
Událost měsíce: PROTIDROGOVÝ VLAK 
STAVÍ V KRALUPECH NAD VLTAVOU 
VE DNECH 16. – 17. 9. 2020. 

Rozhovor s novým asistentem hlavního trené-
ra hokejového „áčka“ HK Kralupy Martinem 
Příhodou, bývalým  hráčem HC Poděbrady. 

Palackého náměstí ožije společenskými 
akcemi. Čtyřnozí mazlíčci vás mohou 
doprovázet pouze s náhubkem a na vodítku.
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Tak asi jako letos vše, 
i naše Vinobraní bude 
mít trochu jiný formát. 
Spojili jsme se s Městem 
Kralupy nad Vltavou, které 
přesunulo svou tradičně 
červnovou akci Dny Kralup 
na podzim. Z našeho 
Vinobraní se tak stává pro 
letošní rok VINOHRANÍ. 
Stejně jako v předchozích 
ročnících se ale stále 
můžete těšit na kvalitní 
česká vína a burčák od 
různých vinařů, dětské 
dílničky, spousty dobrot 
z naší kavárny Rígrovka 
a mnoho dalšího. Program 
je nabitý už od sobotního 
rána až do nedělního 
večera. A my jen doufáme, 
že se podmínky nezmění 
a tato krásná akce bude 
moci proběhnout.

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME

TÝM CHARITY KRALUPY

Dny Kralup alias Vinohraní

hraní

Sobota 3. 10.
10:00 otevření náměstí – stánkový prodej, 
  reprodukovaná hudba, soutěž Strongman
13:00 zahájení oslav představiteli města
13:15 – 14:20 vystoupení žáků a pedagogů ZUŠ Kralupy
15:00 – 16:00 Sebastian
16:30 – 17:30 ILL Fish
18:30 – 19:30 Olympic
20.00 – 21:00 Kapitán Demo
Dílničky a atrakce pro děti, odpočinková zóna, stánky 
s občerstvením.

Neděle 4. 10. 
Nedělní program je věnován dětem a seniorům (tato skupina 
byla v minulých měsících společensky znevýhodněna, my by-
chom je velice rádi potěšili).
14:30 – 14:50 taneční vystoupení TPS Z. Štarkové
14:55 – 15:10 taneční vystoupení TS Naděje
15:15 – 15:40 Brémští cirkusanti – divadelní představení 
  pro malé i velké
15:40 – 16:00 Senior minichor
16:10 – 17:00 Josef Zíma s kapelou 
17:05 – 17:40 Škola žonglování
17:45 – 18:45 KralupSwing 
18:45 – 19:00 The Cube – ohňová show zakončená obří 
  hořící kostkou

Během programu vystoupení chůdařů Dell Arte.
Dílničky pro děti – Babičky to umí!
Atrakce pro děti, stánkový prodej.
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Pořadatelé si vyhrazují 
právo na změnu programu. 
Podrobný program na 

        www.dnykralup.cz.

Pro aktuální informace ke konání akce sledujte 
www.mestokralupy.eu

VSTUP JE ZDARMA
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ŘÍJEN 2020

u Rada města jmenovala Mgr. Petru Urbanovou 
ředitelkou PO Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou, s účinností od 1. 1. 2021.
u Rada města schválila prodloužení termínu do-
končení díla, v rámci smlouvy „Strategický plán ob-
novy a rozvoje veřejného osvětlení“, jehož zpracova-
telem je společnost ANADA HS s.r.o., Kosmonosy, a to 
v rámci 1. etapy, která bude ukončena nejpozději do  
247 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo.
u Rada města schválila výběr dodavatele a uza-
vření kupní smlouvy na akci „Kralupy nad Vltavou 
– Rozšíření MKDS“ s dodavatelem KnVnet servi-
ces s. r. o., Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu  
394 467,26 Kč s DPH. 
u Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor bufetu se zázemím 
v 1. nadzemním podlaží a skladovacích prostor v su-
terénu objektu MěÚ Palackého nám. 1, Kralupy nad 
Vltavou, za účelem provozování občerstvení (stude-
ného bufetu) se společností HYPOFIN, s.r.o., zastou-
pené jednatelem Zdeňkem Kotulanem, Hovorčovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 
s šestiměsíční výpovědní dobou, za roční nájem-
né 120 000 Kč včetně DPH, které bude hrazeno od  
1. 9. 2020. Veškeré úpravy a vybavení provozovny 
provede nájemce na vlastní náklady tak, aby byl 
provoz zahájen nejpozději od 1. 9. 2020.
u Rada města vzala na vědomí změnu termínu při-
stavení protidrogového vlaku na 16. – 17. 9. 2020. 
Zároveň doporučuje ředitelům ZŠ zajistit účast žáků 
ZŠ na předmětné akci. 
u Rada města vzala na vědomí informaci o pořá-
dání skautské akce – zahájení nového skautského 
roku dne 1. 9. 2020 na veřejném grilovacím místě 
na břehu Vltavy.
u Rada města schválila likvidaci nebo převod nabí-
zeného majetku v celkové pořizovací ceně 2 397 Kč, 
dle předložené nabídky ze dne 3. 7. 2020, od Zá-

kladní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, do 
vlastnictví jiné osoby.
u Rada města schválila přijetí nabízeného mobi-
liáře v celkové pořizovací ceně 34 088,40 Kč, dle 
předložené nabídky, od Městského muzea Kralupy 
nad Vltavou.
u Rada města schválila přijetí finančního účelové-
ho daru v celkové výši 61 056 Kč pro Základní školu 
Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, a to od WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s., určeného výhradně k uhrazení 
stravného ve školní jídelně pro 12 žáků ve školním 
roce 2020/ 2021 a schvaluje uzavření příslušných 
darovacích smluv, a to ve výši 23 532 Kč (na období 
od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) a ve výši 37 524 Kč 
(na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021).
u Rada města schválila Základní škole Kralupy 
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úhradu spolu- 
účasti dotace ve výši 38 269 Kč z Programu 2020 
z rozpočtu Středočeského kraje na vybudování  
naučné stezky.
u Rada města schválila poptávkové řízení s názvem 
Zájemce o provozování hostinské činnosti v objektu 
Městského kulturního centra – součinnost s pro-
jektanty v předloženém znění. Zároveň rada měs-
ta schválila oslovení níže uvedených dodavatelů 
v rámci poptávkového řízení Zájemce o provozování 
hostinské činnosti v objektu Městského kulturního 
centra – součinnost s projektanty, a to:
Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha, Markét-
ská 28/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČ: 24757896,
Vltavská plavební s.r.o., Staropramenná 530/12, 
150 00 Praha 5, IČ: 28378113,
Czech Brewmasters s.r.o., K Sibřině 198/12,  
190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 26514711,
STEAKGRILL s.r.o., Račiněves 189, 413 01 Roudnice 
nad Labem, IČ: 08311901,
Českomoravský svaz minipivovarů z.s., Podskalská 
10, 128 46 Praha 2, IČ: 22902953.

příjem inzerce do 16. 9. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 18. 9. 2020 do 12:00.

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

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

tiráž

uzávěrky vydání

� 

� 

PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ V 17:00
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání 
zastupitelstva města

Vážení čtenáři, 
letní dobrodružství jsou za námi a před námi  
naopak nový školní rok a pomalu nastávající pod-
zim. Věřím, že si většina z vás během letních mě-
síců stačila odpočinout a nabrat do-
statek energie. Vnitřně mě mrzí, jak vše 
opět rychle uteklo. Mám ráda sluníčko, 
horké dny a teplé noci, mám ráda vyjít si 
ven neobtěžkaná dalšími vrstvami oble-
čení, mám ráda smích a švehol, který nás 
zpovzdálí doprovází na procházkách. Mi-
luji léto a je mi zatěžko se s ním rozlou-
čit. Jak to máte vy? Čas nezastavím, ale  
určitě se zastavím na některé z nadcházejících spo-
lečenských akcí v našem městě. Ten pocit těšení se 
je prostě prima. Doufejme tedy, že vir naplánované 
podzimní akce nijak nepřekazí. 

Hlavní a očekávanou událostí jsou jistě Dny Kra-
lup alias Vinohraní. Vytáhněte si diáře, mnoho dal-
ších událostí se totiž odehrají ještě před nimi.  
Kompletní nabídku toho nejzajímavějšího jsme shr-

nuli na stránkách 16–21, včetně programu kulturního 
domu Vltava. Pokud se virová situace nijak nezmění, 
můžeme doufat v to, že se nebudeme muset „zkrášlo-

vat“ rouškami. Stoprocentně jisté ale je, 
že naše čtyřnohé kamarády budeme mu-
set vybavit méně či více slušivým náhub-
kem a vodítkem, pakliže je budeme chtít 
vzít za venkovními zážitky společně s námi. 

Zářijové číslo je pestré. Musím vám 
také prozradit, že jsem prvně stanula na 
opačné straně, a to jako respondent. Být 
v roli dotázaného vnímám jako cennou 

zkušenost. Není opravdu jednoduché formulovat 
na papír vlastní myšlenky, o to více si cením všech, 
kteří se v této roli představují měsíc co měsíc. V roz-
hovoru prezentuji změny a cíle KZ a také vás nechám 
nahlédnout do zpravodajské kuchyně . 
Přeji všem klidný přechod do nového školního roku 
a příjemně strávené babí léto.

ŠÉFKUCHAŘKA KARMELA

slovo úvodem� 
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S katepark na sídlišti U Cukrovaru je po 
letošní revitalizaci navštěvován mno-

honásobně více, než tomu bylo v minulých 
letech. Početné skupinky sem začaly pravi-
delně chodit již v době, kdy park nebyl řád-
ně zkolaudován, byl obehnán zábranami 
a kdy z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
nebylo povoleno shromažďování většího 
počtu osob na jednom místě. Z toho dů-
vodu začala městská policie provádět jeho 
častější kontroly, v nichž pokračuje dodnes. 
Preventivní kontroly jsou zde prováděny 
jak strážníky, tak asistenty prevence krimi-
nality. Městská policie se kontrolami snaží 
předejít především tomu, aby se sem staho-
valy problémové osoby. Přesto jsme zde již 
zaznamenali prvky vandalismu, znečišťo-
vání okolí hřiště a porušování provozního 
řádu. I z těchto důvodů, především však 
z důvodu ochrany dětí, jež toto hřiště vyu-
žívají čím dál častěji, plánujeme v blízkosti 
hřiště umístit kameru, která bude skate-
park a jeho okolí monitorovat nepřetržitě.

LADISLAV VOVES, ŘEDITEL MP KRALUPY NAD VLTAVOU

Termíny konání svatebních obřadů jsou schvále-
ny Radou města Kralupy nad Vltavou každý pátek 
v měsíci a poslední sobotu v měsíci místo pátku od 
10:00 do 14:00 (poslední obřad se koná ve 14:00).

U občanských sňatků (tzn. uzavření sňatku před  
oddávajícím, který je členem zastupitelstva města, 

za účasti matrikářky Městského úřadu) je výhodné pro 
snoubence si termín nejprve zarezervovat na matrice 
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ještě před zajiš-
těním svatební hostiny. V poslední době dochází k ne-
příjemným situacím vyplývajících z opačného postupu 
snoubenců, kdy si nejprve zajistí termín svatební hos-
tiny, zaplatí zálohu, a poté jdou řešit termín svatebního 
obřadu na matriku.

Zároveň sdělujeme, že rádi vyhovíme snoubencům, 
kteří chtějí uskutečnit svatební obřad a hostinu na 
stejném místě (tedy mimo budovu MěÚ), pokud termín 
sňatku bude řádně a včas rezervován. 

Alternativní možností uzavření manželství je církevní 
sňatek, u něhož nemusí být přítomen zajištěný oddáva-
jící přes MěÚ a matrikářka. Obě formy uzavření man-
želství, tedy jak sňatek občanský, tak sňatek církevní 
(v některých případech má tento obřad, v závislosti na 
výběru oddávajícího, „civilní podobu“), jsou rovnocenné 
a mají stejnou právní závaznost.

DAGMAR VOLFOVÁ, 

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU MĚÚ

ODKLÁDÁ SE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sdělujeme rodičům, že vítání občánků, které se mělo konat v měsíci září, se z důvodu současné situace, vzniklé 

znovuzavedením nošení roušek ve vnitřních prostorech, odkládá na příznivější dobu.

Neničte skatepark, nerušte obyvatele!

INFORMACE  
PRO SNOUBENCE
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STANOVISKO STAROSTY  
K UŽÍVÁNÍ KRALUPSKÉHO 
SKATEPARKU 
„Výstavbu nového skate-
parku podpořila petice, 
kterou podepsalo přibližně 
pět set osob. Zastupitel-
stvo tuto iniciativu vzalo na 
zřetel a rekonstrukci skate-
parku odsouhlasilo. Myslím si, 
že inovace sportovišť je důležitá a já osobně 
jsem ji přivítal. Zároveň je však nutné zdůraz-
nit respektování všeobecně závazných pravidel, 
která se k veřejným sportovištím, a tedy i skate-
parku, vztahují. Jedná se zejména o udržová-
ní pořádku a dodržování provozní doby. Chtěl 
bych touto cestou apelovat na všechny mladé 
sportovce, aby respektovali veškeré úřední po-
kyny a nebyli lhostejní vůči ostatním občanům, 
kteří v sousedství žijí. Bylo by určitě hodně ne-
šťastné, kdybychom byli nuceni přistoupit k ně-
jakým případným restrikcím.“

MAREK CZECHMANN

Kapacita rezervačního systému 
MěÚ je zdvojnásobena

Zároveň systém umožňuje objednat se i na 4 měsíce dopředu

} občanské, cestovní a řidičské průkazy
} převozy vozidel
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V září budete rok ve funkci 
šéfredaktorky. Jste prvním 
člověkem na této pozici, který má 
vysokoškolské vzdělání v oboru 
sociální a masové komunikace, jste 
tedy vystudovaná žurnalistka. Jak 
by podle Vás měl vypadat ideální 
městský ZPRAVODAJ, jaká kritéria 
by měl naplňovat?
Než se budu věnovat pojmům jako ob-
jektivita, vyváženost a nestrannost, 
které pro tvorbu ideálního periodika 
představují klíčové hodnoty, začnu 
z druhé strany, řekněme té lidské. 
Městský zpravodaj by měl být pře-
devším čtivý a jeho obsah by měl být 
srozumitelný, nejlépe všem věkovým 
a sociálním skupinám. Chceme přece 
informovat občany žijící ve městě či 
jeho blízkém okolí jazykem, kterému 
všichni rozumí. Pro městské periodi-
kum je také velmi důležitá úzká spolupráce 
šéfredaktora s pravidelnými i občasnými 
přispěvateli, představiteli města, úředníky 
a rovněž komunikace se čtenáři a budování 
si dobrých až přátelských vztahů. Kvalitní 
zpravodaj funguje tehdy, je-li věrohodný, 
nepodřízený a otevřený všem, kdo má zá-
jem podílet se na utváření města. Zpravo-
daj by měl být průvodcem a překladatelem 
mnohdy nesrozumitelného úřednického 
jazyka, zároveň, a to už se dostávám zpět 
k výše uvedeným pojmům, by měl reali-
zovat základní lidské právo na informace  
a svobodu projevu, což zjednodušeně zna-
mená jediné, že obsah by měl v ideálním 
případě odrážet činnost i názory celé samo-
správy, kterou tvoří starosta a místostaros-
tové, rada města a zastupitelstvo. Stejně tak 
by měli prostor k vyjádření dostat i občané.

Ideální popis městského periodika 
bychom tedy měli. A jaká je podle 
šéfredaktorky kralupská realita?
Dovolím si říci, že z větší části daná krité-
ria splňujeme, nebo se o to přinejmenším 
snažíme. Dobré a pozitivní vztahy se vše-
mi zúčastněnými stranami jsou dány jejich 
dlouhodobým budováním, za což musím 
poděkovat především předchozí šéfredak-
torce, která vedla, alespoň z mého pohledu, 

KZ na přátelské úrovni a já jsem v tomto 
měla cestu vydlážděnou. Abych ji ovšem 
nezničila, musím na ni samozřejmě sama 
neustále pracovat. A třebaže občas narážím 
na to, že jsem v očích některých vnímána za 
„zuřivého reportéra“ snažícího se děj co děj 
najít nějakého kostlivce ve skříni. Myslím, 
že je třeba v tomto případě oddělit jablka 
od hrušek. Nepoužívám bulvární praktiky 
(které se za každou cenu snaží získat sen-
zaci), ale jak jsem již v předchozí odpovědi 
vysvětlila, snažím se z mé pozice realizovat 
právo na pravdu, dávám tedy prostor k vy-
jádření i těm, kteří nebyli doposud oslovo-
váni, snažím se ctít novinářské hodnoty. 
Z předchozích zkušeností reportérky pro 
Kralupy TV jsem naučená se ptát a nebát 
se zeptat, protože chci být tím správným 
překladatelem, chci, aby se k lidem dostaly 
informace jasné a čitelné. A zároveň vím, že 
je potřeba se na danou problematiku dívat 
z různých úhlů pohledů, aby si člověk po 
přečtení tématu utvořil svůj postoj, vlast-
ní názor. Někdy ale právě tato zcela běžná 
novinářská praktika vyvolává vlnu nevole. 
Cítím, že je potřeba toto vnímání, přede-
vším u respondentů, změnit. Za sebe bych 
si ještě přála, aby byl KZ představiteli měs-
ta vnímán pozitivně ve smyslu, kde jinde 
naleznou stejný (oficiální) prostor k vyjád-

ření se, jak lépe komunikovat směrem 
k široké veřejnosti. A to platí i opačně. 
Mé přání bude splněno ve chvíli, kdy 
veřejnost bude primárně chtít získávat 
informace z KZ a ne přes sociální sítě, 
kde lidé, a to bez urážky, často seže-
rou vše i s navijákem. Rozumím totiž 
tomu, jak moc je složité filtrovat prav-
dy a rozpoznat desinformace, kterých 
je plný internet. Aby byl KZ  zcela ob-
jektivní, musíme čtenářům nabízet té-
mata, která nejsou vždy jen růžová, 
zároveň ani jen černá a bílá. KZ má 
tedy ještě jisté rezervy, na kterých je 
potřeba kontinuálně pracovat. Myslím 
ale, že jsme na dobré cestě. 

