
Vánoce jsou tady a s nimi i nejrůznější dětská 
přání. Během všech adventních víkendů 
budou nadále atmosféru Vánoc před radnicí 
dokreslovat vánoční melodie a koledy. 

V chladírenské hale společnosti Nowaco 
způsobil požár škodu za více než 200 mil. Kč. 
Exkluzivně pro KZ uvedl podrobnější informace 
velitel HZS Kralupy npor. Bc. Tomáš Motyčka.

Na základě rozhodnutí rady města se 
Novoroční ohňostroj uskuteční 1. ledna 
2021 od 19:00. Radní vzali při rozhodování 
v potaz výsledky veřejné ankety a přistoupili 
na převládající názor spoluobčanů.  

CENA 15 Kč www.kralupskyzpravodaj.cz Měsíčník města Kralupy nad Vltavou
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V elkými sportovními oddíly, jež by mě-
ly novou halu primárně využívat, jsou 

myšleny především florbal, basketbal, ru-
gby, tenis a moderní pětiboj. Prostory by 
mohla využívat také veřejnost za účelem 
komerčního využití. „V první řadě je potře-
ba udělat koncepci a studii, pro koho bude 

Nedostatek prostoru pro sportovce 
by mohla řešit nová sportovní hala
■  Rozměry stávajících vnitřních sportovišť neodpovídají požadavkům velkých sportovních oddílů.  
Vyplývá to z téměř roční analýzy sportovní komise, do které se zapojilo všech 35 sportovních oddílů 
s registrovanou mládežnickou základnou. Záměr k přípravě výstavby nové multifunkční haly byl 
schválen na zářijovém zasedání zastupitelstva.
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hala sloužit. Prvotní práci na tomto zámě-
ru odvedla sportovní komise, komise pro 
rozvoj města a komise dopravy, které taktéž 
stanovily prostor, kde by se hala měla reali- 
zovat. Jako vhodným místem se ukazuje 
lokalita sídliště U Cukrovaru za stávající 
sportovní halou, ale musím zdůraznit, že 

tento návrh nemusí být finální,“ vysvětluje 
místostarosta Vojtěch Pohl. Klíčovou rolí 
ve volbě umístění nové haly sehrál nejen 
důraz na dostatečně velký prostor, který 
by hala potřebovala, ale zohledňovalo se  
i hledisko provozního zapojení. 
� Pokračování�na�str.�4
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LEDEN

u Rada města schválila uzavření smlouvy o výkonu 
funkce druhého jednatele spol. Kralupská sportovní, 
s.r.o., s Ing. Lubošem Truhlářem.
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Přístavba objek-
tu č. p. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“ s dodavate-
lem Miramid s.r.o., Praha 5, za celkovou cenu 2 383 
131,60 Kč s DPH.
u Rada města uložila odboru RIaSM zajistit poptáv-
kové řízení na zhotovitele akce „Odstranění stávající 
nefunkční fontány – bourací práce“ v parku Jarosla-
va Seiferta v Lobečku. Dále uložila odboru životního 
prostředí navrhnout a zajistit výsadbu okrasného zá-
honu v prostoru po odstraněné fontáně. Uložila také 
odboru ŽP  provést úpravu veřejné zeleně v prostoru 
kolem bysty J. Seiferta.
u Rada města uložila odboru RIaSM zajistit úpra-
vu stávající projektové dokumentace na revitalizaci 
Seifertova parku, prostřednictvím externího projek-
tanta, podle následného zadání od RM, s tím, že ve-
řejná zeleň bude řešena v součinnosti s odborem ŽP.
u Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na 
pořízení „Platebního automatu na placení poplat-
ků“ podle předložené cenové a obsahové nabídky, 
s dodavatelem spol. POWER kiosk, a.s, za cenu 367 
210,80 Kč s DPH.
u Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
prostřednictvím SFDI programu „Zvyšování bezpeč-
nosti, bezbariérové úpravy chodníků“. Dále schvá-

lila administrátora dotace na akci „Bezbariérový 
chodník Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou“, a to spo-
lečnost ACCON managers partners, s.r.o., za cenu 
35 000 Kč bez DPH a 2 % z částky získané dotace. 
u Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského, o havarij-
ním stavu venkovního sportoviště.

u Rada města pověřila místní akční skupinu Pod-
řipsko, z. s., podáním žádosti o dotaci za Město Kra-
lupy nad Vltavou na projekt MAP III ORP Kralupy nad 
Vltavou, kde bude Partnerem s finančním příspěv-
kem MAS Kralupsko, z.s.
u Rada města vzala na vědomí výsledek veřejné 
ankety konané 1. 10. 2020 – 11. 11. 2020 prostřed-
nictvím městských médií k Novoročnímu ohňostroji. 
Do ankety se zapojilo 191 hlasujících. Pro variantu 
1. 1. 2021 00:45 hod. bylo 58 hlasů, pro variantu  
1. 1. 2021 v 19:00 hod. bylo 133 hlasů.
u Rada města schválila odpuštění nájemného spol. 
HYPOFIN, s.r.o., provozovateli kiosku v budově MěÚ, 
ve výši 50 % za období od 1. 10. do 31. 12. 2020.

příjem inzerce do 14. 12. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 16. 12. 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. PROSINCE V 17:00
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání 
zastupitelstva města

Milý Ježíšku,
přála bych si stále zaujímat pozornost našich čte-
nářů a vlastně bych se vůbec nezlobila, kdyby jich 
ještě o trochu přibylo . Také bych ti chtěla podě-
kovat, že jsi v loňském roce vyslyšel mé přání a da-
roval jsi mi neutuchající chuť do práce  
a radost z ní. Děkuji ti, že jsi mě obklopil 
mnoha vlídnými, přátelskými a schopný- 
mi lidmi, kteří jsou nedílnou součástí 
měsíčníku. Děkuji, šéfredaktorka 

Milý Ježíšku,
přáli bychom si hlavně zdraví, víme, 
že to zní jako klišé, ale jen s ním mů-
žeme být sami sebou, vídat se s rodinou, přá-
teli, užívat si společné chvíle a radovat se ze ži-
vota. Čas plyne jako voda, mohl bys ho prosím 
o něco pozastavit? Víme, že se o to již pokoušel 
ten neřád covid-19, ale jeho způsoby se nám pra-
málo zamlouvají. Děkujeme, dospěláci a senioři

Milý Ježíšku,
mohl bys v dětech oživit zájem o vědění, vzdě-
lávání a touhu po nových zkušenostech a do-
vednostech? Měli jsme to letos přece jen ná-
ročné a vztahy na dálku nám pozastavily rozjetý 
vlak, ve kterém jsme se stanici po stanici přibli-
žovali cíli. Moc bychom si přáli dojet na koneč-
nou, a to se všemi cestujícími. Děkujeme, učitelé

Milý Ježíšku,
těšíme se na stromeček a dárečky. Moc bychom 
si přály, aby o Vánocích sněžilo. Mohl bys pro-
sím nechat i nějaký dárek mamince a tatínkovi, 

pořád mluví o tom, že něco potřebují. 
Také bychom si přály častěji vidět ba-
bičku a dědečka a naše kamarády, není 
to teď taková sranda a občas se nu-
díme. Mohl bys zařídit, aby na nás ne-
byli rodiče naštvaní, když malujeme po 
zdech nebo si hrajeme na pejska a ko-
čičku, co dělali dort? Děkujeme, děti

Milý Ježíšku,
mohl bys všem lidem dodat špetku trpělivosti  
a ohleduplnosti? Úsměv na tváři občanů je to,  
co mé včelky potěší. Městský úřad

Milý Ježíšku,
mohl bys nám přihrát trochu ener-
gie a motivace? Chceme opět vítě-
zit sami nad sebou, chceme opět překo-
návat překážky. Jen na tuto, vládou naří-
zenou, nevíme, jak trénovat. Sportovci

Milý Ježíšku, 
nic víc než zdraví lidí a solidaritu si tyto 
Vánoce nepřejeme. Zdravotníci

slovo úvodem� 

AŤ UŽ JSOU VAŠE PŘÁNÍ JAKÁKOLI, PŘEJI VŠEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE! VAŠE KARMELA
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■ 19. listopadu kolem 14:00 propu-
kl ve chladírenské hale společnosti 
Nowaco v Kralupech nad Vltavou 
rozsáhlý požár, s nímž bojovalo přes 
dvacet hasičských jednotek. Neštěs-
tí se obešlo bez zranění.

Zmísta se valil hustý černý kouř, který 
byl vidět zdaleka. Jako první se na mís-

to požáru dostavila jednotka HZS Kralupy 
nad Vltavou. Podle jejího velitele npor. Bc. 
Tomáše Motyčky byla skladovací hala již 
značně zasažena požárem a plameny šleha-
ly vysoko nad střešní konstrukci. V prvním 
okamžiku musel velitel zásahu získat veš-
keré dostupné informace nejen o samot-
ném objektu, jenž hořel, ale i o okolních bu-
dovách. „V první chvíli bylo velmi důležité 
zjistit, jak se požár šíří a zda se uvnitř nena-
chází nějaké osoby. Stejně tak bylo ověřeno, 
že v budově nejsou tlakové lahve nebo jiné 
nebezpečné látky, které by mohly ohrozit 
zasahující hasiče a zkomplikovat samotný 
zásah,“ informuje pro Kralupský Zpravodaj 
Tomáš Motyčka s tím, že v průběhu tohoto 
zásahu bylo nutné řešit především kompli-
kace týkající se ustavení požární techniky 
a zásobování požární vodou. Řešila se také 
odolnost střešní konstrukce, na níž se ha-
siči v průběhu zásahu pohybovali.

V tiskové zprávě z 19. 11. středočeští  
hasiči uvádějí, že „zásah byl zpočátku veden 
několika proudy i za pomoci výškové tech-
niky. Jelikož uvnitř bylo uskladněno přede-
vším velké množství rozličného obalového 
materiálu, nabýval oheň stále na intenzi-

tě a bylo nutné přivolat 
další síly. Na pomoc tak 
vyrazily s cisternami 
i výškovou technikou 
další profesionální, 
podnikové a dobrovol-
né jednotky. V rámci 
mezikrajské spoluprá-
ce vyjela také jedna jednotka HZS hlavního 
města Prahy, jež má ve výbavě speciální ha-
sicí zařízení Cobra. Vzhledem k rozsahu po-
žáru byl na místě zřízen štáb velitele zásahu.“

Celou situaci monitoroval dron. Přísluš-
níci Chemické laboratoře Kamenice kon-
trolovali kvalitu odtékající použité vody 
a sledovali unikající zplodiny. Ačkoli nebyly 
naměřeny žádné nebezpečné hodnoty, byl 
samozřejmě cítit kouř a vzduchem poleto-
val popílek. Proto bylo obyvatelům Kralup 
nad Vltavou i přilehlých obcí prostřednic-
tvím rozhlasu doporučeno omezit větrání. 

„Bohužel to, co jsme celých 30 let bu-
dovali, je aktuálně v plamenech. NO-
WACO vyrábí většinu rybích produktů 
v Kralupech nad Vltavou v budově, kte-
rá je nyní naprosto zničená. Nikomu 
z našich zaměstnanců se naštěstí nic 
nestalo, ale pro nás všechny je to velmi 
smutný den,“ napsala firma kolem páté 
hodiny odpolední na svůj Facebook.

Hasičům se podařilo dostat oheň pod 
kontrolu až krátce před 21:30 hod. „V pozd-
ních nočních hodinách došlo k redukci sil 
a prostředků a na místě události byly pone-

chány jen dvě jednot-
ky – JSDH Kralupy n/
Vlt. s cisternovou auto-
mobilovou stříkačkou 
a HZS Slaný s výško-
vou technikou. Úko-
lem těchto jednotek 
byl dohled nad požáři-
štěm a případné hašení 

ohnisek. Ostatní zasahující jednotky byly 
odeslány na své základny, aby si mohli za-
sahující hasiči po náročném zásahu odpoči-
nout. V ranních hodinách došlo k vystřídá-
ní zasahujících a povolání dalších jednotek. 
K události se dostavil také Záchranný útvar 
HZS ČR – Jihlava, jenž disponuje speciální 
technikou pro odstraňování části staveb,“ 
uvedl velitel HZS Kralupy nad Vltavou  
Tomáš Motyčka.

Po samotné likvidaci požáru nastoupili 
i v tomto případě na místo hasičští vyšetřo-
vatelé, kteří v době přípravy tohoto příspěv-
ku stále zjišťovali příčiny požáru. „O tom, co 
se povedlo a nepovedlo, je velmi brzo mlu-
vit, jelikož jsou všechny poznatky teprve vy-
hodnocovány. Sám za sebe mohu říci, že se 
nám povedlo uchránit vedlejší sklad a další 
objekty, čímž se zabránilo dalším velkým 
škodám. Dále jsem velmi rád, že nedošlo 
k žádnému zranění zaměstnanců, ani zasa-
hujících hasičů,“ dodává T. Motyčka.

Škoda na ohněm zničené výrobní ha-
le v mikovickém Růžovém údolí se vyšpl-
há přes 200 mil. Kč. Hasičům se podařilo 
uchránit hodnoty ve výši 50 mil. Kč.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Nowaco: I když nás požár srazil na 
kolena, slibujeme, že se zvedneme

Požár značně poškodil 
konstrukci haly.

Ze střechy šlehaly plameny  
a stoupal hustý dým.

Zásah byl veden i z bezpečné 
části střechy.

Hasiči sledují záběry z dronu.
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Z Kralupských profesionálních jednotek se na likvidaci požáru podílely HZS Kralupy 
nad Vltavou, HZS SŽ Kralupy nad Vltavou a HZSP SYNTHOS Kralupy, a.s. Na místě 
zasahovaly i obě kralupské dobrovolné jednotky JSDH Kralupy a JSDH Minice.
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Dokončení ze str. 1

Přístavba nebo výstavba?
V této chvíli ještě není rozhodnuto, zdali 
by se mělo jednat o přístavbu ke stávající 
sportovní hale na sídlišti U Cukrovaru ne-
bo o samostatnou budovu. Názory se v tom-
to případě různí. „Mým návrhem pro tuto 
lokalitu není budování nové sportovní haly, 
nýbrž přístavba druhé plochy a rozšíření 
stávajícího zázemí (šatny atd.), tj. zvýšení 
kapacity a efektivnosti tohoto sportoviš-
tě. Pro naplnění požadavků sportovních 
oddílů by takové řešení mohlo být dosta-
tečně přínosné a pro město by nebylo zda-
leka tak finančně nákladné, jako výstavba 
úplně nové multifunkční haly, zvláště pak 
v souvislosti s plánovanou mnohamiliono-
vou přestavbou pivovaru na multikulturní 
centrum,“ prezentuje své vize člen sportov-
ní a dopravní komise a zároveň komise pro 
rozvoj města Petr Marek. Kralupský místo- 
starosta V. Pohl je naopak pro výstavbu, 
a to z následujících důvodů. „Dle hotové 
studie dopravní obslužnosti je sportovní 
hala navrhována jako samostatně stojící 
objekt, jenž by měl být fyzicky i provozně 
propojen se stávajícím objektem sportov-

ní haly a krytého bazénu. Přístavba podél 
dlouhé strany současné sportovní haly se 
nejeví jako vhodné řešení kvůli zastínění 
dlouhé prosklené stěny a ztráty denního 
osvětlení. Dále by případná přístavba pro-
storově zasáhla do přilehlého venkovního 
sportoviště.“

Sportovní oddíly se aktivně 
zapojí do příprav studie
„Zajímá mě také další naplnění haly, ne-
chceme přece stavět halu s využitím pouze 
na 4–5 hodin denně. Právě tento časový po-
žadavek vzešel z průzkumu mezi kralupský-
mi oddíly, který si zorganizovala sportovní 
komise. Musíme přesně znát ty oddíly, jež 
ji využijí, musíme vědět, jak halu naplní-
me, aby sloužila např. 10–12 hodin denně. 
S odpověďmi na tyto otázky projekt pod-
poruji,“ komentuje schválení záměru za-
stupitel Martin Luksík. Před zadáním stu-
die a projektové dokumentace proběhne 
diskuze s oddíly, pro něž by měly být nové 
prostory primárně určeny. „Budeme vyža-
dovat součinnost všech sportovních klu-
bů, aby byly správně nadefinovány parame- 
try nové haly. Zadání pro projektové řešení 
musí mít hlavu a patu. Je důležité, aby z to-

ho nebyl nákladný megalomanský projekt, 
který by se nakonec nemohl uskutečnit,“ 
přibližuje plány dalšího postupu po schvále-
ní záměru kralupský radní Vladimír Vymět-
alík. Sportovní komise již samozřejmě zná 
nejpalčivější problémy velkých klubů, ny-
ní bude muset reagovat na konkrétní pop- 
távku a predikovaný vývoj sportovců. Dle 
shromážděných dat je zřejmé, že základny 
sportovních oddílů se zvyšují, stejně tak 
i jejich požadavky.
Z výše prezentovaného vyplývá, že aby byla 

nová hala funkční, měla by být skutečně ví-
ceúčelová. Zázemí by v ní mohly najít i další 
sportovní oddíly jako volejbal, futsal, bad-
minton či individuální hobby sportovci. Nový 
prostor by také mohl pomoci horolezeckému 
oddílu a jedincům, kteří lezeckou stěnu ve 
svém volném čase využívají. Stěna ukrájí pro-
stor malému sálu v hale na sídlišti U Cukro- 
varu, o který se rovněž nyní musí oddíly dě-
lit. „Přípravy na analýzu mezi oddíly a za-
dání projektové dokumentace by měly začít 
co nejdříve, a to i s ohledem na to, že česká 
agentura sportu v současné době připravuje 
dotační výzvy pro investice. Připravenost je 
tedy v tomto ohledu na místě,“ dodává místo- 
starosta a aktivní sportovec Vojtěch Pohl.

Jak by měla vypadat ideální hala?
VERONIKA VÁŇOVÁ,  
předsedkyně oddílu  
moderního pětiboje

Pro náš sport je důležité, aby bylo 
v nové hale teplo a světlo, aby měla 
dostatečné množství zásuvek a především prostoru. 
Halu bychom využívali především ke stabilní střelbě, 
k šermu a tréninkům atletické průpravy v období, kdy 
se nedá trénovat venku. Od nového prostoru očekává-
me, že by měl být dostatečně velký, abychom se tam 
vešli se vším naším vybavením. (Např. na šerm využí-
váme planche o velikosti dva metry na šířku a deset na 
délku s rozestupy dvou metrů. Velikostí by tedy nová 
plocha měla odpovídat tomu, abychom na ni mohli 
umístit minimálně čtyři až pět planchů.) Nyní využívá-
me víceúčelovou halu v areálu zimního stadionu, kde 
máme vyhrazeny dvě třetiny oválu. Ta prostřední plo-
cha nám postačuje ke střelbě, v té krajní části, tím, že 
je „useknutá“ do oválu, toho prostoru moc není, v rám-
ci toho, když se tam mají děti např. rozběhávat, nebo 
když se mají natáhnout planche a šermovat. Pro nás je 
dále důležitý i povrch plochy, a to např. takový, který je 
ve víceúčelové hale v Lobečku. Nyní se na ploše střídá-
me s panem Bálkem a jeho tenisovou školou a zároveň 
s florbalisty a hokejisty, z mého pohledu tedy nevidím 
problém v tom, aby byl v nové hale takový povrch, který 

by vyhovoval všem sportům. Také by bylo potřeba, aby 
měl každý oddíl v nové hale své zázemí. Ušetřilo by to 
i časovou přípravu před zahájením tréninků tak, aby-
chom se nezdržovali např. sklízením vybavení po jiném 
oddíle, jako je tomu nyní. V neposlední řadě je důležitá 
výše nájmu. Je hezké mít novou víceúčelovou halu, ale 
ne každý oddíl si může dovolit platit horentní sumy za 
pronájmy.

