoliv jinak je propagují, aby 
našli co nejrychleji nové domovy. 

Velmi vítáme i nákup v našem charita-
tivním obchůdku, z něhož jde 100 % vý-
těžku na pejsky – díky tomu jim můžeme 
dopřát takové veterinární ošetření, které 
potřebují.

Vítaní jsou i šikulové, kteří by chtěli po-
moci a uměli by nějaké řemeslné práce. 

Občas k nám zavítají v rámci utužování 
firemních nebo spolkových aktivit celé ko-
lektivy na brigádu, to je velmi milé a prá-
ce jde pěkně od ruky. Některé kolektivy 
se pravidelně vracejí a občas se i stane, že 
některý člen neodejde s prázdnou a na vo-
dítku si vede nového psího kamaráda, to 
pak máme radost ještě větší.
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střípky z linky 156 � 
u 5. 12. v 18:27 na l. 156 přijato oznámení 
občana, že v ul. Palackého viděl, jak nějaký muž 
fyzicky napadá ženu. Hlídka MP se dostavila na 
místo za použití VRZ. V místě oznámení zastihla 
hlídka tři muže a dvě ženy. Jedna z těchto žen 
vypověděla, že byla svědkem napadení své 
kamarádky a útočníka následně označila. Muž 
uvedl, že má se svou partnerkou dlouhodobé 
partnerské neshody, které dnes vyústily 
k fyzickému útoku tak, že ženu několikrát uhodil 
a povalil na zem. Napadená žena s hlídkou 
komunikovala, tvrzení muže potvrdila, viditelné 
známky zranění neměla a lékařské ošetření 
odmítla. Jelikož si však stěžovala na bolest 
zad a hlavy, byla prostřednictvím DS MP na 
místo přivolána RZS a OO PČR. Napadená žena 
byla na místě lékařem RZS ošetřena, převoz 
do nemocnice odmítla. Následně hlídce PČR 
žena uvedla, že trestní oznámení podat nechce. 
Z důvodu podezření ze spáchání přestupku byla 
celá věc postoupena na MěÚ k dalšímu šetření. 

u 6. 12. v 23:47 na sl. mobil přijato oznámení, 
že v ul. Masarykova před restauračním zařízením 
leží muž, který má zkrvavený obličej. Hlídka po 
příjezdu na místě zjistila, že se jedná o muže ve 
zjevně podnapilém stavu, jenž uvedl, že upadl 
z důvodu opilosti, přičemž se udeřil do hlavy 
a způsobil si zranění v obličeji. Prostřednictvím 
DS MP byla na místo přivolána RZS. Jelikož muž 
neměl u sebe doklady totožnosti, byla DS MP 
požádáno OO PČR o součinnost hlídky PČR při 
zjištění totožnosti v místě oznámení. Hlídka PČR 
na místě muže ztotožnila. RZS muže převzala 
do péče a rozhodla o převozu do nemocnice. 
Z důvodu agresivity byl muž převezen za 
doprovodu PČR.

u 7. 12. v 22:45 na l. 156 přijato oznámení, 
že v ul. Vodárenská v blízkosti prodejny elektro 
leží u silnice muž, který je pravděpodobně pod 
vlivem alkoholu. Oznamovatel uvedl, že muž 
je při vědomí, dýchá, ale není schopný se sám 
zvednout. Dále sdělil, že se k němu nechce 
přiblížit z obavy, že by muž mohl být agresivní. 
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o osobu, jež 
nebyla pod vlivem alkoholu, ale měla zdravotní 
potíže. Jednalo se o pana D., jenž uvedl, že se 
léčí s vysokým tlakem a udělalo se mu nevolno, 
protože si nevzal léky. Prostřednictvím DS MP byla 
na místo přivolána RZS, která si muže převzala do 
péče a odvezla do nemocnice. 

u  14. 12. v 10:29  přijata žádost OO PČR 
o součinnost v ul. Šafaříkova, kde má docházet 
k napadání se mezi dvěma osobami. Hlídky 
MP a PČR se za použití VRZ přesunuly na 
místo oznámení. Hlídky po příjezdu na místo 
zaznamenaly dva muže, kteří se fyzicky napadali. 
Oba muži měli viditelné známky zranění v obličeji 
a jeden z těchto mužů držel v ruce předmět 
připomínající tyč. Hlídkou OO PČR byla na místo 
přivolána RZS a SKPV, která si celou věc převzala 
k dalšímu šetření. 

u  14. 12. v 17:21 přijata žádost OO PČR 
o prověření oznámení, kdy mělo v jedné z ubytoven 
docházet neznámým mužem k fyzickému napadání 
ženy. Hlídka se za použití VRZ dostavila na místo 
určení, kde se spojila s oznamovatelem. Ten 
uvedl, že ve vestibulu ubytovny došlo k fyzickému 
napadení mezi mužem a ženou. Hlídka společně 
s oznamovatelem vstoupila do vnitřních prostor 
ubytovny. Tam oznamovatel označil napadenou 
ženu a údajného agresora. Žena uvedla, že byla 
na pokoji se svým přítelem, kde mezi nimi došlo 
k slovní rozepři. Poté, co společně vešli na chodbu, 
vyústila jejich hádka k fyzickému napadení, kdy jí 
přítel udeřil několikrát pěstí do obličeje, ona poté 
upadla na zem a udeřila se do hlavy. Následně 
se oba odebrali do vestibulu. Muž s výpovědí své 
přítelkyně souhlasil. Oba uvedli, že společně vypili 
několik piv a jsou pod vlivem alkoholu. Hlídka 
u obou provedla orientační dechovou zkoušku 
na přítomnost alkoholu v dechu, kdy u muže byla 
naměřena hodnota přes 2 promile a u ženy přes 
3 promile. Prostřednictvím DS MP byla ženě na 
místo přivolána RZS z důvodu viditelných známek 
zranění na hlavě a v obličeji. Lékař RZS po příjezdu 
na místo ženu ošetřil a rozhodl o převozu do 
nemocnice, ta však odmítla. Celá událost byla 
z důvodu podezření ze spáchání přestupku 
postoupena na MěÚ Kpy k dalšímu šetření. 

u 15. 12. v 15:05  na l. 156 přijato oznámení 
od zaměstnance ostrahy jednoho z obchodních 
domů, že se na prodejně OD zdržují čtyři osoby, 
které podezírá z plánování krádeže. Hlídka se 
neprodleně dostavila do OD, kde se spojila 
s oznamovatelem. Ten označil osoby, jež 
zaznamenal na kamerovém systému, jak vcházejí 
do zkušební kabinky s nákupním košíkem, který 
obsahoval cukrovinky a modrý batoh, jejž si rodina 
přinesla s sebou. Z kamerového záznamu bylo 
zřejmé, že poté, co opustili zkušební kabinku, 
chybělo v nákupním koši nějaké zboží a jedno 
z dětí mělo na zádech modrý batoh, který se 
oznamovateli jevil podezřele plný. U pokladní zóny 
se k těmto osobám přidala žena. Všechny osoby 
poté prošly před příjezdem hlídky MP pokladní 
zónou, kdy modrý batoh měl na zádech jeden 
z chlapců. Poté je zaměstnanec ostrahy požádal 
o setrvání do příjezdu hlídky MP. Hlídka zjistila, 
že se jedná o manželský pár a jejich dvě nezletilé 
děti. V batohu se nacházelo několik balení 
cukrovinek – sušenky Oreo, Horalky, Miňonky, 
Kávenky, Ferrero, různé druhy Kinder čokolády, 
oplatky Mila a mnoho dalšího. Celková hodnota 
odcizeného zboží přesahovala částku 1 600 Kč. 
Muž vypověděl, že do zkušební kabinky vstupoval 
sám a syn poté, nemohl vědět, co se v batohu 
nachází ve chvíli, kdy mu jej otec předával. 
Uvedené osoby byly na místě informovány 
o pořízeném kamerovém záznamu OD. Následně 
byly tyto osoby hlídkou MP poučeny o dalším 
postupu. Celá věc byla dána na vědomí odboru 
kanceláře tajemníka MěÚ Kpy a OSPOD MěÚ 
Mělník.  

u 21. 12. v 14:03 prostřednictvím MKDS byla 
spatřena žena, která ležela v ul. Nádražní. Hlídka 
MP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná 
o ženu, jež je ve zjevně podnapilém stavu, při 
vědomí, bez viditelných známek zranění. Žena však 
nebyla schopná chůze ani souvislé komunikace. 
Prostřednictvím DS MP byla na místo vyslána RZS, 
která ženu ihned po příjezdu na místo převzala do 
péče a odvezla do nemocnice z důvodu podezření 
na intoxikaci alkoholem.   

u 24. 12. v 17:41 přijata žádost operačního 
střediska PČR o součinnost při pátrání po osobě, 
jež na l. 158 nahlásila, že má v úmyslu se zabít. 
Osoba operačnímu sdělila přibližné místo, kde 
se nachází. Po příjezdu hlídek PČR a MP na místo 
určení se dotyčná osoba k hlídkám přihlásila. 
Důvodem rozhodnutí ke spáchání sebevraždy měl 
být rozchod. Prostřednictvím DS OO PČR byla na 
místo přivolána RZS, která si osobu převzala do 
péče a převezla do nemocnice. 

u  26. 12. v 17:22 na l. 156 přijata žádost 
o poskytnutí pomoci muži, který se nachází na 
jednom z hřišť v Kralupech nad Vltavou a nemůže 
se pohnout. Volající uvedla, že její manžel se vydal 
na procházku a v důsledku svých dlouhodobých 
zdravotních potíží se pak nebyl schopen přesunout 
zpátky. Hlídka ženu vyzvedla v místě bydliště 
a společně se vydaly na místo, na kterém se její 
manžel nacházel ve stavu neschopný samostatné 
chůze. Hlídka MP převezla muže do místa trvalého 
bydliště a doprovodila jej do bytu.

u 28. 12. v 19:00 na l. 156 přijato oznámení 
muže, že na Velvarské silnici ve směru na Velvary 
spatřil neosvětlenou chodkyni. Oznamovatel 
uvedl, že ženu oslovil a ta mu sdělila, že se vydala 
do Děčína. Jelikož se žena zdála poněkud zmatená, 
setrval s ní do příjezdu hlídky. Hlídka MP ženu na 
místě ztotožnila a prostřednictvím lustrace na OO 
PČR zjistila, že se nejedná o ženu pohřešovanou či 
v pátrání. Žena neměla viditelné známky zranění 
a lékařské ošetření odmítla. Jednalo se o ženu 
ve věku přes sedmdesát let, která měla u sebe 
kartičku, na níž bylo jméno a telefonní kontakt. 
Hlídka se na uvedeném čísle spojila s dcerou 
ženy. Ta uvedla, že její maminka je nemocná, 
odešla z domu bez jejich vědomí a nejspíš dojela 
z Děčína do Kralup vlakem. Hlídka MP vzala ženu 
na služebnu MP, kde setrvala do příjezdu své 
dcery, která si ji poté převzala a odvezla.
DS MP – Dozorčí služba Městské policie
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ Kpy – Městský úřad Kralupy nad Vltavou
SKPV – služba kriminální policie a vyšetřování
VRZ – Výstražné zvukové a rozhlasové zařízení
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY, 

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

(Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.) Návštěvní doba: Po-Pá 8:00-18:00 hod. 