Lze tedy pro čtenáře stručně 
vystihnout konkrétní změny 
v přístupu k tvorbě Zpravodaje, jeho 
obsahu, které se během roku Vašeho 

působení ve funkci šéfredaktorky již 
realizovaly? 
Navázala jsem na již rozběhnuté nové pro-
jekty, ke kterým patří rubriky jako Hyde 
Park – místo, kde se mohou sami obča-
né/ čtenáři vyjádřit k určité problemati-
ce, ankety se zastupiteli o klíčových roz-
hodnutích, snažím se pokračovat v duchu, 
že každé číslo KZ obsahuje stěžejní téma, 
které je probíráno ze všech možných stran 
s erudovanými respondenty. Nově se čte-
náři mohou na jednom místě dočíst o prá-
vě probíhajících investičních a dotačních 
akcích v rubrice investiční okénko, každý 
měsíc prezentuje rubrika Kralupská spor-
tovní esa nadějné sportovce, rozjeli jsme 
rubriku Mediální gramotnost aj. a v nepo-
slední řadě jsme s Honzou Doležálkem za-
pracovali na dalším vylepšení grafiky KZ.  
Nejednou jsem slyšela o KZ mluvit jako 
o „záchodovém čtení“, co tedy vnímám jako 
stěžejní, je snaha odstranit mu tento neslu-
šivý přívlastek. Přestože KZ vyhrál v roce 
2017 cenu za nejlepší zpravodaj roku, ni-
jak nezpochybňuji jeho kvalitu, kterou mu 
tandem mé předchůdkyně a grafika Honzy 
Doležálka zaručoval, spíše v KZ vidím tro-
chu jiný potenciál. Stálí čtenáři si tedy za 
mého působení možná ještě zvykají na delší 
příspěvky, od kterých si na druhou stranu 

ROZHOVOR s... Karmelou Spejchalovou, šéfredaktorkou Kralupského Zpravodaje

Novinář se nesmí bát zeptat
■ ZPRAVODAJ vychází již od roku 1988, ovšem jeho kořeny lze vystopovat již o dvanáct 
let dříve, kdy plnil roli programového měsíčníku kralupského kulturního a společenského 
střediska. O současnosti, plánech i vizích je následující rozhovor s historicky osmou 
šéfredaktorkou Kralupského Zpravodaje Karmelou Spejchalovou.
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slibuji získání si nových čtenářů. Snažím se 
přinášet seriózní a zajímavý obsah, který 
dělá z KZ „noviny“ nikoli magazín :-). Dou-
fám, že většina čtenářů vidí v této změně 
přínos. (Zpětnou vazbu v menší míře mám. 
Ovšem, milí čtenáři, komunikujte se mnou 
intenzivněji, častěji.) Musím zdůraznit, že 
se na obsahu Zpravodaje, na jeho tématech 
a inovacích rovněž podílí členové redakční 
rady, která je poprvé v historii KZ tvořena 
napříč politickým spektrem. Pokračujeme 
tedy v trendu, že chceme být zcela nezávis-
lým médiem :-). 

Co se skrývá za přípravou standardního 
čísla? Pozvěte čtenáře tzv. do kuchyně 
kralupského měsíčníku…
Častokrát bych kuchyni KZ nazvala jako 
přespolní :-D. Může se stát a občas se stává, 
že mi některé ingredience chybí, a tak (nad-
neseně) vařím z toho, co mám k dispozici 
nebo hledám náhradní řešení. Výsledek ale 
musí být vždy stravitelný :-). Každopádně 
oproti mé předchůdkyni mám jako šéfre-
daktorka na starosti obsah KZ, o inzerci 
se mi stará kolegyně Eva Bittnerová a zá-
roveň je mi navíc k dispozici druhá pravá 
ruka, a to korektorka Hanka Bednáriko-
vá. Příprava nového čísla začíná setkáním 
redakční rady (většinou v prvním týdnu 
nového měsíce), na kterém se členy prodis-
kutujeme vhodná témata pro nadcházející 
číslo/a, poté se vlak rozjíždí. Usedám ke 
svému pracovnímu PC a postupně obepisu-
ji a obvolávám respondenty, kteří mi mají 
k tématu co říci. Převážnou část komuni-
kace vyřizuji přes e-mail či tel., pravidelně 
si také domlouvám osobní schůzky. Někte-
ří oslovení reagují okamžitě, jiní si dávají 
načas a řídí se datem uzávěrky, ke kterému 
mezitím přijímám příspěvky od přispěva-
telů, jež vytváří druhou část měsíčníku. 
(Druhou částí nazývám rubriky věnované 
kultuře, organizacím, školám, sportu aj.) 
Někdy je potřeba přijaté příspěvky upravit, 
doladit, doplnit fotografiemi, což samozřej-
mě utváří další kolečko komunikace mezi 
mnou a dopisovatelem. Stejně tak probí-
há sběr dat k příspěvkům, jež utváří první 
část KZ, tedy tu, zabývající se informacemi 
z „města“. To vše ve větší míře obstarávám 
sama (články mnou napsané se publikují 
bez mého podpisu ;-)). Často se již připra-
vené příspěvky a informace v nich uložené 
mění v čase, musím být tedy pružná a rea-
govat na nejaktuálnější stav, musím rovněž 
myslet „dopředu“, jelikož co platí v měsíci, 
kdy KZ připravuji, nemusí platit v měsí-
ci, kdy KZ vychází. Jakmile mám veške-

ré podklady připravené, články napsané 
(nebo alespoň z větší části, protože praxí 
bohužel bývá, že datum uzávěrky buď ne-
berou někteří dostatečně vážně, nebo jed-
noduše není možné z časových důvodů mít 
veškeré podklady zkompletované do uzá-
věrky), rozvrhnu si do imaginárních strá-
nek (složek v počítači), co se na které objeví. 
S těmito ingrediencemi se přemisťuji do 
kuchyně grafika, kde probíhá tzv. sazba. 
Teprve v jeho kuchyni zjišťujeme, co se kam 
vejde či nevejde, přemisťujeme texty, „hra-
jeme“ takový několikahodinový tetris. Den 
či dva po sazbě mi grafik pošle první verzi, 
ve které musím např. ohlídat správné odsa-
zení vět i sloupců, rozdělení slov, navrhuji, 
jaké významné části v textu graficky od-
lišit či zvýraznit, dopisuji popisky k foto- 
grafiím a zpožděné informace, zkracuji tex-
ty v případě, že se již na stránku nevejdou 
celé, kontroluji, zdali text sedí k fotografi-
ím, společně s korektorkou kontrolujeme 
chyby a překlepy, přeposílám grafickou po-
dobu některým přispěvovatelům ke schvá-
lení aj. Takto si všichni vyměníme několik 
verzí, jakmile je výsledek stoprocentní, po-
síláme KZ do tisku, utřeme pot z čela a bě-
žíme ke skutečným plotýnkám :-). 

K tištěnému číslu patří i internetová 
verze Kralupského Zpravodaje, proč by 
měli čtenáři sledovat tento komunikační 
kanál?
Na „webovkách“ zpravidla publikujeme ty 
příspěvky, které se jednoduše do tisku ne-
vešly a zároveň na nich čtenáři naleznou 
příspěvky, jež byly do tištěné verze zkráceny, 
v celém svém znění. Do tisku se také přiro-
zeně nevejde tolik fotografií, kolik lze pub-

likovat na webu. Ráda bych na naše nové, 
revitalizované webové stránky KZ pozvala 
všechny Kralupáky a nejen je. Stránky jsme 
během letních prázdnin s tiskovým mluvčím 
MěÚ Alešem Levým od základů přestavěli, 
jsou přehlednější, vizuálně přitažlivější a in-
tuitivnější. Nově jsou příspěvky řazeny do 
jednotlivých rubrik (aktuality, rozhovory, 
investice, školství, historie, kultura, sport), 
jejichž součástí jsou i příspěvky z předcho-
zích měsíců, dokonce i let. Lze tedy snadno 
dohledat i starší články či rozhovory. Webo-
vé stránky rovněž odkazují na naše sociální 
sítě – Facebook a Instagram, na Kralupy 
TV, jejichž reportáže jsou mnohdy sdíle-
ny v daném příspěvku, týkají-li se stejného 
tématu. Zhodnoťte sami, jak se proměna  
www.kralupskyzpravodaj.cz povedla.

Co Vás na práci šéfredaktorky baví, 
naplňuje?
Naprosto zaměstnávám mozek, neustá-
le komunikuji s lidmi, mám možnost se 
„odreagovat “ od běžných rodičovských 
povinností. Práce s lidmi není občas jed-
noduchá, ale je nesmírně obohacující a in-
spirující. Učím se, poznávám nové tváře, 
obory, odvětví, nasávám nové a nové infor-
mace, podněcuji fantazii, hraji si se slovy, 
vyjadřováním, seberealizuji se, vím, co se 
ve městě děje jako jedna z prvních… Těch 
PRO shledávám v mé profesi hned několik. 
Třebaže skloubit zaměstnání a rodinu je 
náročné, někdy až vyčerpávající, limitující, 
s každým novým číslem však vidím další 
plusy. Děkuji za tuto možnost a těším se na 
vše, co mě ještě čeká.

JINDŘICH KOHM, 

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Chcete mít ověřené a nikým necenzurované informace? Nebo máte nějaký dotaz 
či námět? Pište na e-mail zpravodaj@mestokralupy.cz.
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Vdobě konání společenských, kultur-
ních a sportovních akcí na veřejných 

prostranstvích je možný pohyb psů pouze 
na vodítku a s náhubkem, povinnost mít 
náhubek se nevztahuje na psy o výšce do  
30 cm „v kohoutku“. Nové nařízení vyplývá 
z obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 2/ 2020, o veřejném pořád-
ku a zajištění čistoty města.

Toto ustanovení se ovšem nevztahuje 
na psy služební a záchranářské při výko-
nu služby a záchranných prací, na psy spe-
ciálně vycvičené jako průvodci zdravotně 
postižených osob a dále na lovecké psy při 
výkonu práva myslivosti ve smyslu zvlášt-
ních právních předpisů.

Nejbližší veřejnou akcí jsou 
Dny Kralup alias Vinohraní
Roste množství veřejných akcí i účastníků, 
které stále častěji doprovází i jejich čtyřno-
zí kamarádi. Ze strany města proto vzešla 
snaha o předejití možných konfliktů. 

„Chceme dosáhnout prevence a ochra-
ny osob přítomných na předmětných ak-
cích, kdy se na takových společenských akcí 
shromažďuje více osob.  Z naší strany jsme 
učinili důležitý krok k tomu, aby se zabrá-
nilo možnému konfliktu psa s člověkem. 
Ve větším shluku lidí se snadno může stát, 
že někdo šlápne psu na ocas či packu a ten 

reflexivně tuto osobu napadne či rovnou 
kousne. Takové pokousání může v koneč-
ném důsledku vést i k závažnému zranění. 
Na společenských akcích se nachází i mno-
ho dětí, které je rovněž třeba chránit před 
možnou nechtěnou reakcí psa, a to např. při 
hlazení či hraní. Je třeba mít na paměti i to, 
že pes může být vystresovaný,“ odůvodňu-
je nově zakotvený bod ve vyhlášce města 
Romana Hyklová, jež se na MěÚ zabývá 
přestupkovými řízeními.  

Staford s náhubkem, jezevčík bez
Vyhláška hovoří o výjimce psů o výšce do 
30 cm „v kohoutku“ – v praxi se jedná o ple-
mena jezevčík či jorkšír a psi nižší výšky, 

kteří náhubek mít nemusí, proti tomu beagl, 
baset či staford a psi vyšší výšky jako jsou 
německý ovčák, český fousek, dobrman 
náhubek mít musí.

„Občané mohou uvedený bod vyhlášky 
kritizovat s tím, že i jezevčík nebo čivava 
mohou závažně pokousat. To se jistě může 
stát. Město však tímto bodem vyhlášky cílí 
na větší plemena přítomná na veřejných ak-
cích, která v občanech mohou pouhou svou 
přítomností vzbudit obavu o zdraví své a ze-
jména svých dětí. Nasazený náhubek pak 
tuto obavu snižuje. K tomu bych ráda doda-
la, že pokousání člověka psem, a to jakékoli 
výšky i plemene, je postihnutelné, a to pře-
stupkovým zákonem, v závažnějších přípa-
dech i trestním zákoníkem. Za tento přestu-
pek, příp. trestný čin, je odpovědná osoba, 
která v danou chvíli měla psa na starost,“ 
objasňuje výňatek z vyhlášky R. Hyklová.

Za porušení vyhlášky se platí
V případě porušení vyhlášky je oprávněna 
městská i státní policie uložit na místě pří-
kazovým blokem pokutu do výše 10 000 Kč. 
V rámci přestupkového řízení rozhoduje 
správní orgán, tedy Městský úřad Kralu-
py nad Vltavou, resp. příslušná oprávněná 
úřední osoba Odboru kanceláře tajemníka 
MěÚ. V případě vedení přestupkového říze-
ní může pokuta dosáhnout výše 50 000 Kč. 

■ V redakci se shromažďují 
stížnosti obyvatel na nezodpovědné 
majitele psů, především 
v souvislosti s volným pobíháním 
na nepovolených místech či 
nevychovanými psy. Na tuto 
problematiku jsme se blíže podívali 
s ředitelem kralupské městské 
policie Ladislavem Vovsem. 

Obecně závazná vyhláška města č. 2/ 2020 
upravující lokality zákazu volného pobíhání 
psů platí již od června 2020. Znají vlastně ob-
čané nově upravené lokality?
Předně je potřeba zmínit, že nová obecně 
závažná vyhláška č. 2/ 2020 „O veřejném 
pořádku a zajištění čistoty města“ je pouze 
aktualizovanou verzí dvou vyhlášek z roku 
2001 a jedné z roku 2005, jež byly přijetím 

nové vyhlášky zrušeny. Nejsou v ní zahrnu-
ty žádné revoluční novinky a z velké části 
pouze kopíruje již dříve platná nařízení. 
Přesto všem doporučuji si ji přečíst. Pře-
devším potom všem majitelům psů, jichž 
se tato vyhláška týká především. Mimo  
jiné jsou její přílohou mapky s místy, kde 
je možné venčit psy bez vodítka.

Jak často pokutujete nebo „domlouváte“ ma-
jitelům psů, aby měli své čtyřnohé mazlíčky na 
vodítku v místech, kde je to povinné? S jaký-
mi nejčastějšími problémy v této souvislosti 
se setkáváte? 
V Kralupech nad Vltavou je registrováno 
přibližně 1 500 psů. Spousta lidí si bohu-
žel neuvědomuje, že pokud má psa či ji-
né zvíře, tak si pořizuje zejména povin- 
nosti a jejich neplněním se vystavují riziku 

Na veřejné akce smí pouze 
psi na vodítku a s náhubkem

Pes pro radost, pes na starost
ROZHOVOR s... Ladislavem Vovsem, ředitelem MP Kralupy 

Porušení vyhlášky  
je sankcionováno podle  

§ 27 odst. 1 písm. q) zák.  
č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů.
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sankcí ze strany městské policie, Odboru 
životního prostředí MěÚ či Krajské vete-
rinární správy. Strážníci městské policie 
řeší v terénu zejména přestupky týkající se 
volného pohybu psů, neprovedení odklize-
ní exkrementů či neuhrazení poplatku za 
psa. Strážníci navíc odchytí ročně přibližně 
sto zatoulaných psů, provedou likvidaci ví-
ce než padesáti uhynulých zvířat a přibliž-
ně desetkrát ročně řeší i případy napadení  
člověka psem. 