JIŘÍ CIMLER, 
manažer Kralupy Wolves

Nová hala by nám měla poskytnout 
více času pro všechny kategorie na 
herní ploše a tím dosáhnout opti-
málního tréninkového zatížení a adekvátního počtu 
tréninkových jednotek pro každý tým. Aktuální situa-
ce je velice hraniční a v hale na sídlišti U Cukro- 
varu využíváme doslova každou volnou minutu. Ně-
které kategorie trénují část svých tréninků dohro- 
mady nebo se dělí o společnou plochu. Náš klub 
se velice dynamicky rozrůstá a díky vzniku různých 
dalších podpůrných projektů máme aktuálně cca 
250 aktivních členů. Do budoucna chceme celý klub 
dále rozvíjet včetně ženské složky, k tomu ale bude 
potřeba ještě více tréninkových jednotek, které může 
v současné situaci nabídnout pouze výstavba nové 

haly. Doufáme i v parametry hrací plochy, tribun a zá-
zemí, jež umožní zápasy i v celostátních florbalových 
soutěžích, kam naše elitní týmy mužů a žen v nadchá-
zejících sezónách míří.

PATRIK WAGNER, 
předseda Rugby clubu  
Kralupy nad Vltavou

Prostory v nové hale bychom určitě 
rádi využili. Přes zimní sezónu mo-
mentálně využíváme tělocvičny ZŠ Václava Havla a kra-
lupského gymnázia. Nyní se snažíme dodržet tréninko-
vé dny a hodiny tak, jak máme nastaveny tréninky po 
zbytek roku venku na hřišti. Nechceme totiž rodičům 
přidělávat navíc starosti s rozvozem dětí. Pokud se 
nová hala podaří zrealizovat, vnímám to jako velké 
usnadnění nejen v logistice. Tréninky bychom takto 
mohli mít při jednom, nemuseli bychom děti rozvážet 
různě po městě. Jsme velice komplexní sport a nejsme 
nároční, využijeme cokoli, co nám bude nabídnuto. Za 
současné problémy v menších školních tělocvičnách 
považuji především špatnou akustiku, děti se při tré-
ninku samy moc neslyší. Optimální by tedy pro nás 
samozřejmě byly větší rozměry haly s vyššími stropy. 
Zásadní však pro nás bude výše nájmu, navyšovat 
členské příspěvky nechceme.

Nedostatek prostoru pro sportovce 
by mohla řešit nová sportovní hala
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Další výhody pro sportovní 
činnost veřejnosti očima 
Kralupské sportovní, spol. s r.o.
Výstavba nové sportovní haly by moh-
la podle jednatele strany provozovatele 
Kralupské sportovní spol. s r.o. Vladimíra 
Lánského přinést další výhody místním 
sportovcům. „Uvolnil by se prostor více-
účelové haly s bývalou ledovou plochou 
v areálu zimního stadionu. Jednak pro 
Gladiátory, kteří dlouhodobě projevili zá-
jem prostorově rozšířit své prostory k celo-
ročnímu fungování. Kluby jako jsou kraso 
a hokej by mohly uvolněný prostor využít 
k aktivitám mimo led. Nabízí se také mož-
nost výstavby nové malé ledové plochy pro 
především individuální činnost tréninků 
Krasobruslařského oddílu a HK Kralupy. 
Samozřejmě zájem je také o mini hokej pro 
dospělé z řad hobby nebo komerce včetně 

možnosti veřejného bruslení v podvečer-
ních hodinách. Z naší strany byl již v minu-
losti tento projekt navržen a představen ve-
dení města při výstavbě horolezecké stěny.“

Nová parkovací místa podél 
trati jako možné řešení 
nedostatku parkování
Předběžně zvolená lokalita nové haly není 
podle zastupitelky Jiřiny Hereinové ideál-
ní. „Nelíbí se mi, že má hala stát na sídlišti 
U Cukrovaru, jež je přetíženo automobily. 
Zvláště přes víkend nemají obyvatelé kde 
parkovat. Vše je plné, a pokud zde vyroste 
další hala, neumím si vůbec představit, kde 
budou lidé a sportovci parkovat.“ Vladimír 
Vymětalík i jako předseda dopravní komi-
se reaguje na názor na dopravní situaci na 
sídlišti U Cukrovaru slovy: „Cukrovar je 
z hlediska parkování specifický a toho pro-
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Aktuální úřední hodiny MěÚ Kralupy n. Vlt. pro veřejnost 
Aktuální informace na www.mestokralupy.cz.
V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR, o omezení provozu a úředních hodin pro veřejnost 
na obecních úřadech, jsou na MěÚ úřední hodiny omezeny následovně s tím, že budou 
vpuštěni do budovy a řádně vyřízeni jen občané, kteří se na daný termín a čas objed-
nali prostřednictvím internetového rezervačního systému. Toto se zejména týká občanů  
objednaných na agendy „řidičské průkazy“, „technické průkazy – převody vozidel“, „občan-
ské průkazy“ a „živnostenský registr“. Infocentrum (ověřování podpisů a listin a pořizování 
výpisů) lze navštěvovat v níže uvedených dnech bez objednání.  
Aktuální úřední hodiny MěÚ pro veřejnost:
Pondělí ............. 8:00 – 12:00 ........... 13:00 – 17:00
Středa .............. 8:00 – 12:00 ........... 13:00 – 17:00
Čtvrtek .............. 8:00 – 11:00 ........... 12:00 – 15:00
Dále sdělujeme, že v zájmu bezpečného vyřízení věci je podle rozhodnutí Vlády ČR potřeba 
upřednostňovat (v rámci možností vyřešení požadované záležitosti) s MěÚ telefonickou,  
e-mailovou a datovou formu komunikace – pracovníci MěÚ budou nadále na všech  
agendách, v průběhu celého pracovního týdne, k dispozici na uvedených kontaktech na   
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty. Podzemní veřejné parkoviště MěÚ bude  
do konce nouzového stavu pro veřejnost uzavřeno.

REZERVACE MOŽNÉ  
I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU

INFOCENTRUM MěÚ 
KRALUPY NAD VLTAVOU 
NABÍZÍ K PRODEJI TYTO 
KALENDÁŘE:
} malý stolní kalendář Místopis Mělnicka 
(cena 50 Kč),
} velký nástěnný kalendář města ve formátu A3 
(cena 200 Kč).

Dopravní řešení s uvedením možného 
umístění nové sportovní haly v lokalitě 
u sídliště U Cukrovaru

storu tam bude vždycky málo. Proto se ne-
chala zpracovat studie dopravního řešení 
u plaveckého bazénu a sportovní haly, jež 
spočívá v tom, že bude využit prostor me-
zi drážním tělesem a ulicí v Luhu, a počet 
parkovacích míst se v této oblasti zvýší. Zá-
roveň bylo myšleno také na příjezdy spor-
tovců, jejichž vozy by tak neměly zabírat 
parkovací místa u panelových domů.“

Školní tělocvičny jsou 
pro velké oddíly malé

Na dotaz občana přítomného na zářijo-
vém zasedání zastupitelstva, proč nejsou 
využity kapacity školských tělocvičen, se 
starosta Marek Czechmann ohradil tím, 
že všechny tělocvičny jsou kapacitně obsa-
zeny. Vojtěch Pohl navíc všem přítomným 
přiblížil, že rozměry tělocvičen ve školách 
nejsou pro velké sporty dostatečné, resp. 
mohou sloužit pro tréninky, nikoli však pro 
soutěžní utkání. Jediná rozměrově dosta-
čující hala je na sídlišti U Cukrovaru, kde 
v poslední době vzniká přetlak. Zvýšený 
zájem o využívání této haly vykazují zjm. 
oddíly florbalu a basketbalu. Plocha v nové 
hale by měla mít rozměry 40 x 20 m2.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA
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M ěsto Kralupy nad Vltavou vyjednává 
se společností FINEP HOLDING, SE, 

smluvní podmínky záměru územní studie 
o tzv. lokalitě za nádražím, ve které se ho-
voří o  výstavbě 13 domů s počtem 750 by-
tových jednotek. V říjnu proběhla pracovní 
schůzka se zástupci developerské společ-
nosti a zastupiteli města, kteří jednání  
následně připomínkovali. 

Požadavkem Města v územní studii je, aby 
developer zajistil na každý byt jedno parko-
vací stání. Developer s tím sice v předlože-

né studii počítá, ale to tak, že by pro jejich 
vybudování využil i parkovací stání na po-
zemcích, které směnou předá Městu, a dále 
v předpokládaném nově budovaném parko-
vacím domě (na místě starého provizorního 
nádraží), který vyplývá ze studie tzv. lokality 
za nádražím. Město Kralupy nad Vltavou 
požaduje, aby se společnost zavázala k tomu, 
že vybuduje parkovací stání pro nově budo-
vané byty v poměru 1:1 pouze na vlastních 
pozemcích. Zástupci města by taktéž chtěli 
smluvně vyřešit závazek FINEPU k výstav-

bě mateřské školy. Podobný problém nastává 
i s odkupem lakovny pana Pavelky, místem, 
kde je ve studii navržen park a dětské hřiš-
tě, jejichž výstavbu by měl z pohledu samo- 
správy zajistit developer.

Další jednání se uskutečnilo ve středu 18. 
11., z něhož vyplynulo, že by měla společ-
nost FINEP HOLDING, SE, Městu před-
ložit upravenou smlouvu za podmínek, jež 
vyplynuly z diskuze. Konečné rozhodnu-
tí by mělo padnout na veřejném zasedání  
zastupitelstva 21. 12. 2020. 

R ada města přistoupila k revitalizaci 
náměstí J. Seiferta. Prvním krokem 

ještě tohoto roku bude likvidace nefunkční 
kašny. Její technologie jsou dávno odpoje-
né, dokonce se dříve přišlo i na únik vody.

Na místo zdemolované kašny bude zave-
zena kvalitní zemina, kterou Odbor životní-
ho prostředí na MěÚ Kralupy nad Vltavou 
na jaře roku 2021 osází rostlinami podle 
návrhu krajinářské architektky Michaely 
Suchoňové.

Nezávisle na tomto kroku, který by měl 
již v dohledné době zpříjemnit vzhled ná-
městí J. Seiferta, bude vedení města řešit 
pokračování revitalizace tohoto historií 
protkaného parku města. Projekt na jeho 
obnovu již existuje, ovšem předpokládaná 
dotace před několika lety nevyšla. Doposud 
se na revitalizaci parku nenašly finanční 
prostředky. „Původní projekt byl konci-
pován pro dotační titul, na který bohužel 

opakovaně nedosáhl, čímž se celá realizace 
o několik let opozdila. Momentálně zvažu-
jeme revizi projektové dokumentace tak, 
aby byly náklady na tuto investici sníženy 

a město tak mohlo pokračovat v realiza-
ci z vlastních zdrojů v dřívějším časovém 
horizontu. Současným rozhodnutím v RM 
jsme odsouhlasili pouze zrušení dlouhodo-
bě nefunkční kašny a osázení nové okrasné 
zeleně na jejím místě,“ uvádí místostarosta 
Vojtěch Pohl. Radní města a zároveň před-
seda dopravní komise Vladimír Vyměta-
lík doplňuje, že bude potřeba se zamyslet 
nad koncepcí parku jako celku. „Park je 
významným prostorem v Kralupech nad 
Vltavou, jenž si zaslouží generální revita-
lizaci. Například plechové pergoly, které 
chrání kolemjdoucí od případných pádů 
předmětů z přilehlých bytových domů, jsou 
z hlediska investice v revitalizaci význam-
ným prvkem. Nemyslím si ale, že je tento 
prvek potřeba pro provoz a využití prosto-
ru. Nový koncept by měl myslet na funkční 
a efektivní síť chodníků a na zajištění bez-
pečnosti lidí.“

M ěstu Kralupy nad Vltavou se podařilo 
s Českými drahami domluvit likvi-

daci drážního objektu v lokalitě V Podháji, 
který dlouhá léta na černo obydlují narko-
mané a lidé bez přístřeší.  Demolice by mě-
la proběhnout ještě do konce tohoto roku. 

Ladislav Voves, ředitel Městské po-
licie Kralupy nad Vltavou: „Budovy 
v ulici Poděbradova (depo lokomotiv) jsou 
majetkem Českých drah a nacházejí se na 
soukromém oploceném pozemku. Tyto bu-
dovy nejsou svým vlastníkem dlouhodobě 
využívány, nejsou nijak zabezpečeny proti 
vniknutí a chodí do nich přespávat osoby 
bez domova. Dochází v nich k častým po-
žárům a v jejich okolí ke znečišťování veřej-
ného prostranství. V řádu několika příštích 
týdnů by však mělo dojít k jejich demolici.“

Město jedná s developerem o podmínkách 
výstavby v lokalitě za nádražím

Likvidace kašny na náměstí J. Seiferta

Demolice depa lokomotiv V Podháji
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Z ákladní škola Jodlova je určena žákům 
se speciálními vzdělávacími potřeba-

mi. Kromě žáků s mentálním postižením 
ji navštěvují taktéž žáci s postižením fy-
zickým. V současnosti jsou na škole takoví 
žáci dva a vzhledem k tomu, že škola v sou-
časné době nedisponuje výtahem, je jejich 
pohyb po budově jen těžko možný. Škola má 
dlouhodobě pronajatý tzv. schodolez, který 
ale pokrýt jejich potřeby zcela nedokáže. 
Jeden z žáků překonává dennodenně scho-
diště do 1. patra s pomocí dvou dospělých, 
druhý žák je vzděláván z domova. „Dvěma 
zájemcům o vzdělávání, žákům 2. stupně 
ZŠ, musela být odmítnuta možnost přestu-
pu do naší školy, protože nebylo možno tr-
vale zajistit vstup do prostor školy,“ potvr- 
zuje nezbytnost nového výtahu ředitelka ZŠ 
Jodlova Mgr. Bohuslava Glasslová.

Tomuto problému však snad již brzy od-
zvoní. Konkrétně by mu mělo odzvonit prv-
ní zvonění školního roku 2021/2022. Rada 
města totiž schválila návrh výzvy k podání 

nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Bezbariérové 
řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. 
Projekt zahrnuje přístavbu výtahu ve dvoře 
a také zřízení bezbariérového WC ve 2. patře 
školy. Podle aktuálních plánů je termín reali-
zace plánován na červen až říjen příštího ro-
ku s tím, že vnitřní práce by měly být dokon-
čeny ještě před začátkem nového školního 
roku, aby nenarušovaly průběh vyučování. 

 „Výtah, který by zajistil bezbariérový pří-
stup do školy žákům, jež jsou závislí na in-
validním vozíku, je důležitou podmínkou 
pro odbourání překážky v jejich příležitos-
tech pro vzdělávání a zajištění důstojných 
podmínek dětem, které vyžadují specifické 
podmínky pro svůj rozvoj,“ říká paní ředi-
telka Glasslová. Podle předpokladů bude 
zakázka stát asi 3,5 mil. Kč bez DPH, čás-
tečně bude hrazena z městského rozpočtu 
pro rok 2021 a 85 % z Integrovaného regi-
onálního operačního programu. 

VERONIKA ELZNICOVÁ, REDAKTORKA KZ

Studium bez bariér

Více o investicích na www.kralupskyzpravodaj.cz/rubriky/investice.

Rekonstrukce komunikace v ulicích 
Čechova a Vrchlického,  
Kralupy nad Vltavou – I. etapa
V listopadu proběhlo vodorovné dopravní zna-
čení na vozovce.
10. 11. proběhla závěrečná prohlídka před 
kolaudací.
16. 11. byl vydán kolaudační souhlas a byl 
povolen vjezd autobusů do ulice.
Původní cena ze smlouvy o dílo
20 972 929,65 Kč.

Nová cena vyplývající z proběhnutých vícepra-
cí 22 092 353,92 Kč.
Marcela Horčičková, vedoucí odboru reali-
zace investic a správy majetku:
„Došlo k navýšení o cca 900 tis. Kč. Celkovou 
částku navýšila sanace podloží, jež se oproti 
původním plánům musela provést do větší 
hloubky z důvodu pohyblivých jílů. Dále byla 
původní cena navýšena o dalších cca 220 tis. 
Kč, tato částka představuje nový asfaltový 
povrch v části navazující na ul. Přemyslova.“

REFERENT ODBORU 
REALIZACE INVESTIC 
A SPRÁVY MAJETKU  
MěÚ Kralupy nad Vltavou 
PRODLOUŽENO

Nástup: dle dohody

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

Lhůta pro podání přihlášek: do 31. 12. 2020

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ 
POLICIE Kralupy  
nad Vltavou
Nástup: dle dohody

v případě, že uchazeč vlastní platné 
osvědčení MV ČR pro výkon povolání 
strážníka, nebo od 18. 1. 2021 v případě, že 
uchazeč platné osvědčení MV ČR pro výkon 
povolání strážníka nevlastní. V takovém 
případě absolvuje strážník–čekatel první dva 
měsíce teoretickou přípravu a služební výcvik 
v útvaru vzdělávání MP. 

Pracovní poměr je při nástupu sjednán na 
dobu určitou na 1 rok (s možností prodloužení 
na dobu neurčitou) se zkušební dobou  
3 měsíce.  

Platové podmínky: Do doby získání 
„osvědčení“ (zpravidla první 2 měsíce) pobírá 
čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. 
platové třídě. Po zařazení do přímého výkonu 
služby je strážník zařazen do 8. platové třídy. 
Bližší údaje o platových podmínkách budou 
uchazečům sděleny ředitelem Městské 
policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislavem 
Vovsem na tel. 315 726 197, nebo na e-mailu 
ladislav.voves@mestokralupy.cz. 

Konkrétní platové podmínky budou upřesněny 
u osobního pohovoru. 

Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 1. 2021 do 
12:00 hod.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

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

■  Představme si rovnici. Máme školu v patře, připočteme žáky s fyzickým 
postižením a odečteme výtah. Výsledek rovnice můžeme nyní vidět v praxi 
na ZŠ Jodlova. 
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Z jakých důvodů jste vybírali provozovatele 
již nyní, dle odhadů pět let před 
dokončením přestavby objektu? 
Aby projekční kancelář Atelier 99 mohla 
projekt celé budovy včas dokončit, museli 
jsme se začít zabývat právě budoucím provo-
zovatelem, respektive podobou budoucí re-
staurace a minipivovaru. V rámci celkového 
projektu je totiž třeba uvažovat o správném 
naprojektování a umístění elektro vývodů, 
kanalizace, vody, vzduchotechniky atd. 