V zimním období při nedostatku sluníčka 
nás občas přepadají chmury. Chceme-li 

se zbavit lehčích depresí, úzkostí, strachů či 
nespavosti, nemusíme hned sahat po che-
mických preparátech. Pro nalezení klidu 
a harmonie nám mohou posloužit i přírod-
ní léčiva. Šálek dobrého bylinkového čaje 
nám díky obsahu mnoha prospěšných látek 
může darovat útěchu, vrátit uvolnění, zdra-
vý spánek i chuť do života. Proč bychom 
se měli snažit nahradit některé chemické 
léky přírodními prostředky? Je to jednak 
z důvodu ochrany našeho zdraví, protože 
každý chemický přípravek může mít ved-
lejší účinky, a také z důvodu ochrany ži-
votního prostředí. Zbytky léků se ve stále 
větší míře objevují v našich řekách, protože 
v současné době je čistírny odpadních vod 
nedokáží zcela eliminovat. Dochází tak ke 
kontaminaci životního prostředí cizorodý-
mi látkami, jejichž vliv často nedokážeme 
odhadnout. 

Bylinky na dobrou náladu
Mezi byliny s nejsilnějšími antidepresivní-
mi účinky patří třezalka. Zvyšuje hladinu 
serotoninu v mozku, čímž zmírňuje napětí 
a stres. Potlačuje poruchy spánku. Šafrán 
je vzácná rostlina, která okoření jídla a ta-
ké účinně bojuje s psychickými problémy. 
O blahodárných vlastnostech šafránu vě-
děli už staří Peršané. Bazalka je známá 
svou výraznou aromatickou chutí a vůní, 
ale málokdo ví, že patří také mezi účinná 
přírodní antidepresiva. Pomáhá také k lep-
šímu trávení. Silice obsažené v bazalce od-
straňují bolesti hlavy, snižují stres, únavu 
a tlumí pocit úzkosti. Kozlík lékařský ne-
boli valerián používali proti depresím již 
naši předkové ve starověku. Má sedativní 
účinky, které uklidňují a zmírňují pocity 
nastupující paniky. Kozlík zbaví člověka 
strachů, nervozity a zajistí klidný spánek 
bez vedlejších účinků. Účinnou první po-

mocí při nervozitě je meduňka. Její citrono-
vě peprná vůně odplaví všední starosti a po 
uspěchaném dnu připraví tělo na spánek. 
Uleví i při bolesti hlavy či migréně. Také 
nádherné květy magnolie, ozdoba zahrad 
pocházející z Číny a Japonska, nám může 
přinést úlevu při úzkostech nebo depresi. 
Přírodní antidepresiva zmírňují podráž-
děnost a nervozitu při fyzickém i psychic-
kém napětí. 

 
Léčí již samotná vůně
Pomoc proti depresím nabízí také aroma-
terapie. Esenciální oleje z rostlinných slo-
žek uvolňují tělo i psychiku. Tato léčeb-
ná metoda odstraňuje úzkosti, deprese 
a zlepšuje náladu. Oleje se mohou inha-
lovat nebo přidat do horké koupele. Von-
né esence lze také vmasírovat do pokož-
ky, čímž se uvolní celé tělo od vnitřního 
napětí. Silice obsažené v heřmánku navo-
zují celkové uklidnění. Optimismus dodá 
vůně jasmínu. Také polštářky se známou 
levandulí vydávají omamnou a uklidňu-
jící vůni. Levandulová koupel je příjem-
nou relaxací a povzbudí mysl. Z květu se 
dá také připravit obdobně účinkující čaj.   
Kromě léčivých rostlin nám k dobré ná-
ladě dopomůže i poslech příjemné hudby, 
pohybové aktivity, meditace, zdravá stra-
va, dostatečný pitný režim, masáže nebo 
vyhřívání se na slunci.

Cvičení je výborným lékem na úzkost, 
depresi a strachy, protože srovnává hla-
diny hormonů. Každý, kdo se pravidelně 
pohybuje, jistě potvrdí, jak skvěle se cítí 
po sportování nebo třeba jen po procházce 
přírodou, když vyplavené hormony štěs-
tí způsobí příval dobrého pocitu. Dalším 
prostředkem na vylepšení nálady je hudba, 
která působí velmi silně na lidskou psychi-
ku. Příjemná skladba dokáže zlepšit náladu 
a odvést myšlenky od každodenního stre-
su. Pro uvolnění napětí je dobré vyzkoušet 

i meditaci, která dokáže zrelaxovat celé tě-
lo i duši. Přínosy meditací pro naše fyzic-
ké i psychické zdraví jsou dnes již vědecky 
prokázané. Účinek přírodních antidepresiv 
je dobré podpořit úpravou životního stylu. 
Zdravá strava s množstvím ovoce, zeleniny 
a oříšků, vyvážený denní režim, dostatek 
pohybu, více spánku v noci a, pokud je to 
možné, i více hřejivých slunečních paprsků, 
vám také pomohou navrátit dobrou náladu, 
klid a pohodu. 

Přírodní antidepresiva místo chemie

Základní organizace ČSCH  
v Kralupech nad Vltavou

pořádá ve dnech 

15. – 16. února 2020
v Kralupech nad Vltavou

VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

prodej zvířat – občerstvení
areál je v Kralupech – Lobečku
ulice Ke Koupališti „DŘEVÁK“

 Otevřeno: 
sobota od 8:00 do 16:00 hod.
neděle od 8:00 do 12:00 hod.

v neděli od 10:00 hod.
ukázka králičího hopu

Děti do 15 let zdarma
V areálu také prodej: medu, medoviny

Těšíme se na návštěvu.
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Městské MUZEUM ÚNOR 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

do 14. 3. 
je otevřena výstava –  
Martin Patřičný – DÍKY DŘEVU

sobota 15. 2. od 15:00 
Komentovaná prohlídka výstavy 
s autorem, vstupné 30 Kč

čtvrtek 20. 2. od 17:00 
Pocta Jaroslavu Seifertovi – odhalení 
sochy Jaroslava Seiferta od Vladimíra 
Preclíka, umělecký přednes: František 
Kreuzmann, klavírní doprovod

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
Výstava: MARTIN PATŘIČNÝ – DÍKY 
DŘEVU 16. 1. – 14. 3. 2020
Děkujeme za krásné povídání a za to, jak 
umíte najít krásu ve dřevě (i lidech), je to 
tu inspirující.                    Věra a Mirek S.

Dnes poprvé navštívila malá 
Lili dědovu výstavu.
Vernisáž se jí moc líbila a taky 
měli dobrý chleba J.

Výstava je krásná, nejvíc se 
nám líbí Housličky a Štít…         
Děkujeme. Anežka, Martin a Lili

Jsem fanda vaší hravosti. V.

Díky za krásný zážitek z „dřevěné poezie“.
L. R. + K. J. Praha

Výstava voní dřevem a pokorou.
P. Z. Teplice

Městská KNIHOVNA ÚNOR 2020
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

V ážení čtenáři, nabízíme vám několik sta-
tistických údajů, které se týkají činnosti 

kralupské knihovny v roce 2019. V uplynulém 
období obnovilo členství nebo se nově zare-
gistrovalo 2 527 čtenářů, z toho 969 dětí. Čte-
náři, ale i neregistrovaní uživatelé, uskuteč-
nili v knihovně téměř 36 500 návštěv a půjčili 
si 81 260 knihovních dokumentů. Největší 
návštěvnost knihovny byla 29. 7., kdy si 252 
čtenářů vypůjčilo 945 dokumentů. Vyřídili 
jsme 140 požadavků meziknihovní výpůjční 
služby a 1 105 rezervací na požadované tituly.  
Zájemci mají k dispozici celkem na pěti po-
čítačových stanicích ve studovně knihov-
ny a v dětském oddělení přístup na in-
ternet, v dospělém a dětském oddělení 
přístup do on-line katalogu, ke konci ro-
ku bylo rozšířeno připojení k WiFi v celé 
knihovně. Zpracovali jsme 2 294 knihov-
ních dokumentů, mohli jste si vybírat z té-
měř 70 titulů denního tisku a periodik.  
Do naší nabídky patří kromě knih, denního 
tisku a časopisů také deskové hry a mapy. 

Rovněž půjčujeme čtečku e-knih, interak-
tivní knihy pro děti z edice „Kouzelné čte-
ní“ a již od roku 2010 audioknihy. A jelikož 

je o zvukové knihy stále zájem, chceme vás 
upozornit na několik nových titulů. Těšíme 
se na vaši návštěvu!

Činnost knihovny v roce 2019
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Birds of Prey  
(Podivuhodná proměna Harley Quinn)
USA, akční, titulky/dabing, 2020, 15+, 109 min.

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn spojí s dalšími superhrdinka-
mi, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcis-
tického padoucha jménem Black Mask. Správná psychoušská jízda 
může začít!

Chlap na střídačku
Česko, komedie, 2020, 12+, 112 min.

Již patnáct let št‘astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její 
manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhod-
ne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční ná-
vrh. Navrhne jí, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na 
střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový 
způsob života Jirkovi. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, 
tedy jeden týden se svou ženou, ten druhý zase s milenkou, se nako-
nec může ukázat jako noční můra pro všechny.

Frčíme
USA, animovaný, 2020, 100 min.

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, v němž se představí 
dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby 
zjistili, zda ve světě zůstalo alespoň kousek toho magického.

Attila
Slovensko, dokumentární, 2020, 12+, 90 min.

Snímek mapuje celoživotní cestu sportovce a novodobé hvězdy Slo-
venska Attily Végha a ukazuje, jak se připravoval na „zápas století“. 
Díky vyprávění jeho rodiny, přátel i soupeřů můžete sledovat kroky, 
jež Atillu dovedly až na samý trůn MMA v USA, přestože k tomu ne-
měl v dětství moc předpokladů.