 
Setkáváte se s porušováním vyhlášky „náhod-
ně“ během služby nebo vás častěji upozorňují 
občané města?
Oznámení od občanů jsou v této oblasti 
spojeny téměř výhradně s upozorňováním 
na zatoulané psy. U veškerého výše uve-
deného protiprávního jednání se městská 
policie pokouší eliminovat především reci-
divu, a to prováděním preventivní kontrol- 
ní činnosti se zvláštním zaměřením na 
osoby a místa, kde již v minulosti takové 
jednání zaznamenala. V této souvislosti 
je třeba uvést, že strážníci svou službu vy-
konávají výlučně v jednotném stejnokroji 
(uniformách), tedy jen mizivé množství 
lidí v přítomnosti strážníků po svém psu 
neuklidí, nebo ho nechá volně se pohybo-

vat v místě, kde to není vyhláškou výslov-
ně povoleno.

Existují ve vyhlášce nějaké výjimky?
S výjimkou míst konkrétně určených vy-
hláškou je na veřejných prostranstvích po-
hyb psů možný pouze na vodítku, pod ne-
ustálým dohledem a přímým vlivem osoby 
doprovázející psa. V době konání hromad-
ných akcí navíc platí povinnost mít náhu-
bek pro všechny psy, kteří jsou „v kohoutku“ 
vyšší než 30 cm. 

Pes „na volno“ může v některých občanech 
vyvolávat strach až úzkost. Lidé rovněž často 
upozorňují na neodvolatelnost psa. Jak by se 
měl chovat zodpovědný majitel, a to i  v mís-
tech volného pohybu psů?
Každý majitel by si měl v první řadě uvědo-
mit, že za svého psa a případně způsobené 
nehody nese plnou odpovědnost. Majitel 
psa musí předpokládat, že se pes může za-
čít chovat nebezpečně a agresivně a na ta-
kovou situaci by měl být připraven. Měl by 
učinit potřebná opatření, aby takovému ne-
vhodnému chování psa zabránil. V místech, 
kde vyhláška dovoluje volný pohyb psů, je 
zapotřebí na psa pořád dohlížet.

Závěrem bych rád zmínil, že si váží-
me všech zodpovědných a ohledupl-
ných majitelů psů. Těm nezodpověd-
ným bych chtěl vzkázat, že v případě 
zjištění výše uvedených přestupků 
dosahují pokuty značné výše. U zne-
čištění veřejného prostranství je to 
až 20 000 Kč, při úniku psa z pozem-
ku hrozí pokuta do výše 50 000 Kč 
a při porušení vyhlášky (volné po-
bíhání psa či neuhrazení poplatku  
obci) dokonce až 100 000 Kč.

rozpis svozu 
mobilního odpadu

� 

Odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci 
mobilním svozem 

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
7. 9. – 11. 9. ......... bioodpad 
21. 9. – 25. 9. ....... rozměrný odpad z domácností

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

N adcházející měsíce září a říjen budou 
v Kralupech nad Vltavou skutečně bo-

haté na kulturní program. V centru města 
se v průběhu babího léta uskuteční hned 
několik atraktivních akcí, jež nabídnou 
pestrou škálu radosti a zábavy. V této sou-
vislosti musí však návštěvníci počítat s ně-
kolika nutnými dopravními opatřeními, 
která nepochybně ovlivní provoz na Palac-
kého náměstí a přilehlých ulicích. Zároveň 
je třeba zdůraznit, že veškeré změny v do-
pravě budou platit nejen v době konání kon-
krétních akcí, ale také po potřebnou dobu 

po jejich skončení. O konkrétních změnách 
v dopravním značení se pak návštěvníci 
více dozví na webových stránkách města 
a oficiálních sociálních sítích. Děkujeme 
za pochopení. ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

14. 9. 1937
ÚMRTÍ T. G. MASARYKA
Pieta se uskuteční v pátek 11. 9. 2020 od 10:00 na Masarykově mostě.

23. 9. 1901
NAROZENÍ JAROSLAVA SEIFERTA
Pieta se uskuteční v rámci festivalu Seifertovy Kralupy na kralupském hřbitově 
dne 19. září 2020 od 14:45.

Kulturní akce v centru města si 
vyžádají nezbytná dopravní omezení

Nejbližší akce, jež se uskuteční 
na Palackého náměstí:

12. 9. Oslava výročí DDM

29. 9. Street food fest

3. – 4. 10. Dny Kralup/ Vinohraní

10. 10. Sraz veteránů

FO
TO

: Z
 A

R
C

H
IV

U
 M

P
 K

R
A

LU
P

Y 
N

. V
LT

.

Pobočky: Nerudova 880/ 9; nám. J. Seiferta 698, Lobeček
PO a ST ............................ 10:00 – 18:00
ÚT, ČT a PÁ ......................... 8:00 – 16:00
(polední pauza ................. 12:00 – 13:00)
SO ..................................... 8:00 – 12:00 pouze pobočka Nerudova

Změna otevírací 
doby České pošty

Odchyt zatoulaného 
pejska

PIETNÍ ZASTAVENÍ
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V případě dotazů k probíhajícím stavebním akcím můžete využít buď podatelny, nebo se přímo obraťte  
na odbor realizace investic a správy majetku. Veškeré kontakty jsou uvedeny na www.mestokralupy.cz.

MOST PŘES KNOVÍZSKÝ POTOK

Aktuální stav: Během letních prázdnin byla realizována vlastní  
konstrukce mostu.
V září budou probíhat již dokončovací práce, tj. pokládka asfaltové 
vrstvy a chodníku ze zámkové dlažby, vč. terénních úprav.
Termín dokončení je oproti původnímu (srpen 2020) prodloužen na 
22. září 2020. Důvodem je čtrnáctidenní zpoždění přeložky sítí spo-
lečnosti ČEZ, a.s. Stavba musela být zároveň na čtrnáct dní pozasta-
vena z důvodu karantény zaměstnanců Společnosti T.A.Q. s.r.o., kteří 
přišli do kontaktu se spolupracovníkem nakaženým nemocí covid-19. 
Celkem náklady: cca 11,5 mil. Kč, hrazeno z rozpočtu města.

BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK V UL. PŘEMYSLOVA 
A 28. ŘÍJNA, KRALUPY NAD VLTAVOU
V průběhu července a srpna byl realizován chodník proti ZŠ až po 
ulici Mlýnská.

Na závěr bude provedena pokládka obrubníků a zámkové dlažby, 
včetně terénních úprav.
Tato akce navazuje na stavbu mostu přes Knovízský potok, proto je 
rovněž prodloužena do 22. 9. 2020. 
Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.
Celkem náklady:  
cca 3,4 mil. Kč s DPH
Dotace: cca 2,5 mil. Kč

CHODNÍK V ULICI  
NA VELVARSKÉ 
SILNICI, KRALUPY NAD VLTAVOU 
I přes vzniklé potíže, kdy realizující firma OK Stavby s.r.o byla nucena 
posílit pracovní tým, byla stavba ke konci srpna dokončena. 
Marcela Hořčičková, vedoucí odboru realizace investic a sprá-
vy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou: „Kvůli špatně provedeným 

stavebním pracím jsme museli nechat firmu několikrát přepracovat 
již zhotovené části. Kvůli koronaviru je obecně nedostatek kvalitní 
pracovní síly, která se projevila také na této stavbě. Zhotovitel si byl 
vědom vzniklých potíží a dokázal vše včas napravit.“
Chodník je bezbariérový s povrchem ze zámkové dlažby. Zároveň 
byly v ulici nově zprovozněny dva přechody pro chodce, vyměnilo 
se již nevyhovující veřejné osvětlení za nové LED osvětlení a na 
nejrušivější části křižovatky u morového sloupu bylo zcela nově 
umístěno zábradlí.
Celkem náklady: cca 2,8 mil. Kč s DPH
Dotace: cca 1,9 mil. Kč s DPH

DODÁVKA DVOU KS NOVÝCH 
ELEKTROMOBILŮ KAT. M1  
Dvě vozidla ŠKODA CITIGOe 
iv STYLE v modré barvě bu-
dou sloužit pro účely MěÚ. 
Součástí budou vlastní do-
bíjecí stanice.
Libor Lesák, místostarosta: 
„Jako samospráva můžeme přispět k čistší dopravě a to tím, že pro 
potřeby své i veřejné služby pořídíme ekologická vozidla. Rádi bychom 
tedy šli lidem příkladem a v praxi ukázali, jaké dopravní prostředky lze 
využít bez nadměrné zátěže ovzduší. Zároveň již počítáme s platností 
nové Evropské směrnice o tzv. čistých automobilech, která v podstatě 
ukládá povinnost z 30 % používat pro účely MěÚ a samosprávy vozy 
na alternativní pohon. Tuto povinnost jsme se, i díky možnosti využití 
dotace, rozhodli naplňovat s dostatečným předstihem.“ 
Dodavatel: AUTO-BRANKA, spol. s r.o.
Celková cena: 969 720, 62 Kč s DPH
Dotace: 520 000 Kč (Poskytovatelem dotace je Státní fond život-
ního prostředí ČR.)
Kvůli restrikcím způsobeným pandemií koronaviru došlo v rámci ce-
lého koncernu VW k odstávce výroby, a to jak v dodavatelských, tak i 
montážních továrnách. Nejvíce byl postižen segment elektromobilů, 
tímto se doby dodání nových vozů prodloužily. I přesto bude dodávka 
uskutečněna do konce roku 2020. 

PARKOVACÍ DŮM KRALUPY NAD VLTAVOU 

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba parkovacího domu, 
který bude sloužit především pro dlouhodobé odstavování vozidel 
typu Park + Ride v souvislosti s blízkým přestupním terminálem 
hromadné dopravy (železniční a autobusové nádraží). Součástí par-
kovacího domu bude také přístřešek na odstavování jízdních kol. 
Parkovací dům bude mít 350 parkovacích míst, 120 míst pro jízdní 
kola (20 míst uvnitř objektu, 100 míst ve venkovních prostorech), 
10 nabíjecích stanic pro elektromobily. Součástí akce bude stavba 
propojovacího chodníku v délce 200 metrů, který bude končit u vla-
kového nádraží. 
Aktuální stav: Město Kralupy nad Vltavou připravuje dotační zakázku, 
jež bude v průběhu září vyhlášena, uveřejněna na profilu zadavatele 
a jako veřejná zakázka otevřena všem dodavatelům.
Celkem náklady: cca 100 mil. Kč bez DPH 
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropského  
fondu pro regionální rozvoj z programu Integrovaný regionální ope-
rační program.
Plánovaný termín realizace: prosinec 2020 – říjen 2021

FO
TO

: K
A

R
M

E
L

A
 S

P
E

JC
H

A
LO

VÁ
FO

TO
: M

A
R

C
E

L
A

 H
O

R
Č

IČ
K

O
VÁ



9www.mestokralupy.cz  ROZHOVOR  ZÁŘÍ 2020   KZ

O d 1. září nahrazují původní oficiální 
web města webové stránky nové, vy-

lepšené a uživatelsky zjednodušené. „Na 
prvním místě jsme pochopitelně dbali na 
přehlednost a funkcionalitu, ovšem důleži-
tý byl i design, neboť městský web vnímá-
me jako určitou „bránu do města“,“ kon-
statuje tvůrce webu David Kořínek, který 
představuje nové „webovky“ a seznamuje  
s tím, co vše jejich vznik obnášel.

Proč bylo nutné revitalizovat předchozí 
podobu oficiálních webových stránek 
města Kralupy nad Vltavou?
Předchozí web běžel téměř 6 let. Byl spuš-
těn v době, kdy ještě nebyl kladen takový 
důraz na mobilní uživatele, což je jeden 
z hlavních důvodů k revitalizaci. Nový web 
krásně funguje na mobilních telefonech, ta-
bletech, samozřejmě i na počítačích a note-
boocích. Dalším velkým požadavkem bylo 
zlepšení přehlednosti a usnadnění nalezení 
požadovaného tématu.

Co nového tedy nový web nabízí? 
Web je nyní mnohem rychlejší, má origi-
nální vzhled, nové vyhledávání a unikát-
ního „Průvodce úřadem“, který pomůže 
návštěvníkům webu najít hledanou pod-
stránku velmi rychle, klidně už na tři klik-
nutí. Nové stránky jsou teď mnohem in-
tuitivnější. Při práci jsme hodně čerpali 
z poznatků našich kolegů z úřadu, ale i lidí 
zvenčí. Na prvním místě jsme pochopitel-
ně dbali na přehlednost a funkcionalitu, 
ovšem důležitý byl i design, neboť měst-
ský web vnímáme jako určitou „bránu do 
města“. Pokud chceme, aby se lidé v našem 
městě cítili dobře, bylo by skvělé, kdyby se 
stejně dobře cítili i na našem webu. 

V čem jsou nové „webovky“ vylepšené? 
Dovolím si říct, že na první dojem určitě za-
ujmou svým vzhledem, který je modernější 
a trendovější než ten předchozí. Samotný 
design je vytvořen tak, aby pomocí fotopásu 
propagoval zajímavá či přitažlivá místa ve 
městě. Zjednodušili jsme orientaci na strán-
kách odebráním jednoho sloupce a zbavili 
jsme se všech přebytečných prvků, takže při 
čtení obsahu návštěvníka nic neruší. 

Mohl byste uživatelům poradit, jak se 
nejrychleji zorientovat a „přeladit se“ na 
užívání nového webu?
Zapracovali jsme na ovládacích prvcích tak, 
že by nikdo neměl mít problém se okamžitě 
zorientovat a nalézt vše potřebné. V kaž- 

dém případě bych ale poradil využívat 
tlačítko „Průvodce úřadem“, jež snad-
no a rychle pomůže dohledat požadující  
informace. Kvůli Průvodci jsme každou 
z cca 400 podstránek městského webu po-
psali tematickými štítky (jako jsou např. 
hashtagy na sociálních sítích), Průvodce 
pak funguje tak, že čtenář kliknutím vybe-
re hlavní tematický okruh, jenž ho zajímá, 
a následně upřesní svůj výběr dalším klik-
nutím. Tím se postupně dostane k obsahu, 
který hledá.
 
Jak dlouho jste webové stránky 
připravovali a kdo se na realizaci podílel? 
Na novém webu pracujeme zhruba dva ro-
ky. Sestavili jsme pracovní skupinu slože-
nou z informatiků (Karel Kohl, Petr No-
votný), tiskového mluvčího, který má na 
starosti obsah městského webu (Aleš Levý), 
a kolegyně Lenky Moravcové, jež se o web 
starala dříve. Velkou pomocí pak byly ná-
měty od mnoha kolegů z MěÚ, které jsme 
oslovovali e-mailem, a v neposlední řadě od 
nynějšího pana tajemníka Kamila Haince.

Laik si asi těžko představí, jak takové 
webové stránky vznikají. Mohl byste 
našim čtenářům vznik „webovek“ popsat 
krok po kroku?
Nejprve bylo potřeba si ujasnit, co se nám 
nelíbí na starém webu a co budeme chtít 
od webu nového. Starý web má příliš mno-
ho ovládacích prvků a tlačítek na různých 
místech. Chtěli jsme lepší fotopropagaci 
města, moderní design a co nejjednodušší 
ovládání. Pak následovalo několik schůzek 
naší pracovní skupiny, kde jsme diskutovali 
nad nejdůležitějšími prvky webu a hlav-

ně o samotném vzhledu – prohlíželi jsme 
si weby jiných měst a obcí, sepisovali, co 
se nám na nich líbí, až nakonec jsme na-
črtli vzhled, s nímž jsme byli všichni spo-
kojeni. Následovalo převedení náčrtku do 
počítačové podoby a diskuse o barevnosti 
a vzhledu prvků, tlačítek a hlavně fotopásu, 
který vyvolával asi největší reakce. Nako-
nec jsme vzhled vyladili do nynější podoby, 
jež vyhovuje (doufejme) většině. Následo-
valo další velké téma, kterým jsou již kon-
krétní odkazy a tlačítka na hlavní stránce. 
Toto jsme probírali s celým úřadem, vede-
ním města, ale i s lidmi z okolí. Díky tomu 
jsme nakonec „vypíchli“ všechna důležitá 
témata na hlavní stránku. No a okolo toho 
všeho probíhá spousta programování, jež 
obstarávám já. Web města běží na mém 
vlastním open-source redakčním systému, 
takže nás při vývoji nic neomezuje. Ve fi-
nále je pak velice důležité testování webu. 
S kolegy děláme různé zátěžové testy, testy 
použitelnosti v reálných situacích, máme 
seznam scénářů, které by mohli občané na 
webu provádět, a opravdu hodně zkoušíme 
zobrazení stránek na různých zařízeních, 
mobilech, tabletech, abychom si byli jistí, 
že se vždy zobrazí všude správně.

Co bylo podle Vás na přípravě nejtěžší?
Nejtěžší podle mě bylo spojit všechny ná-
měty a požadavky tak, aby se web líbil 
a vyhovoval většině návštěvníků. Je jas-
né, že se stránky nebudou líbit úplně kaž-
dému a že si někteří budou muset na náš 
originální design zvyknout, ale doufáme, 
že takových lidí bude co nejméně a že nám 
třeba přinesou ještě nějaké další náměty 
k vylepšení.