Jak probíhalo výběrové řízení na 
provozovatele hostinské činnosti do 
městského kulturního centra? 
Na jednání rady jsme dne 20. 7. 2020 schvá-
lili vyhlášení poptávkového řízení na bu-
doucího provozovatele kavárny, restaurace 
a minipivovaru. Ačkoli bylo osloveno mnoho 

potenciálních provozovatelů a poptávkové 
řízení bylo zveřejněno na úředních deskách, 
přihlásily se pouze dvě společnosti. Mám 
sice informace, že zájemců by bylo více, ale 
jen kdybychom nepožadovali kromě kavár-
ny a restaurace i minipivovar. Domnívám 
se však, že tato budova si svou historií o mi-
nipivovar přímo říká a byla by škoda ho do 
budovy nakonec neumístit. Na jednání rady 
města dne 7. 9. 2020 jsme se tedy rozhodova-
li mezi dvěma zájemci, panem Karlem Krou-
pou a společností  BTL partner & media s.r.o.

Proč jste nakonec vybrali BTL partner & 
media s.r.o., čím Vás zaujali?
Rada města se po dlouhé diskusi nakonec 
rozhodla právě pro společnost BTL partner 
& media s.r.o. Jedním z hlavních důvodů je, 
že tato společnost ve své nabídce uvažuje 
o vlastní investici do technologie minipi-
vovaru a vybavení restaurace s kavárnou 
ve výši 9,3 mil. Kč bez DPH, což by mělo 
budoucího provozovatele (nájemce) trochu 

zavazovat, aby udržel restauraci, kavárnu 
a minipivovar v chodu a aby se mu vynalo-
žená investice vrátila. Konkurenční nabíd-
ka tyto náklady požadovala po Městě s tím, 
že by se podíleli pouze částečně, a to na 
poplatku za projekční práce spojené s pro-
story kavárny, restaurace a minipivovaru.

Jak byste zhodnotil pohostinské služby 
v Kralupech nad Vltavou. Mezi lidmi 
panuje obecný názor, že ve městě dobrá 
gastronomie zaostává…
Dle mého názoru Kralupy stále postrádají 
restauraci s kvalitním jídlem a reprezenta-
tivními prostory. Sice v dohledné době dojde 
v Lobečku k rekonstrukci pravého křídla 
KaSS Vltava, kde vznikne nová restaurace ve 
stylu Krušovické šalandy, v centru města ale 
podobnou restauraci nenajdeme. Doufám 
tedy, že vznikne na náměstí prostor, kam li-
dé budou chodit rádi, že nové restaurační za-
řízení přitáhne místní návštěvníky na dobré 
jídlo a pití, aniž by museli jet mimo Kralupy.

■  Na městském úřadě v Kralupech 
nad Vltavou si po delší době opět 
můžete dopřát tradiční český 
chlebíček. Kiosek v přízemí budovy 
funguje již od září tohoto roku. 

R ozjezd provozovatele bohužel zbrzdil 
covid-19, i přesto si mohou nejen za-

městnanci úřadu, ale i návštěvníci a zá-
kazníci zvenčí dopřát teplé polévky, bagety, 
zmíněné chlebíčky, zákusky i dorty vlastní 
výroby, zároveň se v sortimentu objevují 
i bezlepková jídla. „Současná situace nám 
trochu zastavila naše plány. Zákazníků cho-
dí velice málo. Až se situace s covidem vy-
lepší, rád bych sortiment rozšířil např. o pa-
lačinky, saláty a jiné, nicméně naše krédo je 
takové, že chceme, aby s našimi službami 
byli všichni zákazníci spokojeni. Zároveň si 
vážím i svých zaměstnanců, proto se budu 
snažit, aby naše příjemná obsluha stále mě-
la možnost chodit do práce,“ prezentuje své 
vize provozovatel kiosku Zdeněk Kotulan. 

V Kiosku by si od příštího roku mohli ná-
vštěvníci úřadu příjemně krátit čas čekáním 
na vyřízení svých záležitostí na MěÚ. V pro-

storách kiosku by měl být umístěn vyvolá-
vací systém. Lidé si tak místo čekání budou 
moci „odběhnout“ a občerstvit se, aniž by se 
obávali, že se nestačí včas vrátit zpět. 

Do budoucna by Město Kralupy nad Vl-
tavou rádo s provozovatelem navázalo spo-
lupráci při společenských a kulturních ak-
cích. První zkouškou měly být právě oslavy 
adventu na Palackého náměstí, které muse-
ly být nakonec zrušeny. „Rádi bychom byli 
přítomni tomu, že dokážeme naším bufí-

kem vytvořit to pěkné prostředí, kterým 
náměstí disponuje,“ těší se na případnou 
budoucí spolupráci Z. Kotulan.

Otevírací doba se může změnit podle vý-
voje současné situace spojené s covid-19. 
Provozovatel rovněž funguje dle domluvy 
se zákazníkem.

pondělí a středa 8:00–17:00

úterý a čtvrtek 8:00–14:30

pátek 8:00–13:30

ROZHOVOR s... Markem Škabradou, kralupským radním, předsedou kulturní komise

Budou mít Kralupy opět vlastní pivovar?

www.rh-arch.com/projekty/ 
rekonstrukce/adaptace-pivovaru- 
na-knihovnu-muzeum-a-zus

Kiosek na MěÚ ZNOVU OTEVŘEN

■  Přestavbu bývalého kralupského pivovaru na městské kulturní centrum (MKC), kde by měla najít své nové působiště 
městská knihovna, dům dětí a mládeže, základní umělecká škola a muzeum, již nějakou dobu projektuje společnost Ate-
lier 99 z Brna dle zpracované studie společností RH-Arch. V přízemí a suterénu budoucího MKC je počítáno s komerční- 
mi prostory, jež by měly být využity pro provoz kavárny, restaurace a vlastního minipivovaru. V září rada města vybrala 
provozovatele, kterým se stala společnost BTL partner & media s.r.o.
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P rojekt budoucí restaurace Vltava je za-
ložen na spolupráci soukromého sub-

jektu a Města Kralupy nad Vltavou, jakožto 
vlastníka budovy. Na zářijovém zastupitel-
stvu bylo odsouhlaseno, že vlastník budo-
vy provede na své náklady opravu exterié-
ru (okna, vnitřní rozvody, hrubé podlahy, 
omítky atp.) a firma EU Polymer bude fi-
nancovat technologie a celý interiér (kom-
pletní vybavení, osvětlení, svítidla, vypí-
nače, čisté podlahy aj). Tato varianta, jak 
využít potenciál budovy, se zdá být výhod-
ná pro obě dvě strany. 

„Buď se dohodneme, že do toho vložíme 
cca 16. mil. Kč ve spolupráci s EU Polyme-
rem, který na projekt vynaloží podobné 
finance jako Město Kralupy nad Vltavou, 
anebo opravu budovy budeme muset řešit 
sami a ta investice bude několikanásobně 
vyšší,“ řekl pro Kralupy TV opoziční zastu-
pitel Stanislav Hejduk. 

Moderní restaurace 
a tankové pivo
Hlavní restaurace nabídne 150 míst k se-
zení plus šedesát míst na venkovní terase. 
Pro část pivnice je v projektu zahrnuto cel-
kem 65 míst. Prostory bývalého klubu Po-
norka budou využity pro zázemí restaurace. 
V suterénu budou rovněž umístěny tanky na 
pivo. „Nechci snižovat kapacitu restaurace 
tím, že do prodejní zóny umístím tanky. Ta-
kový standard sice patří ke konceptu Krušo-
vické šalandy, ale naštěstí si jako provozo-
vatelé můžeme navrhnout vzhled interiéru 
sami, samozřejmě s určitými náležitostmi, 
aby provozovny mohly nést jméno Šalanda,“ 
vysvětluje investor a představitel EU Poly-
mer Karel Fučík, jenž následně dodává, že 
provozovat noční bar, kterým byla právě Po-
norka, nemá smysl, jestliže existují vyhlášky 
o rušení nočního klidu. „Kralupy navíc leží 
blízko Prahy, nabídka hudebních klubů je 
tam vysoká,“ dodává K. Fučík.  

Nově oděná restaurace nebude mít archi- 
tektonicky jednotný interiér. „Bude to členě-
né tak, že jednotlivé sekce budou vzhledově 
rozdílné, návštěvníci budou mít dojem, že 
od ostatních sedí zvlášť,“ představuje změ-
ny v interiéru jeho investor. Šalanda v Kra-
lupech by měla nést přívlastek „lepší“ re-
staurace. „Před dvaceti lety všichni koukali 
na ceny, ne na prostředí, ve kterém se stra-

vují. Kvalitu jsem suploval kvantitou. Fakt, 
že lidé jsou konečně schopni si připlatit za 
kvalitu,  jsem si uvědomil přibližně před 
osmi lety. Nejprve jsem si vyzkoušel provo-
zovat šalandu v Mladé Boleslavi a pak jsem 
šel do Prahy. Další v této řadě šaland po 
spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou 
je tento objekt, jelikož poloha restaurace 
Vltava je velice dobrá,“ popisuje provozo-
vatel s dlouholetými zkušenostmi v obo-
ru pohostinství. V Kralupech nad Vltavou 
vlastní dalších asi pět zařízení. 

Nový přístup, konec obejdům?
V současném interiéru restaurace Vltava se 
nachází vchod do KaSSu, který by měl být 
i po rekonstrukci zachován. Moderní pří-
stup provozování šalandy by tak měl kul-
turnímu středisku vytvářet dobré renomé. 
Doposud nebyla restaurace Vltava příliš re-
prezentativním místem. Podle nového ředi-
tele kulturního střediska Robina Janoše se 
jeho personál již na novou spolupráci těší. 

Restaurace Vltava je často spojována 
s nepříjemnostmi, hlukem i vandalstvím. 
Toto vše by mělo dle pana Fučíka vymi-
zet. Aby šalanda fungovala, musí zajistit 
pořádek týkající se i způsobilého chování 
návštěvníků. Nezpůsobilé chování ustalo 
i díky novelizované Obecně závazné vyhláš-
ce města Kralupy nad Vltavou č. 1/2020 
o zákazu konzumace alkoholických nápo-
jů a žebráním na veřejném prostranství. 
„V prostoru před kulturním domem Vltava 

se často shromažďovaly osoby konzumující 
zde alkoholické nápoje, které rušily noční 
klid. Proto byla tato lokalita od letošního 
června přidána do seznamu míst, kde se 
podle městské vyhlášky nesmí konzumovat 
alkohol. Díky nepřetržitému monitorování 
této lokality kamerovým systémem je za-
jištěna rychlá detekce takového protipráv-
ního jednání i následná vymahatelnost ve 
správním řízení,“ dodává ředitel Městské 
policie Kralupy nad Vltavou Ladislav Voves.  

Otevírací doba je pro všechna zařízení to-
hoto typu totožná. Stejně tak by tomu mělo 
být i v případě Kralupské šalandy, otevře-
no od 11:00 do 23:00, v pátek a sobotu do 
24:00, v neděli do 22:00. 

Kvůli současné pandemii je pravděpo-
dobné otevření šalandy naplánováno na 
konec roku 2021. Ti, jež mají rádi gastro-
nomii na vyšší úrovni, se mohou těšit na 
českou kuchyni obohacenou o steaky, ryby, 
těstoviny i saláty a především dobré tanko-
vé pivo. „Budova je od 60. let minulého sto-
letí v podstatě v původním stavu, rozvody 
včetně vybavení jsou již v tristním stavu. 
Očekáváme tedy, že v Kralupech koneč-
ně vznikne slušná restaurace, jež nabíd-
ne atraktivní a reprezentativní prostory,“ 
zakončuje vizi tohoto projektu kralupský 
starosta Marek Czechmann. 

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Nereprezentativní hospodu 
nahradí Krušovická šalanda
■  V Lobečku v těsné blízkosti Kulturního a společenského střediska Vltava probíhá rekonstrukce restaurace Vltava. 
Na místo baru Barracuda, hudebního klubu Ponorka a hospodského zařízení s nechvalnou reputací Formanka vznikne 
moderní restaurace a pivnice ve stylu Krušovické šalandy. 

REKONSTRUKCE RESTAURACE VLTAVA
NÁVRH INTERIÉRU
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■  Miroslava Beritová po čtrnácti 
letech opouští sociální služby v Kra-
lupech nad Vltavou. Jako vedoucí  
organizační složky a později ředitel-
ka příspěvkové organizace se podíle-
la na rozvoji fungování pečovatelské 
služby ve městě. Co se za poslední 
roky změnilo a jak se s kolegyněmi 
vyrovnávají s omezeními pojícími se 
s koronakrizí? 

Sociální služby v Kralupech jste řídila 
od roku 2006. Jaké změny uplynulé roky 
přinesly?
Když jsem nastoupila, tak například pečo-
vatelská služba fungovala v kratším časo-
vém úseku a primárně rozvážela obědy. My 
jsme postupně uvedli do provozu ostatní 
služby, jež máme v nabídce dnes. Mezi ně 
patří osobní hygiena, nákupy nebo převozy 
klientů. Hojně využívanou službou je právě 
hygiena klientů, kterou si objednávají jak 
klienti bytů s pečovatelskou službou, tak 
externí klienti. Co se týče převozů k lékaři, 
tam o oblíbenosti služby svědčí, že k pů-
vodnímu jednomu autu jsme stihli pořídit 
již tři další. Jedno z nich navíc uzpůsobené 
pro imobilní klienty, takže ho mohou vyu-
žívat i lidé s invalidním vozíčkem.

Kdy jsou pečovatelky k dispozici klientům 
v současnosti?
Jak jsem již zmínila, časový úsek se nám 
podařilo rozšířit. Z původního rozmezí od 
sedmi do čtyř hodin jsme dnes klientům 
k dispozici až do sedmi hodin večer. Navíc 
od letošního září se můžeme pochlubit fun-
gováním pečovatelské služby i o víkendu. 
To je novinka. Klienti si mohou objednávat 
služby i na sobotu a neděli od osmé hodiny 
ranní do jedné odpoledne. 

Myslíte, že je aktuálním tématem 
navyšování kapacity bytů s pečovatelskou 
službou?
Vzhledem k tomu, že pečovatelskou služ-
bu poskytujeme klientům i v jejich bytech, 
tak bych se spíše do budoucna přikláněla 
k uzpůsobení části některého domu na do-
mov s 24 hodinovou péči. Díky tomu by klien- 
ti při zhoršení stavu nemuseli automatic-
ky měnit zařízení, což může mít negativní 
dopad na jejich psychiku. V tuto chvíli má 

24 hodinovou službu jen recepce, která je 
klientům v bytech s pečovatelskou službou 
k dispozici pro akutní případy, nebo slouží 
jako večerní a víkendový dohled a pomoc, 
například při užívání léků. Navíc má na 
starosti interní telefonní linku, jíž si klienti 
mohou kdykoli přivolat pomoc. 

Mají klienti v bytech s pečovatelskou 
službou možnost nějakého volnočasového 
vyžití? 
Ano, mezi další věci, které v domech s byty 
s pečovatelskou službou za poslední roky 
přibyly, určitě patří i aktivizační činnosti. 
Bohužel vše je teď přerušené kvůli covidu. 
Dříve zde probíhaly kurzy angličtiny, práce 
s počítači, velmi oblíbené ruční práce a dále 
například cvičení pro seniory. Na zahradě 
jsme nechali dále postavit cvičební stroje, 
jež mohou klienti také využívat. 

Zasahuje koronakrize ještě nějak  
do chodu domova?

Úplně jsme zrušili návštěvy. Současně do-
poručujeme klientům, aby nechodili ven 
nebo nejezdili za příbuznými na víkendy. 
Nicméně není to tak, že bychom domov  
zamkli a nikoho ven nepustili. Mnoho lidí po-
slouchá, ale máme pár neposlušných, kteří do 
krámu musí denně, i kdyby čert na koze jez-
dil. Tak je alespoň upozorňujeme, aby důsled-
ně nosili roušky a myli si ruce. Na zvláštním 
režimu jsme se domluvili i s pečovatelkami. 
Kromě dodržování opatření v podobě nošení 
respirátorů, roušek či dezinfekce rukou, také 
přistoupily na maximální omezení kontaktů. 

Jak se k tomu staví rodiny klientů?
Občas se ozve některý z příbuzných, že má na 
kontakt nárok a například za tou maminkou 
půjde. Marně potom vysvětluji, že pro klien-
ty je lepší, aby k návštěvám nedocházelo. Byť 
vím, že setkání s příbuznými rodinám schází. 
Někteří to řeší tak, že rodiny přijdou pod ok-
na a povídají si. Někdy klient pošle provázek 
z okna a rodina mu na něj naváže košíček 
s dárečky. Alespoň takto se mají možnost vi-
dět. Dále se senioři setkávají spolu například 
v hale, kde mají možnost si popovídat.

Přišla společně s koronavirem nabídka 
dobrovolnické či jiné pomoci?
Na jaře jsme měli dva dobrovolníky, kteří se 
sami přihlásili. Nyní je nemáme, ani je ak-
tivně nehledáme. V případě potřeby máme 
možnost obrátit se na krajský úřad, který 
by nám zprostředkoval studenty s pracovní 

ROZHOVOR s... Miroslavou Beritovou, ředitelkou DPS v Kralupech nad Vltavou

Nově jsou pečovatelky 
klientům k dispozici i o víkendu

FO
TO
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V kanceláři je možné ji ještě navštívit do prosince 2020. Na její židli v novém roce usedne Petra 
Urbanová, bývalá tajemnice Měú Kralupy nad Vltavou. 

Paní Beritová vždy 
trpělivě vyslechla 
každého klienta.

Paní Beritová při tanci s klientem
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MILUŠE FROŇKOVÁ
Žiji v bytě s pečovatelskou službou téměř pět let 
a jsem tady opravdu spokojená. Bydlí se mi dobře 
a mám své soukromí. Pečovatelky se o nás vzorně 
starají a nakoupí nám, co potřebujeme. S paní Beri-
tovou mám nejlepší zkušenost. Kdykoli jsem cokoli 
potřebovala, nebo se jen poradit, vždy mi vyhověla. 
Je ochotná a vstřícná. Občas musí udělat rozhodnutí, 
které se možná každému nelíbí, jako například sou-
časný zákaz návštěv. Ten je ale pochopitelný a nepo-
chybně v našem zájmu.

DRAHOSLAVA BERÁNKOVÁ
Bydlím v bytě s pečovatelskou službou tři roky. Jsem 
velmi spokojená a jsem strašně šťastná, že jsem se 
sem dostala. Já jsem se popravdě do takového zaří-
zení bála a dva roky jsem se rozhodovala, jestli na-
stoupit, když jsem viděla v televizi, jak se někde pe-
čovatelky chovají. Ale sem paní ředitelka pečovatelky 
vybírá srdcem. Všechny jsou trpělivé a vyslyší nás. 
Paní Beritová pro mě udělala mnoho, má srdíčko na 
správném místě. Je člověk, který vyslechne, pomůže, 
poradí a je k nám opravdu ohleduplná. Bude mi moc 
líto, až odejde do důchodu.

PRO PANÍ ŘEDITELKU:
Nastala nám těžká chvilka,
odchází nám paní ředitelka.
Budou si naše babičky
utírat smutnící slzičky.
Musíme dále za pochodu,
přát jí odchod do důchodu.
Budeme ji všichni ze srdce přát, 
aby si ho mohla v klidu užívat.

VIRTUÁLNÍ VELETRH
středních škol Středočeského kraje 

S rdečně zveme k návštěvě Virtuálního vele-
trhu středních škol Středočeského kraje, 

který připravila Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy ve spolupráci se středními škola-
mi v regionu. Portál je k dispozici žákům ZŠ a je-
jich rodičům, ÚP v regionu a všem, jež zajímají 
středočeské školy.  