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

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

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

1. so

14:30 Špioni v převleku 2D/D děti 110Kč/130Kč

17:00 Dolittle 3D/D děti 130Kč/150Kč

20:00 Gentlemani 130Kč

2. ne

14:30 Dolittle 2D/D děti 110Kč/130Kč 

17:00 Cats 2D/T 130Kč

20:00 Králíček Jojo 130Kč

4. út 19:00 Příliš osobní známost 130Kč

5. st 19:00 Koncert – Karel Plíhal 340Kč

6. čt 19:00 Birds of Prey (Podivuhodná 
proměna Harley Qinn) 2D/T 130Kč

7. pá 17:00 Cesta za živou vodou 2D/D děti 110Kč/130Kč 

20:00 Modelář 130Kč

8. so

14:30 Ledové království 2 2D/D děti 110Kč/130Kč 

17:00 Vlastníci 130Kč

20:00 Birds of Prey (Podivuhodná 
proměna Harley Qinn) 2D/T 130Kč

9. ne

14:30 Dolittle 2D/D děti 110Kč/130Kč 

17:00 Birds of Prey (Podivuhodná 
proměna Harley Qinn) 2D/D 130Kč

20:00 Případ mrtvého nebožtíka 130Kč

11. út
15:00 KINO SENIOR – Můj příběh senioři 60Kč/130Kč

19:00 Attila 130Kč

12. st 19:00 Gentlemani 130Kč

13. čt 19:00 Chlap na střídačku 130Kč

14. pá
17:00 Birds of Prey (Podivuhodná 

proměna Harley Qinn) 2D/T 130Kč

20:00 Fantasy Island 130Kč

15. so

14:30 Ledové Království 2 2D/D děti 110Kč/130Kč

17:00 Birds of Prey (Podivuhodná 
proměna Harley Qinn) 2D/D 130Kč

20:00 Chlap na střídačku 130Kč

16. ne

14:30 Dolittle 3D/D děti 130Kč/150Kč

17:00 Cesta za živou vodou 2D/D děti 110Kč/130Kč

20:00 Modelář 130Kč

18. út 19:00 Daria 130Kč

19. st 19:00 Chlap na střídačku 130Kč

20. čt 19:00 Birds of Prey (Podivuhodná 
proměna Harley Qinn) 2D/T 130Kč

21. pá 18:00 Hledání lilie! vstupné dobrovolné

22. so

14:30 Mosley děti 110Kč/130Kč

17:00 Ježek Sonic 2D/D děti 110Kč/130Kč 

20:00 Chlap na střídačku 130Kč

23. ne

14:30 Ježek Sonic 2D/D děti 110Kč/130Kč 

17:00 Birds of Prey (Podivuhodná 
proměna Harley Qinn) 2D/D 130Kč

20:00 Malé ženy 130Kč

25. út
15:00 KINO SENIOR – příliš osobní 

známost senioři 60Kč/130Kč

19:00 Chlap na střídačku 130Kč

26. st 19:00 Modelář 130Kč

27. čt 19:00 V síti 130Kč

28. pá
17:00 Chlap na střídačku 130Kč

20:00 1917 130Kč

29. so

14:30 Ježek Sonic 2D/D děti 110Kč/130Kč

17:00 Volání divočiny 2D/T děti 110Kč/130Kč 

20:00 V síti 130Kč

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

1. ne

14:30 Mosley děti 110Kč/130Kč 

17:00 Ježek Sonic 2D/D děti 110Kč/130Kč 

20:00 Chlap na střídačku 130Kč

3. út 16:30 VOLÁNÍ DIVOČINY 2D/T 130Kč 

4. st
16:30 Ježek Sonic 2D/D děti 110Kč/130Kč 

19:00 1917 130Kč 

5. čt
16:30 Frčíme 2D/D děti 110Kč/130Kč 

19:00 Chlap na střídačku 130Kč 

6. pá
 

17:00 Ježek Sonic 2D/D děti 110Kč/130Kč 

20:00 V síti 130Kč 

7. so

14:30 Frčíme 2D/D děti 110Kč/130Kč 

17:00 Birds of Prey (Podivuhodná 
proměna Harley Qinn) 2D/D 130Kč 

20:00 1917 130Kč

8. ne

14:30 Frčíme 3D/D děti 130Kč/150Kč 

17:00 Ježek Sonic 2D/D děti 110Kč/130Kč 

20:00 V síti 130Kč 

9. po 19:00
Tomík na cestách –  
Tuktukem z Thajska  
až na Moravu

120Kč

OD 10. 3. DO 30. 3. 
JE KINO UZAVŘENÉ
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

ÚNOR 2020

Pondělí 3. února  19:00

Agentura Harlekýn, Israel Horovitz

DRAHÁ MATHILDA  
Režie: Otakar Kosek  •  Hrají: Luboš Veselý, Daniela 
Kolářová, Ilona Svobodová
Úspěšná americká hra, která je i přes svůj vážný ná-
mět plná lidského humoru a porozumění. Mathias je 
pětapadesátiletý Američan, jemuž otec odkázal je-
dinou věc – luxusní byt v Paříži s okny do Lucembur-
ské zahrady. Bez jediného dolaru v kapse se vydá do 
onoho bytu, aby jej odhadl a prodal. Jaké je ale jeho 
překvapení, když ho zde uvítá devadesátiletá stará 
dáma, která mu sdělí, že byt je sice jeho, ale otec se 
zavázal nechat ji zde dožít, a co víc, platit jí měsíční 
rentu ve výši dva a půl tisíce dolarů.
Délka představení: 130 minut s přestávkou

Vstupné: 390,-/360,- senior, student 

Středa 5. února 19:00

KAREL PLÍHAL – RECITÁL
Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po koncertní 
pauze, způsobené zdravotními potížemi s rukou, vrací 
na koncertní pódia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže 
publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí po-
sluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně. 
Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kyta-
rista Petr Fiala, kterého Karel potkal na hudební škole.
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá 
poetika, komorní atmosféra a to vše ve formě inteli-
gentně humorných, často vyzrále sebeironických textů 
nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících 
jednotlivé písničky. A zároveň famózní kytarové umění.
Nevhodné pro děti do 12 let!
Délka pořadu: 120 min. (včetně pauzy 20 min.)

Vstupné: 340,-

Čtvrtek 6. února   19:30

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

Úterý 11. února  18:30

TANEČNÍ GALAVEČER
Základní umělecká škola Kralupy, Základní umělec-
ká škola Velvary a Taneční a pohybové studio Zuzany 
Štarkové ve spolupráci s KD Vltava pořádají šestý Ta-
neční galavečer s bohatým programem. Představí se 
tanečnice a tanečníci výše uvedených škol a studia.

Vstupné: 60,-

Středa 12. února    8:00
Zápis na období září – prosinec 2020. Kurz obsahuje 
10 lekcí, dvě prodloužené a jeden věneček. Zápis se 
koná v kanceláři KD Vltava v 1. patře. Přihlásit se mů-
žete i další dny. Je také možné si zakoupit gardenku 
pro doprovod, která platí na všech 10 lekcí, nikoli na 
prodloužené a věneček.
Rezervace (telefonem, e-mailem) není možná – je tře-
ba rovnou zaplatit kurzovné na místě. Odpolední kurz 
bude probíhat od 18:00 do 19:45, večerní kurz od 
20:15 do 22:00. Není nutné hlásit se v páru.

Cena kurzu: 2 200,- pro jednu osobu.
Cena gardenky: 300,-

Čtvrtek 13. února  16:30

ČAJ O PÁTÉ 

Únorové setkání s Kozelkovou trojkou.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,-

Neděle 16. února  11:00

KRALUPSKÝ MASOPUST
Slyšte, slyšte, je tu MASOPUST!
11:00  masopustní trh před KD Vltava
14:00  hry a soutěže pro děti na hřišti TJ Sokol
15:00 masopustní průvod městem s muzikou, maška-
rami a pravou moravskou slivovicí
17:00 maškarní karneval pro malé i velké v KD Vltava

Vstupné na karneval: 70,-

Úterý 18. února 19:00

TANČÍME
Příjemný taneční večer s živou hudbou v podání Mar-
kéty Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70,-/120,- pár

Středa 19. února  19:00

KLAVÍRNÍ PRALINKY 
MATYÁŠE NOVÁKA
VŠEM, KTEŘÍ SI JIŽ ZAKOUPILI VSTUPENKU SE 
OMLOUVÁME ZA ZMĚNU TERMÍNU KONCERTU.
Matyáš Novák, vítěz řady národních a mezinárodních 
soutěží, patří díky mimořádnému harmonickému cí-
tění, širokému repertoáru a vynikající úhozové tech-
nice k nejperspektivnějším pianistům své generace. 
Matyáš je vítězem mnoha klavírních soutěží v České 
republice, Španělsku, Slovinsku, Rakousku, Němec-
ku, Polsku a USA a hrdým členem Petrof Art Family. 

Jako sólista a komorní hráč se představil v Německu, 
Rakousku, Polsku, Lucembursku, Španělsku, Itálii, 
USA atd. V letech 2015 a 2016 absolvoval dvě velmi 
úspěšná koncertní turné po Číně. Pravidelně spolu-
pracuje s profesionálními orchestry (Filharmonie Br-
no, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Komorní 
filharmonie Pardubice, Janáčkův komorní orchestr, 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín atd.), je zván na 
domácí i zahraniční festivaly a účastní se mistrovských 
kurzů pod vedením nejlepších umělců svého oboru.

Vstupné: 170,-/140,- senior, student

Úterý 25. února  19:30

DAVID KOLLER – 
ACOUSTIC TOUR

VYPRODÁNO
Čtvrtek 2. dubna 2020  19:00   

VĚRA MARTINOVÁ 
JUBILEUM TOUR 2020 
V roce 2020 chystá Věra Martinová koncertní turné ke 
svému výročí narození.  V rámci tohoto turné vystoupí 
také v KD Vltava.
Přijďte společně s ní oslavit narozeniny.

TANEČNÍ KURZY V ÚNORU: 9., 23. 2.
16:00 ................................................................................................ Pokračovací taneční kurzy pro mládež

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

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

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

10. 3. Čaj o páté

11. 3. Vernisáž výstavy obrazů

17. 3. Večer hudby a poezie

19. 3. Tančírna

20. 3. Totální nasazení, The fialky, Nežfaleš

23. 3. Filharmoniště

31. 3. Lyra da camera – Tóny sladké Francie

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

14. 2. Ples SŠLVT O. Voda

15. 2. Rybářský ples

21. 2. Ples GJP Mělník

22. 2. Sokolské šibřinky

28. 2. Ples ČZA Mělník

PLESY V ÚNORU:

Loutkový soubor Rolnička uvede 
dne 26. 2. 2020 od 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku ,,O ZAKLETÉ PRINCEZNĚ“, režie 
Z. Hrazděrová. Vstupenky koupíte na místě 
před představením.

Rolnička� 
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SEIFERTOVY KRALUPY 2020
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku básníka Jaroslava 
Seiferta autorskou literární soutěž v rámci 25. ročníku festivalu poezie 
a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou 
kategoriích, a to 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let 
bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat 
maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektro-
nicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích, přičemž jednou z básní musí být so-
net. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.
Práce zasílané poštou budou obsahovat tři neoznačené exempláře a neporušenou, 
zalepenou obálku, v níž bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a byd-
lištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přilo-
žených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.
Uzávěrka je 31. 5. 2020.
Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne 
v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2020.
Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“ 
k rukám A. Levého, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.  
V případě dotazů kontaktujte A. Levého na tel. č. 778 772 635, e-mail:  
ales.levy@mestokralupy.cz.

Večer, který vás přenese v čase zpátky ke kořenům!

Koncert kapely Vesna 18. 4. 2020 ve 20:00 hod.
Vesna je dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fuxové. V listopadu 2018 
Vesna vydala debutovou desku Pátá bohyně, za kterou získala nominaci Ceny 
Anděl na Objev roku. Hudebně se obrací ke kořenům a je charakteristická 
snovými texty. Na desce je mj. i společný duet Patricie a Vojty Dyka, který 
píseň spolu s Vesnou poprvé předvedl na hudební a taneční show v Obecním 
domě. 17. 1. 2019 vystoupila Vesna jako support skandinávské zpěvačky 
Aurora. Momentálně Vesna vyráží na první klubové turné #MyaVy.

Vstupenky na: www.kasskralupy.cz
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KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou
vás zve na koncerty 48. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka  

v jeho rodném kraji

12. 3. 2020 SMETANOVO TRIO

Jitka Čechová (klavír), Jan Talich (housle), Jan Páleníček (violoncello)

23. 4. 2020 PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET

Jan Brabec (klarinet), Jiří Ševčík (flétna), Vladislav Borovka (hoboj), Václav Für-
bach (fagot), Jan Musil (lesní roh)

14. 5. 2020 KLAVÍRNÍ RECITÁL RADOSLAVA KVAPILA

z cyklu Setkání s hudbou a osobností – antologie české a světové klavírní tvorby

11. 6. 2020 KONCERT

Koncert v rámci festivalu Americké jaro. Nikol Bóková Trio (klavír, kontrabas, bicí)

17. 9. 2020 KONCERT

Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha

8. 10. 2020 KONCERT

Koncert Františka Novotného (housle) a Igora Ardaševa (klavír)

19. 11. 2020 KONCERT

Koncert Daniela Klánského (basbaryton) a Lukáše Klánského (klavír)

Změna programu vyhrazena. Koncerty se konají od 19:30 v Rytířském sále zámku Ne-
lahozeves. Jednotné vstupné 150 Kč.

Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden před kon-
certem u tajemnice KPH paní Ing. Hronkové (tel.: 725 837 912, e-mail: hronkovai@se-
znam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní.

Odjezd autobusu na koncert v 18:50 ze zastávky autobusu MHD Na Jízku a v 19:00 ze 
zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.

ING. PETRA OČENÁŠKOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ KPH KRALUPY NAD VLTAVOU
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L etošní výtěžek Tříkrálo-
vé sbírky nás velmi těší 

a máme z něj opravdu radost, 
a to nejen díky konečné částce  
vybraných peněžních prostřed-
ků. Díky Bohu se v kralupské 
farnosti do tříkrálového kole-
dování zapojuje stále více dě-
tí a mladých rodin, nejčastěji 
v místě svého bydliště. Díky 
nim můžeme roznášet požeh-
nání a koledovat i mimo Kra-

lupy a v rozsahu, který by ne-
bylo možné zvládnout, pokud 
by koledování záviselo pouze na 
zaměstnancích Charity Kralupy 
nad Vltavou. 

Letošním výtěžkem sbírky 
jsme opět překonali rekord. 
Konečná částka je 206 464 Kč 
(v loňském roce 189 000 Kč). 
Dle jednotlivých obcí, které se 
do sbírky zapojily, jsou výsled-
ky takovéto: 

Jak jsme již informovali, Cha-
rita Kralupy nad Vltavou byla 
letos zařazena do diecézního 
záměru, což v praxi znamená, 
že ke stálým 65 %, které z ka-
ždé sbírky zůstávají v místě, 
bude přidáno dalších 150 tisíc, 
jimiž charita bude moci podpo-
řit Centrum sociálních služeb 
v Riegrově ulici a dále pokra-
čovat v rekonstrukci Azylové-

ho domu sv. Máří Magdaleny 
v Minicích. 

Pokud by vás, milí přáte-
lé a podporovatelé, zajímalo, 
jak se koledovalo v ostatních 
farnostech, veškeré informa-
ce k Tříkrálové sbírce najdete 
na www.trikralovasbirka.cz. 
Zde je také zveřejněna částka, 
která se vybrala v celé Praž-
ské arcidiecézi, a to necelých  
8 milionů. 

Ať jsme podporovatelé  
a příznivci Tříkrálové sbírky, či 
nikoli, jisté je, že vybrané pe-
níze, ať už u nás v kralupské 
farnosti nebo v celé diecézi, 
potažmo republice, budou po-
užity na podporu potřebných, 
tedy těch, kteří jsou na okraji 
společnosti a bez pomoci dru-
hých se neobejdou. A ve zdravé 
společnosti by právě tato po-
moc měla být samozřejmostí, 
co myslíte?  

Přejeme vám krásný rok 
2020!

TÝM CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU 

Na seminář je nutné se předem přihlásit na tel.: 774 372 725,  nebo na e-mail: pestouni.centrumd8@seznam.cz

Nabídka vzdělávání  
pro pěstouny 
na rok 2020

Datum Téma Lektor

18. 1. Jak zvládat učení s dětmi L. Kubáčová

15. 2. Jak vést děti k opravdovým hodnotám Bc. M. Galbavý

14. 3. Reflexe potřeb pěstounů Mgr. M. Šramota

 4. 4. Nebojme se terapie Mgr. J. Hovorka

30. 5. Vztek a agrese, jak je 
pomoci dítěti zvládat

Mgr. F. Hajna

26. 9. Školní příprava Bc. P. Kalpakcis

10. 10. Volný čas a internet Mgr. F. Hajna

21. 11. Poruchy citového pouta Mgr. J. Frischmannová

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

https://centrumkralupy.webooker.eu,  
email: centrumd8kralupy@email, http://az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

I v letošním roce opět pořádáme 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
určené pro děti od 5 do 11 let

FILMOVÉ LÉTO 2020
Témata a plány táborů podle nejúspěšnějších animovaných filmů za uplynulý rok!

termín téma

1. turnus 7. 7. - 10. 7. 2020 „Špioni v převleku“

2. turnus 13. 7. - 17. 7. 2020 „Pokémon: detektiv Pikachu“

3. turnus 20. 7. - 24. 7. 2020 „Tajný život mazlíčků 2“

4. turnus 27. 7. - 31. 7. 2020 „Ovečka Shaun: Farmagedon“

5. turnus 3. 8. -   7. 8. 2020 „Pat a Mat: Kutilské trampoty“

6. turnus 10. 8. - 14. 8. 2020 „Lego příběh 2“

7. turnus 17. 8. - 21. 8. 2020 „Angry Birds ve filmu 2“

8. turnus 24. 8. - 28. 8. 2020 „Lví král“
Pobytový víkend 8. – 10. 5. v Litoměřicích

8. 5. Předcházení a odbourávání stresu 
pěstounů při výchově dětí v PP

Mgr. M. Šramota

9. 5. Komunikace v krizových situacích Bc. M. Galbavý

10. 5. Volnočasové aktivity – rozvíjení pěstounských kompetencí Bc. P. Kalpakcis

Místo: Centrum D8, Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou
Čas: 9:00 – 15:00
Občerstvení: drobné občerstvení zajištěno
Cena: Pro pěstouny, kteří NEMAJÍ uzavřenou dohodu s Centrem D8, o.p.s.
Vzdělávací semináře 1 300 Kč/os., hlídání v době semináře 100 Kč/hod.
Cena: Pro pěstouny, kteří MAJÍ uzavřenou dohodu s Centrem D8, o.p.s.
Vzdělávací seminář a hlídání dětí v době semináře ZDARMA
Rodiny, které mají s Centrem D8, o.p.s. uzavřenou dohodu, finančně přispíváme na:
- respitní péči (letní tábory, školy v přírodě, lyžáky...) – až 6 000 Kč/rodina/rok
- odbornou psychologickou nebo terapeutickou pomoc – až 5 000 Kč/rodina/rok

Tříkrálová sbírka letos vyšla
Kralupy 93 827 Kč

Stehelčeves 21 280 Kč

Velvary 25 756 Kč

Řež 12 284 Kč

Nelahozeves 10 943 Kč

Lhotka u Mělníka 10 445 Kč

Holubice 8 649 Kč

Lešany 8 178 Kč

Kozomín 7 460 Kč

Zeměchy 3 226 Kč

Úžice 4 416 Kč
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rodáci� 
Rodáci připravují na čtvrtek 20. února 2020 
Výroční členskou schůzi, která se bude konat ve 
společenském sále Penzionu na Cukrovaru od 
13:30 hod. Členové a příznivci zde budou  
seznámeni s výsledky hospodaření za uplynulý 
rok 2019 a s programem činnosti na rok 2020. 
Budou se vybírat členské příspěvky, které zůstá-
vají ve výši 100 Kč. Těšíme se na příští setkává-
ní na výletech a vycházkách. 
Hodně zdraví a spokojenosti v novém roce přejí 
všem členky výboru.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ÚNORU 2020
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

80 let

Antonín Písecký

Marta Náhlovská

Antonín Horák

Eva Skalníková

85 let 

Věra Konvalinková

Ing. Josef Švarc

Hana Matoušková

90 let 

Ladislav Šloser

Antonín Vlach

Jiří Král

91 let 
Jaroslav Černý

Božena Slapničková

92 let
Květuše Habartová

Gizela Brožková

94 let Věra Skrbková

98 let Milena Poláková

poděkování� 
Ráda bych touto cestou poděkovala 
zaměstnancům MěÚ Kralupy nad Vltavou 
za milé blahopřání a dárek k mým 
narozeninám.    MARIE JINDÁČKOVÁ

Dne 12. 1. 2020 nás opustil Vlastimil 
Řada, kralupský rodák, velký patri-

ot a první soukromý knihkupec v našem 
městě. Pan Řada vystudoval Dvořákovo 
gymnázium, zajímal se o práci s mládeží, 
vedl dětské tábory, sportovní utkání a sám 
aktivně sportoval, byl členem Sokola. To 
ho předurčovalo na pedagogickou činnost 
a další vzdělání. Vystudoval pedagogiku 
na Karlově Univerzitě a později vyučoval 
i na místním gymnáziu. Zajímal se o vývoj 
města, historické okamžiky a osudy někte-
rých občanů. Svými poznatky, načtenými 
materiály a osobními rozhovory s kralup-
skými pamětníky několik let obohacoval 
Kralupský Zpravodaj. Konkrétně přispíval 
do rubriky nazvané od vás – pro vás – Osu-
dy aneb Život není peříčko. Čtenáři se tak 
seznámili s osudy lidí, kteří měli v Kralu-
pech přímo nelidské překážky a dokázali 
si s nimi poradit díky jejich nezměrné vůli. 
Druhý seriál nesl název Živnostníci minu-
lého století v Lobečku.

Vlastimil Řada ve svém posledním roz-
hovoru pro KZ (únor 2019) uvedl, že mno-
ho poznatků o historii našeho města stále 

chybí, z jeho pohledu se rovněž mnohé vě-
ci změnily. (I přesto si velice vážil knížek 
a článků, které napsali zapálení Kralupáci 
Ing. Otakar Špecinger a Ing. Josef Stup-
ka.) Uvažoval nad tím, že nejlepší cestou, 
jak nedostatky napravit, by bylo sesta-
vit kolektiv pod vedením ředitele muzea  
Dr. Racka a sepsat zcela novou knihu o his-
torii našeho města. Sám se chtěl ochotně do 
zpracování díla zapojit, bohužel svoji vizi 
již nestačil zrealizovat. Rodině i všem po-
zůstalým projevujeme upřímnou soustrast. 
Věčná vzpomínka na pana Řadu tady zů-
stane v podobě jeho úžasného díla, které  
vytvořil pro Kralupský Zpravodaj, čímž 
obohatil historickou pamět našeho města.

Opustil nás kralupský 
patriot Vlastimil Řada

44. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2020

Pozvánka na prohlídku historické budovy Senátu a besedu 
s panem senátorem Petrem Holečkem

Kdy? V únoru 2020 (termín bude upřesněn na výroční schůzi).

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

V říjnu roku 2019 využili členové Kruhu přá-
tel Prahy pozvání pana senátora Petra Holečka 
do Senátu. Toto setkání jim zprostředkoval pan  

místostarosta Kralup nad Vltavou, pan Vojtěch 
Pohl. Členové Kruhu přátel Prahy si prohlédli his-
torickou budovu Valdštejnského paláce, přilehlou 
zahradu a setkali se s panem senátorem, kterému 
bychom tímto chtěli velmi poděkovat za pohoš-
tění a milé přijetí. Pro velký zájem členů a díky 
vstřícnosti pana senátora tuto vycházku opakuje-
me. Tato vycházka je určena jen pro registrované 
členy, kteří si rezervovali místa na výroční členské 
schůzi. Děkujeme za pochopení.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 hod. Z Masarykova nádraží budeme pokra-
čovat tramvají číslo 15 do stanice Malostranská. 

Tato vycházka je realizována s podporou MěÚ 
Kralupy nad Vltavou a pana senátora Petra Holečka.

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

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 
23. 12. 2019 Jitka Czechmannová 86 let

25. 12. 2019 Anděla Sládková 91 let

26. 12. 2019 Jiří Janč 76 let

29. 12. 2019 Světlana Hofmanová 63 let

2. 1. Zdeněk Gabčo 52 let

3. 1. Anežka Žídková 87 let

7. 1. Václav Hájek 80 let

12. 1. Vlastimil Řada 94 let

vzpomínky� 
3. 2. to bylo již deset let od onoho 
smutného dne, kdy odešla nám 
naše drahá maminka, paní VLASTA 
STARÁ.
V srdcích stále zůstává
a z obláčku rady dává.
Vzpomeňte prosím s námi.
Děkují dcery s rodinami.

Dne 7. 1. 2020 zemřela ve věku 
nedožitých 93 let paní LUDMILA 
ŠPECINGEROVÁ, dlouholetá vedoucí 
oděvní služby. Kdo jste ji znali, věnujte 
jí vzpomínku. J. W. 

Dne 25. 2. 2020 uplyne jeden rok od 
úmrtí pana JAROSLAVA TUSTA. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. S láskou stále vzpomínají 
manželka Jarka, syn Jaroslav a dcera 
Lenka se zetěm a vnučkami. 

Vzpomínáme na 
únor a březen 
před 40 lety. Dne 
24. 2. nás náhle 
tragicky opustil můj 
tatínek JAROSLAV 

HÁJEK z Minic a 20. 3. zemřela také moje maminka. 
Stále vzpomíná dcera Eva Plášilová s manželem, 
vnuci Plášilovi a vnuci Hájkovi.  Děkujeme všem, kteří 
vzpomínají s námi. 

Dne 17. 2. 2020 to bude již deset let, 
co nám odešla naše drahá maminka, 
paní JAROSLAVA JEŘÁBKOVÁ. 
S láskou a vděčností vzpomínáme. 
Dcery Jaroslava, Milada a Magda 
a syn Jiří s rodinami. 

Dne 8. 2. 2020 by se dožil můj 
manžel JIŘÍ HLADÍK 80 let. Kdo 
jste ho znali a měli ho rádi, prosím, 
vzpomeňte s námi. S láskou a stálou 
vzpomínkou manželka Eva a Jiří 
a Jana s rodinami.

Dne 17. 2. 2019 uplyne 14 let od 
doby, co mě navždy opustil můj 
milovaný a obětavý manžel OLDŘICH 
KOKOŠKA z Kralup nad Vltavou. Stále 
vzpomínám a nikdy nezapomenu. 
Manželka Anna Kokošková s celou 
rodinou.

} PRODÁM řadovou garáž, Kralupy nad Vltavou 
– Minice, lokalita „Na Žebrech“ Tel.: 728 234 173

} HLEDÁM uplatnění jako profesní chůva pro 
děti do zahájení povinné školní docházky – do 
školky, jeslí, dětské skupiny či chůva v rodině. 
Tel.: 736 450 304

} ZKUŠENÝ UČITEL MATEMATIKY NABÍZÍ 
individuální doučování z matematiky – učivo ZŠ 
a příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Ověřené 

metody zaručující i u průměrných žáků úspěšnost. 
Cena: 200 Kč/ 60 min.; tel.: 723 607 667

} PRONAJMU zařízený byt 1+1 v Kralupech 
Zeměchy 2. NP s vlastním plynovým kotlem 
(vytápění + ohřev vody). Vlakové spojení + MHD 
v místě. Nájem 7 000 Kč + energie. Vratná kauce 
ve výši dvouměsíčního nájemného při podpisu 
smlouvy. Pouze pro vážné zájemce. Volné od 
března 2020.  Tel.: 601 576 567, e-mail: pontl@
seznam.cz

soukromá inzerce� 

N ový rok vstupuje do svého druhého 
měsíce. Indiáni nazývali únor „měsí-

cem hladu“, protože bylo těžké jej přečkat. 
Docházela potrava, docházely síly, často 
udeřily nemoci a zdálo se, jako by nikdy 
neměla přijít úleva. Dnes se obvykle nemu-
síme potýkat s těžkostmi přežití v divoči-
ně, někteří z nás ale prožívají chvíle, které  
nejsou o mnoho jednodušší. Pro ty, kdo pe-
čují o vážně nemocného blízkého člověka, 
trpícího například některou formou de-
mence, bývá právě únor často velmi těžký.

I pečujícím docházejí síly, i na ně doléhají 
nemoci a přicházejí okamžiky, kdy nevědí 
jak dál. Je pro vás stále náročnější zvlád-
nout rutinu každodenní péče? Chybí vám 
čas na sebe samé a na řešení vlastních zá-
ležitostí a problémů? Zveme vás na setká-
ní s lidmi, kteří se ocitli v podobné životní 
situaci. Společně máme šanci nalézt cestu, 
jak vydržet ještě o chvíli déle. Únor totiž ne-
ní jen měsícem hladu, ale i branou do jara.

Stejně jako v předešlých měsících, zveme 
všechny zájemce na setkání pečujících, kte-
ré v Kralupech pořádá organizace Demen-
tia I.O.V., z. ú., každý druhý čtvrtek v měsíci 

(nyní tedy 13. února) od 17:00. Scházíme se 
v prostorách domu s pečovatelskou službou 
Kralupy nad Vltavou, na adrese U Cukro-
varu 1171.

Pokud nebudete moci přijít, nabízíme 
vám možnost prohlédnout si na našich 
stránkách blog, v němž paní Markéta po-
pisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej 
na adrese http://dementia.cz/blog/.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Lenka Kutinová,  

koordinátorka neformální péče
telefon: 606 888 938

e-mail: lenka.dementiaiov@gmail.com

Únor je branou do jara

13. 1. Marie Kloboučková 74 let

15. 1. Josef Červený 84 let

15. 1. Hana Štroblová 89 let

15. 1. Petr Perman 62 let

16. 1. Ing. Jaroslav Kočí 91 let

19. 1. Václav Hora 70 let

22. 1. Marie Poláčková 83 let

22. 1. František Rohan 78 let

inzerci objednávejte na
inzerce@mestokralupy.cz
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KOUZELNÉ LAPAČE SNŮ

U příležitosti 20. výročí svého působení vy-
hlašuje DDM Kralupy velkou soutěž o nej-
krásnější a nejoriginálnější LAPAČ SNŮ. Pod-
mínky soutěže: lapač o průměru minimálně 
30 cm, v dominantním barevném odstínu. 
Využití různých materiálů – bavlna, papír, re-
cyklovatelné materiály, látka atd. Kategorie 
soutěžících: děti do 10 let, děti 11 – 16 let, 
dospělí, kolektiv dětí do 10 let, kolektiv dětí 
11 – 16 let a kolektiv dospělých. Termín ode-
vzdání: do 22. května 2020. Všechny lapače 
budou vyvěšeny na Městském úřadě v Kralu-
pech nad Vltavou či v budově DDM v rámci 
Dnů Kralup a oslav 20. výročí založení naše-
ho DDM. Porota vybere 12 nejoriginálnějších 
a nejkouzelnějších lapačů v šesti kategoriích, 
které odměníme zajímavými cenami.

CO SE DĚJE U NÁS 
V KROUŽCÍCH?
Geocaching

V minulém roce se nám rozběhl zcela nový 
kroužek Geocachingu. Děti se v jeho rám-
ci učí nejen orientaci v terénu, ale též se  

seznamují s kralupským místopisem a histo-
rií. Každou středu odpoledne se scházíme na 
„základně (DDM Kralupy)“ a po krátké „pora-
dě“ vyrážíme vstříc dobrodružství do Kralup 
a blízkého okolí… Hledáme nejen zajímavé 
keše, ale také si povídáme o zajímavých mís-
tech v Kralupech a okolí.

Jóga pro děti (11 – 15let)

Pro velký zájem jsme otevřeli další skupin-
ku jógy pro náctileté. Jóga je ideálním cviče-
ním pro dospívající. Lekce jsou uzpůsobeny  
potřebám vyvíjejícího se těla – jóga neza-
těžuje klouby, ale naopak zpevňuje koster-
ní svaly a pomáhá budovat správné návyky 
držení těla. Učí také naslouchat svému tělu  
a respektovat jej. Lekce jógy pro náctileté 
využívají lehkou formu hatha jógy. Součástí 
hodin je výuka jednotlivých ásan, dechová 
cvičení a závěrečná relaxace. Je vhodným 
doplňkem ke sportům jako je fotbal, hokej či 
volejbal. Protahuje svaly, které bývají u těch-
to sportů často zkrácené a zároveň posiluje 
„core“ – hluboký stabilizační systém. Cvičí-
me v tělocvičně V Zátiší v pondělí od 16:00  
(1. skupina) a od 17:00 (2. skupina). Přihlásit 
své děti můžete v kanceláři DDM.

ZABIJAČKOVÉ HODY, POTĚŠENÍ 
PRO VŠECHNY SMYSLY!
Ve čtvrtek 13. února 2020 budou před DDM 
Kralupy probíhat nefalšované zabijačkové 
hody firmy Kohout a synové. A co vás čeká? 
Klasické zabijačkové dobroty (černá ovarová 
polévka, zabijačkový guláš, ovar, jitrnice, jeli-
ta, tlačenka atd.) a dobrá nálada.

HURÁ, MASOPUST JE OPĚT TU!
Rok se s rokem sešel a máme tu opět Kra- 
lupský masopust spojený s rejem masek 
a dobrou zábavou. V neděli 16. 2. 2020 se 
tak můžete s masopustním průvodem zasta-
vit před budovou DDM Kralupy ve Smetanově 
ulici. Čeká na vás malé pohoštění a tradiční 
karnevalové klobouky.

FO
TO

: J
A

N
 F

IŠ
A

R

FO
TO

: J
A

N
 F

IŠ
A

R

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ – 
ŘEMESLA 
20. – 22. 2. 2020

Kde: Výstaviště Lysá nad Labem 
Pořádá: Krajská hospodářská komo-
ra Střední Čechy. Představí se střední 
školy z regionů Nymburk, Mladá Bo-
leslav, Mělník, Kolín, Praha–východ 
a Praha. Zahájení akce dne 20. 2. 
2020 v 10:00 hod., v dalších dnech je 
program zahájen již v 9:00 hod. Žáci, 
rodiče a veřejnost jsou srdečně vítáni. 
Další informace na khkstrednicechy.
cz a kralupskyzpravodaj.cz.
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ZŠ PRAKTICKÁ

Ž áci naší školy mají rádi hodiny výtvarné 
výchovy, a to nejen proto, že se v hodi-

nách učí staré známé výtvarné postupy, 
jako je lavírování, koláž, kolorovaná kresba 
nebo frotáž, ale i proto, že se do hodin sna-
žíme zařadit i moderní soudobé techniky.

Naše škola je vybavena moderní počí-
tačovou učebnou, ale i oblíbenými iPa-
dy, které využíváme při výuce běžných 
předmětů, jako je matematika, čeština či  
angličtina, zeměpis apod. a zařadili jsme je 
i do předmětu výtvarné výchovy. 

V několika hodinách jsme se s dětmi ze 
6. třídy věnovali prostorové tvorbě, učili 
jsme se pracovat se světlem a stínem, pře-
nést ho do fotografie a tu následně upravit 
v mobilních aplikacích.

Při pohledu na obrázky by asi máloko-
ho napadlo, že jsou vytvořené z ruliček od  
toaletního papíru. Děti je nastříhaly a opět 
slepily do tvarů, které připomínaly různé 
ornamenty. Potom jsme si připravili bater-
ky, iPady a začali fotit. 

Děti měly pracovat ve dvojicích a bylo až 
neuvěřitelné, jak spolu dokázaly dvojice spo-
lupracovat, pomáhaly si držet modely, radily 
si, jak je správně nasvítit, aby byly fotografie 
co nejostřejší, aby vynikly stíny atd. 

Když jsme měli nafoceno, fotky jsme 
upravovali v aplikaci pro úpravu fotek 
Snapseed. Děti se naučily, jak využívat růz-

né filtry, zaostřovat, měnit barvy, ořezávat 
a využívat spoustu dalších funkcí, jež tato 
aplikace nabízí.

S výsledky jsme byli spokojeni nejen my, 
učitelé, ale i samotné děti, které nás opět 
přesvědčily o tom, jak jsou velice kreativní 
a nápadité. Jako efektivní vnímáme i sku-
tečnost, že děti zjistily, že mobily, tablety 
a počítače se dají využívat nejen k trávení 
času na sociálních sítích, ale také k vytvo-
ření něčeho krásného. SVATAVA RÁCOVÁ,

AP A VYUČUJÍCÍ VV

Prostorová tvorba s využitím světla a stínu

ZŠ KOMENSKÉHO

N a naší škole již od léta probíhá přístav-
ba nových prostor pro moderní učebny 

fyziky, chemie a matematiky. Na co se již 
brzy můžeme těšit? 

Nově vybudovaná učebna chemie pro 30 
žáků s vybavením včetně pultu pro pokusy 
po celé délce místnosti, to je sen každého 
vyučujícího chemie. Žáci budou využívat 
moderní pomůcky a technologie při výuce. 

Další součástí přístavby je moderní labora-
toř chemie pro 18 žáků včetně vybavení ne-
zbytnými pomůckami pro laboratorní práce. 

Pýchou přístavby bude nová učebna fy-
ziky pro 30 žáků. V učebně bude možné 
provádět zároveň měření a pokusy z fyziky 
na modulových obvodech, které jsou ve-
stavěny přímo do pracovního stolu žáků. 

Žáci budou nově pracovat i v nové mo-
derní laboratoři fyziky, jež je koncipována 
tak, že splňuje nejmodernější trendy v mě-

ření a zároveň obsahuje vestavěné moduly 
pro přímé provádění pokusů. Součástí je i 
vybavení pomůckami, které budou využí-
vány při výuce samotnými žáky i učiteli, 
pro něž jsou pro změnu přichystány i nové 
demonstrační sady. 

Stranou nezůstává ani matematika, nově 
vybudovaná odborná učebna matemati-
ky bude kompletně vybavena moderními 
pomůckami včetně tabletů, kalkulaček či 
rýsovacích pomůcek pro žáky.  

Pro naše učitele jsou vybudovány nové 
prostory, kde se budou moci připravovat 
na výuku. 

Součástí přístavby je i nově vybudovaný 
výtah, čímž se škola stane plně bezbarié-
rovou. 

Rekonstrukcí prošla také školní jídelna 
s kuchyní, na nové modernizované zázemí 
se všichni těšíme. 

Vzhledem k tomu, jakou proměnou škola 
prošla, si dovolíme ještě upozornit na to, že 

i v příštím školním roce se chystáme otevřít 
v 6. ročníku skupinu žáků s odlišným vzdě-
lávacím programem s rozšířenou výukou 
přírodovědných předmětů. Bližší informa-
ce a kritéria jsou k dispozici na webu školy.

LUKÁŠ MORAVEC

Rekonstrukce finišuje

NABÍDKA  
VOLNÉHO MÍSTA
ZŠ Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou 

přijme od 16. 3. 2020 kvalifikovaného 
učitele/učitelku – speciálního pedagoga 
pro výuku žáků s mentálním postižením.  
Životopis zasílejte na e-mail:  
bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz, nebo 
volejte na tel.: 315 727 293, 739 631 666.
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

H lavně aby byl nějaký sníh, 
přáli jsme si před odjez-

dem na lyžařský výcvik. Když 
jsme dorazili do Pece pod Sněž-
kou a stoupali na naši horskou 
boudu, viděli jsme, že Krakonoš 
naše prosby vyslyšel a sněhu 
je dost na pořádné sjezdování 
i běžkování. Rozdělili jsme se 
do družstev podle výkonnosti 
a objevovali krásy bílé krko- 
nošské krajiny na běžkách, neo-
hroženě sjížděli červené a někdy 
i černé sjezdovky a také pěšky 
dobývali zasněžené vrcholky.

Ale lyžařský výcvik pro zá-
kladní školy není pouze o ly-
žování nebo běžkování.  Žáci 

v drsném horském terénu pro-
pojují dovednosti, které zís-
kali v různých vyučovaných 

předmětech. Například ze ze-
měpisu si vyzkoušeli práci 
s mapou, navigaci podle kos-

mických těles a výškové stup-
ně. Učitelky přírodopisu by 
měly radost, že žáci poznali 
mnohé stopy zvířat a dřeviny. 
Při večerních společenských 
hrách zase rozvíjeli vzájemné 
vztahy a sociální dovednosti. 
Při přednášce horské služby 
si vyzkoušeli postupy první 
pomoci a od místních chata-
řů se dozvěděli historii života 
v nehostinné krajině. Lyžařský  
výcvik tak naplňuje mnoho  
výstupů ze školního vzdělávací-
ho programu a rozvíjí osobnost 
po všech stránkách. Jsme rádi, 
že je na naší škole o lyžařský  
výcvik takový zájem a těšíme 
se na příští rok.

UČITELÉ TĚLESNÉ VÝCHOVY

Sněhu bylo dost aneb Lyžařský výcvik 7. tříd

ZŠ 28. ŘÍJNA

V e škole věnujeme prostor 
pro možnost trávení vol-

ného času se sportovní nápl-
ní.  Již druhým rokem jsme za-
pojeni do projektu Sportuj ve 
škole, kam dochází pravidelně 
44 žáků z 2. – 5. ročníku. Žáci 
se v odpoledních hodinách vě-
nují pohybovým aktivitám nad 
rámec tělesné výchovy pod ve-
dením Olgy Provazníkové, děti 
tak mají v podstatě hodinu tě- 
locviku navíc. Zapojují se pak 
do různých turnajů a spor-
tovních soutěží v rámci města  
i regionu a úspěšně reprezentují 
svou školu.

Pro žáky, kteří projevili zá-
jem o lyžování, byl uspořádán 
začátkem ledna lyžařský zájezd 
do Pece pod Sněžkou. Pod vede-
ním zkušených instruktorů mě-
li tak možnost zdokonalovat se 
ve svých lyžařských dovednos-
tech. Využívány byly především 
sjezdovky Hnědý vrch, Zahrád-
ky a Smrk. Všichni hodnotili 
výjezd velmi pozitivně a po-
chvalovali si i stravu. Na závě-
rečné diskotéce nezůstal nikdo 
sedět, všichni chtěli být zvole-
ni nejlepším tanečníkem. A ja-
ko bonus upekla vedoucí chaty 
žákům pravé Karlovské frgály a 
připravila zmrzlinové poháry.

Jsem ráda, že rodiče i dě-
ti mají v současné době zá-
jem o sportování.  Pokud bude 
možnost, budeme se jako škola 
snažit i nadále umožňovat na-
šim žákům pohybové aktivity  
v prostorách tělocvičny nebo 
venkovního hřiště, které se bude 
o letních prázdninách z rozpoč-
tu města rekonstruovat. Tím se 
ještě zlepší kvalita sportovního 
vyžití. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat vedení města za nás 
všechny, kteří ve škole působíme.

Plánujeme samozřejmě i dal-
ší akce. V nejbližší době to bu-
de dne 20. 2. 2020 Masopustní 

karneval, pořádaný  ve spo- 
lupráci se Sdružením rodičů při 
ZŠ 28. října. Uskuteční se na sá-

le přilehlé restaurace Kréta od 
13:30 hod. IVANA ŠULOVÁ,

ŘEDITELKA ŠKOLY

ZŠ 28. října podporuje zdravý životní styl žáků
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ZŠ A MŠ CHVATĚRUBY

Shodou okolností jsem se 
před dvanácti lety ocit-

la na ZŠ a MŠ Chvatěruby, 
okres Mělník, 1. – 5. ročník. 
Škola vedená paní ředitelkou 
Mgr. Miroslavou Moravco-
vou, malý kolektiv především 
žen pracujících jako vyučují-
cí, ale i v dalších profesích, jež 
jsou nezbytné pro chod školy, 
které odvádějí perfektní prá-
ci po všech stránkách. Slušné 
vybavení moderními pomůc-
kami a nový nábytek ve všech 
učebnách pouze celé zařízení 
dokreslují. Osud, nebo nevím, 
kdo tomu chtěl, za osm let se na 
této škole objevuji znovu. Té-
měř po čtyřletém působení si 
myslím, že takový „pohled do 
jedné venkovské školy“ si mo-
hu dovolit. Paní ředitelka zdejší 
školy spolu se všemi kolegyně-
mi považuje za velmi důležité, 
aby se děti ve škole cítily dobře, 
vždyť tam tráví hned po rodi-
ně nejvíce času, každé dítě by 

mělo ve škole zažívat úspěch. 
Chvatěrubské škole se v tomto 
směru z velké části daří, pro-
to jsem se rozhodla na některé 
aktivity a úspěchy upozornit, 
připomenout je. 

Např. v loňském roce žáky-
ně 4. třídy, Viktorka  Švajdo-
vá, napsala pohádku „PŘÍBĚH 
O VĚTVIČCE“, která byla do-
konce zařazena do „ČTVRTÉ 
KNÍŽKY POHÁDEK OD DĚ-
TÍ PRO DĚTI“. Paní učitelky 
chystají pro každý školní rok 
vždy něco nového a zajímavé-
ho. Výčet by byl dlouhý, a tak 
jen namátkou zmíním Zazimo-
vání broučků, Vánoční rozjí-
mání, Tři králové, školní kolo 
recitační soutěže, výrobky pro 
nastávající prvňáčky, loučení 
se zimou a vítání jara i celou 
řadu sportovních klání včetně 
fotbalového turnaje.

A motiv, podnět, pohnutka 
k mému pohledu? To se musím 
vrátit k předvánočnímu obdo-
bí, k adventu, protože je v této 
škole silně ovlivněn přípravou 

Vánočního rozjímání. Auto-
maticky se zapojují opravdu 
všechny děti. Vždyť přijdou ro-
diče, prarodiče, bývalí spolu-
žáci, dokonce i veřejnost v čele 
s paní starostkou. Vyhlásit sou-
těž o nejhezčí rybu, adventní 
kalendář, ozdobu, stromeček 
a já nevím, čeho ještě, to je jen 
první krok. Dalším krokem je 
výroba zimních a vánočních 
symbolů v hodinách pracov-
ních činností, aby mohla být 
uspořádána školní výstava. 
Současně všechny třídy pod 
vedením svých paní učitelek 
poctivě nacvičují svoje vystou-
pení. Každá třída chce zazářit. 
Očekávaný den je tady. U krás-
ně ozdobeného vánočního stro-
mu před školou je vše připra-
vené a my začínáme. Největší 
úspěch vždy sklidí roztomilí 
prvňáčci se svými lucernička-
mi. Básničky, koledy, povídání 
a ta snaha nic nepokazit je pří-
mo dojemná! Druháci, to jsou 
již zdatní mazáci. Třetí třída 
se ukáže zcela v jiném světle 

– v kostýmech zatančí pohád-
ku, téměř bez chyby, zarecituje 
několik vánočních veršů a už 
je střídají čtvrťáci. To je jiná! 
Seznámení s vánočními sym-
boly, recitace a nádherný zpěv. 
Zasvítili lampičkami a pohla-
dili dušičku všech přítomných, 
povedlo se. Pátá třída vánoční 
atmosféru umocňuje. Stylové 
vystoupení obsahující hudbu, 
zpěv, recitaci i tanec. Úžasné! 
Konec? Nikoli, ještě jeden silný 
zážitek – celá škola i s rodiči 
zpívá vánoční koledu „Narodil 
se Kristus Pán“.

Následuje prohlídka výsta-
vy a občerstvení, sdělování do-
jmů. Ze všech přítomných vy-
zařuje štěstí, radost a pohoda, 
někde se objeví i slzička dojetí.

Tady můj pohled do jedné 
malé „velké“ školy končí. A já 
závěrem slibuji, že na Vánoční 
rozjímání přijedu vždy, i když 
ve Chvatěrubech už učit nebu-
du, to si ujít nenechám!

DÁŠA HANOUSKOVÁ

Pohled do jedné venkovské školy

N a rok pod zem: Ručně vykrouže-
né nádoby zakopali na nezná-

mém místě na pozemku školy jako 
odkaz pro své následovníky žáci primy.  
/ Naprostá senzace – v KASSu vyrost-
ly palmy: V legendárním hudebním 
festivalu Coachella, každoročně po-
řádaném v kalifornské poušti, našla 
inspiraci pro svůj maturitní ples třída 
4. A. / V týdnu v plné parádě jezdili na 
sněhu a na trávě: S citem pro poezii 
zimní krajiny a odolností proti dešti 
absolvovali lyžařský výcvik žáci sekun-
dy. / Jednu na zahřátí, prosím: Krk 
bysty Antonína Dvořáka stojící před 
budovou Dvořákova gymnázia zahalila 
během vánočních svátků šála, kterou 
slavnému skladateli upletli studen-
ti, pedagogové a návštěvníci gymná-
zia. / 0101: Do státního kola soutěže 
v informatice Bobřík informatiky se 
probojovalo šest septimánů. / Pozo-
ruhodné: O kontraintuitivním chování 
subatomových částic, experimentech 
na urychlovači a spiritualitě rozprávěl 
se studenty jaderný fyzik a profesor na 

Jyvaskylově univerzitě ve Finsku Jan 
Rak. / Paní sousedko, na slovíčko: Ži-
votní osud kralupské rodačky a 92leté 
reprezentantky ve stolním tenise Eliš-
ky Krejčové zaznamenávají v rámci 
projektu Příběhy našich sousedů ne-
ziskové organizace Post Bellum stu-
denti kvarty. / A víte, co byly charles-
tonky? Dotazy o první světové válce, 
českých vynálezech či dobové módě 
zodpovídali účastníci okresního kola 
dějepisné olympiády v Mělníku. / Přá-
ní k mání: Krupicová kaše, bramboro-
vé šišky s mákem nebo také smažený 
sýr vyhrály anketu o nejoblíbenější jíd-
la studentů a byly podávány ve školní 
jídelně během Týdne splněných přání. 
/ Jsme tu pro vás: Zkoušky nanečisto, 
ukázkové hodiny, besedu s ředitelem 
školy, výtečné pohoštění a setkání 
s učiteli nabídne Den otevřených dve-
ří na Dvořákově gymnáziu ve středu  
5. února 2020 od 7:30 do 12:00.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE
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SOŠ A SOU KRALUPY

V listopadu 2019 a v lednu 2020 připravi-
lo vedení kralupské SOŠ a SOU pro žáky 

9. tříd ZŠ přijímací testy z češtiny a mate-
matiky – nanečisto. Zadání zhotovily zku-
šené učitelky s certifikátem Cermatu podle 
státních typových úloh jednotné přijímací 
zkoušky, testy rychle opravily a výsledky 
sdělily žákům a jejich rodičům. Děvčata a 
chlapci tak prošli generálkou na dubnové 
ostré státní přijímací zkoušky. Zájem byl 
nečekaně velký, po vyhlášení termínů jsme 
měli velmi brzy kapacitu obsazenou. V listo-
padu si testování vyzkoušelo 44 žáků, v led-
nu ještě o 31 více, celkem jsme tedy zadávali 
238 testů. Žáci přišli nejen ze všech kralup-

ských ZŠ, ale i z Veltrus, Velvar, Zvoleněvsi, 
Neratovic a Smečna. Nejprve absolvovali 
test z matematiky, poté z češtiny. Při plnění 
testových úloh na ně dohlíželi certifikovaní 
zadavatelé – naši učitelé.

Výsledky celkově nedopadly nijak skvěle, 
čeština sice předběhla matematiku, z níž 
mnozí žáci dosáhli jen 3 – 20 bodů z 50, 
ale ani z češtiny mnoho žáků neprokázalo 
dobré kompetence. 
PRO PŘEDSTAVU:
nejlepší výsledek z matematiky: 38 bodů = 76 % = 1 žák
nejslabší výsledek z matematiky: 3 body = 6 % = 2 žáci
průměrný výsledek z matematiky: 16,2 bodů = 32,4 %
nejlepší výsledek z ČJ: 43 body = 86 % = 2 žáci
nejslabší výsledek z ČJ: 10 bodů = 20 % = 1 žák
průměrný výsledek z ČJ: 25,3 bodů = 50,6 %

Velký zájem o přijímačky nanečisto

K rasobruslařská sezóna po-
malu vrcholí a kralupské 

závodnice i letos již nyní upí-
nají své snahy k domácímu zá-
vodu. Již 44. ročník Kralupské 
kličky se koná 22. února na 
zimním stadionu, kam zveme 
všechny příznivce krasobrus-
lení, aby přišli podpořit nejen 
domácí závodnice. „Každoroč-
ně se nám zúčastňuje kolem  
220 – 240 děvčat od čtyř do čtr-
nácti let a doufám, že ani letoš-
ní rok nebude výjimkou,“ říká 
předseda oddílu Josef Majrych.

Závod zahájí již v pátek ve-
černí porada rozhodčích, v so-
botu pak odstartují první ka-
tegorie přibližně v osm hodin 
ráno a závodit se bude až do 
večera. „Vlastní závod bude 
probíhat po jednotlivých kate-
goriích a ihned po jejich ukon-
čení bude následovat veřejné 

slavnostní vyhlášení ve vesti-
bulu zimního stadionu. Závod-
níkům umístěným na prvních 
třech místech budou předány 
zástupci města a sportovní ko-
mise skleněné poháry Bohemia 
věnované starostou města Kra-
lupy nad Vltavou,“ vysvětluje  
J. Majrych.

Mezi kralupskými závodni-
cemi je hned několik aspiran-
tek na medaile. Mezi nejmlad-
šími Soňa Novotná nebo Emily 
Vraspírová, které se pravidel-
ně umisťují na stupních vítězů. 
Získat další medaili v letošní 
sezóně by mohla i Veronika  
Kohmová, Sofie Rout nebo Anež-
ka Kňourková, soutěžící taktéž 
mezi mladšími závodnicemi. 

Kromě závodnic se ale na Kra-
lupskou kličku začíná připravo-
vat i organizační tým. „Přípravy 
závodu jsou již v plném proudu, 

zde musím zmínit paní Alenu  
a Kláru Vítkovou, které nám ka-
ždoročně jak za podpory měs-
ta Kralupy a sportovní komise, 
tak sponzorsky zajišťují velmi 
hodnotné ceny pro všechny zú-

častněné,“ říká J. Majrych a do-
dává, že k plynulému chodu a 
bezchybnému zázemí pomáhá 
také nemalé přispění a nezišt-
ná pomoc Kralupské sportovní.

KATEŘINA HOROVÁ

Krasobruslařský klub čeká 44. ročník domácího závodu

Sečteno a podtrženo: mnozí deváťáci ma-
jí před sebou ještě mnoho práce! I přesto 
všem držíme palce a věříme, že v dubnu 
uspějí mnohem lépe. Zejména se těšíme, že 
dobře uspějí účastníci našich přípravných 
kurzů, jichž je 32.

Mnoho štěstí, pevné nervy a co nejvíce 
bodů přejí všem J. MAZOURKOVÁ, D. BINKOVÁ

SOŠ A SOU KRALUPY

TERMÍN PŘIHLÁŠEK  
DO STŘEDNÍCH ŠKOL SE BLÍŽÍ!
Děvčata a chlapci, deváťáci, nyní vypisují přihlášky 
na střední školy. Budou od září jezdit do jiných měst? 
Chtějí trávit hodně vzácného času v dopravních  
prostředcích a tak své studium rodičům prodražit? 
Nebo vystudují v Kralupech? Naše město má tři střední 
školy, tak proč by jezdili jinam, řeknete si. Máte prav-
du. Dvě z nich jsou technické a nabízejí perspektivní 
obory žádané na trhu práce i na vysokých školách.
V SOŠ – střední odborné škole lze studovat moderní che-
mický obor analýza potravin a neméně atraktivní obor in-
formační technologie se zaměřením na počítačové sítě. 
V SOU – středním odborném učilišti se připravují pro 
vstup do praxe nejen řemeslníci s výučním listem stroj-
ní mechanik a elektromechanik pro zařízení a přístroje, 
ale i žáci maturitních oborů, jejichž někteří absolventi 
pokračují ve studiu na vyšších či vysokých školách, me-
chanik elektrotechnik a chemik operátor se zaměřením 
na farmaceutickou výrobu.
Vše podstatné o škole, oborech a přijímacím řízení se 
dozvíte buď při osobní návštěvě naší školy (možno kdykoli 
dle předchozí domluvy na adrese sekretariat@edukra.cz), 
nebo na webových stránkách školy www.edukra.cz.
Rádi přivítáme kralupské deváťáky mezi techniky – 
středoškoláky! 
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Vyhlášení kategorie Cvrček 2, 2019. Zleva závodnice jiného oddílu, dále 
kralupské závodnice Dora Liemannová, Anežka Kňourková, Sofie Rout 
(vpředu), Eliška Juříčková, Veronika Kohmová. 



27www.mestokralupy.cz   SPORT ÚNOR 2020   KZ

N a první letošní společnou projížďku 
v okolí města Kralupy nad Vltavou 

a zčásti po silnicích mělnického regionu 
vyjela i letos hodinu po novoročním poled-
ni skupina tamních amatérských cyklistů. 
Scházejí se tradičně již téměř pětadvacet 
let v rámci akce nazvané „Memoriál Pavla 
Kovaříka“ po někdejším propagátoru neor-
ganizované cyklistiky na Kralupsku. 

Start byl tradičně před restaurací  
Kochmanka v sídlišti V Zátiší. Každoročně 
se na vyjížďku vydává kolem třiceti jezd-
ců. Tentokrát se jich sešlo pětadvacet s tím, 
že další se připojí na trase. Čtyřicetikilo- 
metrovou trať absolvovala skupina Kralupa-
nů, většinou středního věku, za dvě hodiny. 

Podle vyjádření Josefa Menčla, každo-
ročního lídra akce, je čekal úsek na okres-
ních silnicích ve směru Kralupy – Hostín 
– Vojkovice – Chlumín – Zálezlice. V cíli 
poloviny vytyčené trasy v obci Bukol spo-
lečně doplnili v tamní hospůdce dosud vy-
danou energii objednaným tradičním ova-
rovým kolenem.  J. HERAIN

O ddíl kralupských judistů oslavil v loň-
ském roce krásné padesátiny. I v tomto 

jubilejním roce dosáhli jeho členové něko-
lika úspěchů. Z mistrovstvích republiky 
přivezli tři bronzové medaile.  Vybojovali 
je Michal Novák v kategorii juniorů, Marek 
Novák mezi dorostenci a v kategorii star-
ších žákyň medaili získala Stefanie Moš-

nová. Stefanie k tomuto úspěchu přidala 
další bronzovou medaili na mezinárodním 
turnaji Solanin cup v Polsku. Na Evrop-
ském poháru v Budapešti porušila bronzo-
vé pravidlo a přivezla stříbro, které vybo-
jovala v konkurenci závodnic z osmi států. 
Oddíl se stal nejlepším oddílem Středočes-
kého kraje, na krajských přeborech jsme si  

připsali jedenáct titulů krajských přeborní-
ků. Těchto úspěchů bychom jistě nedosáhli 
bez skvělého týmu trenérů, všichni trenéři 
prošli na začátku své závodnické činnosti 
kralupským oddílem.  V Kralupech máme 
také osm aktivních rozhodčích, což je ta-
ké ojedinělý jev, nejen mezi středočeskými 
oddíly, ale i v rámci celé České republiky. 

Pořádáme tradiční mezinárodní turnaj 
Kralupy cup a soutěže pro minijudisty.  
Ročně se účastníme přibližně čtyřiceti zá-
vodů u nás i v zahraničí a v létě pořádáme 
soustředění.

Poděkování patří Městu Kralupy nad Vl-
tavou, bez jehož pomoci bychom nemohli 
takto pestrou činnost vyvíjet.

V oddíle sportují děti od čtyř let, rádi me-
zi sebou přivítáme zájemce o tento sport, 
zejména ve věku čtyři až deset let.

KATARINA HRONOVÁ

VEDOUCÍ ODDÍLU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Novoroční peloton ujel přes 40 kilometrů

Pohled na skupinu kralupských „novoročních“ jezdců, účastníků letošního cyklistického 
„Memoriálu Pavla Kovaříka“. 
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Doba bronzová kralupského juda

Boj Stefanie na MČR starších žákyň
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Boj Michala Nováka na jeho 
bronzové cestě na MČR juniorů
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Halu na cukrovaru ovládli 
malí fotbalisté a fotbalistky
■ Na šest desítek  hráčů ročníku 2011 a mladších plus několik desítek fanoušků zaplnili halu na Cukrovaru při 
zimním turnaji s názvem “Dynamo Nelahozeves Cup”. Pro některé malé fotbalisty a fotbalistky to byla vůbec první 
akce před tak početným publikem. Klání, kterého se zúčastnilo šest týmů a které navštívil i trenér fotbalového 
klubu SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský,  nakonec ovládl celek SK Praga Vysočany.

Z imní turnaj pro mladší přípravky do-
sud v Kralupech chyběl. Po skončení 

fotbalové sezóny neměly děti v zimních mě-
sících dostatek zápasů, které je přirozeně 
baví nejvíce a které je také mohou posu-
nout dál v jejich sportovním vývoji. Tělo-
výchovná jednota Nelahozeves tak uspo-
řádala první ročník akce, jež se nakonec 
velmi povedla.V základní skupině se utka-
lo šest celků systémem každý s každým, 
což poskytlo malým hráčům spoustu utká-
ní během jediného a jejich trenérům zase  
zajímavé poznatky. 

„Moc bych si přál, aby týmy na Kralup-
sku vzkvétaly, aby děti ten fotbal hrály rády 
a zároveň abychom my trenéři spolu fun-
govali a vzájemně se podporovali,“ uvedl 
hlavní organizátor turnaje Vladimír Vy-
mětalík.

Pořádající TJ Dynamo Nelahozeves za-
pojilo do turnaje dva týmy, kromě nich se 
o vítězství utkaly také FK Kralupy 1901, 
FK Čechie Kralupy, TJ Sokol Dolany nad 
Vltavou a SK Praga Vysočany. Někteří ze 
soupeřů se potkali již dříve v místní sou-
těži, jiní se spolu střetli poprvé. Nové pro 
malé fotbalisty a fotbalistky bylo také bouř-
livé prostředí haly na sídlišti U Cukrova-
ru a slušná divácká návštěva. Mezi diváky 
byl i trenér mistrovského týmu SK Slavia 
Praha, jenž na podzim v Lize mistrů vedl 
svoje mužstvo proti takovým soupeřům ja-
ko je FC Barcelona, Inter Milán a Borussia 
Dortmund.

„Já jsem tady se synem, který je v jed-
nom ze zúčastněných družstev. Turnaj 
je skvělý, je to v hezkém prostředí. Kluci 
hrají o pěkné ceny – skvělá událost,“ řekl  
Jindřich Trpišovský.

 Přestože šlo o první ročník, pořadate-
lé nic nepodcenili. Zápasy pískal rozhodčí 
z FAČR (Fotbalové Asociace České repub-
liky) a v průběhu turnaje byl přítomen lé- 
kařský dozor. Turnaj nakonec vyhrál praž-
ský celek SK Praga Vysočany a získal tak 
pohár, stejně jako další dva týmy na stup-
ních vítězů. Všechna mužstva obdržela di-
plom a pořádající klub přichystal i drobnou 
cenu pro každého zúčastněného hráče. 

Podle reakcí všech zúčastněných se tur-

naj vydařil a může se stát počátkem dlou-
hé tradice. Užili si ho děti, trenéři i rodiče.  
I přestože hala na sídlišti U Cukrovaru  
poskytla opravdu kvalitní zázemí, nemo-
hou ji malí fotbalisté využívat tak, jak by 
si představovali, neboť je využívána všemi 
kluby různých sportovních odvětví. Trené-
ři se tak shodli, že kralupské mládežnické 
týmy by uvítaly stavbu nové haly.

„Mládežnické týmy využívají zpra-
vidla tělocvičny základních škol, které  
neposkytují dostatečnou plochu a ne-
jsou z hlediska bezpečnosti optimálním  
prostorem pro fotbal, protože se v nich na-
cházejí různé cvičební prvky a překážky,“ 
uvedl V. Vymětalík. REDAKCE

P rotože trénovat ledolezení není v Čes-
ké republice úplně jednoduché, odjela 

jsem v říjnu, tedy ještě před sezónou, na 
dva a půl měsíce trénovat do mekky zá-
vodního ledolezení – do ruského Kirova. 
Vzhledem k tomu, že já rusky neuměla ani 
slovo a tým, s nímž jsem trénovala, zase 
naopak neuměl anglicky, začátky nebyly 
úplně jednoduché. To, že mi tréninky ale 
daly opravdu hodně, jsem zjistila už na 
prvním závodě sezóny, kterým pro mě by-
lo mistrovství Ruska, kde jsem skončila na  
5. místě. Celou sezónu, která letos byla krat-
ší než obvykle a čítala pouze tři kola, se mi 

nejvíce dařilo v disciplíně „rychlost“. První 
zastávkou byl čínský Changchun, kde jsem 
se na světovém poháru (dále jen SP) popr-
vé dostala do první desítky a skončila na  
9. místě. Další závod se konal v Koreji v ná-
rodním parku Cheongsong. I na, mezi zá-
vodníky neoblíbeném, hladkém korejském 
ledu se mi podařilo (opět v rychlosti) po-
stoupit do finále, skončila jsem na 13. mís-
tě. Do finále jsem postoupila v posledním 
kole SP ve Švýcarsku a s 11. místem jsem si 
zajistila 8. místo v celkovém rankingu le-
tošního SP. Vrcholem sezóny pro mě bude 
MS mládeže v Rusku. ANETA LOUŽECKÁ

Letošní úspěchy v ledolezení

FO
TO

:V
L

A
D

Ě
K

 Z
U

M
R



29www.mestokralupy.cz   SPORT/INZERCE ÚNOR 2020   KZ

VÝSLEDKY LEDEN
VOLEJBAL 12. 1. - 19. 1. 2020

12. 1. 2020

juniorky, 1. liga

Kralupy – Jablonec 2:3 

Kralupy – Jablonec 3:2 

19. 1. 2020

juniorky, 1. liga

Kralupy – Karlovy Vary 3:1 

Kralupy – Karlovy Vary 3:0 

HOKEJ A –TÝM, KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ 2015 - 2016
11. 1. 2020

HK Kralupy - Příbram „B“ 6:4 (0:1,3:1,3:2)

Branky a nahrávky: 24. BRANDEJSKÝ (Hampl, Roubal), 32. STUDENT, 33. VERBÍK (Ham-
pl, Brandejský), 52. STUDENT (Řehák, Kaprál), 55. KAPRÁL (David, Verbík), 60. Verbík – 
8. REJZEK, 36. MÁCHA (Tobolič, Dolejš), 42. PEJSAR (Hrala, Šmějkal), 60. Mácha
Sestava HK Kralupy: Exner, Kresta – David, Verbík Jakub, Šarše (A), Cafourek (C), 
Verbík Roman, Hampl, Student, Hanžl, Háva, Řehák, Davídek, Kaprál (A), Brandej-
ský, Tůma

18. 1. 2020

HK Kralupy - Rakovník 2:1 (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Brandejský (Soukup, Verbík), 62. Verbík (Soukup) – 16. Ma-
cháček (Libovický, Kos)
Sestava HK Kralupy: Exner, Kresta – David, Verbík Jakub, Šarše (A), Cafourek (C), 
Verbík Roman, Hampl, Student, Hanžl, Háva, Řehák, Davídek, Kaprál (A), Brandej-
ský, Tůma

25. 1. 2020

HK Králův Dvůr - HK Kralupy 2:4  (0:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 57. Veber (Hamada), 59. Mahel (Piovarči, Brém) – 7. Student 
(Řehák, David), 8. Brandejský (Hampl, Soukup), 25. Hanžl (Šarše), 50. Roubal (Da-
vídek)
Sestava HK Kralupy: Exner (Kresta) – Verbík R., David, Cafourek (A), Verbík J., Prá-
šek (C), Šarše – Řehák, Kaprál (A), Student – Soukup, Hampl, Brandejský – Roubal, 
Hanžl, Davídek

FLORBAL
MUŽI A - PH+SČ LIGA MUŽŮ - 12.1.

Kralupy Wolves - FBC Red Dragons Hořovice 7:4 (4:2,1:1,2:1)

Branky: 3. Kozel A., 7. Suk, 13. Kocián M., 13. Manek, 26. Carvan L., 32. Kocián M., 
44. Štefl

Kralupy Wolves - SK Desperados 10:7 (3:4,3:2,4:1)

Branky: 2. Procházka, 5. Husťák, 12. Šebesta, 17. Manek, 23. Kocián M., 25. Koci-
án M., 33. Malík, 43. Procházka, 43. Kozel A., 45. Štefl

ŽENY - 2. LIGA ŽEN

Florbalová Akademie MB B Kralupy - FBC Slavia Praha 5:0 (2:0,1:0,2:0)

Branky: 8. Fellerová, 15. Sobotková, 20. Sobotková, 35. Fellerová, 40. Sobotková)

Florbalová Akademie MB B Kralupy - FBC Kutná Hora 5:9 (3:3,0:3,2:3)

Branky: 10. Fellerová, 12. Fellerová, 14. Fadrhoncová, 32. Fellerová, 34. Fadrhoncová

2. 2. 2020 juniorky – 1. liga nadstavba (Hlincovka) 11:00, 14:00

8. 2. 2020 kadetky – 1. liga nadstavba (soupeř neurčen) čas neurčen

9. 2. 2020
starší žákyně – Krajský přebor 10:00

(Kralupy A, B, Brandýs, Roztoky)

16. 2. 2020 mladší žáci – Krajský přebor čtyřky 10:00, 14:00

22. 2. 2020 juniorky – 1. liga nadstavba (Tábor) 10:00, 14:00

kadetky – 1. liga nadstavba (soupeř neurčen) čas neurčen

Program domácích volejbalových zápasů – únor 2020 

Není-li uvedeno jinak a při nepřízni počasí se hraje v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka. 
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.

Změny vyhrazeny.
Aktuální informace najdete na www.kralupyvolejbal.cz,  

www.kralupskevolejbalistky.org/novinky
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KDE: Kralupy nad Vltavou, Velvary, Kladno, Praha-Vinohrady
www.kamilajirikova.cz; tel.: 777 860 106; jirikova05@gmail.com

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA 
a LEKCE JÓGY KAMILA JIŘÍKOVÁ
� JÓGA PRO PÁNEVNÍ OBLAST A HSS
� DEEP IMAGERY
   -terapeutická metoda
   hlubinné imaginace -
� HATHAJÓGA 
� JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA

} Ortopedické podlahy
} Poradenství

www.spokonozka.cz

DĚTSKÁ OBUV VELTRUSY
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