ROZHOVOR s... Davidem Kořínkem, IT specialistou MěÚ Kralupy nad Vltavou a tvůrcem nového webu

Modernější a trendovější web města
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Společně s dalšími preventisty, pedagogy 
a sociálními pracovníky dostala Stani-

slava Valterová možnost účastnit se ško-
lení REVOLUTION TRAIN (dále jen RT), 
po jehož absolvování má možnost s kolegy 
provázet vlakem v Kralupech nad Vltavou 
všechny návštěvníky. „Aktivity RT sleduji 
již delší dobu a s autorem projektu panem 
Pavlem Tůmou a jeho týmem je výborná 
komunikace a spolupráce. Možnost pro-
školení místních preventistů, pedagogů 
a sociálních pracovníků v rámci projektu 
RT vnímám jako skvělý nápad a další krok 
k integraci programu RT do dlouhodobých 
aktivit v rámci primární prevence v Kralu-
pech nad Vltavou,“ říká S. Valterová.

Jedná se o první takovouto akci, nebo pokra-
čuje v návaznosti na nějaký předchozí pro-
gram?
Pokud vím, bude v Kralupech nad Vltavou 
protidrogový vlak přistaven poprvé, ale mi-
nimálně pro kralupské školy tento projekt 
není novinkou. Základnu má protidrogo-
vý vlak v Praze na nádraží Praha – Dejvi-
ce. Žáci kralupských škol již vlak v Praze  
navštěvovali. Výhodou přistavení vlaku pří-
mo v našem městě je to, že veškeré náklady 
hradí Město Kralupy nad Vltavou a exkurze 
jsou tak pro školy i veřejnost zcela zdar-
ma. Přistavení vlaku je v podstatě začátek 
naší spolupráce s Nadačním fondem Nové 
Česko, který je realizátorem projektu RE-
VOLUTION TRAIN – protidrogový vlak.

Co vše bude součástí programu, co konkrét-
ního by mohlo širokou veřejnost i samotné 
školy na akci přilákat?

Nejprve bych chtěla zdůraznit, že cílovou 
skupinou jsou děti a mládež ve věku 12–
17 let a rodiny s dětmi a dospívajícími ve 
věku 10–17 let. Určitě nemá smysl a není  
dobré brát na exkurzi do vlaku mladší nebo 
dokonce malé děti. Mladší by se v ponurém 
prostředí mohly bát a malé děti budou ru-
šit ostatní návštěvníky. Vlakovou soupravu 
REVOLUTION TRAIN tvoří šest vagónů, 
které jsou uzpůsobeny do podoby multi-
mediálních sálů, v nichž se v několika ro-
vinách odehrává příběh o příčinách, vývoji 
a důsledcích drogové závislosti. Návštěvní-
ci vlaku tímto příběhem procházejí a aktiv-
ně se stávají jeho účastníky. Postupně tak 
projdou například drogovým doupětem, 
vězením, místem automobilové nehody ne-
bo léčebnou pro drogově závislé. Prohlídky 
jsou vždy v doprovodu vyškoleného lektora, 
který návštěvníky provází celým vlakem, 
komentuje jednotlivé části příběhu a od-
povídá na dotazy návštěvníků. Více pro-
zrazovat nebudu, nejlepší je vlak navštívit 
a zažít to na vlastní kůži :-).

Co ale prozradit mohu, je to, že na pro-
gram ve vlaku navazuje pro všechny třídy 
základních škol, jež vlak navštíví, návaz-
ný program „To je zákon kámo!“. Realizuje 

jej tým proškolených preventistů z Policie 
České republiky (Kralupy n. Vlt. konkrétně 
navštíví por. Mgr. Markéta Johnová), kte-
ří několik týdnů po účasti na akci navštíví 
všechny kralupské školy, a žáci tak budou 
moci sledovat příběh, s nímž se seznámili 
ve vlaku, z nové perspektivy policejních tý-
mů. Dozvědí se více o okolnostech vzniku 
drogové závislosti, možnostech její léčby 
i rizicích trestně právních následků. Cílem 
návazného programu je prohloubit diskusi 
o rizicích závislostí, zvýšit u cílové skupi-
ny motivaci ke zdravému životnímu stylu 
a zároveň zvýšit právní povědomí o trestně 
právní odpovědnosti.

Jaká je současná situace s mladistvými, kteří 
jsou drogově závislí?
Město Kralupy nad Vltavou již delší do-
bu spolupracuje s Centrem terénních pro-
gramů Středočeského kraje – organizace 
SEMIRAMIS, z.ú. Centrum v Kralupech 
poskytuje sociální a adiktologické služby 
uživatelům drog a jejich blízkým v jejich 
přirozeném prostředí za účelem minima-
lizace rizik spojených s užíváním drog 
a ochrany veřejného zdraví. Terénní pra-
covníci mají svá kontaktní místa s uživateli 
drog, zajišťují výměnu injekčních stříka-
ček, testování na nemoci související s uží-
váním drog (žloutenka, AIDS a nově i na 
COVID-19) a poskytují klientům základní 
zdravotní, sociální a trestněprávní pora-
denství. Z tohoto programu máme 2x roč-
ně zprávy a statistiky, ale statistiky zazna-
menávají pouze počet osob, které využily 
služeb terénního programu, nikoli celkové 
počty drogově závislých ve městě.

C ílem vlakového programu REVOLU- 
TION TRAIN je prostřednictvím zapo-

jení lidských smyslů zapůsobit na návštěv-
níka a inspirovat jej k pozitivním životním 
volbám. Jsou zde představeny mechanismy, 
jimiž drogová závislost vzniká, až do dů-
sledků, které v životě závislého čekají. Díky 
zapojení do reálného příběhu, emotivním 
situacím a interaktivnímu přístupu doká-
že program zaujmout a dát prostor k pře-

mýšlení nad nebezpečím legálních i nele-
gálních drog.

Dopolední program je rezervován 
pro základní a střední školy z ORP 
Kralupy nad Vltavou.

Odpoledne je otevřeno pro širo-
kou veřejnost (od 10 let) od 15:30 do 
18:00 hod. Program začíná každých 
20 minut (skupinky po 15 lidech). 
Poslední skupina začíná v 18:00 hod. 

Exkurze trvá 90 minut. Rezervace 
na rajnochova@revolutiontrain.cz 
nebo na tel. 608 405 080 (viz plakát 
na str. 11).

Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky 
užívání drog se objevují již u dětí ve velmi 
nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte 
dlouho nemusí všimnout, a nakonec může 
být pozdě.

ROZHOVOR se... Stanislavou Valterovou, koordinátorkou prevence kriminality MěÚ

REVOLUTION TRAIN v Kralupech
revoluční primární protidrogová prevence

VLAK ZASTAVÍ VE VLAKOVÉ STANICI KRALUPY NAD VLTAVOU DNE 16. – 17. 9. 2020

Život s drogou z první řady
STANISLAVA VALTEROVÁ
Zastává v programu REVOLUTION TRAIN (dále RT) 
roli zprostředkovatele a kontaktní osoby. Ve spolu-
práci s realizačním týmem RT zajišťuje kontakty na 
vzdělávací zařízení v Kralupech nad Vltavou a rozvr-
žení jejich návštěv ve vlaku, podílí se na propagaci 
a dalších úkolech vyplývajících ze smlouvy sepsané 
mezi Městem Kralupy nad Vltavou a realizátorem 
projektu RT – Nadačním fondem Nové Česko.
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Jak moc závažná je problematika drogově 
závislých? Co nejčastěji vede mladistvé k uží-
vání drog?
Problematika drog a drogově závislých lidí 
je v naší společnosti závažným problémem. 
Jak legální, tak bohužel i nelegální drogy 
jsou součástí každodenního života spous-
ty lidí kolem nás. Co nejčastěji vede mladi- 
stvé k užívání drog? Nejsem adiktolog, takže 
mohu říct jen svůj názor, který nemusí být 
správný. Děti zkouší drogy ze zvědavosti, 
mají chuť zkusit, jaké to je. Starší pak hle-
dají v drogách řešení či únik od problémů. 
Experimentují a myslí si, že když to párkrát 
jen tak zkusí, žádné riziko nehrozí, ale při-
tom si neuvědomují, že už se vydaly špatnou 
cestou, ze které nemusí vést cesta zpět.

Jak mohou školy pomoci těm, kteří se stali 
drogově závislými, dokážou to pedagogové 
odhalit včas? Jsou rovněž pedagogové ško-
leni v této problematice?
Školy samy aktivně vyhledávají školení, be-
sedy a semináře týkající se drogové závis-
losti, jak pro žáky, tak pro pedagogy. Před-
nášky na toto téma nabízí školám i Městská 
policie v Kralupech nad Vltavou a Město 
se snaží v rámci Programu prevence kri-
minality také zajistit akce týkající se této 
problematiky. Ale ani sebelepší proškolení 
není zárukou včasného odhalení a nemůže-
me očekávat, že právě pedagogové budou 
ti, kteří takovýto problém u žáka odhalí. 
Mohou vypozorovat změnu chování, zhor-
šení prospěchu aj., ale hlavní roli zde hraje 
rodina. Rodiče jsou ti, kteří by si jako prv-
ní měli všimnout změny chování, měli by 
s dětmi o této problematice včas začít ho-
vořit a zajímat se o to, co jejich dítě dělá ve 
svém volném čase, s kým se schází a za co 
utrácí své kapesné...

V jakých dalších městech vlak zastaví a kdy?
Podzimní tour vlaku je nabitá. Před pří-
jezdem do Kralup bude vlak v Milovicích, 
Brandýse nad Labem a Neratovicích. Z Kra-
lup pak pokračuje do Podbořan a dále na 
západ do Plzně, Aše a Chebu. V říjnu zamíří 
do Severních Čech, kde navštíví mimo jiné 
Chomutov, Most, Teplice – Duchcov, Ústí 
nad Labem a Litoměřice. Odtud pokraču-
je do Německa a zpět do Čech na Moravu, 
Slezsko a Slovensko. O vlak je opravdu vel-
ký zájem jak u nás, tak v zahraničí, a tak 
jsme moc rádi, že se nám podařilo pro le-
tošní rok nasmlouvat termín pro Kralupy 
nad Vltavou.

VSTUP BUDE DÍKY MĚSTU KRALUPY NAD VLTAVOU PO CELOU DOBU ZDARMA
Skupinky pro školy budou tvořeny po 17 žácích. Dle vládních nařízení  platných k 1. září 2020 nemají žáci z jedné třídy povinnost mít nasazené 

roušky. V případě skupinek, jež budou namíchány žáky z různých tříd či škol, platí povinnost použít roušku. Tato povinnost se rovněž vztahuje pro 
veřejnost. Při vstupu do vlaku je k dispozici dezinfekce.

Vlak byl již ve více než 150 městech Česka, Slovenska 
a Německa a projekt navštívilo přes 150 tisíc lidí. 

Odkaz na trailer:
www.youtube.com

/watch?v=n_
a5N6Qxo8U&t=23s

www.revolutiontrain.cz

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová 
centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, 
Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou 
pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.
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2 pracovní místa

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ
 – sociálně právní ochrana dětí na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

Nástup: ihned, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb.  
(zákoník práce). Lhůta pro podání přihlášek: do 7. 9. 2020.

ENERGETICKÝ MANAŽER MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU 
Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb.  
(zákoník práce). Lhůta pro podání přihlášek: do 7. 9. 2020.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU
Nástup: dle dohody

Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.
Lhůta pro podání přihlášek: do 12:00 hod., dne 21. 9. 2020.

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MěÚ KRALUPY N. VLT.
agenda památkové péče na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída: 10., dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění a zákona č. 262/2006 
Sb. (zákoník práce). Lhůta pro podání přihlášek: do 30. 9. 2020.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

P rincipem ankety je ocenit široké spektrum dobrovolnictví, 
nominovat konkrétní dobrovolníky a jejich činnost a aktivi-

tu, jež se projevila na místě, kde byla v nutnou chvíli potřebná.
„To, co nás spojuje je silnější a větší než to, co nás dělí. Díky ko-

ronaviru jsme opět pocítili důležitost rodiny či sousedské souná-
ležitosti. V krizové době jsme najednou všichni byli zase o trochu 
více „z Kralup“. A významnou úlohu v tomto období hrála i dobro- 
volnická pomoc,“ představuje hlavní myšlenku nově vznikající 
ankety jeden z jejích iniciátorů Václav Gabriel.

Mnozí dobrovolníci nejsou široké veřejnosti mnohdy známí. 
Prostřednictvím kralupských médií budou všichni ocenění včetně 
jejich dobrovolnické aktivity postupně představeni.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zasluhuje přijmout 
ocenění Dobrovolník 2020? Představte ho veřejnosti 
a nominujte jej do jedné z následujících kategorií.
} Dobrovolník 2020 Koronavirus
} Dobrovolník 2020 v oblasti sportu
} Dobrovolník 2020 v oblasti péče o životní prostředí
} Dobrovolník 2020 v oblasti kultury
} Dobrovolník 2020 v sociální a zdravotní oblasti
} Dobrovolník 2020 v oblasti školství a výchovy

„Bylo naší maximální snahou postihnout všechny oblasti lidské 
činnosti, ve kterých se setkáváme s dobrovolnickou činností. Zá-
roveň jsou názvy kategorií velmi podobné názvům jednotlivých 
Komisí Rady města,“ konstatuje V. Gabriel.  

Nominace se mohou účastnit občané i firmy. Nominační 
hlas můžete doručit několika způsoby:
} osobně do infocentra MěÚ Kralupy nad Vltavou, kanceláře KaSS 
Kralupy nad Vltavou, městské knihovny a do domu s pečovatel-
skou službou se sídlem U Cukrovaru, 
} poštou na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou,
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
} nebo e-mailem na dobrovolnik@mestokralupy.cz či přes me-
ssenger Město Kralupy nad  Vltavou.
Uzávěrka je 23. 9. 2020. Nominace musí obsahovat:
} jméno a kontakt nominujícího,
} jméno nominované osoby a popis její dobrovolnické činnosti.

Laureáty ankety z došlých návrhů vybere Rada města Kralupy 
nad Vltavou a příslušné Komise Rady města Kralupy nad Vltavou.

Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny při náhrad-
ních Dnech Kralup, které se budou konat 3. a 4. 10. 2020.

Anketa Dobrovolník 2020
■ V kontextu budování komunitní sounáležitosti a v zrcadle koronavirové epidemie přichází Komise zdravotní, 
sociální a bytová s návrhem pořádání každoroční ankety pod názvem Dobrovolník 2020.

Mottem je přesvědčení, že člověk je povinen nemlčet o dobrém, je povinen říci děkuji. Nesmí utopit v ostychu a nerozhodnosti 
čistou pohnutku pro poděkování. (Z dopisu Ladislava Chudíka Jaroslavu Seifertovi.)

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.
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M ezi budovou Technoparku a novým 
bytovým domem vyrůstá betonový 

podstavec s půlkulatou zdí z šedého betonu. 

Přesně na tomto místě stávala ještě koncem 
minulého století správní budova Karpeleso-
va průmyslového mlýna, ve kterém se dne 

J eště nedávno měl málokdo tušení o tom, 
že se jedna z městských částí Kralup, 

Mikovice, kdysi pyšnila něčím takovým ja-
ko je zámek. Povědomí o staré tvrzi, která 
byla přestavěna na pohodlnější šlechtické 
sídlo, nebylo dlouho mezi místními samo-
zřejmostí. Jen hrstka zasvěcených a nad-
šených patriotů věděla, že na rozhraní Mi-
kovic a Minic stával před staletími zámek. 
Ten však v počátku 19. století vzal za své 
a v podstatě z něj nezbylo nic. Zůstalo jen 
několik hospodářských budov (z nich po 
roce 1990 jen jediná), půdorys v mapě a po-
věsti o tajných chodbách vedoucích kamsi 
za město. Existoval sice podrobný popis 
stavby z pera Julia Nádvorníka, ale velmi 
dlouho chybělo reálné vyobrazení. 

Vše se změnilo, když se pracovníkům 
kralupského muzea podařilo objevit Ve-
nutovu vedutu (pozn. red. veduta zname-
ná pohled nebo výtvarné vyjádření pohle-
du na město) zachycující Mikovice s jejich 
dominantami. Mariánským sloupem tzv. 
„štatuí“ a starým šlechtickým sídlem. Ry-
tina přináší detailní pohled na celý zámec-
ký dvůr a zodpovídá tak bezpočet otazníků 
ke vzhledu stavby. Vzhledem k tomu, že se 
jedná více o umělecké dílo, než o přesný ná-
kres, nové otazníky také přináší. Bohužel, 
zámek je zobrazen jen z průčelí, a tak se lze 
jen domnívat, jak vypadala zbylá 3 křídla.

Vnímáme za velmi důležité připomínat 
si naší minulost, život předchozích genera-
cí místních obyvatel. Průmyslové Kralupy 

nad Vltavou tímto odhalením mnohé pře-
kvapí, a proto se v současné době připra-
vuje 3D rekonstrukce celého zámeckého 
areálu, která by měla veřejnosti přiblížit, 
jak kdysi vypadal. Na digitálním modelu, 
jehož autorem je Mgr. František Podzimek, 
spolupracuje také ředitel kralupského mu-
zea PaedDr. Jan Racek, jenž je mj. autorem 

publikace o zmiňované stavbě, a tak dává 
k projektu svůj odborný komentář. 