Webová stránka obsahuje přehled středních 
škol Středočeského kraje, které měly zájem 
se na veletrhu prezentovat. Školy se na portá-
le představují prostřednictvím videa nebo pre-
zentace, k dispozici jsou také náborové mate-
riály a také termíny online dní otevřených škol 
(v případě, že škola akci připravuje). Školy touto 
prezentací chtějí oslovit žáky 8. a 9. ročníků ZŠ 
s nabídkou ke studiu právě na jejich škole.  
 
Další informace: Vladislava Šizlingová, 
sizlingova@komora.cz, 
tel.: + 420 702 020 489.

FK Čechie Kralupy Vás srdečně zve na

Ples sportovců
12. 2. 2021 od 20:00 hod. v Hotelu SPORT
ROMA-BAND-Emil Gabčo + předtančení,  
soutěž o ceny

Předprodejní místo: Na hřišti FK Čechie – Třebízského 945, 
pan Jan Beránek (mobil: 739 223 698, 605 948 495),

nebo v Hotelu SPORT na recepci (od 3. 12. 2020).

Cena vstupenky je 150,- 

povinností či vojáky. Co se týče jiné pomo-
ci, pamatoval na nás městský úřad i další li-
dé. Dostali jsme mnoho roušek a čisticích či 
hygienických prostředků. Ale někteří myslí 
i na rozptýlení seniorů. 

Pečovatelskou službu v Kralupech jste 
vedla dlouhou dobu, co Vám bude nejvíc 
chybět? A dala Vám Vaše práce něco?
Rozhodně mi bude chybět kontakt s lidmi, 
který byl s ohledem na náplň mé práce veliký. 

A co mi práce dala? Určitě trpělivost. Člověk 
se musí naučit být trpělivý, protože práce se 
seniory je o řešení jejich problémů, ale i ná-
lad. Vše se však musí zvládnout s úsměvem.

MARTINA IVANOVÁ, REDAKTORKA KZ

Odkaz na Virtuální veletrh škol 
Středočeského kraje: 
http://www.khkstrednicechy.cz/
virtualniveletrh/

FOTOSOUTĚŽ
Nejen pro milovníky historie zde máme há-
danku. Víte o jakou památku se jedná a jaká 
je její spojitost s naším městem? 
Své odpovědi zasílejte do 15. 12. na e-mai-
lovou adresu redakce zpravodaj@mesto-
kralupy.cz nebo korespondenčně na info-

centrum MěÚ Palackého nám. 1, 278 01 
Kralupy nad Vltavou s označením SOUTĚŽ 
KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ. 
Výherci se mohou těšit na knižní ceny a všich-
ni ostatní pak na článek v lednovém čísle KZ, 
který této památce bude věnován.

JINDŘICH HAVLÍK
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S port je pro někoho zábavou, životním 
stylem, ale i zdrojem obživy a profes-

ní seberealizace. I tento velký a významný 
společenský sektor dostal tvrdý direkt, o je-
hož oprávněnosti, smysluplnosti či dokon-
ce nezbytnosti se povedou jistě debaty na 
mnoha úrovních. Oslovili jsme osobnosti 
kralupské sportovní scény, aby nám prozra-
dily, jak současný stav vnímají a jak mu čelí. 

Byla přísná opatření nutná?
Trenérka oddílu juda Katarina Hronová 
vnímá zastavení sportovní činnosti klubu 
jako smutné, ale i jako nutné. Samozřej-
mě se obává, jako většina trenérů, přímých 
negativních dopadů na fyzickou kondici 
svých svěřenců. I přeseda SKI Klubu Kra-
lupy Martin Štěpán st. chápe, že muselo 
k razantním opatřením vlády dojít, protože 
„došlo k totálnímu podcenění epidemiolo-
gické situace ze strany vlády a k její nulové 
reakci. Na začátku zhoršování této situace 
na přelomu srpna a září bylo na základě 
rostoucích čísel jasné, že se nějaké kroky 
udělat musely. Nemyslím si, že amatérské 
sportovní prostředí bylo klíčové pro šíření 
koronaviru, přesto je potřeba chápat, že je 
logičtější zavřít amatérský sport než třeba 
školy či klíčové části ekonomiky. Dopady 

jsou zjevné, děti nesportují a leží u počíta-
čů, výkonnost malých sportovců se nezlep-
šuje, což je vrací o 1–2 roky zpět, a už se 
to nejspíš nikdy ve výkonnosti nedožene.“ 
Vedení hokejového klubu zastoupeného 
Liborem Štajerem vnímá vzniklou situaci 
v podobném duchu: „Podle našeho názoru 
by absolutní uzavření sportovišť podobně 
jako uzavření škol mělo být až zcela kraj-

ním řešením, a to vzhledem k zásadním ne-
gativním zdravotním i sociálním dopadům. 
Připomeňme jen problematiku vzrůstající 
míry obezity napříč dětskou populací, zá-
vislost na elektronické komunikaci apod. 
Na druhé straně je však samozřejmě nutné 
zvažovat zdravotní rizika v době pandemie. 
A to vše by mělo být váženo na lékárnických 
vahách, nikoli odhadováno.“

Kickboxer Luboš Šuda považuje zastave-
ní sportovního života za nesmysl. „Spor-
tem si lidé zlepšují imunitní systém, a co 
si budeme povídat, nejhorší průběhy s ne-
mocí covid-19 mají lidé s nadváhou, vyso-
kým tlakem a dalšími nemocemi, které se 
u sportovců moc nevyskytují. Podle mého 
názoru se v oddílech setkávají stále ty samé 
osoby a určitě by se virus rozšířil maximál-
ně v komunitě daného oddílu, případně fit-
ness centra, kde se taktéž vyskytuje omeze-
ná komunita lidí. Je to podle mne mnohem 
menší riziko, než stovky ,,cizích” lidí, kteří 
se potkávají v supermarketech,“ dodává na-
zlobeně  legenda bojových sportů. Podobný 
názor zastává i volejbalová trenérka Jitka 
Kubištová: „Myslím, že zakázat dětem sport 
na delší dobu není správné řešení z několi-
ka důvodů. Sedí u PC a „tloustnou“, nemají 
kontakt s vrstevníky, chybí jim vnější mo-
tivace, režim. V době dospívání je to pro ně 
asi nejhorší. Muže dojít díky nudě a ztrátě 
režimu postupně až k depresím.“ I kreativ-
ní florbalisté, kteří se jako jedni z mála dí-
ky individuální fyzické přípravě neobávají 
ztráty výkonnosti a pro své svěřence zavedli 
celou řadu online aktivit, včetně hry v pří-
rodě nazvané Vlčí stezka, se prostřednic-
tvím svého manažera Jiřího Cimlera k tvr-
dým vládním restrikcím rovněž kriticky 
vymezili: „Sport obecně je jedna z nejlep-
ších činností na posílení imunity, tudíž nás 
mrzel i zákaz venkovního sportování, které 
si myslím, že mohlo a mělo v nějaké formě 
zůstat zachováno.“ Šéftrenérka krasobrus-
lení Simona Majrychová nese nelibě nespra-

Knokaut rozjeté sezóny sportovců
■  Sportovci doháněli přes léto jarní „pandemický“ výpadek a natěšeni vzhlíželi k podzimu s naivní nadějí, že 
se znovu naplno začnou počítat branky, body a vteřiny. Na začátku třetího říjnového týdnu jsme už všichni, i ti 
nejzarytější optimisté, věděli, že nastává druhý, ve svých důsledcích ještě mnohem tvrdší společenský kolaps.

NEDODRŽOVÁNÍ 
OCHRANNÝCH OPATŘENÍ 
ZE STRANY SPORTOVCŮ
„V rámci běžné kontrolní a obchůzkové činnosti 
a při sledování kamerového systému kontrolují 
strážníci městské policie mimo jiné i dodržování 
opatření vlády a ministerstva zdravotnictví. Stráž-
níci navíc prověřují i podněty od občanů na po-
rušování těchto opatření, z nichž mnohá se týkají 
i sportovců. Jedná se zejména o dodržování maxi-
málního počtu osob v rámci jedné skupiny, zakrytí 
dýchacích cest ochrannými prostředky a využívání 
sportovišť. V případě podezření z porušování ně-
kterého z přijatých opatření jsou vždy přestupci 
hlídkou městské policie poučeni o aktuálně 
platných nařízeních a o důvodech jejich zavedení. 
Pokud nejsou strážníky na místě zjištěny žádné 
přitěžující okolnosti a ze strany přestupců dojde 
k okamžité nápravě protiprávního stavu, jsou 
přestupky řešeny na místě většinou domluvou. 
V případě zjištění přitěžujících okolností, jako 
je například spáchání přestupku opakovaně, 
neuposlechnutí výzvy strážníka či spáchání více 
přestupků, jsou přestupky řešeny strážníky příka-
zem na místě (v případě sportovců se vše vyřešilo 
domluvou), či předávány k projednání příslušným 
správním orgánům.“

LADISLAV VOVES, 

ŘEDITEL MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY N. VLTAVOU
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Vyjádření jednatele Kralupská Sportovní,  
spol. s r.o., ke covidové situaci
„Druhá covidová vlna zasáhla sportoviště na začátku 
rozjetí sezón všech sportovních klubů, jež fungují na 
sportovištích KS. Došlo k okamžitému vyhodnocení 
situace a nastavení provozů k minimalizaci provoz-
ních nákladů provozovatele. Sportovní kluby v rámci 
časových nastaveních (omezeních vlády) trénovaly až 
do úplného uzavření sportovišť. Většina klubů využí-
vala možností v daném čase, pokud to prostor dovolil 
a v rámci omezení MZČR, tak jsme i my možnosti 
klubům ponechali, některým nabídli i provizorní mož-
nosti tréninků. Např. moderní pětiboj v prostorách 
koupaliště, florbal na víceúčelovém hřišti u zimního 
stadionu.

Kluby i provozovatel se museli přizpůsobit již 
podruhé v tomto roce. Sportovní činnost i práce 

na zlepšení výkonností v daném sportu všem spor-
tovcům samozřejmě chybí, proto lidé sport dělají. 
Jediným pozitivem je nemalá úspora v tomto roce na 
nákladech na samotný provoz klubů, ale zase ne pro 
všechny kluby a ne všechny kluby v celkových pěti 
měsících nečinnosti třeba snížily klubové měsíční 
příspěvky. To je na každém, jak se k situaci staví. Pro-
vozovatel na nečinnosti klubů samozřejmě tratí, je to 
naše práce, klubům poskytovat v rámci možností co 
nejlepší služby a samozřejmě celé veřejnosti, ať se 
jedná o bazén, kluziště nebo jiné sportoviště.

Jsou sportoviště, která ekonomicky tato situace 
výrazně nezasáhne (koupaliště, víceúčelové hřiště 
i víceúčelová hala) a jiné, jako je bazén, zimní sta-
dion, sportovní hala, mají i nadále svoje provozní 

náklady, které se musí stále platit, samozřejmě za-
městnanci Kralupské sportovní.

Zásadně nám pomohl majitel společnosti a spor-
tovišť Město Kralupy nad Vltavou a  jejich zastupitelé 
dorovnávací provozní dotací do konce roku 2020 
a nastavení antiviru pro firmy od vlády ČR. Z vlastních 
příjmů máme aktuálně slušný příjem z ubytovací čás-
ti a prodeje energií z KJ, ale to by samostatně k cho-
du firmy nestačilo.

Sportoviště držíme v co nejekonomičtějším reži-
mu, ale tak, abychom mohli druhý den sportoviště 
v Kralupech pro širokou veřejnost otevřít. Čekáme jen 
na tuto možnost, až přijde.“

VLADIMÍR LÁNSKÝ, 
JEDNATEL SPOLEČNOSTI

vedlivý přístup, který z chaotických opatře-
ní vyplynul: „Pokud byl celkový zákaz pro 
všechny sportovce, tak to člověk bral, ano, 
to chápeme. Ale když povolili profesionál-
ním sportovcům tréninky, zápasy (např. fot-
bal, hokej) s odůvodněním, že je to živí, tak 
to už se mi nelíbilo, protože je tu spoustu 
jiných profesí, jež jsou z mého pohledu da-
leko důležitější, a ti tu možnost nedosta-
li.“ Simona Majrychová se dále obává, že 
zastavení mládežnického sportu může být 

pro kluby skoro až likvidační, a to z důvodu 
ztráty motivace dětských sportovců. I naru-
šení náročného rytmu pro rodiče se může 
podepsat na ztrátě členské základny. „A až 
toto „smutné“ období pomine, jsem sama 
zvědavá, kolik dětí i rodičů opět naskočí do 
toho každodenního a mnohdy únavného ko-
lotoče. No a tou nejpodstatnější částí, jestli 
se nám děti vrátí, je, zdali rodiče neztratí  
práci a budou schopni vše finančně zvlád-
nout,“ dodává Majrychová. Obavu o nej-
bližší budoucnost vyjádřili i fotbalisté, jme-
novitě člen výkonného výboru FK Čechie 
Kralupy Jan Jirák: „Každé neplánované 
přerušení soutěží i tréninků má negativní 
vliv na výkonnost, ale také na zdraví hráčů. 
Až se soutěže zase rozběhnou, nebudou mít 
natrénováno a bude docházet ke zraněním. 
Navíc, na jakých terénech se bude hrát...“ 
Uzavření sportovišť se nelíbí ani komunitě 
gladiátorů. „Jsme všichni zdrceni, že nám 
bylo kvůli opatřením vlády znovu uzavře-
no sportoviště, kde téměř denně probíha-
ly tréninky Gladiatorů. I přes to, že došlo 
k uzavření haly, zůstáváme i nadále činní,“ 
reagoval k probíranému tématu předseda 
klubu Gladiator Training z.s. Lukáš Ham-
za. Stanovisko člena výboru kralupského 
ragbyového klubu Adama Hájka výstižně 
shrnuje pocity většiny respondentů: „Zasta-
vení sportovního života a dění je dle mého 
názoru přesný opak toho, co lidé potřebu-
jí. Místo toho, aby zvyšovali svoji imunitu 
pohybem na čerstvém vzduchu a posilová-
ním fyzické kondice, ztrácí vše, co dopo-
sud vybudovali. Pro činnost oddílu ragby 
měl konečný tvrdý zákaz fatální důsledky. 
Veškerá sportovní aktivita byla zastavena. 
Sportoviště, přestože je to podstatně větší 
přírodní travnatá plocha než většina parků, 
zcela osiřelo. Celá tato nešťastná situace 
bude mít velký dopad napříč všemi spor-
tovními odvětvími. Celé mladé generace 

sportovců budou dohánět obrovské herní 
a tréninkové manko. Nezbývá než věřit, že 
jej doženou. A co je horší, při pohledu na za-
stavení veškerého amatérského, zájmového 
a komunitního sportu tady budeme mít celé 
generace mladých lidí s poklesem fyzické 
zdatnosti, hybnosti, s čímž bude souviset 
i pokles jejich imunity.“

JINDŘICH KOHM

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Osm rozhovorů najdete na webu KZ
Rozhovory s jedenácti osobnostmi kralupského 
sportu najdete na webových stránkách www.kra-
luspkyzpravodaj.cz. Současnou situaci ze svých 
specifických pozic hodnotí:  

Katarina Hronová, trenérka juda; Luboš Šuda, tre-
nér Pittbul gym Kralupy; Jitka Kubištová, trenérka 
volejbalu; Jiří Cimler, manažer florbalového klu-
bu; Libor Štajer, člen vedení hokejového klubu; Si-
mona Majrychová, šéftrenérka krasobruslení; Mar-
tin Štěpán st., předseda lyžařského klubu; Pavel 
Langmaier, vedoucí mládeže šachového klubu; Lu-
káš Hamza, předseda klubu Gladiator Training, 
Adam Hájek, člen vedení ragbyového klubu a Jan 
Jirák, člen vedení fotbalového klubu FK Čechie.Fotbalisté Čechie využili sportovní stop stav  

k rekonstrukci kabin.
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V říjnu se uzavřela téměř všechna škol-
ská zařízení v Česku. Opakovala se tak 

situace, kterou žáci, rodiče a pedagogové 
zažili už na jaře tohoto roku. Stejná, přesto 
jiná. Uzavření škol nebylo pro mnohé pře-
kvapením. Školy se stihly na druhou vlnu 
distanční výuky lépe připravit. Vyměnily 
si poznatky s jinými školami, stihly pro-
školit své zaměstnance na používání on-
line nástrojů, vyladily detaily s rodiči i žá-
ky, nakoupily novou počítačovou techniku. 
„Podzimní distanční výuka se na naší škole 
značně změnila. Je kvalitnější ze strany jak 
pedagogů, tak i žáků,“ potvrzuje Martin 
Luksík, ředitel ZŠ Václava Havla. Ukázalo 
se, že kralupští učitelé se technologických 
nástrojů a výzev nebojí. Osobní přítomnost 
žáků při výuce plně nahradit nelze, přesto 
kantoři udělali všechno pro to, aby svým 
žákům předali co nejvíce vědomostí. 

 Jednotlivé kralupské školy svou výuku 
sjednotily, a to většinou využitím některé 
z dostupných platforem – převážně Micro-
soft Teams nebo Google Suite for Educati-
on. „Podařilo se nám připojit celou školu 
do společného online prostoru. Vedle již 
zaběhnuté platformy Škola OnLine jsme 
začali používat i Microsoft Teams,“ uved-
la Dagmar Kuzníková, ředitelka ZŠ a MŠ 

Třebízského. Žáci se začali v různém roz-
sahu pravidelně potkávat při online hodi-
nách. Ti starší se v netradičním prostřední 
ihned zorientovali, u mladších, především 
prvňáčků a druháčků, sehráli velkou roli 
rodiče, kteří se stali prodlouženou rukou 
učitelů. Právě práce s těmi nejmladšími 
školáky byla pro školy oříškem. „První tří-
da je stěžejním základem pro další roky 
vzdělávání. O kousek toho nejlepšího by-
li prvňáčci kvůli uzavření škol ochuzeni. 
Všichni se ale moc snažili a pracovali dle 
svých možností,“ konstatovala Mgr. Ivana 
Šulová, ředitelka ZŠ 28. října. Školy hleda-
ly nejrůznější cesty, jak nejmladším ško-
lákům nesnadnou situaci ulehčit. Napří-
klad ZŠ Generála Klapálka našla pomoc 
v projektu Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy, díky kterému získala do svých řad 
studentku pedagogiky, jež zdarma doučo-
vala žáky prvního stupně.

 Zajistit co nejkvalitnější výuku byl pro 
ředitele škol úkol číslo jedna. Nebyl to však 
jediný problém, který bylo potřeba řešit. 
Aby se někteří žáci mohli vůbec do výu-
ky zapojit, bylo nutné zajistit jim fungu-
jící technické vybavení. „Kdo se potýkal 
s nedostatkem techniky, byl mu zapůjčen 
školní tablet nebo notebook. V některých 

rodinách jsme řešili také nedostatek dat. 
Zažádali jsme proto u společnosti T-Mo- 
bile a obratem dostali pro naše žáky ně-
kolik SIM karet,“ vysvětluje Ing. Michaela 
Gleichová, ředitelka ZŠ Generála Klapálka. 

 Pro studenty středních škol je zvládnu-
tí distanční výuky o poznání jednodušší. 
Studenti umí využívat předností techniky 
i samostatně pracovat. I přesto ředitel DG 
a SOŠE Andrej Plecháček připouští, že „ne-
jen studenti, ale i pedagogové tráví sezením 
u počítače více času než je zdrávo. Všichni 
se těšíme, až se situace normalizuje.“ 

 SOŠ a SOU Kralupy se během distanční 
výuky zaměřila především na teoretickou 
přípravu žáků k pozdějším praktickým čin-
nostem. „Rodiče by nám asi nepoděkovali, 
kdyby se jejich kuchyně proměnila v che-
mickou laboratoř, nebo ložnice na zámeč-
nickou dílnu,“ konstatuje Dagmar Binková, 
ředitelka SOŠ a SOU v Kralupech. Výuka 
se tedy omezuje hlavně na úkoly typu vá-
žení, kreslení technických výkresů, pří-
padně úpravy různých elektrických sché-
mat. 

 Listopad přinesl školám naději na svět-
lejší zítřky. Lavice se postupně začaly pl-
nit žáky a na chodbách je opět živo. Noše-
ní roušek během vyučování si popularitu 
nezískalo, přesto se žáci i učitelé shodují 
na tom, že jsou rádi, že se můžou znovu 
setkávat osobně. Všichni doufají, že zby-
tek školního roku proběhne už v tradičním 
režimu. Distanční vzdělávání sice většině 
rodin nevyhovovalo, mnoho z nich si však 
z této nepříznivé doby odneslo i cenné zku-
šenosti a nové dovednosti. Pedagogům, dě-
tem i rodičům patří velké díky za nekoneč-
nou trpělivost a píli, kterou během tohoto 
podzimu prokázali.

LUCIE BAVOROVÁ, 

REDAKTORKA KZ

Online výuka 
OČIMA ŽÁKŮ… 

Tereza, 6. ročník, ZŠ Gen. Klapálka
Musím přiznat, že mně distanční výuka ne-
vyhovuje. Raději chodím do školy, protože 
si myslím, že se tam naučíme více. Asi po-
třebuji stálý režim. Při domácí výuce úkoly 
splním, ale zapomínám je odeslat. Výhoda 

„Paní učitelko, sekáte se!“
Výuka kralupských škol se přesunula do online prostředí

■  Prezentace, kvíz, kartičky s obrázky, video na zpestření. Všechno je připravené. Mikrofon a kamera fungují. 
Vypadá to, že i internetové připojení dnes bude spolupracovat. Jdeme na to… Tak vypadá rutina učitele v době 
nouzového stavu.

Hodina angličtiny v prázdné 
učebně, přesto s celou třídou
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je, že v tuto chvíli nemusím nosit těžkou 
tašku. Moc si přeji, aby se vše vrátilo k nor-
mální docházce. 

Anežka, kvinta, 
Dvořákovo gymnázium
Největší problém pro mě představuje menší 
kontakt se spolužáky. Také online hodiny 
zdaleka nejsou tak zajímavé, jako jsou ty 
prezenční. Líbí se mi, že si můžu organi-
zovat svůj čas, jak potřebuji, a nejsem tolik 
vázaná na rozvrh. Občas se vyučujícím po-
vede nějaké skutečně zajímavé zadání, kte-
ré bychom ve škole možná nedostali (pře-
ložit do španělštiny svůj oblíbený recept, 
udělat úvodní video k Noci vědců nebo vy-
robit masku z věcí, které máme doma). Za 
dobu domácí výuky jsem se hodně procvi-
čila v dohledávání a ověřování informací 
a zlepšila v práci s počítačem. Co je nejdů-
ležitější, došlo mi, že lidé kolem mě jsou 
důležití a že mám školu vlastně ráda. 

Vali, 4. ročník, SOŠ a SOU
Na distanční výuce mi připadá fajn, že má-
me šanci ověřit si svoje schopnosti s techni-
kou. To, co mi na ní vadí nejvíc, je samozřej-
mě absence praktické výuky, kterou bude 
problematické dohnat.

…A UČITELŮ

Martin Šulc, ZŠ Třebízského
Snažím se kombinovat distanční a online 
výuku, občas využívám streamy. Je to ná-
ročnější než běžná výuka, především na  
organizaci času a orientaci. Do online výu-
ky se zapojují všichni žáci a většina jich plní 
i všechny zadané úkoly. Děti jsou ve svém 
domácím prostředí otevřenější, méně se 
bojí chyb, více si věří. S rodiči se mi větši-
nou spolupracuje dobře, jsme v pravidel-
ném spojení přes školní informační kanály.

Radana Pražienková, 
ZŠ Václava Havla
Vyučuji jak online, tak distančně, kdy žáci 
dostávají samostatnou práci, nebo různé 
kvízy. U této formy výuky mi chybí hlavně 
kontakt s žáky, jejich okamžité reakce. Žáky 
se snažím při online výuce hodně povzbu-
zovat, samostatnou práci hodnotím indivi-
duálním slovním hodnocením. Převažují 
hlavně pochvaly. Děti mohou využít i in-
dividuálních online konzultací nebo se se 
mnou poradit na chatu. Do online výuky se 
mi kromě jedné žákyně, která nemá k dis-
pozici připojení k internetu, aktivně zapoju-
jí všechny děti. Žákyně, jež s námi nemůže 
být online, si materiály k výuce vyzvedává 
ve škole. Zapojení rodičů do distanční vý-
uky je různé. Někteří pravidelně sledují on-
line hodiny, občas v dobré víře dětem napo-

vídají, upozorňují na chyby. Všechny situace 
řeším individuálně, tolerantně.

Lenka Janďourková, 
SOŠ a SOU v Kralupech n. Vltavou
Vedle online výuky se distanční výuku 
snažím obohatit i o zajímavá videa, fotky 
vztahující se k danému probíranému té-
matu. Oproti prezenční výuce je distanční 
výuka časově náročnější, zejména na pří-
pravu struktury online hodiny a na přípra-
vu vhodných učebních podpůrných textů. 
Myslím si, že učení „z očí do očí notebooku“ 
nikdy plně nenahradí výuku ve třídě. Nej-
obtížnější je pro mě výuka odborného vý-
cviku v laboratořích. S prvním ročníkem 
jsme vše vyřešili „domácí“ laboratoří, další 
laboratorní práce jsou však prakticky ne-
proveditelné.

…A RODIČŮ

Lucie Šlemrová
Mám své děti v sedmém a devátém roční-
ku. Co se týká distanční výuky, u každého ji 
vnímám jinak. Syn, který je v sedmé třídě, 
to zvládá dobře. Myslím, že se naučil dí-
ky tomuto způsobu výuky lépe orientovat, 
hledat informace na internetu. U dcery je 
problém, že by potřebovala být v osobním 
kontaktu s učitelem, protože se připravuje 
na přijímací zkoušky. Oběma dětem chybí 
sociální kontakt, chtěly by se co nejdříve 
do školy vrátit. 

Lucie Hacmacová
Kvituji online výuku, jelikož má z mého 
pohledu několik výhod oproti klasické di-
stanční výuce. Děti jsou v kontaktu nejen 
s paní učitelkou, ale i se spolužáky. Kon-
takty dětem velmi chybí. Tento způsob 
potkávání sice není ideální, avšak v rámci 
možností vítaný. Žáci nemusí vypracovávat 
takové množství úkolů jako na jaře díky to-
mu, že se potkávají v rámci Teams a mohou 
s paní učitelkou probrat látku a získat zpět-
nou vazbu. Pozitivem také je, že se žáci učí 
více samostatnosti. Na druhou stranu je to 
pro ně nové prostředí, tak bychom uvítali 
na prvním stupni více shovívavosti. Je však 
potřeba říci, že distanční výuka nemůže 
klasickou výuku nahradit a je potřeba, aby 
děti co nejdříve nastoupily do školy, i kdy-
by to mělo být za ne ideálních podmínek.

ZUŠ navázala na osvědčený 
způsob výuky „na dálku“.  
Do výuky se zapojili i rodiče.
ZUŠ patřila v Kralupech i okolí mezi první 
školy, které na jaře začaly praktikovat on-
line výuku. Po říjnovém uzavření školy tak 
hned učitelé navázali na získané zkušenos-
ti z předchozího období. Výuka probíhala 

především prostřednictvím aplikací Goo-
gle Meet, Google Classroom a WhatsApp. 
Kromě poskytování výuky samé učitelé 
připravovali a zasílali žákům notové ma-
teriály a hudební doprovody pro nástrojo-
vou souhru, společně s nimi pak nacvičili 
a uskutečnili několik rozhlasových přeno-
sů, virtuálních koncertů a výstav. Do výuky 
se podařilo zapojit i mnoho rodičů, kteří 
„oprášili“ své hudební nástroje. Společně 
pak se svými dětmi zúročili v různých se-
skupeních dovednosti z dob svých studií. 
I přes skutečnost, že výuka „na dálku“ má 
mnohé zápory a nedostatky, podařilo se 
škole zvýšeným úsilím pedagogů i rodičů 
zájem dětí o umělecké vzdělávání udržet.

LUBOŠ HARAZIN, 

ŘEDITEL ZUŠ

Jak se s dobou, která 
nepřeje osobnímu setkávání, 
vypořádaly zájmové útvary?
V některých případech nahrazujeme tra-
diční setkávání na kroužcích výukou on-
line. Problémem je, že ne u všech kurzů je 
to možné. Zároveň ne všichni klienti tako-
vou náhradu lekcí akceptují. Pro nás je to 
ale v tuto chvíli jediná možnost. Doufáme, 
že se opatření uvolní co nejdříve a my bu-
deme moci navázat tam, kde jsme skončili. 
Snažíme se zůstat pozitivní, tedy pozitivní 
v mysli. 

EVA KLESOVÁ,

AZ CENTRUM

Už jarní uzavření provozu nás dotlačilo 
k tomu, abychom výuku přesunuli do re-
žimu online. Na začátku podzimu jsme tak 
měli vše natrénované, jen jsme vychytali 
pár nedostatků. Děti jsou při online výuce 
skvělé. Výborní jsou i rodiče, a to hlavně 
našich nejmenších žáčků, kteří  to vzali jako 
příležitost dělat angličtinu se svými dětmi. 
To, aby se angličtina stala běžnou součástí 
rodin, byl vždy náš sen. Jedině tak se roz-
mluví nejen děti, ale i rodiče.

PLAYGROUND ENGLISH, 

KAROLÍNA SHIPSTEAD

U mnohých zájmových útvarů není dis-
tanční vzdělávání uskutečnitelné. Přesto 
se snažíme, aby nabídka aktivit a námětů 
byla v době uzavření DDM pestrá. Peda-
gogové zájmových útvarů připravují různě 
zaměřená videa a náměty jednotlivých čin-
ností, které posíláme e-mailem rodičům. 
Děti je tak mohou kdykoli využít. Připra-
vujeme i soutěže a akce, při kterých není 
nutný přímý kontakt s dětmi. Doufáme, 
že tato zvláštní doba brzy pomine a rodiče 
i děti nám i nadále zachovají svou přízeň. 

MGR. KATEŘINA VIKTOROVÁ,

 DDM
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 2. 11. 2020 

Z důvodu zhoršující se situace ohledně 
onemocnění covid-19 a s tím navazujících 
opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem 
na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, 
respektive uzavřením školských zařízení, 
zákazem vycházení v době od 21:00 do 5:00 
hod., dochází k omezení veřejné dopravy ve 
Středočeském kraji a v hlavním městě Praze.

 3. 11. 2020 

Koronavirus na Mělnicku: 

Celkem případů od začátku epidemie 3086

Nemocní 2112

Vyléčení 974

Zemřelí 14

Nemocní ORP Kralupy nad Vltavou ............. 389  
Počet hospitalizovaných (Kralupy a okolí) ........8

 8. 11. 2020

Koronavirus na Mělnicku:

Celkem případů od začátku epidemie 3410

Nemocní 2395

Vyléčení 981

Zemřelí 14

Nemocní ORP Kralupy nad Vltavou ..............317  
Počet hospitalizovaných (Kralupy a okolí) ..... 12

 16. 11. 2020

Koronavirus na Mělnicku:

Celkem případů od začátku epidemie 3884

Nemocní 2794

Vyléčení 1050

Zemřelí 36

Nemocní ORP Kralupy nad Vltavou ............. 265  
Počet hospitalizovaných (Kralupy a okolí) ..... 12

 18. 11. 2020

Počet nakažených v ORP Kralupy n. Vlt. ������233
Počet hospitalizovaných z Kralup n. Vlt. .........14

} Byla zahájena výuka na základních školách 
(první a druhé ročníky)�

} Povinné nošení ochrany úst a nosu platí pro 
venkovní prostory na území obcí, pokud bude 
člověk blíže než dva metry k jinému� Výjimku 
mají členové jedné domácnosti nebo lidé při 
sportování�

} Mít roušku je povinné i ve všech vnitřních 
prostorech staveb mimo bydliště nebo místo 
ubytování�
Roušky jsou povinné také ve vozech veřejné do-
pravy i na zastávkách, nástupištích, v přístřeš-
cích a čekárnách.

} Platí omezení pohybu a setkávání, v časech 
od 5:00 do 20:59 hod�, například cesty do 
práce, za rodinou a blízkými, na nákup potra-
vin či léků, k lékaři, k zajištění péče o děti či 
zvířata, vyřízení neodkladné úřední záležitosti, 
výkon vybraných povolání, účast na svatbě či 
pohřbu (nejvýše 10 osob), návštěva hřbitova 
nebo vycestování z Česka. Možná je také cesta 
do přírody a parků nebo na chatu či chalupu. 
Povoleno je setkávání nejvýše dvou lidí, pokud 
nejsou ze stejné domácnosti nebo nejde o vý-
kon práce.

} Od 21:00 do 4:59 platí zákaz vycházení, vý-
jimkou jsou cesty do zaměstnání a zpět, návrat 
z obchodu (zavírají ve 21:00), výkon povolání, 
neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví 

a majetku, venčení psů ve vzdálenosti do 500 
metrů od bydliště.

} V obchodech platí omezení počtu nakupu-
jících� Jeden člověk pro sebe musí mít prostor 
15 metrů čtverečních. Otevírací doba obchodů 
se prodlouží do 21:00 hod.

} Zcela zakázána jsou kulturní představení 
(divadla, kina apod.), veletrhy, kongresy, poutě, 
zavřená jsou vnitřní sportoviště (posilovny, fit-
ness centra, vnitřní bazény či koupaliště apod.), 
zoologické zahrady, muzea, galerie, hrady 
a zámky.

} Lidé mohou pobývat na veřejně přístupných 
místech nejvýše v počtu dvou osob s výjimkou 
členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměst-
nání nebo dětí a žáků ve škole, ti by však měli 
dodržovat rozestupy.

 25. 11. 2020
Do škol se vrací čtvrté ročníky (maturanti), 
a to v pracovních skupinách do dvaceti žáků. 
Rovněž začíná fungovat individuální výuka na 
školách uměleckých.

 30. 11. 2020
Do škol se vrací i žáci ostatních ročníků základ-
ních škol. Výuka u žáků druhého stupně začíná 
probíhat v turnusech, které se budou vždy po 
týdnu střídat.

KORONAVIRUS
nejen v KRALUPECH

2. 11. – 30. 11. statistiky, vládní opatření, informace z Města
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Na to, jak vzniká rekonstrukce miko-
vického zámku, jsme se zeptali přímo 

autora Františka Podzimka, který aktuálně 
dokončil 3D model. 

Jak vzniká takový trojrozměrný model 
a kolik si vyžádá času?
Pokud se bavíme o samotném modelování 
tak dost záleží na velikosti modelu. V prů-
měru se dá říci, že takový model zabere mezi 
10–60 hodinami. Velkou část však zabere 
sběr informací a studium podkladů. To bývá 
mnohem náročnější. Obzvlášť u zámků ja-
kým byl ten mikovický. Zde sice byl podrob-
ný popis, ale pouze jedno vyobrazení, které 
naopak mnoho otázek přineslo. Zámek byl 
zachycen jen zepředu, a tak se zbylá křídla 
musela domodelovat podle půdorysu, po-
pisu J. Nádvorníka a dispozic podobných 
staveb. Byla proto nutná i vlastní invence, 
jež vychází z mých mnohaletých zkušeností 
při tvorbě obdobných rekonstrukcí. Některé 
části se musejí domyslet, odvodit… Odbor-
ný kritický komentář mi poskytl také ředi-
tel kralupského muzea PaedDr. Jan Racek.

A pokud se nebavíme pouze o modelování, 
co jiného Vám zabírá čas?
Každé místo vyžaduje průzkum, od osobní 
návštěvy, přes shánění textových i mapo-
vých podkladů, po rozebírání podoby ob-

Na městském úřadě byla od poloviny listopadu 
na čtrnáct dní vyvěšena arménská vlajka jako 

projev solidarity ke konfliktu v Arménii a v Náhorním 
Karabachu.

Dlouholeté spory mezi Ázerbájdžánem a Arménií 
o území Náhorního Karabachu vygradovaly na pod-
zim tohoto roku. Tvrdé boje začaly 27. září a trvaly 
necelé dva měsíce. Protože v Kralupech nad Vltavou 
žije výrazná arménská komunita, rozhodlo se  vedení 
města, že ji tímto solidární gestem podpoří. 

Hmotová rekonstrukce 
mikovického zámku

ROZHOVOR s... Františkem Podzimkem, autorem 3D modelu

Dva odlišné pohledy do dílny programátorů 
a jejich simulace zámeckého areálu

www.hmotove-rekonstrukce.cz

Projev úcty padlým

jektu s dalšími historiky, kronikáři, arche-
ology a jinými odborníky. Takový výzkum 
zabírá i měsíce tvrdé práce.

Kolik Vám zatím zabral zámek Mikovice?
Opět svoji odpověď rozdělím. Modelování 
má na kontě něco přes 30 hodin. Výzkum 
a studium podkladů mnohem déle.

Je takové modelování finančně náročné. 
Kolik si za práci říkáte?
Takovéto práci se člověk musí věnovat z lásky 
k historii. To nelze dělat čistě pro peníze. Já 
sám na tomto projektu pracoval zdarma. Mo-
delování a bádání mne baví a radost, kterou 
udělám lidem, je pro mne daleko důležitější.

Cílem celého projektu je vytvořit fyzic-
ký model zámeckého areálu, který by byl 
umístěný v blízkosti původního místa a li-
dé si tak mohli představit, jak lokalita před 
staletími vypadala. V současnosti se při-
pravuje tisk na 3D tiskárně, který je rea-
lizován ve spolupráci s kralupským DDM 
a tamním pedagogem výpočetní techni-
ky p. Karlem Jandou. Na okamžik, kdy se 
model zámku objeví v blízkosti mikovické 
cyklostezky, si sice ještě nějaký čas počká-
me, ale již nyní má podporu městské rady.