Vše by nakonec mělo vyústit ve fyzický mo-
del, který by byl umístěn přímo v lokalitě a měl 
by být volně přístupný. Od tohoto okamžiku 
nás sice dělí ještě nějaký čas, ale již nyní vás 
můžeme seznámit s prvními výsledky tohoto 
snažení. J. BARTOVANEC HAVLÍK

V Mikovicích stával zámek

První verze modelu zámku od Mgr. F. Podzimka je výchozím materiálem pro další práci. Obsahuje sice 
několik nepřesností, ale divákovi dává alespoň rámcovou představu, jak lokalita přibližně vypadala.

Co se staví na Karsově náměstí?
2. 5. 1880 narodil malíř Georges Kars (pů-
vodně Jiří Karpeles). Představitelé města 
Kralupy nad Vltavou za přispění společnosti 
Montako se rozhodli v roce 140. výročí na-
rození tohoto významného rodáka vystavět 
na tomto místě pomník, který by připo-
mínal místo narození Georgese Karse 
i příštím generacím a zároveň pozdvihl pres-
tiž města v uměleckých kruzích v zahraničí, 
kde je tento malíř přeci jen více známý. Po-
mník bude zahrnovat bronzovou hlavu malí-
ře v nadživotní velikosti ověnčenou múzami. 
Návrhu a realizace se zhostil akademický so-
chař Stefan Milkov a pomník by měl být 
slavnostně odhalen 22. září 2020. Dal-
ším krokem k uctění památky tohoto kralup-
ského malíře je posléze připravovaná galerie 
Georgese Karse v přízemí nového bytového 
domu na náměstí G. Karse, kde bude vysta-
ven ve spolupráci s muzeem Velvary průřez 
jeho malířského díla.

PETR ZÁVODSKÝ, KRALUPSKÝ ZASTUPITEL
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Projekt financuje 
společnost Montako s.r.o.

Venutova veduta
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■ Kralupy nad Vltavou a Mšeno jsou 
města rozdílná, avšak jedno mají 
společné, každé má svou výletní 
muchomůrku – dva altány, které 
se od sebe liší pouze výškou, nikoli 
významem. Obě odpočinkové houby 
patří k turistickým cílům, obě byly 
patrně postaveny ve 30. letech 
minulého století. Ani o jedné se 
bohužel nedochovaly podrobnější 
informace.

C o jest známo, jsou stavitelé těchto hou-
biček. Na vrchu Hostibejk nechal mu-

chomůrku na své náklady postavit místní 
architekt Antonín Karban. Jako její proti-
váhu postavil i šestiboký vyhlídkový altán 
s pohledem na město. Mezi mšenskými se 
hovoří, že jejich muchomůrku, jež se nachá-
zí v kokořínském údolí, v lesoparku pojme-
novaném Debř, vybudoval místní truhlář 
Štěpán Kozlík. 

Celé údolí, ve kterém mšenská houba sto-
jí, bylo od roku 1915 několik let přetvářeno 
na přírodní krajinářský park místním budi-

telem, ředitelem školy Josefem Bedřichem 
Cinibulkem, který se svými žáky postupně 
vysázel různé druhy květin, keřů a stromů, 
jež postupem času přerostly v les. Zásluhy 
za zachování lesoparku, jehož součástí jsou 
také další zajímavá zastávková místa (pa-
mátník M. J. Husa, pískovcová miniatura 
hradu Kokořín, zbytky přírodního divadla 
či skalní byt), patří Okrašlovacímu spol-
ku pro Mšeno a okolí. Před pěti lety čle-
nové spolku do údolí instalovali přibližně  
patnáct informačních cedulí, jež návštěv-
níky s místem blíže seznamují.

Mezi místními lidmi se traduje, že  
mšenská muchomůrka sloužila také jako 
dostaveníčko pro všechny zamilované.

„Dnes si rande u muchomůrky dá už asi 
jen málokdo. Dnešní mládež se spíše po-
tuluje po jiných místech, sem do lesa jich 
nejspíš tolik nezavítá. Altán tedy převáž-
ně slouží jako místo odpočinku, odkud se 
může i nemusí dál vyrazit na cestu směrem 
k romanovské hájovně. Asi o něco více park 
navštěvují okolní turisté, myslím, že místní 
lidé dnes toto místo zdaleka nenavštěvují 
tak hojně, jako tomu bylo na začátku minu-

lého století. Dříve se totiž za noblesní zále-
žitost považovalo vyjít si na špacír,“ vypráví 
předseda uvedeného spolku Jiří Říha. 

Jaká povídání se vážou  
ke kralupské muchomůrce? 
Třebaže již kvůli vzrostlým stromům pri-
márně neplní funkci vyhlídky, je naopak 
rovněž místem pro romantická setkání, od-
počinku i popovídání si s přáteli. Do nehez-

kého kabátu ji trochu odívají ti, kteří v jejím 
okolí po své návštěvě zanechávají nepořádek 
či dokonce nějakou tu „uměleckou“ malův-
ku. Její údržbu vzali před dvěma roky do-
slova do svých rukou lidé z odboru realiza-
ce investic a správy majetku. Muchomůrka 
se stále (až na malůvky menšího rozsahu) 
leskne, jedovatě červený klobouk s bílými 
tečkami, možná v tomto vyznění trochu pa-
radoxně, stále láká turisty místní i okolní 
a zve k posezení.

Dobře známou ikonu vrchu Hostibejk 
teprve nedávno doplnily dva nové prvky 
v blízkosti vyhlídkového altánu. Jsou jimi 
herní prvek pro děti od tří let a lavička smí-
ření pro rozhádané páry.

Vminulosti byly na území města kontej-
nery pro komunální odpad standard-

ním vybavením pouze bytových domů a ně-
kterých podnikatelů. Doba však pokročila 
a v některých lokalitách podél Vltavy, na 
straně městské části Lobeček, se v určitých 
místech začal nadměrně hromadit odpad. 

Bylo tedy potřeba značně posílit následu-
jící výčet lokalit, pod mostem T. G. Masary-
ka, Na Paloučku, prostranství s venkovním 
grilem naproti Nelahozevskému zámku, 
a to z toho důvodu, že původní odpadní pyt-
le zavěšené na stromech svým objemem 
již nevyhovovaly. Malé koše by bylo nutné 
často vyvážet, popelnice snadno převrhnou 
vandalové, a tak přišly na řadu velké starší 

kontejnery, které již „prošly generálkou“. 
Ovšem standardní šedivá barva do zeleně 
příliš nezapadala. 

Ze strany pana tajemníka městského úřa-
du padl návrh, zda by se nedala tato zařízení 

lépe začlenit do okolní krajiny. Lepší než vo-
jenské maskování asi neexistuje, a tak jsme 
v technických službách vytvořili prototyp. 
Ten se hned zalíbil a během pár týdnů již 
spatřily světlo kralupského světa čtyři ku-
sy, přičemž poslední kontejner byl osazen 
u sportovního hřiště u krytého bazénu na 
sídl. U Cukrovaru. Zde již koš na odpadky 
umístěn byl, ale návštěvníci ho nejspíše pře-
hlíželi, a tak se značná část odpadků povalo-
vala po okolí nebo přímo na hřišti. Doufáme, 
že větší nádoba s maskáčovou barvou bude 
pro naši mladší generaci přitažlivější stejně 
tak, jako tomu nastalo v lokalitách u Vltavy.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM KRALUPY N. VLT.

Maskáčové kontejnery ve městě

Na houby, i když nerostou
!VÝZVA!

POMOZTE KRALUPŮM DOPLNIT 
MEZERY V HISTORII MUCHOMŮRKY
Jaký je Váš příběh, jenž se váže k hos-
tibejcké muchomůrce? Hledáme za-
jímavá vyprávění, dobové fotografie, 
tajuplné příběhy, jednoduše vše, co 
je kralupské historii doposud nezná-
mo nebo zastřeno v mlze. Svá poví-
dání či různé materiály posílejte na  
zpravodaj@mestokralupy.cz.
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Maskáčový kontejner Na Paloučku

Klobouk kralupské houby má v průměru asi 
250 cm, mšenský o 110 cm víc. Kralupská 
měří 310 cm, mšenská je vysoká 480 cm.
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M ěstská policie Kralupy nad Vltavou 
nabízí ve dnech 13., 19. a 20. září 

2020 v garážích objektu Městského úřadu 
se sídlem Palackého náměstí č. 1, Kralupy 
nad Vltavou, značení „syntetickou DNA“.

Strážníci vaše jízdní kolo nebo invalid-
ní vozík označí pomocí speciálního rozto-
ku a varovnou nálepkou (Chráněno DNA 
– Městská policie Kralupy nad Vltavou), 
následně vyfotografují a vyplní s vámi pří-
slušné formuláře (přihláška do evidence 
jízdních kol/ kompenzačních pomůcek 
a souhlas se zpracováním osobních údajů), 
které jsou potřeba pro zaregistrování do 
databáze městské policie a do mezinárodní 
databáze. V případě, že se jedná o nové jízd-
ní kolo nebo invalidní vozík, je vhodné při-
nést i doklad o nákupu. Není to však povin-
nost, lze vyplnit čestné prohlášení o nabytí.

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

Povinností majitele je dostavit se se svým 
invalidním vozíkem nebo jízdním kolem, 
které bude v dobrém technickém stavu, ČIS-
TÉ A SUCHÉ, přinést hodnověrný doklad 

totožnosti a vyplnit 
příslušné formuláře. 
Značení a registrace 
je zdarma. Aplikace 
forenzního značení a re-
gistrace jednoho předmětu 
trvá přibližně 15 minut. Aby nedo-
cházelo k dlouhému čekání zájemců, je nut-
né se na konkrétní termín dopředu přihlá-
sit. Rezervační program bude spuštěn od 1. 
září na stránkách www.bezpecnekralupy.cz 
a jeho prostřednictvím si můžete sami zare- 

zervovat vhodný termín 
pro označení. K rezer-
vaci volného termí-

nu můžete také vy-
užít telefonní číslo  

777 798 208.
Výše uvedené dny nejsou posled-

ní. Tato akce bude v Kralupech nad Vltavou 
pokračovat na jaře 2021.

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 � 
u 22. 6. ve 23:10 zaznamenala DS prostřed-
nictvím MKDS mladíka, který poškozoval lam-
pu veřejného osvětlení v ul. Mostní. Krátce na 
to oznámil tutéž událost kolemjdoucí občan na  
l. 156. Hlídka v místě ztotožnila muže odpovída-
jícího popisu, který se před příjezdem hlídky ba-
vil kopáním do lampy. Muž se následně k tomuto 
přiznal. Celá věc byla spolu s pořízenou fotodoku-
mentací a kamerovým záznamem postoupena na 
MěÚ k došetření a k určení výše škody.

u 9. 7. ve 20:15 byla hlídka MP vyslána do Ze-
měch, kde měli velkou rychlostí projíždět směrem 
k lesu dvě vozidla, ve kterých se zdržují osoby cizí 
národnosti a přespávají tam. Hlídkou MP byla na 
místě dohledána dvě vozidla a dva muži. Lustrací 
na PČR bylo zjištěno, že jeden z mužů je meziná-
rodně hledaná osoba, označená jako nebezpeč-
ná. Muži, který kladl odpor a choval se agresivně, 
byla hlídkou MP nasazena pouta, poté byl převe-
zen na služebnu OO PČR k dalšímu šetření.

u 26. 7. v 19:20 se na služebnu MP dostavil pan 
L. a nahlásil, že v Lobči se neustále pohybuje muž, 
jenž si fotí zaparkovaná vozidla a jejich interiéry, 

popř. řidiče. Během projednávání se na služebnu 
dostavil další muž, v němž oznamovatel poznal do-
tyčného fotografa. Z místní znalosti strážníků se 
jednalo o muže, jenž MP neustále oznamuje vozi-
dla, která podle něj parkují v rozporu se zákonem, 
a následně zasílá pořízené fotky. Od začátku roku 
MP přijala jen od dotyčného muže více než stovku 
oznámení, kdy se však ve většině případů jednalo 
o přestupky marginálního charakteru, s nízkou 
společenskou škodlivostí, nebo se o přestupek 
nejednalo vůbec. Mezi muži došlo ke slovní ro-
zepři. Poté, co byla za pomoci strážníků situace 
uklidněna, oba dotyční služebnu MP opustili.

u 10. 8. v 17:13 na l. 156 a sl. telefon bylo při-
jato několik oznámení týkajících se dvou osed-
laných koní, kteří běželi směrem z Veltrus a po-
té se pohybovali v Lobečku. Koní si všimla také 
strážnice MP, která ve svém volnu projížděla ul. 
Třída Legií, kde odstavila své vozidlo a koně od-
chytila. Následně informovala kolegy ve službě, 
jež se ihned společně s hlídkou OO PČR dostavili 
na místo a koně převzali. Posléze se na dozorčí 
službu MP dovolala majitelka koní, která uvedla, 
že se jí koně splašili v obci Veltrusy. Jelikož si ma-

jitelka nezabezpečila koně proti úniku, byla celá 
věc postoupena pro podezření z přestupkového 
jednání na MěÚ.

u 15. 8. v 00:56 na sl. telefon bylo přijato ozná-
mení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou v ul. 
Pražská. Hlídka se po příjezdu k domu, ze kterého 
se ozývala hlasitá hudba a křik osob, spojila s od-
povědnou osobou, jež uvedla, že se slaví narozeni-
ny a vzhledem k tomu, kolik oslava stála, nebude 
hudbu vypínat a oslavu ukončí až ve čtyři hodiny 
ráno. Celá věc byla spolu s pořízeným videozázna-
mem postoupena na MěÚ k dalšímu šetření, kde 
odpovědné osobě za přestupky neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby a rušení nočního klidu hrozí 
pokuta až do výše 20 000 Kč.
DS – Dozorčí služba
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
MěÚ – Městský úřad
MP – Městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

Forenzní identifikační značení jízdních kol 
a invalidních vozíků v Kralupech nad Vltavou
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Vnoci z 25. na 26. 7. 2020 provedla  
rybářská stráž ČRS MO Kralupy nad 

Vltavou noční kontrolu na rybářských re-
vírech 411094 Vltava 2, 411175 Vltava 2B 
a 411158 Vltava 2M. Této akce se zúčast-
nila i Policie ČR Kralupy nad Vltavou, Po-
licie Lužec nad Vltavou a Hasičský sbor 
města Kralupy nad Vltavou, kteří k této  
kontrole použili i loď. Kontrola byla zamě-
řena na dodržování pravidel Rybářského 
řádu a povinností rybářů. Zkontrolováno 
bylo 20 rybářů. Mezi nimi byli 4 rybáři, 

kteří nedodrželi pravidla a porušili Rybář-
ský řád. Tito rybáři chytali ryby mimo po-
volenou denní dobu lovu, a to v zakázaném 
čase od půlnoci do 4 hod. ráno. Těmto ry-
bářům byly na místě odebrány povolenky 
k lovu ryb. Chceme tímto poděkovat Policii 
ČR Kralupy n. Vltavou, Policii Lužec a Ha-
sičskému záchrannému sboru Kralupy nad 
Vltavou, kteří umožnili kontrolu z lodi, za 
vzornou spolupráci a již teď se těšíme na 
další.

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ ČRS MO KRALUPY N. VLT.

5 nebo 10 km v zámeckém parku

Registrace je možná pouze online do 6. září na webu závodu 
www.olympijskybeh.cz. Letošními ambasadory závodu jsou tenistka 

Andrea Sestini Hlaváčková a biatlonista Michal Krčmář.

start závodu 
v 18:00 hod.

Pravidelné kontroly rybářské stráže
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Bábovky
Česko, Romantická komedie, 2020, 97 min.

Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží 
navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, 
náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té 
nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, 
ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň.

Tenet
USA, Sci-fi, 2020, titulky, 12+, 150 min.

Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi filmového vizionáře Christophera 
Nolana je jediné slovo – TENET. V temném světě mezinárodní 
špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně 
komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak 
jak je známe.

Kingsman: První mise
Velká Británie / USA, 2020, titulky, 15+, 2020

Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců 
připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž 
musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman: První 
mise se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.

Princezna zakletá v čase
Česko, Pohádka, 2020, 115 min.

Princezna Ellena je prokleta zlou čarodějnicí a odsouzena prožívat 
den, kdy slaví své 20. narozeniny stále dokola. Aby zachránila své 
království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce 
a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

After: Přiznání
USA, Romantický, 2020, titulky, 106 min. 

Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné 
osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani jeden z nich nemá co 
ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně 
všechno. A právě takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa 
dozví o sázce, která jejich vášni předcházela, a jednom Hardinově 
ošklivém tajemství z minulosti.

Berkovi na kolech 
Cestovatelská beseda nejen pro ty, kteří rádi jezdí na kole! 
Čtyřčlenná rodina s dvěma malými syny cestuje po Evropě na kole. 
Letos se „Berkovi na kolech“ vydali přes Itálii a Španělsko na Britské 
ostrovy a za 6 měsíců ujeli 13 000 km.