JINDŘICH HAVLÍK
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střípky z linky 156 � 
u 7. 10. v 18:30 přijala DS MP žádost OO PČR 
o součinnost v ul. U Dýhárny, kde se měl nacházet 
muž podezřelý z řízení vozidla pod vlivem alkoholu 
nebo návykových látek. K vozidlu se po příjezdu 
hlídky dostavil muž, který nasedl do vozidla 
a snažil se z místa odjet. Hlídka vozidlo za použití 
VRZ zastavila. Muž se hlídce MP přiznal, že 
vozidlo řídil pod vlivem alkoholu, a to i před jejich 
příjezdem. Provedená orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu byla pozitivní, 
s výsledkem přes 2 promile. Následně se na místo 
dostavila hlídka OO PČR, jež si celou věc převzala 
k dalšímu šetření. Hlídkou MP byl po celou dobu 
zákroku pořizován videozáznam, který byl následně 
předán OO PČR. 

u 12. 10. v 00:07 bylo na l. 156 oznámeno 
neoprávněné vniknutí do budovy casina v ul. 
Sokolská. Oznamovatelka uvedla, že byla 
upozorněna alarmem a zhlédnutím kamerového 
systému zjistila pohyb neznámého muže ve 
vnitřních prostorech herny. Hlídka po příjezdu na 
místo spatřila muže odpovídajícího popisu, jenž 
se nacházel u zadních dveří budovy a v rukou držel 
monitor a dvě peněženky. Dveře a mříže vykazovaly 

známky násilného vniknutí. Muž jevil známky 
požití alkoholu nebo návykové látky. S hlídkou 
spolupracoval, na výzvu věci odložil a předložil 
doklady totožnosti. Na místo se dostavila hlídka OO 
PČR, která si následně celou věc na místě převzala 
k dalšímu šetření. 

u 19. 10. v 17:45 na l. 156 oznámil průvodčí ČD, 
že ve vlaku směřujícím do Kralup cestuje muž, který 
je v silně podnapilém stavu a má u sebe kočárek 
s dítětem. Muž souhlasil s provedením orientační 
dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu 
v dechu, tu však nebyl schopen ani po několikátém 
pokusu zdárně dokončit. Na místo byla přivolána 
pracovnice OSPOD. Dále byl prostřednictvím OO 
PČR zjištěn telefonický kontakt na rodinného 
příslušníka, jenž se neprodleně dostavil na místo 
a oba si převzal s tím, že se o ně postará. Pracovnice 
OSPOD si celou věc převzala k dalšímu šetření. 
Jelikož se muž dopustil přestupků neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby, kouření na místě a zdržováním 
se pod vlivem alkoholu v místech, kde je to 
zákonem zakázáno, byla celá věc postoupena na 
MěÚ k dalšímu šetření.

u 23. 10. v 19:46 prostřednictvím MKDS byly v ul. 

Žižkova v blízkosti lékárny spatřeny tři osoby, jež 
nedodržovaly nařízení MV ČR a porušovaly OZV tím, 
že popíjeli alkohol na místě, kde je to vyhláškou 
zakázáno. Jedna z těchto osob se po provedení 
lustrace na OO PČR prokázala jako osoba v pátrání 
z důvodu nenastoupení do VTOS. Přestupky pak 
byly spolu se záznamem s MKDS postoupeny na 
MěÚ k dalšímu šetření. 

DS – Dozorčí služba
MP – Městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
ČD – České dráhy
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
OZV – Obecně závazná vyhláška
MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
VTOS – Výkon trestu odnětí svobody
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
MěÚ – Městský úřad
VRZ - Výstražné rozhlasové zařízení (výstražné 
světelné a zvukové zařízení)

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

Aktuální informace naleznete na  
www.mdcr.cz.

M inisterstvo dopravy se domluvilo 
s Ministerstvem vnitra na toleran-

ci neplatných řidičských průkazů v rámci 
nouzového stavu na území České republi-
ky. Lidé s propadlým průkazem tak mohou 
dál řídit, na doklad se hledí jako na platný 
a nehrozí žádné pokuty. Ministerstvo navíc 
jedná s Evropskou komisí o návrhu pro-
dloužení platnosti propadlých řidičských 
průkazů do 31. 3. 2021.

 

Informace o výměně 
řidičských průkazů
} Pokud vám propadl řidičský průkaz, ne-
musíte si jej měnit pro cesty po České re-
publice.
} Pokud nový doklad potřebujete, využívej-
te prosím rezervační systémy úřadů.
} O řidičský průkaz lze zažádat až 3 mě-
síce dopředu.
} O řidičský průkaz lze zažádat na kterém-
koli ORP, jejich mapu naleznete na webu 
Ministerstva dopravy.
} O konci platnosti dokladu se můžou ob-
čané nechat nově informovat prostřednic-
tvím Portálu občana.
} K výměně je nutné donést platný doklad 
totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při 
podání žádosti již žadatel nepředkládá 

papírovou fotografii, úředníci pořídí digi-
tální na místě, nebo stáhnou aktuální fo-
tografii z registrů vedených ministerstvem 
vnitra.
} Pokud řidič požádá o vydání dokladu do 5 
pracovních dnů, bude ho výměna stát 700 
korun. Standardní výměna je zdarma; zá-
konná lhůta je do 20 dnů, zpravidla do 14 
dnů je doklad vyroben. 

Michaela Votrubová, registr ři-
dičů na MěÚ Kralupy nad Vltavou: 
„V současné době je zdvojnásobena kapa-
cita objednávkového systému (po 15 min.) 
a k vyřízení jakéhokoli požadavku je nutné 
se objednat online na webových stránkách 
města Kralupy nad Vltavou. Denně takto 
odbavíme cca 45 osob.“ 

rozpis svozu 
mobilního odpadu

� 

Po: Lobeček – tenisové kurty .........14:00 – 14:50 
 Lobeček – nábř. J. Holuba ........15:00 – 15:50 

Út: Lobeček – ulice Máchova .........14:00 – 14:50
  Poděbradova ul. ......................15:00 – 15:50
  Sídl. U Cukrovaru (hala) ...........15:20 – 16:00
  Hostibejk .................................15:20 – 16:00
  Lobeč – Purkyňovo nám. ..........16:05 – 16:40

St: U Gymnázia .............................14:00 – 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 – 15:50

Čt: Lidové nám.  ............................14:00 – 14:50 
 Mlýnská ul. ..............................15:00 – 15:50

Pá: Minice – požární zbrojnice ........14:00 – 14:50
 Zeměchy ..................................15:00 – 15:50

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
 07. 12. – 11. 12. bioodpad
 (pouze za příznivého počasí)

 rozměrný odpad z domácností
 - pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje
 - železo + ostatní kovy

ODPAD SE SVÁŽÍ DLE 
ROZPISU 2x V MĚSÍCI 
MOBILNÍM SVOZEM 

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

Platnost řidičáků se v nouzovém 
stavu prodlužuje

Za období od 1. 10. 2020 do 10. 11. 2020 bylo na-
bráno 690 žádostí o řidičský průkaz, z toho 227  
mimo ORP Kralupy – rozvolněná místní  
příslušnost. Za stejné období 
bylo vydáno 478 řidič-
ských průka-
zů.
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Spalovací zařízení je „stroj“, o který se 
musíme starat, nejlépe pracuje při jme-

novitých podmínkách. Pokud jsou kotel 
a spalinová cesta čisté a udržované a v kot-
li spalujeme určené palivo za optimálních 
podmínek, mohou být reálné parametry 
kotle rozumně blízké hodnotám uvedeným 
na štítku kotle (to jsou hodnoty naměře-
né při ideálních podmínkách ve zkušeb-
ní laboratoři před uvedením zařízení na 
trh). Zanedbaná údržba kotle a spalinových 
cest může výrazně zhoršit kvalitu spalování 
a předávání tepla ze spalin do topné vody. 
Proto je nutné v pravidelných intervalech 
čistit spalovací komoru, hořák nebo rošt, 
přívody spalovacího vzduchu, teplosměnné 
plochy výměníku a spalinovou cestu.

Spalinové cesty slouží k bezpečnému od-
vodu spalin. Zanedbaná údržba spalinové 
cesty (kouřovodu a komínu) může nega-
tivně ovlivnit bezpečnost provozu. Špatně 
vyčištěný komín může také způsobit požár. 
Saze a dehet nanesený na stěnách spalino-
vých cest jsou hořlavé látky a při nevhodné 
obsluze spalovacího zařízení a vysoké tep-
lotě spalin může nastat situace, že tento ná-
nos začne hořet a celý komín postupně vy-
hoří. Saze sice nelze zapálit snadno, avšak 
při vznícení hoří velmi intenzivně a dosa-
hují až 1000 °C. Vývinem vysokých tep-
lot může kromě oteplení komína dojít i ke 
vznícení hořlavých materiálů umístěných 
v jeho blízkosti a následně k požáru celého 
domu. Pokud dojde k požáru komína, platí 
pravidlo, že požár se nesmí hasit vodou. Vo-
da vytvoří v komíně vlivem vysoké teploty 
páru, a protože v omezeném prostoru ko-
mína nemá možnost uniknout, může dojít 
k výbuchu a popraskání zdiva. Pro hašení 
hořících sazí v komínu se nejčastěji používá 
inertní materiál – suchý písek.

Každý, kdo doma topí tuhými palivy, mů-
že zásadně ovlivnit, co jde z jeho komína, 
a správná pravidelná údržba spalovacího 
zařízení a spalinové cesty je jedním ze zá-
kladních předpokladů bezproblémového 
provozu.

■  Každé spalování tuhých paliv vždy 
produkuje znečišťující látky. Jejich množství 
je ale možné výrazně ovlivnit. Pokud se 
dobře nastaví všechny důležité parametry, 
bude váš komín vypouštět mnohem méně 
škodlivin. Jaké parametry to jsou, to nám 
řekne náš komiksový hrdina Smokeman ve 
třetí části komiksového seriálu vytvořeným 
akreditovanou zkušebnou spalovacích 
zařízení Výzkumného energetického centra 
(VEC) při VŠB – TU Ostrava.
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Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do projektu Splněná přání, jehož cílem bylo zpříjemnit vánoční svátky 
seniorům v domech s pečovatelskou službou a nemocničnímu oddělení LDN v Kralupech nad Vltavou. Senioři prostřed-
nictvím dobrovolníků obdrží spoustu dárků, přičemž zájem o tuto akci překvapil nejen samotné organizátory. „Ihned po 
uveřejnění informace na webu města se nám přihlásil velký počet zájemců, což nás velmi mile překvapilo. Právě díky 
ochotě místních lidí budou mít senioři vánoční svátky o to příjemnější,“ uvedla Lenka Císlerová, koordinátorka projektu za 
město Kralupy nad Vltavou, které se na jednotlivých aktivitách podílelo ve spolupráci s DDM Kralupy nad Vltavou, Charitou 
Kralupy nad Vltavou a KaSS Kralupy nad Vltavou. 

ADVENTNÍ ČAS  
JE TU!
Rok se pomalu chýlí ke svému závěru, 
přichází čas nejkrásnější, čas adventu a 
Vánoc. Doba, která v nás obvykle otevírá 
naše srdce, čas setkávání, radosti a lás-
ky. Současná situace však není příznivá 
a oslavy adventu nemohou být realizo-
vány podle původních představ (kulturní 
programy, doplňkový prodej). Nemělo by 
nás to však odradit. Pojďme se alespoň 
v myšlence spojit. Zapalme svíčku na 
adventním věnci, rozsviťme naši mysl. 
Otevřeme se radosti a lásce. S nimi vše 
zvládneme!

JITKA KOŠŤÁLOVÁ, KASS

Zahájení adventu proběhlo  
v sobotu 28. 11. 2020
První rozsvícení vánočního stromu na Pa-
lackého náměstí a adventní slovo vedení 
města proběhlo v 18:00 a bylo živě vysí-
láno online na městských platformách. 
Strom je rozsvěcován každý večer součas-
ně s pouličním osvětlením. 
Během všech adventních víkendů budou 
atmosféru Vánoc kromě stromu a světel-
ných dekorací před radnicí dokreslovat 
vánoční melodie a koledy. Ty se ponesou 
náměstím z prostor kiosku u vstupu MěÚ, 
který bude při této příležitosti každé od-
poledne (15:00 – 19:00 hod.) otevřen tzv. 
výdejním okénkem. 
Prosíme případné návštěvníky o respekto-
vání aktuálních vládních nařízení. 
Za všechny tradiční organizátory kralup-
ského adventu vám přeji pokud možno 
krásné svátky a budu věřit v plnohodnotné 
adventní slavnosti v příštím roce!

ROBIN JANOŠ, 
KASS

ADVENT 2020  
v Kralupech
nad Vltavou
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VRÁCENÍ VSTUPENEK 
NA AKCE ROKU 2020
S ohledem na nařízení Vlády ČR jsme nuceni zrušit 
mnoho divadelních představení, koncertů, promítání 
a dalších akcí. 
 
Pro akce, které se měly konat do konce roku 2020 
a neuskutečnily se, platí následující postup.

1/ Akce byla zrušena a nebude náhradní termín.

V takovém případě vracíme peníze za všechny za-
koupené vstupenky.

} Za vstupenky zakoupené online peníze automatic-
ky odesíláme zpět na účet, ze kterého byly uhrazeny. 
} Vstupenky zakoupené na pokladně je nutné vrátit 
stejnou cestou. Na základě každé vstupenky, kterou 
vrátíte na pokladně, vám bude vrácena hotovost.
} Pokud byla akce součástí abonentky, je třeba při-
nést abonentku do kanceláře KaSS, kde Vám bude 
v hotovosti vrácena poměrná částka za konkrétní akci.
 

2/ Akce je přesunuta na nový termín. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín.

} Nehodí se vám nový termín? Vstupenky je možné 
vrátit do 31. 1. 2021. 
} Pokud byly koupeny online, přepošlete e-mail se 
vstupenkami na adresu tereza.hodovska@mesto-
kralupy.cz s žádostí o vrácení. Peníze za tyto vstu-
penky vám budou zaslány na účet, ze kterého byly 
uhrazeny. Částka bude ponížena o provozní ban-
kovní poplatek. 
} Pokud jste vstupenky zakoupili na pokladně, je nut-
né je fyzicky na pokladně KaSS vrátit. Na základě vrá-
cené vstupenky vám bude vrácena hotovost.
} Pokud je akce součástí abonmá, je třeba přinést 
abonentku do kanceláře KaSS, kde vám bude v ho-
tovosti vrácena poměrná částka za konkrétní akci.
 
Pokud víte, že nás v lepších časech opět navštívíte, je 
možnost místo peněz přijmout poukaz v hodnotě vrá-
cené vstupenky, který lze uplatnit na dalších akcích. 
 
Po ukončení nouzového stavu se vrátíme k běžnému 
provozu pokladny i kanceláře. 
Děkujeme za důvěru a těšíme se na vaši návštěvu 
v lepších časech.

Pro všechny naše stálé předplatitele abonentních 
představení, kteří neměli možnost zakoupit si abo-
nentní vstupné v termínu 6. 11. 2020 — po otevření 
pokladny budete mít opět možnost koupit si divadel-
ní abonentku a abonentku krásné hudby.

DIVADELNÍ ABONENTKA NABÍZÍ 
NÁVŠTĚVU TĚCHTO PŘEDSTAVENÍ: 

26. ledna 

Divadlo Ungelt, Dan McCormick

HOUSLE

17. února

Divadlo Na Jezerce, Paolo Genovese 

NAPROSTÍ CIZINCI
24. března

Divadlo Palace, Ken Ludwig 

BUĎ MOJE BEJBY

28. dubna 

Divadlo Kalich, Federico Fellini, Lída Engelová, 
Johana Kudláčková 

SILNICE

ABONENTKA KRÁSNÉ HUDBY 
NABÍZÍ TYTO POŘADY:

21. ledna

PRAGUE RHYTHM KINGS

25. února 

Lenka Dusilová

SÓLO

předkapela TEE PEE

15. března

Vilém Veverka a Filip Hrubý

BAROQUE SUMMITS
Více informací o abonentních titulech najdete na www.
kasskralupy.cz.

Informace pro návštěvníky 
tanečních kurzů
Ve všech již probíhajících kurzech pro mládež a dospě-
lé je přerušena výuka na dobu stanovenou nařízením 
Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. 
O žádnou z lekcí nepřijdete, jakmile to situace dovolí, 
budeme v konání lekcí pokračovat, kurzy dokončíme 
v roce 2021 v plném rozsahu. O obnovení výuky bu-
deme informovat sms zprávou a na webu KD Vltava. 
Zápis do tanečních kurzů zima – jaro 2021 bude zahá-
jen až po stanovení náhradních termínů pro podzimní 
neuskutečněné kurzy.
Přejeme vám hodně zdraví a optimismu.

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Kancelář kulturního domu Vltava je otevřena 
každý všední den od 8:00 do 12:00 hod.
Pokladna je do odvolání uzavřena.

PROSINEC

Vážení návštěvníci,
z důvodu nařízení vlády jsou na dobu ne-
určitou zrušeny všechny programy, které 
jsme pro vás na podzimní sezónu připra-
vovali. O náhradních termínech přesunu-
tých pořadů a možnostech vrácení vstu-

penek vás budeme informovat na www.
kasskralupy.cz a na našem facebookovém 
profilu.
 I nadále pro vás připravujeme pořady 

pro nadcházející sezónu a snažíme se za-
jistit náhradní termíny pro co nejvíce ne-

uskutečněných představení. Kulturní dům  
Vltava můžete podpořit výměnou vrácených 
vstupenek za dárkový poukaz s platností  
jednoho roku. Poukaz je možné uplatnit 
na všechna představení KD Vltava a může 
tak sloužit jako univerzální vánoční dárek.
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Městské MUZEUM PROSINEC 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

Muzeum v Kralupech je od 12. 10. 2020 opět pro návštěvníky 
uzavřeno. Do odvolání. Ani o měsíc později od minulé obdobné 
zprávy si netroufám odhadnout délku trvání tohoto opatření.

Pro příští týdny z toho však vyplývají naše následující rozhodnutí:
} Do 2. 1. 2021 prodlužujeme výstavu JOSEF HOLUB (1870–1957) –  
OBRAZY A KRESBY.

} Kvůli obavám z nákazy a hygienickým opatřením výstavu tohoto 
oblíbeného kralupského malíře příliš návštěvníků nevidělo. Snad 

se nebudete obávat přijít po opětovném uvolnění (prostory budou 
pravidelně dezinfikovány), jehož se snad v prosinci dočkáme...

Výstava „Vánoční pohled do depozitáře“ je tedy zrušena, stejně 
jako s ní spojené rukodělné tvoření dne 12. 12. 2020.
Zveme vás alespoň na náš web (především složka online) i Facebook, 
kde pro vás stále připravujeme mnohé zajímavosti, videa, 
obrázky. Na www.muzeumkralupy.cz budou oznamovány i novinky 
o návštěvnickém provozu.

JAN RACEK

D ne 30. července 1920 svolal p. Voráček, 
důvěrník Kladenského spolku, schů-

zi, jíž se zúčastnilo osmnáct včelařů, a vy-
světloval důležitost založení včelařského 
spolku. Dne 21. listopadu se sešla za účas-
ti dvaceti členů ustavující Valná hromada 
v hostinci u p. Kohouta v Kralupech nad Vl-
tavou. Za předsedu byl zvolen př. Mrzena, 
za místopředsedu př. Čemus, za jednatele 
př. Voráček, za člena výboru př. Schmu-
cenraich. Do Včelařského spolku Kralupy 
a okolí také přestoupili někteří včelaři ze 
sousedních organizací, např. z Dolan. 

Pokusy se založením včelařských spolků 
proběhly již dříve, např. dne 21. října 1869 
byl založen v Kralupech nad Vltavou včelař-
ský spolek „BUDEČ“, který sdružoval včela-
ře ze širokého okolí. Patřil mezi první vče-
lařské spolky, jež vznikaly v tomto období 
v Čechách. Již dne 24. června 1869 se sešla 
přípravná schůze, která ustanovení tohoto 
spolku připravila. Bylo přijato třináct členů, 
za předsedu byl jednomyslně zvolen Josef 
Zíka, kaplan ze Zvoleněvsi, za jednatele Jo-
sef Kučera, rolník ze Skalska, za pokladní-
ka Josef Kunerth, kupec ze Zvoleněvsi. Do 
výboru dále Karel Hausman, děkan v Ková-
rech, pan Ložek, rolník ze Vtelna. Poslední 
zpráva v časopise Včelař o schůzi spolku 
„Budeč“ byla zveřejněna v roce 1871. Ani 
v rejstříku spolků ve Slaném se tento spolek 
nedohledal. Pravděpodobně přestal existo-
vat, jeho členové pocházeli z příliš velkého 
území, organizování akcí apod. bylo obtíž-
né. V nejbližším okolí Kralup vznikly spolky 
ve Velvarech v roce 1886, v Dolanech v roce 
1911 a ve Veltrusích v roce 1919. 

Včelařský spolek v Kralupech pro své 
členy napomáhal propagaci prodeje medu  
(za 1. republiky se med prodával s velký-
mi problémy, levného medu bylo na trhu 
nadbytek), organizoval pro své členy nákup 
nezdaněného cukru a významnou činností 
bylo zajišťování pastvy pro včely. Členové 

organizace se aktivně zapojovali při výsad-
bě lip a akátů, zapojili se také do pěstování 
sadby těchto dřevin ve školkách ve spolu-
práci se včelaři z Kolče. Navázali také spolu-
práci s okrašlovacím spolkem. Významnou 
položkou bylo pořádání včelařských vzdě-
lávacích akcí a návštěvy vyspělých včelařů 
a Výzkumného ústavu včelařského v Dole. 

Spolek prošel několika krizemi v činnos-
ti, např. při dělení bývalého okresu Kralu-
py bylo převedeno 78 včelařů s 560 včelstvy  
sousedních okresů a spolků, to byla polovina 
členů.  Tato největší krize trvala až do roku 
1966–7. Výbor ve složení přř. Velíšek, Švec, 
Stýblo, Klejzarová a Endrs se zasloužil, že 
činnost spolku se zlepšila a stala se normální. 
Dnes existuje jako Základní organizace Čes-
kého svazu včelařů, z.s., patří pod Okresní 
organizaci Mělník. Základní organizace Kra-
lupy nad Vltavou má 42 členů s 600 včelstvy.

V současné době má činnost organizace 
své priority. Snad nejdůležitější je boj s va-
roázou, nákazou, kdy včelstva jsou napada-
ná roztočem Varroa destructor. Současně 

se přidružuje napadení viry, tato kombi-
nace je příčinou velkých úhynů včelstev 
koncem léta a přes zimu. Tato nákaza nejen 
v České republice, ale i ve světě způsobu-
je největší ekonomické škody. Aby byl boj 
úspěšný, musí včelaři na velkém území úz-
ce spolupracovat, na okrese Mělník se nám 
to zatím daří. 

Nevčelařská veřejnost očekává od včelařů 
kvalitní med. Pokud si ho zákazníci naku-
pují přímo od včelaře, ze dvora, pak mohou 
očekávat dobrou kvalitu. My všem říkáme, 
že každý spotřebitel medu by měl mít své-
ho včelaře, u něhož med nakupuje. Ve vel-
kých obchodech se často setkáváme s medy 
z dovozu, a tam mohou nastávat problémy. 
Dle SZPI a názoru odborníků je med ve svě-
tě nejvíce pančovanou potravinou, vystří-
dal víno. Jedním cílem osvěty mezi včelaři 
je, jak co nejméně při manipulaci poškodit 
med, který včely v úlu vyprodukovaly. 

Hlavním přínosem včelařství je opylovací 
činnost jak na zemědělských plodinách, tak 
i v samotné přírodě. Dobré opylení zvyšuje 
úrodu ovoce, zemědělských plodin a jejich 
kvalitu. Včela má nezastupitelnou úlohu při 
opylování divoce rostoucích rostlin, udržuje 
přírodu pestrobarevnou. Přínos včelařství 
v opylování je desetkrát větší než hodnota 
poskytovaných včelích produktů.

Včelařská organizace žije společenským 
životem. Dvakrát až třikrát ročně se členové 
scházejí na schůzích, přednáškách, besedách. 
Díky pochopení Města je nám umožněno se 
scházet v penzionu na sídlišti U Cukrovaru. 
Členové jsou Městu vděčni, že se naše akce 
mohou pořádat v tak příjemném prostředí. 

70 let historie je stručně popsáno v „Pa-
mětní knize“ zapsané zvláštním písmem 
Václava Beránka. Zbylých 30 let máme za-
nesených v počítači. Ke stoletému výročí vy-
dáváme brožurku popisující celou historii. 

FRANTIŠEK KAMLER

JEDNATEL ORGANIZACE

100 let organizovaného včelařství v Kralupech
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU PROSINEC

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

VELKÁ HRA ZA TAJEMSTVÍM 
KRALUPSKÝCH VODNÍKŮ
Připravili jsme pro vás dobrodružnou venkovní 
hru Za tajemstvím kralupských vodníků. Vydej-
te se za Řekoslavem, Břehomírem, Vodomilem 
a Žababertem. Vyluštěte skrytou šifru a získej-
te odměnu. Hra probíhá od pátku 27. listo-
padu do pátku 18. prosince 2020 na území 
města Kralupy nad Vltavou a je určena všem 
bez rozdílu věku. Více informací a herní plán 
naleznete na www.ddmkralupy.cz.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
BETLÉM
Pojďte se s námi v předvánočním čase zapo-
jit do soutěže o nejkrásnější, nejzajímavější 
či jinak VÝJIMEČNÝ betlém. Pravidla jsou vel-

mi jednoduchá. Vyrobte betlém tak, jak si jej 
představujete, použijte libovolný materiál, na-
foťte ho, přiložte jméno, věk a kontakt auto- 
ra a pošlete na e-mail info@ddmkralupy.cz, 
czechmanova@ddmkralupy.cz. Soutěž probí-
há od 18. listopadu do 16. prosince 2020. 
Více informací naleznete na našem webu 
a FB.

STOLNÍ KALENDÁŘ DDM 
KRALUPY NA ROK 2021
I letos jsme pro vás připravili jedinečný stolní 
kalendář. V kalendáři najdete spoustu foto-
grafií z akcí DDM v letošním roce (tábory, Po-
hádková cesta, Oslava 20 let DDM aj.) i z let 
minulých. Kalendář si budete moci zakoupit 
v kanceláři DDM Kralupy od začátku prosin-
ce 2020. 

VÁNOČNÍ BĚH S RENÉ KUJANEM

Charitativní Běh s René Kujanem proběhne tra-
dičně na Štědrý den. Start je v 8:00 hod. před 
MÚ Kralupy u sochy Josefa Švejka. Vlastní běh 
proběhne v souladu s aktuálními nařízeními vlá-
dy vztahujícími se k situaci spojené s epidemií 
covid-19. Výtěžek ze startovného bude věno-
ván Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha. Přijďte 
udělat něco pro zdraví a pro dobrou věc!

VÁNOČNÍ POŠTA JEŽÍŠKOVI

I v letošním roce jsme pro vaše děti připravi-
li Vánoční poštu Ježíškovi. V kanceláři DDM 
Kralupy si můžete zakoupit speciální vánoční 
známku (40 Kč). Do Ježíškovy schránky před 
DDM pak vložíte dopis s přáními vaší ratolesti 
se zpáteční adresou. Děti se pak mohou těšit 
na odpověď od Ježíška.
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rodáci� 
Členky výboru Rodáků a příznivců Kralup nad 
Vltavou přejí všem pohodové Vánoce a hodně 
zdraví v roce 2021.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v PROSINCI 2020
významná životní jubilea, 
hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

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

Klidné a pohodové prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a především hodně 
zdraví v roce 2021 všem členům KPP a čtenářům Kralupského Zpravodaje přeje 

organizační výbor Kruhu přátel Prahy. 

Z řízení kanceláře v Kralupech nad Vl-
tavou reagovalo na poptávku ze strany 

zájemců o službu, podíl osob v exekuci dle 
statistik Exekutorské komory a absenci ob-
dobné služby. 

Hlavním cílem služby dluhového pora-
denství, které poskytuje Člověk v tísni o.p.s, 
je zlepšení socioekonomické situace 
předlužených lidí a zvýšení jejich par-
ticipace na společenském životě. Mezi 
nejčastější aktivity dluhového poradenství 
patří zejména zmapování pohledávek a po-
rozumění struktuře dluhů, zmapování příčin 
předlužení, vytvoření dluhové anamnézy s cí-
lem prevence vzniku dalších závazků, slou-
čení exekucí, podpora při komunikaci s věři-
telem, exekutorem, insolvenčním správcem, 
sepis a podání návrhů na oddlužení (akredi-
tace Ministerstva spravedlnosti ČR), podpora 
a asistence po podání insolvenčního návrhu, 
sanace insolvenčních návrhů podaných jiným 
subjektem, orientace a obrana v nalézacím 
a exekučním řízení. Kromě výše popsaných 
oblastí spolupráce, řeší dluhové poradkyně 
s klienty různorodé problémy spojené s pro-
blematikou pracovně právních vztahů, bydle-
ním, vyživovacích povinností a dávek. 

Službu dluhového poradenství mohou vyu-
žít všechny osoby žijící ve Středočeském kra-
ji na území ORP Mělník, ORP Kralupy nad 
Vltavou a Velvarska bez omezení věku, kteří 
se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci 
neumí nebo nemohou sami řešit. Důvodem 
může být například nízké vzdělání, nebo chy-
bějící kompetence, nedostatek informací či 
peněz na placené služby. Službu dluhového 
poradenství poskytujeme zejména ambu-
lantně v kanceláři, kterou najdete na adrese 
Husova 579, Kralupy nad Vltavou, kontakt 
na dluhové poradkyně Kláru Soukupovou, 
tel.: 777 787 945, e-mail klara.soukupo-
va@clovekvtisni.cz, a Hanu Schindlerovou, 
tel.: 702 182 871, e-mail hana.schindlero-
va@clovekvtisni.cz, službu můžeme ta-
ké poskytnout i v terénní formě (např. 
u imobilních osob či seniorů).

V rámci středočeské pobočky poskytuje 
Člověk v tísni dluhové poradenství i na Be-
rounsku, Kladensku, Rakovnicku a v Pří-
brami. 

Otevírací hodiny: PO–PÁ: 8:00 – 16:30. 
Konzultace jsou možné po telefonickém objednání. 
Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

80 let
Stanislava Gottliebová

Pavel Marek

85 let Emilie Dinterová

90 let Věra Jelínková

91 let Luboš Růžička

92 let Anna Spálenská

93 let Jan Plicka

95 let  Božena Jandová

POTŘEBUJETE POMOC, 
PODPORU, POVZBUZENÍ

Jsme organizace Fokus Praha z.ú., která 
podporuje lidi se zkušeností s duševním 

onemocněním. Snažíme se o to, aby tito li-
dé dokázali žít plnohodnotný život ve spo-
lečnosti. Vzhledem k vládním opatřením 
a situaci kolem covid-19 vnímáme jako vel-
mi důležité nabídnutí podpory nejen našim 
klientům, ale i všem ostatním lidem, jimž 
tato opatření ovlivnila životní situaci a du-
ševní zdraví. Pokud vám není dobře, pokud 
se cítíte osaměle a potřebujete kontakt, za-
volejte a společně celou situaci zvládneme, 
popřípadě vám pomůžeme vyhledat po-
moc, kterou budete potřebovat. 

Fokus Praha z.ú.
Centrum Střední Čechy
Komunitní tým Mělník

Tel.: 774 804 931

Člověk v tísni nově zřídil kancelář se službou 
dluhového poradenství i v Kralupech n. Vlt.

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ  
do každé domácnosti

Dostávejte pravidelnou dávku KZ 
také v elektronické podobě. 
Platba předem na půl roku, 

nebo rok dopředu. 
Neplatíte nic navíc. 

Více informací na e-mailu 
zpravodaj@mestokralupy.cz.

KZ12_2020.indd   24KZ12_2020.indd   24 27.11.20   15:1427.11.20   15:14



25

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás� 
25. 10. Milena Veverková 91 let

27. 10. Jaroslav Šnýdr 71 let

2. 11. Miroslav Svoboda 84 let

5. 11. Oldřich Košťál 73 let

5. 11. Vlasta Kettnerová 75 let

8. 11. Milan Krejza 64 let

11. 11. Ivana Kulhavá 79 let

12. 11. Milan Kuchař 71 let

13. 11. Miroslav Vaněček 74 let

14. 11. Alena Bauerová 87 let

16. 11. Miluše Kuchařová 70 let

vzpomínky� 
V pondělí 16. listopadu zemřel námi 
všemi milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan OLDŘICH 
BERKA. Odešel klidně ve věku 92 let. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. Děkujeme. 

S bolestí v srdcích vzpomínáme ke 
dni 5. 12. 2020 na jeden rok od 
úmrtí naší drahé manželky, maminky 
a babičky, paní LENKY VOSÁHLOVÉ. 
Kdo jste znali její vždy usměvavou tvář, 
věnujte jí vzpomínku. Manžel Lubomír 
a dcery Monika a Lucie s rodinami

2. 12. 2020 by se dožila  
100 let paní MARIE ŠTĚPÁNKOVÁ, 
dlouholetá vedoucí školní družiny ve 
škole v Mikovicích. Kdo jste ji znali  
a měli rádi, vzpomeňte s námi.  
V. Leidlová, dcera s rodinou

9. 12. 2020  uplyne 30 smutných 
let, kdy mě navždy opustila moje 
milovaná dcera LUCINKA RAKOVÁ. 
S láskou stále vzpomíná maminka 
Hana Raková

17. 12. 2020 to bude již 8 let, kdy jsme 
se společně rozloučili s p. JANEM 
MERHOUTEM. Prosím, kdo jste Honzu 
znali, zastavte se chvilku a vzpomeňte 
na vaše společná setkání. Za vaši vzpo-
mínku moc děkuji. Honza manžel, taťka, 

dědeček je stále s námi v našich srdcích, myšlenkách, 
vzpomínkách. Manželka Lucie a syn Marek s rodinou

8. 12. 2020 uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás opustil můj otec pan ZBYNĚK 
CZECHMANN. Prosím, kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Bronislava Brídziková s rodinou 
a bratr Miloslav Czechmann s rodinou

23. 12. 2020 uplyne rok od skonu 
námi všemi milované 
manželky, maminky, babičky, 
prababičky JITKY CZECHMANNOVÉ.
S láskou vzpomíná rodina.

} KOUPÍM byt v Kralupech n. Vlt.  3+kk, 3+1 nebo  2+1 
nad 65 m2. Platím hotově.  Tel.: 736 536 852.

} ODHAD pro Vás zhotoví realitní makléř za mnohem 
lepší cenu než soudní znalec. Přenechte starosti 
s nemovitostmi v dědictví nám! Pokud budete následně 
nemovitost prodávat, peníze Vám vyplatíme zpět! Více 
na www.odhaddedickerizeni.cz.

} Pro klientku s hotovostí SHÁNÍME BYT ke koupi 
v Kralupech nad Vltavou o dispozici 1+1, 2+KK, 2+1. 
Tel.: 724 521 138,
e-mail: finem@century21.cz,
www: century21.cz.

} KOUPÍM LP gramofonové desky a staré pohledy. Větší 
množství vítáno. Přijedu. Tel.: 721 442 860.

soukromá inzerce� 

B ýt svět v běžném stavu, četli byste si na 
tomto místě reportáž z našeho plesu, 

který by se konal 14. listopadu. Situace je 
však taková, jaká je, a i my jsme byli nuce-
ni ples posunout na příznivější termín. Co 
byste řekli sobotě 15. května? Taková pěkná 
májová oslava spojená s tancem určitě stojí 
za zvážení. Účast přislíbila skvělá kapela 
Medium, kterou znáte z loňska, v progra-
mu se jistě objeví i plánovaná vystoupení, 
předtančení a doprovodné aktivity.

V září jsme naštěstí stihli ještě výroční 

schůzi pod širým nebem, respektive na za-
hrádce hospůdky U Posledních sil v Olovni-
ci, kde jsme i pořídili přiloženou fotografii.

A protože je zavřená i tělocvična Sokola, 
kde se obvykle scházíme na tréninky, roz-
hodli jsme se přesunout naše setkávání do 
online prostření. Společné popovídání jed-
nou týdně utužuje kolektiv a dává nám pro-
stor pro vymýšlení dalších tanečních aktivit.

Těšíme se na osobní setkání se všemi ta-
nečníky, ať už jsou odkudkoli.

TSK MLS MARKÉTA PYTELOVÁ

„Bez naší sbírky dárků si už poskytovate-
lé sociálních služeb dokážou adventní dobu 
těžko představit. Již v září a říjnu si děti na-
psaly přání, která v přehledných tabulkách 
zveřejňujeme na internetu. Teď s napětím 
čekáme, jestli se v současné době podaří 
všem dětem přání splnit, i loni už to bylo 
s odřenýma ušima. A letos je nakupování 
ještě náročnější, lidé nemohou volně vy-
cházet,“ uvádějí organizátorky.

Děti se ale samozřejmě na Ježíška těší, 
a možná ještě víc, protože se teď nemohou 
ani vídat v nízkoprahovém klubu a při dal-
ších aktivitách farních charit a jsou více 
ponechány samy sobě. Skutečnost, že si na 
ně někdo vzpomene s drobným dárkem, je 
tedy pro ně ještě důležitější než dříve.

Dárci nás kontaktují e-mailem a rezervují 
si jedno nebo více dětí. Dárek, ideálně spo-
lečně v rodině, pořídí, pěkně zabalí a můžou 
přidat i obrázek, fotku, přáníčko. Pak popsa-
nou krabici s novými nebo i pěknými starší-
mi věcmi donesou do jednoho ze tří sběrných 
míst ve Veltrusech, Kralupech a v Roudnici. 

Děti se letos možná nebudou moci o adven- 
tu společně sejít a dárky převzít na vánoč-
ních besídkách, i tak jim sociální pracov-
nice, Ježíškovy asistentky, dokážou krabice 
včas předat. 

Pokud se chcete ke sbírce připojit, kon-
taktujte organizátory na webových strán-
kách, Facebooku RC Havránek nebo pište 
na vanocnikrabice@gmail.com.

KATKA VITOCHOVÁ, RC HAVRÁNEK 

Májová oslava spojená s tancem

Devátá sbírka vánočních krabic  
na Kralupsku: O dárek si napsalo 234 dětí
■  I přes organizační potíže v době pandemie se rozhodlo veltruské Rodinné 
centrum Havránek znovu uspořádat sbírku vánočních dárků pro děti z charit 
v Kralupech nad Vltavou a Roudnici nad Labem. Sbírka potrvá do 13. prosince. 
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MŠ DR. E. BENEŠE

M ateřská škola Dr. E. Beneše vysadila 
čtyři nové stromy na jedné ze svých 

třech zahrad, a sice na školní zahradě Ba-
revné školky.  Na výsadbu stromů získala 
finance díky Vánočnímu jarmarku.