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

PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2020
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

3. čt 19:00 After: Přiznání 130 Kč

4. pá
17:00 Tenet 130 Kč

20:00 Králové videa 130 Kč

5. so

14:30 Trollové: Světové turné 2D/ D děti 110 Kč/ 130 Kč 

17:00 After: Přiznání 130 Kč 

20:00 Tenet 130 Kč 

6. ne
14:30 Trollové: Světové turné 2D/ D děti 110 Kč/ 130 Kč 

17:00 Noví mutantní 2D/ D 130 Kč

10. čt
15:00 KINO SENIOR: Havel senioři 60 Kč/ 130 Kč

19:00 Krajina ve stínu 130 Kč 

11. pá
17:00 After: Přiznání 130 Kč 

20:00 Štěstí je krásná věc 130 Kč

12. so

14:30 Trollové: Světové turné 2D/ D děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 Tenet 130 Kč

20:00 FILM NAŽIVO: Tajný agent 150 Kč

13. ne 14:30 Trollové: Světové turné 3D/ D děti 130 Kč/ 150 Kč

17. čt 18:30 CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠ-
KA: Berkovi na kolech 80 Kč

18. pá
17:00 Princezna zakletá v čase děti 110 Kč/ 130 Kč 

20:00 Štěstí je krásná věc 130Kč 

19. so

14:30 Princezna zakletá v čase děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 Noví mutantní 2D/ D 130 Kč

20:00 Kingsman: První mise 130 Kč 

20. ne
14:30 Princezna zakletá v čase děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 Kingsman: První mise 130 Kč

24. čt
15:00 KINO SENIOR: 3Bobule senioři 60 Kč/ 130 Kč 

19:00 Corpus Cristi 130 Kč 

25. pá 19:00 Dámská jízda – Bábovky 150 Kč

26. so

14:30 Princezna zakletá v čase děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 Kingsman: První mise 130 Kč

20:00 Bábovky 130 Kč

27. ne
14:30 Princezna zakletá v čase děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 Bábovky 130 Kč 

P rvní citová vzplanutí, hormonální změ-
ny, tlaky vrstevníků i médií – být teen-

agerem zkrátka není v dnešní době lehké... 
A co teprve být jejich rodičem!

Po úspěšném kurzu Manželské večery 
jsme se letos rozhodli nabídnout rodičům 
dospívajících dětí kurz Výchova teen-
agerů. Dozvíte se, jak naplňovat potřeby 
teenagerů, jak nastavit hranice, podporo-
vat jejich zdravý emocionální rozvoj i jak 
jim pomoci dělat dobrá rozhodnutí – to vše 

s humorem a příklady z praktického života. 
Kurz je převzat z anglického vzoru, který 
běží v mnoha zemích světa již přes 20 let. 
Kurz je postaven na křesťanských princi-
pech. Je vhodný pro rodiče věřící i nevěřící, 
pro páry i pro osamělé maminky či táty. Ví-
ce informací na www.manzelskevecery.cz.

Sérii 5 večerů zahájíme 8. října v 18:30 
v Hotelu Sport. Nezisková cena kur-

zu 600 Kč/ osobu pokrývá občerstve-
ní a příručku. Kapacita kurzu je ome-
zena na 16 osob, přihlásit se můžete do 
30. 9. na jiri.kostal@budovyprukaz.cz. 
Případné dotazy rádi zodpovíme na  
tel. č. 774 893 565 – Jiří Košťál.

Těšíme se, že se vzájemně povzbudíme 
v tom, jak s nadhledem prožít to úžasné a ne-
opakovatelné období s dospívajícími dětmi!

ZA STANICI CÍRKVE BRATRSKÉ V KRALUPECH

RADISLAV NOVOTNÝ A JIŘÍ KOŠŤÁL

Milujeme naše teenagery
KURZ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA
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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.

ZÁŘÍ 2020

Středa 9. září 17:00 malý sál

MK ’20 – Vernisáž výstavy 
výtvarnice Marie Karhanové
Po nuceném odkladu se v malém sále kulturního do-
mu Vltava uskuteční ojedinělá expozice představující 
především obsáhlý výbor z ručně malovaných pouta-
čů pro KaSS Vltava, proces a prostředí jejich vzniku, 
ale i některá drobná privátní grafická díla a obrazy.
Veřejná vernisáž proběhne ve středu 9. 9. v 17 hodin. 
Úvodní slovo pronese pan Martin Patřičný. Úvodní 
tóny přednesou žáci ZUŠ Kralupy.
Výstava bude otevřena do 2. 10. v pracovní době kan-
celáře a při akcích KD Vltava. Vstup volný

Čtvrtek 10. září  19:30

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

Úterý 15. září 19:00

JT PROMOTION – Sébastien Thiéry

DVA NAHATÝ CHLAPI
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského auto-
ra, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy.
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se 
jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou 
z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dosta-
li, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak 
zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, oprav-
dové pravdě hodně vzdálená.
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, 
Daniela Šinkorová/ Michaela Dittrichová
Délka představení: 120 minut (včetně přestávky)

Vstupné: 420,-/ 390,- senior, student

Čtvrtek 17. září  16:30

ČAJ O PÁTÉ 
51. setkání s Kozelkovou trojkou a její příjemnou  
dechovkou. Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,-

Pátek 18. a sobota 19. září 

SEIFERTOVY KRALUPY 2020      
Podrobný program viz str. 19

Pondělí 21. září  16:30

Sváťovo dividlo

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Oblíbené Sváťovo dividlo opět zavítá do kulturního 
domu. Alenka se Sváťou vám zahrají veselou pohádku 
o neposlušných kůzlátkách. Vstupné: 70,-

Úterý 22. září  19:30

30. COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND
Jubilejní 30. country salon. Hosty večera jsou Petra 
Černocká a Jiří Pracný. Večerem provází Milan Schmidt.

Vstupné: 300,- 

Středa 23. září  19:00

TANČÍME
Příjemný večer s živou hudbou v podání Markéty Wag-
nerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70,-, 120,- pár

Úterý 29. září  10:00

FILHARMONIŠTĚ PODRUHÉ
Děti a vážná hudba jdou dohromady.
Unikátní hudební program, který měl v Kralupech pre-
miéru v loňském září se do KD Vltava vrací s novým 
programem.
Koncert je určen pro rodiče a děti od 0 do 3 let.
K poslechu hraje profesionální dechové kvarteto Gau-
dioso. V repertoáru má vážnou i nevážnou hudbu.
Přineste si deky, svačinky a nezapomeňte na dobrou 
náladu.

Vstupné: 140,- dospělý, 60,- dítě (dě-
ti do dvou let věku mají vstup zdarma)

Středa 30. září  19:00

VEČER HUDBY A POEZIE
Komponovaný večer plný krásné poezie protknuté 
hudbou. V podání herce Jana Šťastného uslyšíte ver-
še Jana Nerudy, Jiřího Wolkera, Arthura Rimbauda, 
Jaroslava Seiferta a dalších básníků. Jitka Jiřičková 
(housle) a Vítězslav Podrazil (klavír) podtrhnou verše 
skladbami Antona Rubinsteina, Josefa Suka, Antonína 
Dvořáka, Vittoria Montiho.

Vstupné: 170,-, 140,- senior, student 

Pátek 2. října  19:21

TOMÁŠ KLUS  
PAMĚŤ PÍSNÍ TOUR
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní 
v akustické podobě.
Koncertní den je rozdělen do dvou fází: dopolední 
(jen pro školy – spolu s Paměť národa a Laskavost.cz 
– pohledy pamětníků na to, co znamenalo dělat mu-
ziku v době normalizace) a večerní (veřejný koncert).

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
První lekce proběhne v neděli 6. září. Odpolední taneční kurzy začínají 

v 18:00, večerní ve 20:15. Další lekce v září: 13., 20. a 27. 9.
Prodej vstupenek na prodloužené a věnečky bude zahájen 16. září.

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé
První lekce proběhne v neděli 13. září. Super pokročilí – 15:00 až 16:35, mírně a více pokročilí – 16:05 až 17:40.

Toto turné vzniklo ve spolupráci s organizacemi Paměť 
národa a Nadace Karla Janečka.

Řada č. 2, 4, levý balkon = 590,-
Řada č. 6, 8, 10 = 520,-

Ostatní řady jsou v prodeji na www.tomasklus.cz.

Sobota 3. a neděle 4. října 

VINOHRANÍ
Program viz plakát na str. 1

Neděle 4. října 
1. prodloužená základních tanečních kurzů pro mládež 
16:15 – 19:00 odpolední kurz, 19:30 – 22:15 večerní 
kurz. Vstupné: 100,-

Pondělí 5. října  19:00

Divadlo Palace, Sean O´Casey, Jiří Krejčík 

PENZION  
PRO SVOBODNÉ PÁNY
Režie: Jaromír Dulava. Hrají: Patrik Děrgel, Lukáš 
Příkazký, Marie Doležalová/ Anička Fialová/ Lenka  
Zahradníková.
Divadelní aktovka Seana Ó Caseyho „Bedtime Story“ 
ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Pension 
pro svobodné pány, která byla dlouhá léta úspěšně 
uváděna v pražském Činoherním klubu. Komedie ode-
hrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si nájemník 
přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domov-
ního řádu.
V našem pojetí se bude jednat o poctu klasické ko-
medii, přioděnou do elegantního, bezstarostného 
a nostalgického hávu secese 1. desetiletí 20. století 
s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde bláznivé 
situace získávají až pohádkově něžnou vůni.

Abonentní vstupné: 390,-
Vstupné: 420,-, 390,- senior, student 

5. 10.  Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy

6. 10.  Výstava kreseb Pavla Kantorka

8. 10.  Velká dobrodružství malého brouka

12. 10.  Čaj o páté

15. 10.  Tančírna

20. 10.  
Roman Patočka a Adam Skoumal 
Houslový recitál s klavírem

21. 10. Tančíme

25. 10.  Kralupský talent 2020-06-19

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
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Pražský spolek InGarden připravil za finanční 
podpory Města Kralupy nad Vltavou výstavu 

kreseb humoristy Pavla Kantorka v kulturním 
domě nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou. Výstava bude otevřena od 7. 10. 2020 
a potrvá do 30. 11. 2020.

Výstava nabízí celkem 40 velkoformátových 
vtipů, informační panel o životě autora a také 
životopisný panel určený speciálně dětským  
návštěvníkům. Tematicky se výstava bude věno-
vat mezilidským vztahům. 

Pavel Kantorek žil od roku 1968 v Kanadě, kde 
se věnoval především svému hlavnímu oboru – 
teoretické fyzice, ale i zde kreslil, například pro 
kanadský deník Globe and Mail. O své kreslířské 
tvorbě říkal: „Vtipy mě napadají v době, kdy řeším 
nejsložitější problémy časoprostoru, zabývám se 
složitými rovnicemi. Zahlédnu směšnou situaci 
v době, kdy je mozek unaven, jakoby hledal způ-
sob, jak si odpočinout. Náhle se objeví zkratka, 
kdy jsou k sobě přiřazené zdánlivě nesouvisející 
situace a najednou to v mozku klikne, zrodí se vtip 
a hlava dostane nový přísun energie.“

Spolek autora zastupuje již od roku 2010 
a propaguje jeho tvorbu zejména pomocí vý-
stav a dále prodejem tisků či originálních kre-
seb a dalších předmětů spojených s autorovou 
tvorbou. 

Městské MUZEUM ZÁŘÍ 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

Čtvrtek 10. září v 17:00
Vernisáž výstavy JOSEF HOLUB – OBRAZY
(výstava potrvá do 31. 10.).

18. 9. a 19. 9. 
Festival poezie a přednesu SEIFERTOVY 
KRALUPY SLAVÍ 25 LET. Doprovodné 
programy muzea k 25. ročníku festivalu:

VÝSTAVA KRESEB  
PAVLA KANTORKA

Více informací naleznete na
www.ingarden.cz.

Vážení čtenáři Zpravodaje, od 1. 9. 2020 je muzeum v Kralupech nad Vltavou OTEVŘENO opět s určitými 
hygienickými pravidly, tj. povinné nošení roušek ve vnitřním prostoru (vše se dozvíte u vchodu do muzea).

Zveme vás na náš web i Facebook, kde pro vás stále připravujeme mnohé zajímavosti, 
videa – hravé i poučné pracovní listy nejen pro školáky atp.

15. 9., 16. 9. a 17. 9. od 9:00 do 11:00.
Program SEIFERTOVA POEZIE HROU určený 
předem přihlášeným školním skupinám ZŠ 
a SŠ.

Čtvrtek 17. 9. v 17:00
Program pro veřejnost: JS Kralupům, Kralupy 
JS – střípky ze Seifertova života i tvorby 
a dokumentární film JS Kralupům.

Sobota 19. 9., 13:00 – 17:00
SÍŇ JAROSLAVA SEIFERTA v muzeu otevřena 
pro návštěvníky Festivalu.
Všechny doprovodné programy Festivalu jsou 
ZDARMA.

Životopis Josefa Holuba k přečtení 
na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou
si vás dovoluje pozvat na první koncert

48. ročníku Hudebních 
slavností Antonína Dvořáka

v jeho rodném kraji ve čtvrtek 17. září 2020 v 19:30 hod.

Teresa Gąsieniec (PL) .............violoncello
Piotr Gąsieniec (PL) ................klavír
Bohumil Tůma (CZ) ................. trombon
Anna Gaálová (CZ) .................klavír

Koncert je pořádaný v rámci  
29. mezinárodního hudebního 
festivalu Mladá Praha.

Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sá-
le zámku Nelahozeves v souladu s platný-
mi nařízeními vlády. 
Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncer-
tem na místě, objednat je lze týden před 
koncertem u Ing. Hronkové (tajemnice 
KPH, tel.: 725 837 912, e-mail: hronko-
vai@seznam.cz). Rezervace v Rytířském 
sále bude potvrzena, pokud to kapacita 
sálu umožní. Odjezd autobusu na koncert 
v 18:50 ze zastávky autobusu MHD U Jízku 
a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu 
Vltava v Lobečku.

Ing. Petra Očenášková
předsedkyně KPH Kralupy nad Vltavou

Sbor dobrovolných hasičů Minice si Vás dovoluje pozvat na
2. ročník soutěže

„ŽELEZNÝ HASIČ JUNIOR“
Liga Dětského TFA na okrese Mělník

Dne 5. září 2020 od 9:00 hod.
Na rugbyovém hřišti v Kralupech nad Vltavou – Mikovicích.

Záštitu nad celou soutěží převzal senátor Petr Holeček.

Občerstvení, slunné počasí a dobrá nálada je zajištěna,

tak přijďte i vy podpořit ty nejmenší hasiče z celé ČR!

Těšíme se na vaši účast.

Pořadatel ................................................. Sbor dobrovolných hasičů Minice

Velitel soutěže .......................................... Marek Škabrada (SDH Minice)

Hlavní rozhodčí .........................................Jakub Janda (SDH Libiš)

Prezence družstev .................................... Od 8:00 do 8:30 hod.

 Začátek soutěže v 9:00 hod.

Startovné .................................................30 Kč (hradí se při prezenci)
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rodáci

poděkování

� 

� 

Členky Výboru oznamují všem Rodákům a příznivcům, 
že se plánovaný výlet na Dobříš a Strž uskuteční ve 
čtvrtek 24. září. 
Placení a informace o zájezdu se bude konat v pen-
zionu U Cukrovaru v salonku ve 2. patře v úterý  
8. září od 13. hod., v nutném případě informace na  
tel. 728 939 510. V penzionu je nutné mít nasazenou 
roušku. Těšíme se na opětovné setkání.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ZÁŘÍ 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. 

Po těžké ortopedické operaci jsem byla převezena 
z důvodu následné rehabilitace do zdejší nemocnice 
na oddělení LDN II. Po celý měsíc zde o mne pečova-
ly zdravotní sestřičky, jejich pomocnice i rehabilitační 
sestry. Právě jim všem patří moje poděkování a obdiv. 
Vážím si jejich náročné práce a také jejich trpělivosti, 
ochoty a hlavně laskavého přístupu k nám pacien-
tům. Za to všechno celému kolektivu LDN II. ještě jed-
nou upřímně děkuji.    PACIENTKA MARIE ROŠKOTOVÁ

Každý, kdo doma pečuje o blízkého člo-
věka, je občas postaven před otázku, na 

níž se nesnadno hledá odpověď. Jak vyřešit 
úřední záležitosti, které se týkají maminky, 
ale ona už se k nim kvůli pokročilé demenci 
nedokáže vyjádřit? Jak mám správně jednat, 
když udělá ostudu v obchodě? Mám opustit 
zaměstnání, abych se mohla plně věnovat pé-
či? Jak se mám rozhodnout, když mi souro-
zenci s péčí nepomohou, ale naléhají, abych 
ji dala do ústavu, a přesvědčují mě, že jí tam 
bude lépe? A pak přicházejí ty nejtěžší otáz-
ky. Proč se to stalo zrovna nám? A jak dlouho 
to ještě můžu vydržet? Některé otázky lze 
zodpovědět, stačí se obrátit na někoho, kdo 
má více zkušeností, nebo se na danou oblast 
specializuje profesionálně. Odpověď na jiné 
otázky se hledá těžko. Vždy je však velikou 
pomocí, když se podaří objevit „spřízněnou 
duši“, nebo někoho, kdo umí provázet lidi 
v podobných náročných situacích.