V roce 2019 vyslyšela mateřská škola 
výzvu Nadace Partnerství, se kterou se 
už o rok dříve zúčastnila projektu sázení 
stromů republiky. Tentokrát se zapojila do 
výsadby 10 000 000 stromů za každého 
obyvatele naší země.  V rámci této výzvy 
vypracovala projekt „Zadržme vodu v kra-
jině“, který měl za cíl, vysadit nové stromy, 
jež budou ochlazovat krajinu, vypařovat vo-
du a vytvářet denní zásoby kyslíku. 

Součástí celoročního projektu byl i Vá-
noční jarmark v prosinci 2019. Jeho organi-
zací a prodejem vánočních dekorací, které 
vyráběly děti s učitelkami ve školce a s ro-
diči doma, vydělala mateřská škola 23 070 
Kč. Tyto prostředky byly od prvopočátku 
určeny na nákup čtyř ovocných stromů. 
Konkrétně jabloně – druh Karmína, třeš-
ně – druh Stella, hrušně – druh Bohemica 
a švestky – druh Tophit. 

27. října se na školní zahradě budovy 
v ulici Dr. E. Beneše sešli partneři projek-
tu, děti, učitelky a rodiče a společně se sta-
rostou města nové stromy vysadili.

PAVLA KICKOVÁ, 

ŘEDITELKA

V loňském školním roce naše škola SOŠ a SOU Kralu-
py nad Vltavou pořádala pro žáky ZŠ chemický kroužek 
za finanční podpory Nadace Unipetrol. I letos, pokud 
nám koronavir dovolí, bychom kroužek opět otevřeli.

V jedné z hodin si žáci vypěstovali zahrádku plnou 
překrásných „rostlinek“. Zábavnou formou si tak žáci 
vyzkoušeli reakci vodního skla s krystaly různých solí 
za vzniku různobarevných nádherných krystalických 
útvarů nerozpustných křemičitanů použitých kation-
tů, jež časem vyrostly v „zahrádku“. O všech solích se 
zároveň dozvídali jejich chemické vlastnosti a sou-
časně porovnávali rychlost růstu a tvar krystalů. 

L. JANĎOURKOVÁ

SOŠ A SOU

V zhledem k uzavření školy a přechodu 
na online výuku se vedení školy roz-

hodlo, že pomocí ankety zjistí, jak z pohle-
du žáků a rodičů výuka probíhá. Žáci/ ro-
diče se do 30. 10. vyjadřovali k tomu, jak 
jsou spokojeni s distanční výukou. Z ana-
lýzy ankety vyplývá, že žáci jsou s výukou 
spokojeni, nemají technické problémy při 
práci v MS Teams, kromě drobných problé-
mů s výpadkem připojení. 

Na otázku, který předmět se žákům nej-
lépe učí, odpovídali nejčastěji český jazyk, 
protože výuka probíhá skoro stejně, jako 
když jsou žáci ve škole, angličtina, protože 
pan učitel používá zajímavá cvičení a po-
drobně vysvětluje probíranou látku, vý-
uka IT předmětů, základů elektrotechni-
ky (tzv. ZELí) – vyučující dobře vysvětlují 
probíranou látku, matematika vyučovaná 
paní ředitelkou, jež žákům nahrává i edu-
kativní videa. 

Na otázku, které předměty se vám nejhů-
ře učí, žáci uváděli odborný výcvik, protože 
dílny a laboratoře doma nemají, ale i tak 
chválili snahu učitelů jim předat názorně 
alespoň teoretické poznatky. Také mate-
matika, protože je slyšet v učebně ozvěna, 
nebo mokrá tabule se v přenášeném obra-
ze leskne. 

Co by žáci/ rodiče změnili na výuce, větši-
nou odpovídali, že způsoby, formy i metody 
práce vyhovují, i když by rádi, aby učitelé do-
stali lepší audio a video vybavení. Dokonce 
někteří žáci by raději zase chodili do školy!

Rodiče většinou spoléhají na hodnocení 
svých dětí, i když z ankety vyplynula i po-
chvala, protože naše výuka byla srovnávána 

Čerstvé zprávičky

Výsledky ankety distančního vyučování

CHEMIKOVA ZAHRÁDKA

I v této nelehké době mateřské školy nejen 
pracují, ale myslí také na budoucnost.

FO
TO

: P
A

VL
A

 K
IC

K
O

VÁ
s výukou druhého dítěte v rodině a zdála 
se být lepší. 

Co tedy bylo cílem ankety? Zjistit, ja-
kým způsobem můžeme zkvalitnit výuku, 
co můžeme okamžitě změnit k lepšímu, aby 
se nám společně podařilo naplnit studijní 

cíle, zejména přípravu k maturitní a závě-
rečné zkoušce.

Společně to dáme, vaši učitelé. 

L. JANĎOURKOVÁ, 

SOŠ A SOU KRALUPY
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B ylo to MaSo: Trojlístek sekundánů ve 
složení Terezie Čiháková, Lenka Do-

bešová a Jiří Janda se umístila na prvním 
místě v kategorii 6. a 7. tříd v týmové mate-
matické soutěži, kterou organizují studen-
ti a přátelé Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy./ Zahrajte tu moji: Do-
mácím muzicírováním si zpestřili mono-
tónnost nouzového stavu studenti a učitelé 
DG a přes virtuální audioarchiv začali spo-
lečně sdílet nahrávky vlastních i převza-
tých skladeb a písní./ Povídej, jen povídej: 
O cenné rady k přijímacímu řízení a studiu 
na vysoké škole se na online besedách po-
dělili se zájemci ze třetích a čtvrtých roč-
níků absolventi DG, studující na právnické, 
pedagogické a lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy a České zemědělské univerzitě./ 
Do krajského přeboru: Čtyři žáci nižšího 
a jedna studentka vyššího gymnázia po-
stoupili do krajského kola logické olympiá- 
dy, do které se zapojuje téměř 30 000 žá-
ků z celé republiky./ Milý Ježíšku, moc si 
přeji...: Studenti a pedagogové DG se již 
tradičně připojili ke sbírce vánočních dár-
ků pro téměř 250 dětí z charit v Kralupech 
nad Vltavou a Roudnici nad Labem./ Jak 
na krizi: Online přednášky s Danielem Mü-

nichem z think-tanku IDEA při CERGE-EI 
o dopadech ekonomické krize vyvolané ko-
ronavirem se v rámci Týdne vědy zúčastnili 
studenti třetích a čtvrtých ročníků./ Na-
učit, ne odučit: O formativním hodnocení 
jako nástroji, který slouží ke zvýšení efek-
tivity vzdělávání na základních a středních 
školách, debatovali v rámci minikonference 
pořádané naší školou manažer, podnikatel 
a pedagog Martin Roman se zástupci gym-
názií v Praze, Kutné Hoře a Kralupech spo-
lu s mentorkou ve vzdělávání z Libereckého 
kraje; videozáznam z konference a prezen-
tace jsou dostupné na webu školy./ Osahejte 

a zamilujte si vědu: Noc vědců na DG na-
bídla formou zážitkově-vzdělávací únikové 
hry setkání s robotikou a technikou pro 
celou rodinu; její součástí byly i vědecké 
hlavolamy a pokusy, které sestavili progra-
mátoři, chemici, biologové a fyzici z řad stu-
dentů a pedagogů./ Račte vstoupit: Zveme 
vás na virtuální Den otevřených dveří, jenž 
se uskuteční ve středu 2. 12. v 17:30–18:30; 
jeho součástí bude beseda s vedením ško-
ly, do které se můžete připojit na platfor-
mě Google Meet přes odkaz na webu školy.

KLÁRA SIKOROVÁ, 

DG A SOŠE

A ktuální situace sportu nepřeje. Online 
tréninky, online výuka, online kdoví co 

ještě. V našem florbalovém klubu Kralupy 
Wolves jsme s kolegy přemýšleli, jak dostat 

naše hráče alespoň na chvíli pryč od mo-
nitorů a ideálně s celou rodinou. Nakonec 
jsme pro své členy, ale i širokou veřejnost, 
připravili unikátní outdoorovou hru Vlčí 

Vlčí stezka je pro všechny
stezka. Aktuálně nabízíme 3 unikátní tra-
sy – Kralupy nad Vltavou, Odolena Voda 
a Velké Přílepy. Cílem hry je navštívit pře-
dem dané body či lokace na mapě každé 
lokality. Zde na účastníka čekají úkoly či 
hádanky, které mu po splnění všech stano-
višť pomohou najít mapu s pokladem a kód 
k otevření truhly. Snažili jsme se hru uzpů-
sobit tak, aby si ji užily všechny věkové ka-
tegorie. Stezku jde navíc plnit soutěžně tzv. 
na čas během jednoho dne, nebo jen tak, 
třeba i jako jednotlivé výlety do přírody. 
Užije si ji každý a třeba pozná i nové přírod-
ní lokace v Kralupech a okolí. Hra je kom-
pletně zdarma a odměna čeká na každé- 
ho! Od začátku hry máme již přes 150 re-
gistrací, což je naprostá bomba. Tolik lidí 
se nám podařilo dostat ven prozkoumávat 
ta nejkrásnější přírodní místa v Kralupech, 
nehledě na to, zda jsou od nás z klubu či 
nikoli. Má to smysl, přidejte se i ostatní :-).

JIŘÍ CIMLER, 

MANAŽER FLORBALOVÉHO KLUBU KRALUPY WOLVES

Podrobné informace ke hře naleznete na 
www.kralupywolves.cz/vlci-stezka.

KZ12_2020.indd   27KZ12_2020.indd   27 27.11.20   15:1427.11.20   15:14



28

Kralupská sportovní esa
ADÉLA SOLÁROVÁ 
15 let, TJ Dukla Praha, studentka Dvořákova gymnázia 

Moje cesta ke skoku o tyči, kterému se věnuji 3 roky, vedla přes sportovní gymnas-
tiku. Právě ta mi dala základy pro technicky nejobtížnější atletickou disciplínu. Se 
sportovní gymnastikou jsem začínala v Sokole Kralupy pod vedením Marie Zdažilové 
a Honzy Pospíšila. Velké díky vám oběma. Až do roku 2019 jsem se snažila oba spor-
ty kombinovat, ale časově skloubit studium na Evropské škole v Bruselu, tréninky 
a závody nebylo možné. V Bruselu jsem sportovní gymnastiku trénovala v oddíle 
Athanor Gym Club a skok o tyči v oddíle Royal White Star A. C.

TRÉNINKY

4x týdně pod vedením trenéra Tomáše Veverky a 2x týdně individuálně.

ÚSPĚCHY 2019–2020

1. místo na Mistrovství GAF (frankofonní část Belgie) Div. 4 ve sportovní gymnastice 
v kategorii 13 let. 
1. místo na Mistrovství  Belgie na dráze v kategorii mladší žákyně.
2. místo na Mistrovství  LBFA v hale v kategorii starší žákyně. 
2. místo na Halovém přeboru Prahy staršího žactva.
3. místo na Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale.
2. místo na Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Skákat co nejvýš. Nyní se soustředím na studium DG, na které jsem v září přestou-
pila. S ohledem na současnou situaci musím postupně dohnat tréninkové manko. 
V Bruselu se nemohlo trénovat od března do června. Stejná situace je i nyní, kdy se 
s tyčí trénuje v hale – ty jsou bohužel zavřené. Venku sice trénujeme, ale práce s tyčí 
se nedá ničím nahradit. Přesto věřím, že se stačím dobře připravit na halové MČR 
2021. Pokud nějaké bude…

CO MNE NA SKOKU O TYČI  BAVÍ

Je to právě kombinace sportovní gymnastiky s lehkou atletikou. Koncentrace, pruž-
nost, obratnost, síla, dynamika a rychlost, to jsou věci, bez kterých se nedá posouvat 
dál, tedy v mém případě výš. Mezi mé vzory patří Renaud Lavillenie, Armand Duplan-
tis, Sandi Morris a Holly Bradshaw. Jejich technika skoku je úžasná. 

ZÁLIBY

Cizí jazyky, dobré jídlo, zimní sporty, relax s přáteli a rodinou.

K aždý sportovní klub má své 
kořeny, minulost a legen-

dy a na všechny tyto atributy 
by měl být náležitě hrdý. Téměř 
celou historii hokejového klubu 
z Dolního Povltaví rámuje účast 
v nižších soutěžích na krajské či 
okresní úrovni včetně několika 
sezón účinkování ve třetí nej-
vyšší republikové soutěži. Z to-
hoto stereotypu ostře vyboču-
je období mezi léty 1995–1999 
čítající čtyři sezóny nejblyšti-
vější slávy kralupského hokeje. 
Během uvedených ročníků to-
tiž patřil tehdejší HK Kaučuk 
Kralupy ke špičce druhé nej-
vyšší hokejové soutěže. Jedna-
lo se o období paradoxně velmi 
krátké, ovšem nebývale inten-
zivní a s obrovským přesahem 
do života celého města. 

Před zahájením sezóny 
1995/96 bylo vedení HK Kau-
čuk postaveno před neleh-
ké rozhodnutí. Po odstoupení 
HC Hodonín z druhé nejvyšší 
tuzemské hokejové soutěže se 
pro kralupský klub naskytla 
jedinečná možnost nastoupit 

na toto uvolně-
né místo. Po 
dů k lad ném 
zvážení vý-
konného 
v ý b o r u 
a tehdejší-
ho generál-
ního sponzora 
Kaučuk, a.s., by-
lo rozhodnuto, že 
klub této možnosti 
využije. Mohla začít 
„zlatá éra kralupského ho-
keje“, během níž se v modrobí-
lém dresu objevilo několik vel-

mi zajímavých 
jmen. V tom-
to a v něko-

lika násle-
d u j í c í c h 
čísel Kra-
lupského 

Zpravoda-
je vám blíže 

kralupské hoke-
jové legendy před-

stavíme.

Útočník LUBOŠ JENÁČEK. 
Dnes sedmačtyřicetiletý býva-
lý forvard oblékal kralupský 

dres v nejúspěšnější barážové 
sezóně 1996/1997, kdy stihl za 
Kaučuk odehrát v základní čás-
ti 29 utkání s bilancí 6 branek 
a 9 asistencí. Odchovanec Zlí-
na se brzy stal ve svém mateř-
ském klubu nepotřebným a tak 
spojil převážnou část své kari-
éry s klubem z opačného konce 
vrchu Sirákova – se Vsetínem. 
Byl u postupu Valachů do ex-
traligy a také v ikonickém žlu-
tozeleném dresu oslavil hned 
v nováčkovské sezóně klubu 
nezapomenutelný extraligový 
titul. „Na své působení v Kra-
lupech vzpomínám moc rád, 
stejně tak na všechny lidi ko-
lem hokeje i ve městě. Bylo to 
tam super!“ svěřil se Jenáček. 
„V té době tu byly pro hokej 
skvělé podmínky. Sponzoro-
val nás Kaučuk, který si teh-
dy vedl velmi dobře a aktivně 
podporoval sport. Tenkrát se 
tady hrála špička národní ligy 
a zahrál jsem si zde opravdu 
vynikající hokej,“ pokračuje ve 
svém vzpomínání na působení 
ve městě nad Vltavou valašský 

Legendy s „káčkem“ na prsou

Útočník  
Luboš Jenáček
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patriot. „Jedinou kaňkou na 
mém působení v Kralupech by-
lo zranění, kdy jsem si přivodil 
tříštivou zlomeninu předloktí 
a měl zpřetrhané vazy v lokti. 
Jsem moc rád, že ten hokej tam 
(v Kralupech) jde podle všeho 
znovu nahoru!“ Aktivní karié-
ru Luboš ukončil v roce 2002. 
V současné době působí jako 
asistent trenéra v prvoligo-
vém VHK Robe Vsetín. 

Dalším známým jménem, kte-
ré se představilo v kralupských 
barvách, je útočník RADEK 
KAMPF. Rodák z Litoměřic 
byl svému městu věrný až do 
dorosteneckého věku, začátek 
profesionální kariéry už Kam-
pf zažíval v nedalekém Ústí nad 
Labem. Po návratu z vojny spo-
jil svou další kariéru s Plzní. 
Od poloviny 80. let byl stálicí 
v útoku TJ Škoda Plzeň a v ro-
ce 1988 se dokonce probojoval 
do olympijského reprezentač-
ního výběru Československa. 
V sezóně 1991/1992 však skvěle 
nastartovanou kariéru přeťala 
velmi nešťastná událost. Krátce 
po reprezentačním dvojzápase 
s Finskem jel automobilem ke 
svým rodičům a kousek před 

Litoměřicemi narazil jeho vůz 
do betonové zdi. Jako zázrakem 
on, jeho manželka i malá dcer-
ka tuto vážnou nehodu přeži-
li. Zdravotní následky ovšem 
nadobro poznamenaly Kam-
pfovu další hokejovou karié-
ru – otevřená zlomenina bér-
ce, přeražená čéška, přetržené 
všechny vazy v koleni, otevře- 
ná zlomenina spodní čelisti 
a naštíplá horní čelist. Později 
mu ještě byla diagnostikována 
zlomenina pánve. Díky obrov-
ské vůli a vnitřní síle se Radek 
dokázal k hokeji vrátit. Jednu 
sezónu ještě pokračoval v Plzni 
a poté si vyzkoušel zahraniční 
angažmá v Itálii a v Německu. 
Po návratu domů strávil roč-
ník 1995/1996 právě v HK Kau-
čuk Kralupy. „Do Kaučuku mě 
zlanařil trenér Jiří Vrba. Velice 
dobře jsem se s ním znal, jeli-
kož jsem hrával s jeho synem 
Honzou v Ústí nad Labem a pak 
také během svého angažmá 
v Itálii. Na jeho nabídku jsem 
okamžitě a rád kývl,“ přiblížil 
zrod svého působení v Kralu-
pech Radek Kampf. V modro-
bílém dresu odehrál v základ-
ní části celkem 38 utkání, ve 

kterých si do svých statistik 
připsal 12 gólů a 20 asisten-
cí. „Abych nemusel denně do-
jíždět, bydlel jsem kousek od 
Kralup, v Nové Vsi. Podařilo se 
tam tehdy dát dohromady muž-
stvo, složené převážně z hráčů 
Kladna a pražské Slavie. Par-
ta v Kralupech byla super! Na-
ším cílem byl postup do play off 
a ten jsme do puntíku splnili. 
Dodnes rád vzpomínám na to, 
jak jsme ve vyřazovací části na-
razili na ústecký Slovan. Pro 
mě i pro pana Vrbu se jednalo 
o velice prestižní zápasy, neboť 
jsme v Ústí oba dříve působi-
li, on jako trenér, já jako hráč 
v dorostu, v juniorech i v áčku.“ 
Kaučuk tehdy Slovan poměrně 

překvapivě vyřadil v předkole 
play off v poměru 2:1 na zápa-
sy. Jeho cestu v play off ukon-
čil následně ve čtvrtfinále silný 
Přerov (2:0 na zápasy). Poměr-
ně vydařená sezóna Kampfa 
znovu katapultovala do extra- 
ligové Plzně. „Po skončení se-
zóny v Kaučuku mě oslovil Bo-
houš Ebermann, jestli bych 
nechtěl zabojovat o návrat do 
Plzně. Věřil jsem si, že to dám, 
a nakonec se mi to i povedlo.“ 
Na své tehdejší špičkové vý-
kony ovšem už v západočeské 
metropoli navázat nedokázal. 
V současné době Radek Kampf 
působí jako trenér mládeže 
v hokejovém klubu HC Klatovy. 

JINDŘICH KARVÁNEK

Útočník
Radek Kampf
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