Všechny zájemce srdečně zveme na setkání 
pečujících, kteří se v domácích podmínkách 
starají o svého blízkého s demencí či Alz-
heimerovou nemocí. V Kralupech je pořádá 
organizace Dementia I.O.V., z.ú. Scházíme 
se každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, nyní tedy  
24. září od 17:00 hod. v salónku Hotelu Sport, 
U Cukrovaru 1086, Kralupy nad Vltavou.

Pokud vás trápí otázky, s nimiž si nevíte 
rady, můžete se třeba hned obrátit na naše 
odborníky pomocí chatu. Naleznete jej na 
adrese https://dementia.cz/chat/. Díky této 
aplikaci se můžete přímo z domova poradit 
se sociálními pracovníky, s psychologem, 
neurologem, rodinným pečujícím, s práv-
níkem, duchovním i s dalšími odborníky. 
Naši poradci jsou tu pro každého, kdo se 
zajímá o problematiku demence a domá-
cí péče. Nabízíme vám i možnost přečíst 
si na našich stránkách blog, v němž paní 
Markéta popisuje své vlastní zkušenosti. 
Naleznete jej na adrese http://dementia.
cz/blog/. Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Gabriela Ponert,  
koordinátorka neformální péče,

telefon: 602 461 297,
e-mail: kralupy@dementia.cz.

Otázky, které si klademe

80 let

Marta Mastná

František Vocásek

Marie Hájková

Karel Mojžíš

85 let

Věra Vosáhlová

Václav Novotný

Alžběta Blažková

91 let

Jaroslava Bělková

Marie Modrá

Vladimír Mikeš

92 let

Helena Černá

Ludmila Kdérová

Růžena Spěváčková

93 let
Josef Fišar

Eliška Krejčová

99 let Anežka Bočková

44. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2020

Pozvánka na vyhlídku Dívčí hrady
Kdy? V sobotu 5. září 2020

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Po vynucené covidové pauze se vydáme na pro-
cházku pražskou přírodou na vyhlídkové místo 

Ctirad. Poté budeme pokračovat po vrstevnici 
až k bývalému hradišti Děvín – Dívčí hrady. Po 
celou dobu se budeme kochat krásným výhledem 
na pravý břeh Vltavy. Asi nejhezčí výhled je z vy-
hlídkového místa nad Hlubočepskými plotnami, 
odkud se budeme vracet k metru Radlická nebo 
sestoupíme do Prokopského údolí. 

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 hod. na Masarykovo nádraží v Praze. Dále 
budeme pokračovat metrem do stanice Radlická, 
kde se v 10:00 hod. sejdeme s mimo kralupskými 
členy. Doporučuji pití s sebou a nutná bude rouška 
do metra.

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

Tato vycházka je realizována s finanční podporou MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová.

IL
U

S
TR

A
Č

N
Í F

O
TO



23www.mestokralupy.cz  SPOLEČNOST/ SPOLKY  ZÁŘÍ 2020   KZ

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 

27. 6. Hana Pudilová 80 let

28. 6. Libuše Barcalová 77 let

28. 6. Jindřiška Čápová 80 let

30. 6. Jana Horlivá 78 let

9. 7. Miroslav Pokorný 80 let

15. 7. František Vávra 79 let

17. 7. Ing. Tomáš Mery 60 let

17. 7. Miloš Němec 66 let

18. 7. Jaroslav Karel 83 let

19. 7. Milena Poláková 98 let

20. 7. Bohumil Burian 88 let

 21. 7. Františka Součková 90 let

25. 7. Anna Tesařová 95 let

26. 7. Marta Náhlovská 80 let

29. 7. Jiří Marcol 33 let

4. 8. Růžena Krákorová 85 let

7. 8. Vladimír Nosek 69 let

9. 8. Stanislav Hendrych 82 let

11. 8. Marta Urbanová 83 let

vzpomínky� 

inzerce� 

Dne 30. 8. 2020 uplynul jeden 
smutný rok, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný přítel, tatínek 
a dědeček pan REUF ŠEČERBE-
GOVIČ. S láskou stále vzpomínají 
Jarka, dcera Simona s rodinou 

a teta Růža. Kdo jste ho znali, vzpomeňte pro-
sím s námi.

Dne 1. září 2020 
uplyne pět let, kdy 
nás náhle opustil ve 
věku 20 let můj dra-
hý bratr FRANTI-
ŠEK BARTONÍČEK. 

Dne 19. listopadu to bude 6 let, co nás opustila 
má milovaná maminka paní RADOVANA BAR-
TONÍČKOVÁ, rozená Havelková. Nikdy na vás 
nezapomenu. S láskou vzpomíná Kristýna

Dne 3. září by oslavil 50 let náš  
syn PAVEL BARTOŠ. Bohužel před 
třemi lety nás opustil. Stále vzpo-
mínáme. Rodiče

10. září uplynul 1 rok od úmrtí 
Ing. JOSEFA MATERNY. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
prosím s námi. Manželka a děti 
s rodinami

Čestný, zodpovědný, pracovitý, 
rozčilený z lidské blbosti, se smy-
slem pro humor se zásobou vtíp-
ků.
A hlavně milující svou lásku man-
želku Luděnku, děti, vnoučata 

a pravnoučata. JIŘÍ HUDEČEK.
4. září by Ti bylo, dědo, 90 let. Přejeme Ti tam 
nahoru, ať s babičkou užíváte zaslouženého 
klidu a jeden druhého. Vzpomínáme s láskou 
věčnou.
Vzpomeňte i vy, co jste ho měli rádi. Rodina

J iž je to pět let, kdy se s našimi senior-
kami z penzionu pravidelně setkáváme 

jednou týdně při kávičce nebo čaji a společ-
ně si vytváříme různé dekorace, obrázky, 
prostřednictvím různých metod procviču-
jeme motoriku a paměť. A to je ten hlavní 
motor, který naše seniorky „žene ke spo-
kojenému stáří“.

V letošním roce nás bohužel překvapil 
a pozastavil koronavirus, ale všechny naše 
„bábinky“ byly zodpovědné a ani jedna ne-
měla žádný problém. Veselý kroužek opět 
dál pokračuje ve své činnosti, máme při-
praveno spoustu nápaditých činností, na 
které se všichni těšíme.

ZA VESELÝ KROUŽEK MGR. JAROSLAVA VESELÁ

Koupím LP gramofonové desky a staré pohle-
dy. Větší množství vítáno. Přijedu. 
 Tel. 721 442 860 

Veselý kroužek po pěti letech činnosti

VYZKOUŠEJTE SI TESTOVÉ ÚLOHY Z ČESKÉ-
HO JAZYKA A MATEMATIKY PODLE STÁTNÍHO 
ZADÁNÍ S CERTIFIKOVANÝMI ZADAVATELI!
Vaše testy opravíme a bezprostředně sdělíme vaši 
procentuální úspěšnost. Nejúspěšnější žáci budou 
bodově zvýhodněni při ostrém přijímacím řízení na 
naši školu!
Poplatek za každý test činí 50 Kč. Účastníci našich 
přípravných kurzů mají přijímačky nanečisto zdarma.
Přihlášky zasílejte prosím na e-mailovou adresu  
mazourkova@edukra.cz do 10. 11. 2020.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ 
 pořádá SOŠ a SOU v 1. pololetí školního roku 2020–2021.

V roce 1962 byl přeložen na měl-
nický okres tehdy třicetile-

tý učitel Bohumil Burian. Na-
rozen v Táboře a po několika 
letech působení na školách 
v Pošumaví považoval za pří-
ležitost moci se přiblížit Praze 
s jejími galeriemi a koncertními 
síněmi. Studoval výtvarnou výcho-
vu u prof. Boudy, Zdeňka Sýkory a Ka-
mila Linharta a zdálo se, že dráhu učitele 
jednou opustí a stane se profesionálním 
výtvarníkem. Jeho kresby, grafické listy 
i obrazy vlastní nejen přátelé, ale jsou i ve 
sbírkách kralupského muzea.

Zpočátku vyučoval několik roků na Zá-
kladní škole ve Veltrusích, když ale skonči-
la nadějná 60. léta, byl pro své politické po-
stoje přeložen do Kralup nad Vlt. Od 70. let 
až do poloviny let 90. vyučoval matematiku 
a výtvarnou výchovu, nejprve v Lobečku 
na ZŠ Třebízského, poté až do odchodu do 
důchodu na ZŠ Gen. Klapálka. Vzpomínají 

na něho bývalí žáci z Veltrus i Kra-
lup, kterým se snažil přiblížit 

matematiku, nebo vzít tužku 
či barvy a štětec a ty dvě vy-
učovací hodiny týdně se stát 
umělci.

Později až v důchodu si na-
šel koníčka – stal se výtvarní-

kem kralupského loutkového sou-
boru Rolnička. Nejen kulisy k desítkám 

her pro nejmenší diváky, ale i jím vytvořená 
tvářička Kašpárka pro divadelní plakáty, 
namalovaná nad dveřmi vstupu do diva-
délka, ještě snad nezmizí.

A také si už před léty oblíbil cyklistiku. 
Ještě, když tato záliba nebývala provozová-
na tak masově jako dnes, projížděl obvykle 
s přáteli křížem krážem nejrůznější trasy 
našeho okresu, zejména Kralupska, kde na-
šel svůj druhý, poslední domov.

Bohumil Burian opustil rodinu, přátele 
a známé 20. července 2020 ve věku 88 let.

PŘÁTELÉ Z LEDNOVÝCH POCHODŮ

Rozloučení s panem učitelem Burianem



24 KZ   ZÁŘÍ 2020  DDM  www.kralupskyzpravodaj.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

V prvních dvou červencových týdnech jsme 
uspořádali trojici příměstských táborů (Hry 
bez hranic, Po stopách Karla IV. a Malý ar-
cheolog). Více než 60 táborníků si užilo pl-
nění napínavých úkolů a aktivit (výlety do 
Zooparku Olovnice, vycházka po archeolo-
gických lokalitách Kralupska…).

LETNÍ TÁBORY

V červenci a srpnu 2020 jsme uspořádali 
čtveřici pobytových táborů (S Modroočkem 
do pohádky, Plavba na tajuplný ostrov, Čes-
ké (hi) stories a Kdo přežije Mokrosuky) v šu-
mavských Mokrosukách, kterých se zúčast-
nilo téměř 150 dětí.

SEIFERTOVY KRALUPY
V pátek 18. září 2020 proběhne jubilejní 25. 
ročník festivalu poezie a přednesu Seiferto-
vy Kralupy. Tradiční přehlídka vítězů dětské 
recitační soutěže za přítomnosti herců Evy 
Hruškové a Jana Přeučila.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ZÁŘÍ 2020

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

P rázdniny nám skončily a s návratem 
dětí do školních lavic začnou fungovat 

i naše zájmové útvary. Před prázdninami 
a v jejich průběhu byly realizovány úpra-
vy zahrady při naší sportovní hale v Zátiší 
(nová zastřešená pergola, ohniště, terénní 
úpravy a výsadba nového trávníku). Díky 
těmto úpravám budeme moci tuto zahradu 

ještě více využívat při našich venkovních 
akcích. Pro školní rok 2020/ 2021 jsme pro 
vás a vaše děti připravili několik nových 
zájmových útvarů, které tak rozšíří naši 
pestrou nabídku pro děti různých věkových 
kategorií. Jedná se o kroužky Malý mode-
lář, Malý archeolog, Mladý novinář, Dance 
s Wendy, Breakdance, Fotografování a Pří-

prava na uměleckou školu. Současně budou 
v průběhu roku probíhat víkendové taneční 
workshopy pod vedením Elišky Vachalcové. 
Kompletní nabídku zájmových útvarů zve-
řejníme během září 2020 na našich webo-
vých stránkách a Facebooku. Těšíme se na 
vás. MGR. KATEŘINA VIKTOROVÁ, 

ŘEDITELKA DDM KRALUPY NAD VLTAVOU

Vítáme vás v novém školním roce
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SOŠ A SOU KRALUPY

} Dokončíme rozsáhlou rekonstrukci a mo-
dernizaci učeben, dílen, laboratoří a šaten, 
včetně bezbariérového přístupu, nového 
vybavení, moderních přístrojů a IT tech-
niky.
} Ve spolupráci se studenty VŠCHT Praha 
máme v plánu uspořádat pro ZŠ tradiční 
Hodiny moderní chemie.
} Opět se chceme zapojit do projektů Kraj-
ské hospodářské komory.
} Pozveme vás na Dny otevřených dveří.

Naši žáci – členové Klubu mladého diváka 
navštíví pražská divadla.
} V nabídce pro mladší i starší žáky ZŠ má-
me kroužek manuální zručnosti pod vede-
ním učitele odborného výcviku zámečníků. 
Zájemci se mohou hlásit již nyní na e-mail 
hanzl@edukra.cz.
} Pokračujeme v projektu Šablony II pro SŠ 
z evropského operačního programu VVV 
(spolupráce se sociálními partnery v regionu, 
zapojení odborníků z praxe do výuky, projek-
tové dny, doučování z hlavních předmětů).

J. MAZOURKOVÁ, SOŠ A SOU KRALUPY

Š kola získala grant z programu pro 
střední školy Nadace Unipetrol na  

realizaci kroužku chemie zaměřeného na 
žáky 2. stupně ZŠ. Cílem je zpopularizování 
chemie a její přiblížení žákům ZŠ Kralup 
a okolí, tím bychom si mohli „vychovat“ po-
tenciální uchazeče o studium chemie u nás. 
Kroužek budeme provozovat od října 2020 
v laboratořích naší školy a povedou ho naši 
učitelé – inženýři chemie. 

Finanční prostředky získané z tohoto 
projektu využijeme na plat učitelů, kteří 
kroužek povedou, a také na nákup pomů-
cek nezbytných pro pobyt v laboratoři – 
ochranné brýle, rukavice, ochranné štíty 

a také na nákup setů chemických pomůcek 
a chemikálií určených přímo pro děti ZŠ. 

Vzdělávacím cílem se nám zde jeví přiblí-
žení chemie žákům ZŠ, nyní na ZŠ v hodi-
nách chemie mají žáci omezenou možnost 
provádět chemické pokusy, u nás v labo-
ratořích by si mohli vyzkoušet i to, co na 
ZŠ nelze.

Proto vyzýváme žáky 2. stupně kralup-
ských ZŠ, resp. jejich rodiče, aby se co nej-
dříve zaregistrovali do chemického krouž-
ku v naší škole na adrese sekretariat@
edukra.cz. Podrobnosti sdělí vedení školy 
na tel. 602 220 029.

J. MAZOURKOVÁ, SOŠ A SOU KRALUPY

SOŠ a SOU, Cesta brigádníků 693, Kralupy n. Vlt. 
pořádá pro žáky 9. tříd ZŠ přípravné kurzy na přijí-
mací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

} Výuka věnována typům úloh z testů dle státního  
zadání.
} Délka kurzu = polovina listopadu – konec března 
(18 lekcí z každého předmětu).
} Každé úterý 16:00 – 17:40 hod., 1 vyuč. hodina ČJ, 
1 vyuč. hodina M.
} Kurzy vedou zkušené středoškolské učitelky ČJ a M, 
absolventka FF UK, s certifikátem Cermatu pro hod-
notitele státní maturitní zkoušky z ČJL, a absolventka 
MFF UK.
} Maximální počet žáků každého kurzu = 35
} Minimální počet žáků každého kurzu = 10
} Cena kurzu obou předmětů = 2 000 Kč

Přihlášky přijímá do konce října 2020 Mgr. Mazour-
ková na adrese mazourkova@edukra.cz. O podrobněj-
ší informace můžete požádat tamtéž.

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Ano, ale s novými prvky! Dlouho očeká-
vanému letnímu volnu letos předcháze-

ly opravdu neobvyklé události. Mnozí rodi-
če si vyzkoušeli role učitelů, vyměnili nebo 
spojili svá zaměstnání s dopomocí s výukou 
svých dětí. Za to bych chtěla upřímně těm-
to rodičům poděkovat. Samozřejmě malé 
procento dětí i rodičů pochopilo nastalou 
situaci jako prodloužené prázdniny. Pro 
tyto žáky v červnu školní rok neskončil.

Škola se nyní musí připravit na různé va-
rianty forem výuky pro další školní rok. 
V době napsání tohoto článku (13. 8. 2020) 
ještě nebyly známy konkrétní představy 
MŠMT. Nicméně se budeme řídit „zdravým 
selským rozumem“ a dbát na zvýšenou hy-
gienu společných prostor i tříd.

Všichni učitelé budou opětovně proško-
leni ve využívání ICT ve výuce – při komu-
nikaci upřednostníme i nadále využívání 
školních e-mailů, programu Bakalář, pro-

středí Teams, a to pro první i druhý stupeň.
Pokud dojde k nenadálé situaci, je důleži-

té pravidelně sledovat naše webové stránky, 
je to ten nejjednodušší a nejrychlejší komu-
nikační prostředek.

A nakonec malé ohlédnutí – v červen-
ci se konalo sedm turnusů příměstských 

táborů s různou tematikou. Jsme rádi, že 
se účastnili nejen žáci naší školy. Děkuji 
učitelům, kteří se vzdali týdne svého vol-
na a věnovali se dětem. Bylo pěkné sledo-
vat děti různého věku, jak pracují v jedné 
skupině na společném úkolu. Děkuji také 
rodičům za velmi milé ohlasy. Je to pro 
nás velké povzbuzení.

Ve škole pokračovala výmalba, oprava 
schodiště a pokládka nové podlahové kryti-
ny do družiny a instalace výukových prvků. 
Můžeme začít. MICHAELA GLEICHOVÁ, ŘEDITELKA

Na co se můžete těšit v naší 
škole v novém školním roce

Od října se opět otvírá kroužek chemie

Start do nového školního roku jako obvykle?
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Kralupská sportovní esa
ELIŠKA ČECHOVÁ
19 let, Atletika Stará Boleslav, studentka VŠ

Věnuji se lehké atletice a mou hlavní tratí je 400 m překá-
žek, vedlejší 400 m a štafety.

TRÉNINKY 

6x týdně 2 až 3 hod. (běžecký trénink a posilovna). K tré-
ninkům patří i regenerace 1 až 2 hod. denně (vířivka, sau-
na, lymfodrenáž, bazén, plavání, káď s ledem, spánek), 
bez té totiž hrozí zranění. Trénuji pod vedením Jana Tesaře. 

ÚSPĚCHY V SEZÓNĚ 2019/ 2020

2019
2. místo Mistrovství ČR U20 členka štafety 4 x 400 m 
3. místo Mistrovství ČR U23 členka štafety 4 x 400 m 
5. místo Mezinárodní mítink Velká cena Tábora 400 m př.
6. místo na Mistrovství ČR U20 400 m př. 
7. místo na Mistrovství ČR dospělých 400 m př. 
2020 Průběžné 3. místo v republikových tabulkách U20 400 m př.
Vážím si stále platného národního rekordu ve štafetě na 4 x 300 m, který jsme 18. 9. 
2016 v Jablonci nad Nisou zaběhly v čase 2:46,39.

PLÁNY DO BUDOUCNA 

Vydržet zdravá, protože bez zdraví se nedá posouvat dál. Ovšem v nejbližší době nás 
čeká mistrovství ČR juniorů, kde bych ráda zaběhla co nejlepší výsledek, abych se 
mohla kvalifikovat na mezistátní utkání, jež se koná v Polsku. Mimo ovál bych ráda 
vystudovala vysokou školu, na kterou právě nastupuji. 

CO MĚ NA ATLETICE BAVÍ 

Ta dřina! Mám ráda ty tvrdé tréninky, kdy po odběhání není člověku zrovna nejlépe, 
protože vím, že jsem do toho v tu chvíli dala vše. A vůbec nejvíce mě baví poznávat no-
vé lidi a užívat si přátelskou atmosféru na závodech i na trénincích. Prozradím vám, že 
atleti jsou opravdu příjemní, přátelští a skvělí kamarádi. Dalo by se říct, že to je taková 
velká rodina, kde se každý věnuje té disciplíně, ve které vyniká. Vlastně i díky tomu, že 
jezdíte na závody do různých měst, poznáváte nová místa. 

ZÁLIBY 

Pečení, jízda na kole, trávení času s kamarády, poznávání nových věcí a ráda si zajdu 
na nějaké dobré jídlo. Většinu aktivit dělám se svou o 10 minut starší sestrou.

LENKA ČECHOVÁ
19 let, studentka VŠ

Věnuji se lehké atletice a mou hlavní tratí je 800 m, vedlej-
ší 400 m a také štafety. 

TRÉNINKY

Trénuji 6x týdně 2 až 3 hodiny (běžecký trénink a posilov-
na) v Praze na Olympu pod vedením Jana Tesaře. K trénin-
kům také patří regenerace (vířivka, sauna, káď s ledem, 
lymfodrenáž) 1 až 2 hodiny. 

CELKOVÉ ÚSPĚCHY

Nejvíce si vážím medailí z Mistrovstvích ČR:
2016 hala: 1. místo 800 m, 2. místo 4 x 300 m, 
dráha: 1. místo 4 x 300 m, 2. místo 4 x 400 m, 3. místo 
sedmiboj, 
2017 hala: 2. místo 800 m, 3. místo 4 x 200 m,

2018 dráha: 3. místo 800 m, 3. místo 4 x 400 m, 
2019 4. místo 800 m halové MČR. 
Bohužel v roce 2019 jsem měla zdravotní problémy (únavová zlomenina) a startova-
la jsem pouze párkrát v hale.
Dále si vážím stále platného národního rekordu se štafetou 4 x 300 m (2016 – Eliš-
ka Čechová, Kristýna Korelová, Kateřina Tvrdá, Lenka Čechová) a reprezentačních 
startů: 2017 – dráha: 400 m, Miskolc (Maďarsko), 2018 – dráha: 800 m, Ptuj (Slo-
vinsko). 

PLÁNY DO BUDOUCNA

Především bych ráda zůstala zdravá, už jsem se několikrát přesvědčila, že bez zdraví 
sportovat zkrátka nejde. Jinak mě začátkem září čeká MČR, na kterém bych ráda po-
stoupila do finále a zabojovala o nejvyšší příčky.

CO MĚ NA ATLETICE BAVÍ

Baví mě především trénovat a posouvat tak své hranice. Nejraději mám podzimní sou-
středění v Tatrách. I přestože bývá nejnáročnějším soustředěním za rok, tak běhat na 
tak krásném místě, je úchvatné, nemyslím přitom na náročnost tréninků.

ZÁLIBY

Většinu času trávím se sestrou, se kterou chodíme na procházky, plavat, jezdíme na 
kole nebo na výlety. Také mám ráda adrenalin a trávení času s kamarády.

V e dnech 25. a 26. července se 
konal jeden z nejdůležitějších 

závodů ČP na slalomové dráze ve 
Veltrusech. Byl to nominační zá-
vod do reprezentačních družstev 
a zároveň jako nominace na OH  
v Tokiu 2021.

Nejlepšího výsledku dosáhl 
v kategorii K1 muži Jirka Prskavec 
z USK Praha. Oba dny zvítězil (v so-
botu před Ondrou Tunkou a v nedě-
li před Vítkem Přindišem). V kate-
gorii K1 ženy se nejlépe vedlo Kačce 
Kudějové z USK Praha.

Z kralupského oddílu se zúčastnili ČP: 
Jan Bárta v kategorii K1 muži, Iva Machu-
tová v kategorii K1 ženy, Anička Neuge- 
bauerová v kategorii K1 ženy a Michal Pe-
šek v kategorii C1 muži. Umístění ve finále 
A (tj. mezi deseti nejlepšími) se povedlo 

v sobotu Janu Bártovi, jenž se umístil na 
6. místě společně s Tomášem Maslaňákem 
z Dukly Praha, a v neděli Aničce Neuge- 
bauerové, která skončila na 8. místě. Kra-
lupští závodníci se neztratili mezi špičko-
vými sportovci. 

Další ČP se uskutečnil 1. a 2. srp-
na v Praze – Tróji, kde byla ukon-
čena nominace do reprezentačních 
družstev. Nejlépe si vedl Jan Bár-
ta, který v sobotu obsadil 8. mís-
to a v neděli 2. srpna předvedl své 
nejlepší maximum, umístil se na  
3. místě (za Vávrou Hradilkem 
a Jirkou Prskavcem).

O čtrnáct dní později (tj. 8. a 9. 
srpna) se konal ve Veltrusech ve-
řejný závod s mezinárodní účas-
tí, jako byla např. Jessica Fox 
z Austrálie (olympijská medailist-

ka). Nejlépe se vedlo Ivě Machutové, kte-
rá se umístila oba dny do 5. místa a Já-
chymu Hrňákovi, jenž byl mezi patnácti  
nejlepšími kajakáři.

SIMONA PROKŠOVÁ

ČLENKA ODDÍLU KANOISTIKY

Nominační závody ve vodním slalomu 
odstartovaly první velké akce letošní sezóny
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Martine, máte za sebou bohatou 
hráčskou kariéru. Co Vás vedlo k tomu, že 
jste kývl na nabídku HK Kralupy?
Přiznám se, že s trenérem Dušanem Sike-
lou jsem byl v kontaktu skoro dva roky. Už 
loni byl můj příchod do Kralup na spad-
nutí, nicméně v Poděbradech jsem slíbil, 
že u nich ještě rok zůstanu. Letos jsme se 
ale už dohodli. Do Kralup to budu mít blíž, 
navíc vidina možného postupu do II. ligy, 
v rámci dvou až tří let, to je něco, co mě 
na této nabídce hodně lákalo. Zároveň si 
hodně slibuji od spolupráce s již zmíněným  
Dušanem Sikelou. Je to moc fajn člověk 
a obrovský srdcař.

Do Kralup přicházíte v jakési dvojroli. 
Ta první zahrnuje činnost asistenta 
hlavního trenéra, nicméně i díky Vašim 
střeleckým schopnostem je dost dobře 
možné, že Vás fanoušci budou moci vidět 
i na ledě, ostatně Vaše produktivita byla 
v posledních letech neuvěřitelná. Není 
divu, že si fanoušci od Vašeho příchodu 
mnohé slibují.
Jako hráč končím už od pětatřiceti let. Pří-
telkyně a dcera mi však vždy vysvětlí, že 
to se mnou ještě není tak špatné a přejí si, 
abych pokračoval. Uvidíme, jak to bude 
letos, nicméně čím jsem starší, tím víc se 
bojím následující sezóny. Bojím se jedno-
duše toho, abych nebyl trapnej. Je zřejmé, 
že moje hra už nestojí na tom, že někoho 
přebruslím. Většinou si hledám prostor ko-
lem kruhů a snažím se co nejlépe vystřelit. 
To se mi v posledních letech docela dařilo. 
Jsem si ale vědom toho, že hrát se mnou 
není vůbec snadné. Ostatní hráči na mě už 
musí trochu pracovat, což může být pro ně-
koho problém. Pokud však spoluhráči toto 
pochopí, sedneme si a je velká pravděpo-
dobnost, že by se nám mohlo dařit.

Úloha asistenta trenéra je pak samozřej-
mě zavazující, ovšem nepochybně zajímavá. 
Zcela si ale uvědomuji, že v tomto ohledu 
mě nečeká vůbec nic jednoduchého. Určitě 
na mě bude kladen větší tlak, protože bu-
du chtít nějakým způsobem zasahovat do 

organizace hry. Zároveň ale ne až tak moc. 
Rozhodně bude hodně záležet na tom, jak 
se mi bude dařit na ledě a jestli bude zdra-
ví sloužit. Hlavní slovo bude ale vždycky  
patřit hlavnímu trenérovi.

V dresu Poděbrad jste se ve vzájemném 
zápase představil i kralupským 
fanouškům. Co Vám z tohoto utkání 
nejvíce utkvělo v paměti?
Určitě atmosféra. V Poděbradech na hokej 
tolik lidí nechodí. Tady to bylo pro nás úpl-
ně něco jiného. Přiznám se, že na fanoušky 
se tady už moc těším. Doufám, že jich bude 
chodit ještě víc.

Jinak z toho zápasu si dále vybavuji ur-
putný kralupský hokej, který nám vůbec 
neseděl. Kralupy vyhrály zcela zaslouženě, 
chtěly to víc. My jsme sice vedli, ale pak 
Kralupy snížily, diváci začali domácí hnát 
a my už jsme se do konce zápasu nedokázali 
vzpamatovat. Ani mně se ten zápas vůbec 
nepovedl. A to jsem měl v hledišti celou 
rodinu. Od táty jsem to pak pěkně schytal.

Co soudíte o kvalitě Krajské ligy?
Je neuvěřitelně vyrovnaná. II. liga je pro 
některé hráče časově hodně náročná a jen 
těžko lze skloubit s dobrým zaměstnáním. 
Naopak tady si kluci zahrají kvalitní hokej, 
dostanou solidní odměnu a ještě se mohou 
naplno věnovat svému povolání. Myslím si, 
že v posledních letech na tuto kombinaci 
mnozí přišli, čímž dochází k tomu, že je 
soutěž každým rokem kvalitnější.

Velkou část hráčské kariéry jste strávil 
i na Mělníku, v týmu našeho největšího 
rivala. Předpokládám, že právě tyto 
zápasy budou pro Vás hodně velkým 
lákadlem. Je to tak?
Samozřejmě. Už jsem dokonce dostal něko-
lik zpráv od fanoušků Mělníka, že tohle se 
nedělá, ale samozřejmě šlo spíše o kama-
rádské popichování. Myslím, že pochopili, 
že v Kralupech mě nyní čeká, doufejme, 
dlouhodobější úkol. Jinak na derby zápa-
sy se pochopitelně už moc těším. Budou to 

hodně důrazné zápasy a já věřím tomu, že 
vyhrávat budou Kralupy!

Z Vašich slov je cítit, že si od nadcházející 
sezóny mnohé slibujete. Je pro Vás 
angažmá v Kralupech velkou motivací?
Jednoznačně. Kralupský hokej se zvedá a je 
to vidět. Libí se mi, jak Dušan Sikela s Mar-
tinem Hamplem (manažer A týmu) hokej 
vedou, nemluvě o extraligových juniorech 
a jejich trenérech, kteří zde s určitostí vidí 
velký potenciál. Jen tak by sem určitě nešli. 
Myslím si, že by si Kralupy II. ligu dospě-
lých zasloužily.

Předchozí sezóna dopadla pro kralupské 
mužstvo nad očekávání. Tým si proklestil 
cestu až do semifinále soutěže, těžko říct, 
co by se všechno mohlo stát, kdyby nebyl 
ročník zrušen v důsledku koronavirové 
epidemie. Co soudíte o aktuální síle 
kralupského mužstva?
Rozhodně bude důležitý začátek soutěže. 
Když se nám povede dobře odstartovat, 
můžeme pomýšlet třeba i na nejvyšší příč-
ky. Dalším důležitým faktorem je gólman. 
Eky (Jiří Exner) je skvělý, obranu máme 
také hodně dobrou, takže nyní už zbývá 
jen to, abychom zapracovali na koncovce 
a začali dávat více branek. Podle mého sou-
du máme nyní výborný tým, jehož největší 
devízou je bojovnost. Přiznám se, že jsem 
nikdy nic podobného neviděl. Tady kluci 
v přípravě hrají fotbálek a jdou po sobě hla-
va nehlava, neskutečný.

S jakými ambicemi, nebo řekněme 
i osobními cíli, vstupujete do nové 
sezóny?
Osobní cíle si už nedávám. Snad jen aby 
zdraví sloužilo. Týmové pak samozřejmě 
jsou. Přál bych si, aby na tom Kralupy byly 
co nejlépe. První nebo druhé místo by bylo 
pěkné (smích).

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Martinem Příhodou, novou posilou HK Kralupy 

Máme výborný tým, jehož 
největší devízou je bojovnost
■  Dalo by se říci, že Martin Příhoda je hokejový světoběžník. Hokej si zahrál ve Francii, nejvyšší dánskou soutěž okusil 
v týmu Esbjerg Oilers a své si prožil také v týmu našeho rivala z Mělníka (je dokonce pamětníkem jediné sezóny tohoto 
týmu v I. lize). V posledních dvou letech působil v týmu HC Poděbrady a přestože je už v „pokročilejším hráčském věku“, 
tak v obou ročnících patřil k nejlepším střelcům soutěže. Do Kralup nyní přichází s vizitkou renomovaného kanonýra, 
jenž bude zároveň plnit funkci asistenta hlavního trenéra.

Celý rozhovor naleznete na
www.kralupskyzpravodaj.cz.



28 KZ   ZÁŘÍ 2020  SPORT/ INZERCE www.kralupskyzpravodaj.cz

INZERCE

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 
A CVIČENÍ ŽEN ODDÍLU ASPV TJ KRALUPY
Z důvodu využívání školních tělocvičen pro 
naše cvičení a dosavadním hygienickým 
opatřením kolem covid-19 nejsou dosud 
vyjasněny podmínky ze stran MŠMT, 
KHS a vlastního zřizovatele. Za těch-
to okolností zatím nemůžeme sdě-
lit termín náboru a zahájení cvičení. 
Čekáme na vyjádření vedení školy, 
které bychom mohli mít před začát-
kem nového školního roku. Pro zájem-
ce o cvičení doporučujeme sledovat web  
https://aspv-kralupy.cz/, kde budou potřebné 
aktuální informace vyvěšeny.   Výbor ASPV TJ KRALUPY
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hledá   

DĚLNÍKY DO VÝROBY
stavebních hmot v Kralupech nad/Vlt. – Lobeček.

Informace u p. Matyse tel. 602 336 409.

Společnost 
MALPEX s. r. o.

www.ACRE.cz
 přijme na HPP či DPP 

pracovníky zemědělského, 
stavebního či příbuzného 

vzdělání. 
Volné pozice pro práci v terénu  
i v kanceláři. Aktivní ŘP sk. B,  

sk. T a C výhodou.  
Dobrý zdravotní stav. 

Kontakt: info@acre.cz

Inzerci objednávejte  
na e-mailu:

zpravodaj@mestokralupy.cz

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti




