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Starosti starosty:
k problematice nezatněstnmiosti v našem méstě

Impuls, proč se cha v březno- Vojkovice 35 10,06 % Vás chtěl požádat o co největší šeho města jsou velmi omezené
výchstarostechvyjádřítonejaktuál- Veltrusy 39 4,92% podponípfivytvářenínovýchpra- aproblematické.Vnejbližšídobě
nějším celostátním problému, Zpráva se také podrobně za- wvních míst formou nízkých pro- bude v rámci příspěvkové organi-
stálevzrí:ístajícínezaměstnanosti, bývá zaměstnáváním cizinců v nájmů, prodejem pozemků pro zaceměstaTSMzřízenol0míst
mám dvojí. Jednak jsem v minu- okrese, z nichž největší počet podnikání. Myslím, že dovedete v tzv. veřejně prospěšných pra?
lýchdnechobdržel"Ročnízprávu tvoříobčanéSR(k31.l2.l999je pochopfl,jakoucenumajíprotyto cích.Jinaksevměstskýchorga?
o situaci na trhu práce v roce registrováno483mužůa37žen). spoluobčany nové, nebo upra- nizacích, včetně městského
1999avýhlednal.pololetíroku Jakopedagogamězaujalavolná venéparky,fitcentraapodobné úřadu,snažímeosnižování,nebo
2000"od-ÚřaduprácevMělníkua místa'podledosaženéhostupně záležitosti,-jestlúejsoubezpř0mu. alespoňonezvyšovánípočtuza-
zároveň krátký dopis (bohužel, vzdělání. "Vprůběhu roku 1999 Dále Vásžádámkmotivacipod- městnanců. Uspořené finanční
zaseanonymní),kterýsezabývá bylapoptávkazestranyzaměst- nikatelů,kteřímajívpronájmuav prostředkyjsouvelmipotřebnék
problematikou nezaměstnanosti v navatelů na vyučené pracovnrky, užívání Vámi vlastněné budovy a zajištění činnosti města a nezbyt?

dále pracovniky se základním pozemky k vytvoření co nejvíce ným investicím. Při výběru měst-naŠem městě.
Nejprveněkolikúdajůzezmí- vzděláním,napracovnikysÚSO prawvníchmíst.VpředchozÍvětě ských zakázek se samospráva

něné"Zprávy", týkající se okresu vzděláním a vysokoškolským se jedná o zimní stadión, pla- snaží najít uplatnění především
Mělník, popř. Kralup n. Vlt. (textv vzděláním. O pracovniky bez vecký bazén, technické služby, pro místní firíny, pokud splňují

vzdělání, s neúplným základním pivovar, ČSAD. Pokud se ter;to ívalifikaci a mají srovnatelné fí-uvozovkách přímo cituji).
"ř4ejvýznamnějšími zaměstna- vzděláním, nQším středním v?dě- stav nezlepší, nemůžete očeká- nanční nabídky.

vateli jsou organizace mající25 a láním, nižším středním odbomým vat žádný'úspěch v př@tích vol- Bývalé ČSÁD není záležitostí
více zaměstnanců. Zaměstnávají vzděláním, SŠ vzděláním bez bách, «;ož by byla nepochybně ani majetkem města, objekt pivo-
22992osob,«,ožje56,4%všech matur%,IJSV,vyššímodbomým, škoda. Všichni výše zmínění varujena4rokypronajmutfirrně
zaměstnanců. U velkých organi- bakalářským a doktotským vzdě- budou volit komunisty a doufat v Nomura, město se sice stalo
zací došlo k poklesu zaměstna- láním nejeví zaměstnavatelé zá- lepší budoucnost. Jsem rád, že vlastníkem zimního stadiónu, ale
nostio2l67zaměstnanců,tj.8,6 jem."Totojecelostátníjevaměl jstepochopil,jakájeatmosférav zůstávají zde v platnosti před-
%.... Úřad pr;ke eviduje 16 za- -by být poučením pro -všechny, -našem městě-a potažmo v celém cházející podnájemní smlouvy.
městnavatelů, kteřímají více než hlavně pro rodiče a jejich děti při státě. Váš volič." Jak motivovat nájemce našich
200mměstnanců."Např.Kaučuk, hledánínejvhodnějšíhoučebního Odpověďkdopisuanonymního nemovitostíkvytvořeníconejvět-
as. Kralupy k 31.12. 1997 měl oboru, či školy. Tolik stručně ke voliče by byla velmi rozsáhlá, pro- šího poau pracovních míst? Sa-
2 144 zaměstnanců, k 31.12. ,,;íprávě.". tože je zde spojeno mnoho ne- mospráva může nájemcům jen
1998 - 2 021 a k 31. 12. 1999 Nyní ke zmíněnému dopisu, sourodých problémů. Nejvhodnější "ulevit" výší a dobou nájemného.
1586zaměstnanců."Dobudouc- kterýnejdřívedoslovněcituji: bybylapřímádiskuse"zočído Většina městských pozemků
nostifimapočításdalšímiorgani- "Váženýpanestarosto. očí". Souhlasím s tím, že každý vhodnýchpropodnikání,jejižpro-
začnímizměnami,předpokládá SpotěšenímčtuVašečlánkyv členzvolenésamosprávybyměl dána,amyslím,ževšechnytři,za
se sríížení o 200 zaměstnanců v kralupském Zpravodafi. Filozo- mít pochopení a sociální soucítění sebou jdoucí samosprávy, pro-
roce 2000, postupně v období fické úvahy včetně zhodnocení se svými nezaměstnanými spolu- daly zájemcům za velmi slušné
března - n7na." všeho dobrého a zásluŽného, co občany. Ale pouze s těmi, kteří ceny. Při prodeji i pronájmu měst-

K31.l2.l999bylovKralupech zastupflelstvoproměstoučinilo, chtějíaumějířádněpracovat,ale, skýchnemovitostíbylo,adoufám,
nadVltavouevidováno71l ucha- postrádám Vaši úvahu o neza- bohužel, nemohou v současné že nadále bude přihlíženo před-
zečů o práci, coz odpovídá 8% městnanosti vKralupech. Zafisté době v místě, či dosažitelném nostněktěmnabídkám, kteréza-
mířenezaměstnanosti.Zokolních jstesipovšimlneustálenanJstající okolínajítpráci.Sociálnípolitiku, ručívytvořeníconejvětšíhopoau
obcívybírám: am'íády nezaměstnaných. Vím, celý systém podpor, včetně pří- pracovníchmíst.

uchazečů míra namflnete,žektomutoúčelujsou slušné legislativy, dělá stát a, Nazávěrjenompřípomenu,že
neza=stnanosti úřady práce. Pokud se tento pro- podle mého názoru, doposud v obcích, městech i v celé zemi se

Vraňany 73 17,42 % blém ne'hýká Vás a celé Vaší velmi špatně a samosprávy uíčitě nic nezlepší, jestliže budou
Spomyšl 39 21 ,08 % administrativy, nemůžete pocho- mohou v rámci svých kompetencí voliči se svými zvolenými zástupci
Nelahozeves 37 5,94 % pfl, jaké utrpenípfinese tento nový většinou jenom nečinně přihlížet. komunikovat fomiou anonymu.
Chvatěruby 19 11 ,88 % problém do rodiny, která se do Možnosti k vytváření nových pra- Mgr. Pavel Rynt
Kozomín 1511,36% tétositua»dostane.Protobychcovn(chmístsamosprávouna- starostaměsta
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SOFTWARE 602
To vše u firmy Internet Kralup'y Cz

čechova 559, Nralupy nad Vltavou
;2» 0205/22777 linka 27
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František Vrbapismomm.ií P. Bezruče 327

Kralupy - Mikovice LENKA SLABÁ
autorský sperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlaŤa

Nj
a

potřeb'ujete reklamu Yaši firmy..?
* ze saínolepící fólie (polep osobmch a nákladních
automobQ výloh, vývesních štítů apod.)
* na autoplachty * na fasády
* svetelíiá reklama

.. tak volejte tel./fax: 0205/!a!a0 62

"'Ůs"
V sou:ěasné' době prohíliaj:í práce na databázi a prezentaeí. všecli
firem a organizací na území našeho nsesta a regíonu.
Žá?me v'sechny zodpovědné prmcovníky, aby Wás kontaktovíali
B4B41y6gB2 .?
čechova 559 '* }lřín; a pThulLŮ
Kralupy nad Vltavuu,
telefon: 0205122777

e-mail: servis@kralupsko.cz l í+ Ispolel:enske orgaíúi.vce
* Kluby
ě Sdru*eaí

a lAJxr»osé orlaaxylzace
* Sportm t»í írddíly

www.kralupsko.cz íí .Kroužky
s A*A* .Atd.
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INFOCENTRUM W 0205/722422
telefonickéinformace W 0205/45457
Oteyřeno Po-Ne 8.00-19.00
oficiální informační server

www.kralupsko.cz
- v hale vlakového nádraží v Kralupech nad Vltavou
- veškeré informace o našem městě i jeho okolí
- všechny informace dostupné po sfti Internet
- informace o odjezdech a příjezdech vlakové i autobusové dopravy

Pokusíme se vám zodpovědět,- osobně či telefonicky, jakýkoliv-dotaz.

Krolupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503, +el.: 020572 IOÁÁ
příjem a výdej zakázek - úÝerý a čtvrtek - l 5,30 - 18,00 hod

VyMvá MšÚ. KaSS v Kralupeoh nad %/?ou. Náklad 2 000 kusú- Povotano OÚ Mélník pod č. %. 3208al 6'887.
Sídlo redůae KaS& r'wn. J. Sederta 76«b, Kralupy nad Vltavou. tal: 020š/2ž827, fax: ů200/23664,
ZodpověydnÍa redakt?a a foto Dana Krutíková. arafická ú?va: Dana Kružíková. Libor Toms.
uiíeřa@iéné pí'lapě?*y n«íuaí vaůnů vý§ad.hwd názory red. rady. Xa ebsahovou ?nod zodpo*ňů'a4ň aisb# pNsípěííků.
Zmena programu KaS8 a kína Vltava vyhrazana. P«*.hMová emba: aJt, Kraluy nad V»*avou. Tiak: bpy s. r. o.

?.CZ.

Provedu elektroinstalaci
domácích telefonů ve

vasem panelovém domě
ínfonnace po 18. hodině.
Tel.: 0905/795!150.

flS?EK"hm s.r.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Poskytujeme svým klientům následujfcf služby:
-vedení jednoduchého, podvojného a mzdového účetnictví
-zpracování daňových přiznání, odklad termínu pro jejich podání
-zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojištění
-rekonstrukce a revize účetnictví i za ceŇý rok zpětně
-likvidace a konkurzy obchodních společností
Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v našf kanceláři

na adrese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / 721 436
nebo 0603 / 466 249. Taktéž nás rnůžete kontaktovat prostřednictvím
e-mailu aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránku www.aspekthm.cz.

Těšíme se na naši spolupráci.

%l%f f

mgr. Marhn STEPAN
DAŇOVÝ PORADCE

Základy prace s PC
lcísínw, axm:onovavÍš«ocícís'íioisxowšmčn

"'Ň'á"'=ooaŤ

:

% " [kmn«
5 o' ROZSAH

,'r - základy HW, SW, MS Wlndows 98+. ,k p0,1,1, ,-l - zaklady psani textu v MS Word% ,ú - základy tvorby tabulek a graÝu v MS Excel

"v . . itR' - ukázky dalŠích programŮCENA - 3.400,Kč bez DPH 5%
- ke školení pfiručka, každý u -svého o I'C, kom se 1x lýdně  od b%zna do kvěkna

- začáky v 1 8 hodln, v přlpadé za)mu sl vyžádefle nezávazně pflhMšku a bllžši lnkírmace

ARTHEZIA Kralupy s.r.o.
X '4i'.- ,((,>1 nt«ows'ínu«ct 8YTOVÍHO JAORA

RlKONffRuKC! A OPRAVY
«ouptttw, «ucmaií

Konxultace a rozpoČet xdarma. Výrazné zšmní slevy.

Kontakt: Vrchlšckého 599 (vedle muzea), Kralupy nad Vltavou
telefon: 0205/72 13 31; 259 65

[
- a 2958, 272 04 KLADNO

Telefon: 0312/634495
Fax: 0312/634341

@i
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LLJ% PraitMlsok ;
N» P-šúryjss
Elektmslužby - práce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veFe3nétío osvětlení

oeehae"ohpoo ,abElektromontážní práce
- elekkíolnsíalace rozvodu venkovn{ch i vnikln{ch

Zemní a výkopové práce
- nakladačem UNC 06ů

PronáJem velkoobJemových konte3nerí:í
- pío odvcz s{avebííí suíi. zeminy a jiného odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdvíznou plošínou do 27m
- bezpečné a rychká.clpbenl a.náíeíy íkapů. opíavysÝlech, kominů. fasM apod. . .- kácem a yxoíezavani sÝíomv. zvlasíe nebezpacnych a vzíosklych i na nepíisíupnych misíech.Telefon,fax, ' Telefon:záznamník: WNTaWITMT& WMad 0603-45762002@5 - 220 53 W% %řlW M fflaW% N %lě M & fflaM* 0603 - 50 83 89
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Rozkopané chodníky

Okénko Sdružení rodáků a příznivců města
Kralupy nad Vltavou

Chci se zmínit o zdařilé akci,
kterou pořádalo Sdružení ro-
dáků a příznivců města Kralupy
n. Vlt. ve čtvrtek 10. února. Ve
14,00 hod. se zájemci sešli v
hale místního nádraží, kde byli
přivítáni přednostou stanice
panem Zdeňkem Nezdařilem a
pány - dopravnÍm náměstkem
Zderikem Hniličkou, technic-
kým náměstkem Jiřím Zajíč-
kem, obchodnÍm zástupcem
Ivanem Kubrtem a vedoucím
informačrího střediska Ing.
Košfákem. Seznámili jsme se s
architekturou nádražrí budovy
včetně provozoven, které bu-
dova zastřešuje. Je to již pátá
nádražní budova od začátku
provozu. První kralupské nádra-
ží stálo pod Hostibejkem na
katastru obce Lobeč. Mělo ci?
hlovou přízemní budovu, če-
kárnu, pokladnu s kanceláří a
dvěma byty pro zaměstnance.
Bylo postaveno při pražsko-
drázďanské trati, která byla
rozhodnutím císare Ferdinanda
vedena, na doporučení Ing.
Pernera a jeho spolupracov-
níků, vltavským a labským údo-
lím. Inspektorem stavby se stal
Alois Nagreli, pozdější spolu-
autor Suezského průplavu. Bě-
hem let došlo k dalším
důležitým přípojím a tak se po
150 letech stávají Kralupy n.
Vlt. nejen významným želez?
ničním uzlem, ale jejich ná-
dražní budova je nyní dokonce
špičkovým pracovištěm v celé
republice. V dopravní kanceláři
jsme pozorovali panel s relié-
fem kolejiště, kde bylo vidět,
pomocí světelné signalizace,
pohyby vlaků na trati. Odborrík
si dÍ'vil-, laik žasl. Železniční sta-
nice Kralupy n. Vlt. sdružuje
celkem 16 železničních stanic
a zastávek, informoval trpe?
pan náměstek Zd. Hnilička čtyři
po sobě jdouc( skupiny po 12
Iidech. Tolik nás bylo! 0
možnostech a službách infor-
mačního střediska, v tuto dobu

Z deníku Policie ČR

l

lPřehled sJužeb lékáren - neděle a svátky
Vázený pane starosto,
jak jistě vÍte a právem se tím

chlubíte, bylo na koncí jara v
roce 1999 v ulici generála
Klapálka, Mánesově a přiÍeh?
lých ulicích provedeno ařádné
zadlážděnj chodníků a poté ipěkné sadové úprávy, vše-na
náklady města. Okolí místa,-
kde bydlím s celou rodinou, do:
opravdy zkrásnělo, za což patFí
městu dÍk.

Když v prosínci 1999 přišel
dopis od provozovatele kat;eÍ
Iové televize, že městský úř-ad
nepovolil položení kabelů do
chodníku, pomyslil jsem si
něco o tom, že -na sÍavebním
odboru jsou konečně rozur;íí
úředníci, kteří trochu přemýÍ-
lejí. Jak jsem se mýlil!

Bohužel krása- chodníků
trvala pouhých 9 měsíců. Do
ulice generála Klapálka a do
Mánesovy přišli ukrajinští děl-
níci najatí mastodontem, kterýsi říká Český Telecom, a krás-
ně zadlážděné chodníky opět
rozkopali. Pritom Telecom p'red
2 lety zavěšoval na nové
sloupy nové telefonní kabely!!Jak je potom moŽné, že n'ěf

Každou sobotu je otevřeno v Lékárně U nádraží, ulice žižkova,"tel.
? ? . . ?-.-.... - ---asiiací, í.mvez cizKOVa, íel.č. 25197, od 7.30 do 12.00 hodin, od 12.00 do 18.00 hodín zvonít!TalAívl =IAI--a-- - "- a '-.--..., -- .-.w MM IU.ljtJ II(J[Jííl jTel. čís%í: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25184, Lékárna

DjlklAťsra í -í--- a --- --PANACÉA - Lobeček 741642,-LéÍ:ámaa-Vel;u;y '7'8':':al'0'.5.3. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.00 13.00 -'1'8.'00 hodin12.3. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin19.3. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin-.-- .-., - w?vv- io.uuíioOln26.3. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin2.4. LékárnaVeltrusy - 8.'OO-l2.aOO '13.'00J'l8o:OuOuhÍoodainn

které firmy povolení k rozko-
pání chodníku nedostanou'-a
některé ano? Jak je možné-, že
se zničila práce dlaždičské
firmy a zbytečně utratila spousI
ta peněz z rozpočtu města na
Ioni provedené opravy chod-f
níků? Namítnete, 'že Telecom
uvede chodníky do původního
stavu na svůj náklad. Není to
pravda, podívejte se do ul. gen.Klapálka např.-před obcho"d-p.'Klimeše. Pfed zpětným Ůorožei
ním dlaždic jejich dělnícÍ zásypřádně nezhuhní (po vibrační'm
válci nebo pěchau nebyio-a;í
vidu ani slechu), dlaždÍce poaikládají přímo na'hlínu, nÍkoli"do
pískového loze, a chodnrk nyní
vypadá jako rozbouřená rnoři
ská hladina. To nás určitě-y
Mánesově ulici a v přÍleJh-lých
ulicích čeká také. Íotámase
p.roč'?'? Ten, kdo na městském
úřadě povolil Českému Telecoi
mu rozkopat loni upravené
chodníky, by dle mého názoru
zasloužil výpově.ď na hodinu.

Dovoluji si poprosit o Váš
názor na tuto situaci.

Šikana nebo žert?
Mnohým lidem se zdá, ,že

dnes mají děti velký prostor pro
hry. Je tomu tak, i když některá
zábava přejde v ošklivý sen.
Přesně tak dopadla i hra dvou
chlapců ze čtvrté třídy kralup-
ské základn( školy v polovině
ledna letošního roku. Zábava,
která se ze začátku zdála být
nevinná, skončila hádkou a ná-
slednou potyčkou. U chlapců
tohoto věku to není nic div-
ného, ale v tomto případě to
nebyla jen tak obyčejná hádka.
Poškozený chlapec byl malým
násilníkem spoután a přivázán
ke stromu v parku na Hosti-
bejku v Kralupech nad Vltavou.
K tomuto ponižování přidal
malý tyran sprosté a hanlivé
nápisy, které vytvořil fixou na
čelo a ruce nešťastného chlap-
ce. V takto zuboženém stavu
se dostavil domů. Otec chlapce
celou věc okarnžitě nahlásil na
školu a později i na policii. Po
prošetřerí však policie celý pří-
pad musela odložit vzhledem k
věku pachatele. Případ šikany
udivil i zaměstnance školy.
Jednalo se o průměrného chlap-
ce, který nepatřil do kategorie
"známých čÍsel". O chlapce se
bude v budoucnosti preven?
tivně starat sociální kurátorka
pro mládež při Okresním úřadě
v Mělníku a další péči mu bude
věnovat výchovný poradce ško-
Iy. Špatné vztahy a šikanu
mezi dětmi je třeba podchytit
hned v zárodku.

Je smutné, že i tak může
skončit nevinná hra dětí.

Vloupání do prodejny -
známý pachatel
Dne 13.2. 44 letý muž z

Dolan, okr. Praha - západ roz-
bil kamenem skleněnou výplň
dveří v prodejně autodílů v
Kralupech nad Vltavou a po
vniknutí odcizil z kasírtašky,
položené na pultě, hotovost.
Na místě byl zadržen hlídkou
OOP Kralupy nad Vltavou.
Obviněný způsobil škodu
1 400,- Kč. Períze zajištěny a
vráceny majiteli. Pachateli bylo
sděleno obviněrí z TČ krádeže
dle § 247/lb, e tr. zákona. Tr.
stíhání vedeno na svobodě.

UblÍžení na zdraví
Dne 14.2. podnapilý 32 letý

druh při žárlivé hádce napadl
svoji družku ve svém bytě v
Nelahozevsi, kterou poté ku?
chyňským nožem řízl do spodní
části předloktí pravé ruky a pře-
řízl jí šlachy. Lékař RZP Kralu-
py nad Vltavou uvedl, že u
poškozené doslo k přeříznutí
šlach a vzhledem k tomuto na?
řídil převoz na chirurgické odd.
NsP Mělník. Bylo zjištěno, že
se jedná o těžké poranění, a že
postižená se musí podrobit
operaci. Došlo k eskortě a
předvedení podezřelého z místa
trv. bydliště na OOP Kralupy a
následně na odd. LP NsP
Kralupy k provedení odběru
krve a lékařskému ošetření,
které odmítl. Ve 20.15 byl
eskortován do PZS Kladno.
Zde u něho bylo zjiŠtěno přes 3
promile alkoholu v dechu. Po
dohodě s vyšetřovatelem byl
případ ponechán na OOP
Kralupy nad Vltavou.

zcela zaplněného, poskytl pře-
liled pan I. Kubít. Odborný vý-
klad s užit(m počítače ukázal
vedoucí informačního střediska
pan Ing. Košťák jen zájemcům.
Ve společenském sále jsme
dostali kromě občerstvení malé
pozornosti, které. naše želez-
nice chystá k oslavám 150. vý?
ročí založení. l zde byly dotazy
a odpovědi, které nebraly
konce. Z trpělivých odpovědí
přednosty stanice pana Zd.
Nezdařila vybírám ujištěn(, že v
souČasné době má naše sta?
nice stabilní kádr pracovn*ů,
kterým žádné propouštění ne-
hrozí. Všem, kdož se nám vě-
novali, srdečně děkujeme za
pěkné, zajímavé odpoledne, s
naŠimi přÍznivci se těsJme na
shledanou při přÍŠtÍ akci.

l

l

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotni;ví

Rozpis stanovišť pro mobilní svoz odpadu
odpad se sváží 1. a 3. týden v měsíci

stanoviště 10 - Mlýnská ul.
15.00 - 15.50 hodin

l

PsmsN:?.
stanovíště 1 - Lobeček - tenísové
kurty í4.00-l4.50hodÍn
stanoviště 2 - Lobeček - Nábř. J.Holuba 15-.00'-l'5.50aho;ina
?
stanoviště 3 - Lomček - před ZŠ
Třebízského 14.00-14.50hodin
stanovíště 4 - Zátiší (Fibíchovaj

15.00 - 15.50 hodin
stanovišM 6 - Hostibejk

16.00 - 16.50 hodin

m
stanovíŠtě 11- Míníce - poMrní
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin B. Fabiánová l

Březen I

l

lV rámci 55. výrocí leteckého
náletu na naše město se zú?
častníme odhalení pamětní
desky obětem náletu na kra-
lupském koslele v úterý 21.
března 2000 v 16,30 hodin.

Jako vzpomínka bude v kině
Vltava promítnut film Vítězná
křídla ve středu 22. března od
17,00 hodin. Film byl natáčen
na několika místech našeho
města. Vstupné dobrovolné.

Dne 29. dubna uskutečn(me
zájezd do města Litoměřic a
okolí za významnými staveb-
ními památkami. Navštívíme
velice zajímavou galerii, v níž
najdeme exponáty od doby ro-
mánské po souČasné umění.
Cena zájezdu bude 50,- Kč a
zájemci se mohou přihlásit v
úterý 14. a 28. března, nebo
11. dubna v klubovně Sdružení
v penzionu (2. patro).

TěšÍme se s vámi na spo-
lečné záŽitky.

Za výbor Sdnížení
Mil. Hellerová

1. týden (1 - 7.3.) biOodpad3. týden (13. - 17'.3.) rozměm;
odpad z domácnostíSjž?.

stanoviště 7 - u gymnázia
14.00 - 14.50 hodin

stanoviŠtě 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hodín

Čhr?
stanoviště 9 - Lídové nám.

14.00 - 14.50 hodin

DubenDoc. Ing. ČeněkJarský, CSc.
I

Rozkopané chodníky - odpověd'
Kabelízace MTS - lll. etapaageíízace MIS - lll. etapa místní k0munikaCe termín uVe-V SouCasne d05e pr05íŤá Ve denl DOVrCFlů chnrlníkii a r-X -+-v soucasne aooé probíhá ve dení povrchů chodniků a měst-městěKralupynadVltavouakce skézelsnArirníiíi,i,-ir.íh,.*.....ííítíste hraíupy naa vítavou akce ské zeleně do původniho stavu"Ka5elizace meSŤSke telefonnÍ 30.4.1999. SrilM.:x.ns; cÝyx- la- -a-rsaubní=íce mesísxe teleífonní 30.4.1999. Současnýstav, kterýshě - Ill. etapa". Tato akce má uvádíte vp voaam rír,,í-- í-:oííb - ííí. eTapa". laíO akCe má UVádÍte Ve Vašem- dOpiSe,--je'za)íStít kvalítní a bezporuchovya pouze provízomí z díaíynsíí ya-p;al'n-,o"'s."d'a-"""'o"'aemu':'ZÍp'YPor:'cnSod'ěf bpeozupzeečepnroíVscZohůmdnZosdtiŮúVhondriuriíczaiai-yíeííubuatníoaemímítypysdě- bezpečeníschůdnostichodníků.Iovacích kabelí:í, včetně optic- MěU požaduje uvedení chod-, -.- --- - - i----uup- uVtjutlíll CnOa-kých, v návaznosti na dígitalizaci níků do původního stavu za. ..-.- - - Huvvuiiiiiu 51dVu Zatelefonních ústředen. Stávajícím vhodných klimatických podmí-vrchrirm vbtksrstm ,,.íxí.-...--r-w - a a' a ', ? . -..-..-y--- -iiiiiiaíivryyi.;ii p00ml-vrchním vedením sdělovacích nek, které nelze v zimním obdobíkabelů toto nelze zabezpečit, a zaručÍt-.proto městská rada na svém jed- --Na 'jákladě usnesení městské
n6nÍ-l--srs-ísr-s- x -- a -, - -- . . - -----(-IJI:= uoi ia:beí Il l ílBSíSKenánídnelO.3.l999,č.usnesení rady č. 99/23/2/10 ze dne. ? .?-, -. --ir-?-írciív ze une99/€)í'/2í/14, dala souhlas s výše 3.l'l.l999 budou současně se?? -..... - - --uwvuouul-í«lblM3Seuvedenou akcí. Nebyl povolen sdělovacími kabely polozeny ivstunrlníílib vría+-í,,i,.-....-.- --- a a a "vstup do ulic, kde byla prove- rozvody kabelové televize v ulicidena celková rekonstrukce ko- Mikovická, Mánesova, Na Tur-
rruírs;Itar-ú - --a""--- " a - "muníkace a vyhlášena stavební ské louce a V Olších (část odmásíČirarírsrlrsí-ííísrsi-í.sz-sg-yr -- --uzávěrapodobulOlet.VeVaší uliceMánesovapouliciVZátiší).IůkalitěioÝnnoríř íií;t-e,siruxi-ú =y-a - "Iokalitě je to např. ulice V Olších, a++ ...,. .-.Jl/VCI Hu um.;i v 4auSl).Věřím, že budete spokojen sSládkova, vozovka v ulici Na provozem MTS, kabelové tele-
Turské louce apod.JíSK8 íouce apod. vize i s konečnou úpravou-po-Firma Telekomunikační mon- vrdnů chodn&i"í a maúcw, ,,??i,,xynikační mon- vrdnů chodnD«ů a městské zeÍeně.

která provádítáže Praha a.s.,
výkopové práce a pokládku s(JěI Z pověrení Mgr. Pavla RyntaIova«,Ích kabekí, má v rozhodnu-tí í ívíHí. ravía ríYííra

Rudolf Kasseckert
o povolení zvláštního užívání

-ysiwu í saů31-tilM-l I

zástupce starosty
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou

oznamujetermíny stánkových trhů v Lobečku na měsíc březen 20008.3. a 22.3. (7.00 - 17.00 hodÍn)'

1 . týden (3. - 7.4.) bioodpad3. týden (17. - 21.'4.) rozměm;
odpad z domácnosítí

í
í
l
l

Městská zeleň :lí
Í,
í

V době vegetačního klidu pro-bíhá každo;očně ve -'-mÍstě
Kralupy nad Vltavou-odb;má
ú?ržba,strom9, keíri:i a-*výéÍ;plotů. Pro město Kralupy'-nad
Vltavou tuto činnost zajištauje firrnaBIO-SERVIS, která práce-vyí;o-nává pod dohledem p;acovníl4 M-lem prc

' MěÚ.votního prostředí
V současné době je údržba pro-váděna na sídlištích -Hi:irka"-a

Cukrovar. Jsou zde odstraň'ěvány
poškozené stromy, akáty-a ovoc4né dřeviny, kteíído-parkovýchúprav nepatří a jsou zde 'ne'žá:
doucÍ. SouČasně dochází ke :4mla-
zování keřů, jejich údržbě"-a
vyvětvování stromŮ zasahujícíchdo chodníků. Dochází nmkd'y V'rozidnnosti názoríy na prová'děn':ouqdržbu. Většina. občanů je-:ěoko-jena, že v době vegetace ffidou
procházet. kulturním prostředímupravených parků. Jaíýkoliv zá-sah do zele'ně je velice-citlivou
záležitostí a provádí se vždy výhle'dově na něk:olik let dopředu.

Aby docházelo k zásahům do
porostů z hlediska odborně"este-tického na co možná nejřepÍí

J' l--'aírtsstríí a mex:exrliiolts ege» vsrsii-sm 0%

subiektivní názor jedince, poPdalMěÚ Kralupy nad Vltavou-o poi
souzení doposud proveoenýchprací pana Ing. Josefa -BrixihoCSc., který přednáší ';a VysoWéškole zemědělské v PrazW -a ajesoučasně zastupujícím předsedo'uekologické komíse. Byla 'konstato-
vána naprostá spokojeno;' :saparo-váděnýrňi pracemi. Město-KraWpynad VŮvou proto bude nadále ;
stupovat v nastoupeném trenduúpíavy stromů a keři:i. -Správnostpočínání dokumentuje Í- člán';k
otištěný v Mělnicku, který cituje'číšiníka z restaurace Na FrantiŠ'u:;[
bezvadně nárn to tady prokouklo.:Závěrem bychom 'chtěli'-po:dÍ-kovat všem o6čanům,-kt; pomá-ha4í .í.4držo.v4t zeleň aapořmdekaveměstě. Vážíme si jich 'a udělárnevše proto, aby se v Kffilupech-nad
Vltavou žilo-v dobrém'živoWm
prostředí. Městská zeleň'-slouží
jako přírodnífiltr, pŮsobí estetickýmrlríimom 5 --"4- - -" - - "dojmem a proto patřÍ na-ť;l;Ímísto zájmu:.městÁ na úseku"ž':
votního prostředí.

stržm. Pavla Kopecká
tisková mluvčí OŘ PČR

Mělník

íl
{l

'Útulek pro psy v Kralupech
natízí k odebrání veterinárně

. ošetřené a očkované psy (cca.7 25) čistokrevné i křížence..7 25) čistokrevné i křížence.'%?) Provozní doba útulku: denně
9.00 - 14.00, ve čtvrtek il4.00
- 17.00 hodin. Telefon: 0606/
105275.

Od příštího čísla Zpravodaje
Vám budeme blíže představo-
vat jednotlivé psy, kteří čekají v
útulku na svého pána.

l
}
i
l
l

í
ii
Ill
Ill
í

Další předpokládané akce na rok 2000
Sdružení rodáků a příznivcú města Kralupy n. Vlt.
Květen - Klobuky, Peruc, Třebíz, Rudyně, Lázně Mšené,

autobusový zájezd

Kokořín, Liběchov, autobusový zájezd

Klubová místnost otevřena od 16.00 do 18.00 hodín v penzionu
každé 2. úlerý v měsíci.
14.3., 28.3., 1 1,4,i 25.4., 9.5., 23.5., 13.6., 27.6.

4Y Červen
Famí šatník na rok 2000:
Použité oděvy za syínbolickou cenu

5 2. patro nákupního středíska Máj v Kraíupech n. Vlt.
? 99 a»í *nrui tsa ii nn dh ia nn hídbi22-3.2(100 od 13.00 do 16.00 hodšn.

Odbor RlaŽP
a A-Kl -l Il-Zl.-.'Z:. '-a



m ]Zpravodaj

Daňový sloupek
Pla?Í daní

Dnes bych chtěl pojednat o
systému placení darí.

Daň je možné zaplaffi třemi zpŮ-
soby, a to hotově v pokladně
finanČního Úřadu. poŠtovním pře-
vodem a bankovním převodem.
Za den uhrazení se považuje den,
kdy byla předána hotovosÍ poště
nebo J finanční částka byla ode-
psána z bankovního účtu- poplat-
ník@.

Číslo účtu příslušné pro placení
jednotlivých daní bankou nebo
poštou se skládá z čísla vlastního
účtu a z jeho předčíslí. Předčíslí
účtu pro placení daně je určeno
dle toho, která daň se hradí. např.
daň z pndané hodnoty má pJred-
číslí 705, daň silniční 748. Císlo
účtu má každý finanční úřad svoje.
Kralupský finanční úřad má číslo
účtu 47625-1 71/071 0, takže daň z
přidané hodnoty hrazenou kralup-
skýrni poplatr$ je třeba hradn na
úřet 7Ó5-47625:1-71/0710. Všech-
ry účty finančních úřadů spravuje
Ceská národní banka.

Platí-Ii se daň poštovní poukáz-
kou, je třebaa použií jen a právě

iukázku určenou propoštovní poukázku urČenou pro
přísluš.nou daň příslušného finanč-
ního úřadu.

Jako variabilní symbol platby se
u ?ckýí
číslo,.u (
jich ICO.

ických osob uvádí jejÍch rodné
právnických osob pak je-

111.;l I I%íU?

Zaplatí-Ii poplatník na jiné číslo
í.íČtu než na ínovený ÚČet, mus(
podat žádost o převedení platby
na správný účet. Finanční (Ířad je
povinen takové žádosti vyhovět s
tím, že dnem úhrady daně je den,
kdy byla daň uhrazena na špatný
účet. Stejně se ?upuie. «kudúčet. Stejně se postupuje. pokud
poplaWk zaplatí daň pod jinýrn va-
riabilním symbolem.

Vznikne-Ii poplatnikovi u finanč-
ío úřadu přeplatek na dani, platíního úřadu pÍ'eplatek na dani, platí

s jedinou výjimkou zásada, že fi-
nanční úřaď samovolně přeplatek
bez dalšího nevrací. Tou výjimkou,
kdy finanční ú%d vracÍ automa-
ticky, je nadrněmý odpočet u daně
z pndané hodnoty. Ve všech osíat-
ních prípadech je třeba podat žá-
óst o vra«,ení preplatku na dani.
Při vracení přeplatléu finanční úřad
zpravidla prověří, nedluží-li poplat-
ník na jiné dani. Pokud dluží, pře-ník na jiné dani. Pokud dluží, pře-
vede přeplatek nebo jeho část na
úhradu tohoto dluhu, pokud ne-
dluží, přeplatek vrátí.

Pokud se ocitne poplatník v ne-
jistotě, jaký je stav jeí'io závazků,
případně pohledávek vůči finanč-
nímu Úřadu, mi:iže požádat o
oznárnenl stavu daříového účtu.
Finanční úřad je v takovém pří-
padě povinen poplatníkov' toto
oznámit.

Pod;bng inforrnace o tom, jak

daňový pomdce

4 rn
Společenská rubrika VEŘEJNÁ SBÍRKA

Blahopřejeme našim spoluobčaru:ím, kteří se dožívají Město Kíalupy nad Vltavou vy-
v březnu 2000 významných životních jubileí.
Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

95 let Ludmila Vytoušová, Hůrka 1043/I.

hlásilo -veřejnou' sbírku- na- :ěhoto-
vení pamětní desky obětem druhé
světové války. Deska bude odha-
Iena dne 21.3.2000 u příležnosti

90 let František Charvát, Karsova 289/ll
Aloisie Nováková, E. Beneše 539/ll.
Josef Říha, U cukrovaru 1171/1. , " Í-?h,
Bohumil Vávra, Karsova 403/Il

85 let Anežka Pažoutová, Lidická 208/II.
Bohuslav Šuk, Jana Palacha 745/I. -, ' Š ',.

55. výroČí náletu na-Kralupy.
Tato veřejná sbírka potrvá do

15.3.2000 a mohou se zúčeístnn
občané, podnikatelé i firmy.
Případní dárci mohou své přÍs-
pěvky složit v Městském muzeu
Kralupy n. Vlt., Vrdilického 590, v

80 let Josef Kozdělka, Karsova 477/11. " .,-.a ,
Emilie Kvasničková, Vrchlického 552/1. '<'
Vlasta Nováková, Hůrka 1043/I.
Karel Novotný, Hůrka 1060/1.
Věra Pospíchalová, 28. října 489/Illi
Antonín Procházka, Sídliště 659/Il.
Antonín Váňa, Ke koupališti 555/II.
Barbora Vyšínská, V zátiší 101 4/1.
Josef Zelík, E. Beneše 608/ll.

,ý otevíra;'době'mWea,"Í'.';e;až

' rsMeskCl 4') 4Q iCkídi- - -/%?pátek.9 - 12,13 -?16 hodin., a ne-., /,' děle 13 -. 1.6 hodin. Příspě?vky 'y2
možno také poukázat na účet č.
0464942389/0800 založený pro
tuto sbírku u místní pobočky
České spořítelny. Za všechny dary
tímto p"ředem děkujerne.

IV. květinový den
Liga proti rakovině Píaha, člen

UICC a ECL, pořádá 10. května
2000 ve spolupráci se středními
školami, s organizacemi Junáka,
Ceského svazu žen a Sdruženími
dobrovolných onkologických orga-
nizací IV. květinový den.

Dvojice dobrovolníků budou ob-
čanům nabízet žlutý květ měsíčku
lékařského se stužkou.

Děkuji všem za hojnou účast při posledním rozloučení s mým Z finanční sbírky Květinového
manželem Vítkem Humplem, za projevy soustrasti a květinové dne buge financováno nověvzniklé C'entrum preventivní a ná-dary.

zB (@6y»u (BB()ý64HB HBlBrla sledne onkO!OgiCké pecoe, klubý Ze
Sdružení dobrovolných onkologic-
kých organizací (SDOO) a rekon-Vzpomínka strukce pavi3onu pro rekondiční
pobyty v OLÚ na Pleši.

Jak ten čas letí IU'ýl} V IjLlj I la rll.":íI.

FinanČním paítnerem veřeínéDne 29. března tomu bude již 30 let, co nás opustil pan Josef sbllasllllAplirwoi 1411 : 'roc""-n"kill ?j0el
Tesárek, hostinský z Kralup nad Vltavou. Kdo jste ho znali, věnujte 'ínve'ťní ; Poštovní banka, a.s.
mu tichou vzpomínku s námi. S;nov:áÍné aná;ffiÍa 32

manželkaasynovésrodinami ll403Pra'-ha'-'1'

Ozdravné pobyty
Č:eský červený kříž - Oblastní pro děti od 6 do 151et (po dohodě kaře, se mohou pobytu zúčastrít

spolek Mělník, Kokořínská 3465 i do 1 7 let) trpící opakovaným ve zbývají«jch volných místech zá-
nabízí ozdravné pobyty pro onemocněním horních cest dý- jezdu za plnou úhradu. Přihlášky a
červenaprázdniny2000 chacích,dálealergií,astma,bron- podrobnějšíinformace:

Ozdravný pobyt čtmMidenní chiále, exema atop., psoriásis tel. 0206/623040, 0601/234332.
pro děti
Řecko,

s rodiči, místo konání: apod. Tem'íín: 7. - 16. 7. 2XX». ? uspořádání tuzem-
ostrov Corfu - Arillas. Místo konání: španělské leto- skéhoozdravnéhopobytuproděti

Termín 12. - 25.6.2000. V ceně visko Sant Feliu. Ubytování: hotel. s ortopedickými vadami. Pobyt
zájezdí je doprovod zdravotní Stravování: plná penze + balíček bude čtmáctidenní(v průběhu Iet-
sestry,službalékaře-alergologa, na cestu. Doprava: autobus. V níchprázdnin)ajeurčenproděti
kterýjevmístěpobytukdispozici cenějsouzahrríutynákladynado- od6dol51etsdiagnosounapř.:
24 hoan denně, služba delegáta. provod lékaře, zdravotní sestíy a lordosa, kyfosa, skolÍosa, stavy po
Dopraía luxusním autobusem (kli- dalších vedoucích, služby dele- luxaci a subluxaci. Terrnín a místo
matiza;e, WC, občerstvení za gáta. Plná cena poukazu je konání je ještě v jednání. Nabídka
Kč), trcjekt, ubytování v apaímá- 8 950,- Kč. Vzhledem k tomu, že bude zveřejněna v ordinacích dět-
nech, lázeňské poplatky. Cena opětusilujemeozískánídotacena ských lékařů a oítopedů, ve vý-
pro doípělé 7 200,- Kč, děti (od 2 tuto akci, předpokládáme, že pro věsní skříňce ČČK na nám. Karla
do 15 bt) pří ubytováníse dvěma děti, které budou rr'ut v pořádku IV. na Mělníku (v uličce mezi ob-
dospěými osobami 4 900,- KC., potřebné potvrzení od lékaře, chodními domy), v regionálním
příplat«k za použití postýlky pro bude cena výrazně nižší (v pří- tisku. V ceně bude doprovod re-
dítědodvouletll00,-Kč.Telefon paděschválenédotacedlepřed- habilitační sestry a vedoucích.
ČČK Nělník 0206/623049. pokladu až «,ca 6 650,- K(.).' Děti, Informace:

Ozmvríý pobyt ve Spanělsku které nebudou mít doporučení Ié- tel. 0206/6;které nebudou mít doporučení Ié- tel. 0206/623040, 0601/234332-3.

l150 let od narození T. G. Masaryka

-0.,=fE=ťx'J:J;J(=.:í':m:í:ffi'Xf:
:k;]? Í::yl -koéÍ a -mluvil s Mas'arykem proti antise-rrJÍtÍsmu', m-u 'nijak u jméno. Masa;k soWhlasil. 0";ob-
.%? slovensky,matkaněmecky. českéveřejnostineprospěl.Pro- ně se však jeho slavnostního?.

4i? Nadaný a nesmírně pracovitý spěl mu ale za první světové otevřen( nezúčastnil. Neměl rád
Masaíykvystudoval gymnázium války v emigraci v jeho snazeválky v emigraci v jeho snaze jakoukoli glorifikaci své osoby.

vybudovat nový stát Čechů a Během následujících let několi-
?

9. ťr a filozofickou fakultu a v roceIli'íq i 1878 se ve Vídni habilítoval. V Slováků,,do jehož čela byl pak krát ve. své.m 'prezidentském'řl 1ts/ě Se Ve Vlanl naOllííOVal. V 510VaKu, aO JenOZ cela oyl paK Krať Ve Svem preziaenrs+«em
roce 1882 nastoupil jako mimo- zvolen. Československo prezi- voze přes kralupský most jel.I

W řádnýprofesornaapražskouuni- dentaT.G.Masarykabylovesvé NaposledyvpůÍšestévečer9.k raanV prOTeSOr na praZSKOu unl- aenía l .LíjVlaSan/Ka D'VIO Ve SVe INapOSleaý V pul SeSťe VeCer ď.
verzítu.F'ládnýmprolesoremse době význačným demokratic- dubnal937.Pi:ilrokunatozemřel.'í ? měl stát za tři roky. Ale nestal. V kým státem Evropy.

ffl období bojů za pravost Rukopi-r
l M Á období b07ú za p-ravost Rukopi?

55 let od náletu na Kralupy nad Vltavou
Letos si připomínáme smutné ani na ztráty na dobytku. Pokud ozvaly první exploze svržených hřiště je jedno obrovské oraniště.

výročí padesáti pěti let, která uply- se týká kralupské posádky wehr- bomb. Uprostřed hřiště nalezl svou smrt
nula od náletu na Kralupy nad machtu uvádí, že žádný příslušrík Po dopadu prvních bomb jsme správce Tomášek, když se snažil
Vltavou koncem druhé světové wehrmachtu nezahynul ani nebyl v panice seběhli po schodech do během náletu přeběhnout na dru-
války22.březnal945.Cílem304. těžcezraněn. velkého sklepa sladovnické bu- houstranu.
bombardovací perutě 15. ame- O tomto náletu bylo již psáno dovy. Po celou dobu bombardo- Naše snaha něco hasit je
rické letecké arrnády umístěné v mnohokrát. Zvláště při n:izných vání se stěny sladovny otřásaly a mamá. Nemůžeme se ani přiblížit
jižní Itálii, byla rafinerie minerál- výročích. V březnu 1947 přinesl omítka ze stropu nám padala na khořícímuobjektu,ani někampo-
ních olejů (dnešní závod Barvy a deník "Práce" článek "NeMastné hlavu. Všichni se tlačili k postra- nont sací koš. Všechna ta požární
Iaky). V anglicky psaném doku- Kralupy" z pera básníka Jarosla- ním zdem, pod klenbu co nejdále cvičení, která jsme prodělali, byla
mentu je označena jako"Primary va Seifería: "Zemřely tam celé ro- od středu místnosti. Nikdo nemlu- zbytečná. Máme jedinou starost:
Target", tedy přednostní primámí diny a šflený pláč zničeného vil, a jen jsme čekali, kdy některá jak to dopadlo u nás doma. Llž
cíl.Propřípad,žebyútoknebyl městaseozývalvhlubokémtichu zbombprorazístropynadnámia běhemjízdykpetrolejcejsemsi
možný, například pro špatné po- po celých Čechách". ukončí ve sklepě svou dráhu z všiml, že náš dům v PodMji stojí.
časí a špatnou viditelnost, byly Ještě více místa věnoval Seifeit nebe a tím i náš život. Po neúspěšném hasičském zá-
určoványicílenáhradní.Bohužel, vzpomíncenanáletnaKralupyve Vpřestávcemezijednotlivými sahuspěchámdomů,ověřitsi,
ten den bylo počasíideálníavidi- sbírce "Býti básníkem" (1983), v vlnami bombardování se stateč- zda všichni žijí. Na ony ixjálosti,
telnost dokonalá. oddflu"BombardováníměstaKra- nějšíznáschodilidívatnahoru,co odkterýchuplynulojiž551et,Ize

První zásah přímo do nádrže lup", který osahuje velmi emotivní se děje. Pan Vrba, totálně nasa- nahlížet z všeobecného hlediskakterý osa
ň "Úder".raÝinerie byl neobyčejně presný, báseň "Úder". zený místní zelinář, se vrátil po jakonanutnouválečnou strategii,

ale, když město zahalil čemý dým V kralupském Zpravodaji bylo rozbitých schodech celý bledý: z osobního hlediska však jako na
z hořící ropy, přešly posádky již této tragické události vzpome- "Mládenci, budete plakat, až to životní tragédii. Takovou osobní
bombardovacích letadel na tzv. nuto vícekrát. Např. v březnovém uvidfte - Karbanovic statek na ná- zkušenost uvádí další přímý pa-
"offset" způsob bombardování čísle roku 1997 v příspěvku městíužnestojí" mětníknáletupanVáclavMádlíkz
bez vizuální kontroly. To mělo za Tkáza Podháje". V časopise Po více než půlhodině konečně Roudnice v dopise panu Jiřímu
následek mnOFlO ZaSaMů mím0 meSfSkéŤ0 muzea "Vlastivědný ticho. Zlověstne, neskutecne ti- (p@[(B5@y4(1{(IB Bf(, 5)
určenýcíl. Některébombardovací sborník Kralupska" r. 1995 v cho, do kterého vycházíme opětskupinysesoustředilynakralup- clánku"Vzpomínkytěch,kteřípře- nasvětlo.-Vevzd'uchučpÍt;tol,-
ský železniční uzel. V konečném žili" jsou zachyceny autentické dokola jsou trosky a apokalyp-
hlášení udávaly posádky úspěš- prožitky přímých účastníků Ietec- tická spoušť. Na velkém kamen-
nostzásahůvrozsahul000stop kého bombardování, mezi které ném kvádru, který sem přilétl
(tj. asi 300 metrů, 38% až 86%). patří i autor. bůhví odkud, sedí muŽ a krvácí z
Ovšem rozsah 300 metnl kolem Začátek bombardování mne úst. Spěcháme k pivovarským
cíle v hustě obydlené kralupské zastihlpřímovcentruměsta, před vrati:im. Jsou proti kostelu a za
aglomeraci znamenal, že bomby pivovarem. Byljsemtehdytotálně nimi na nás čeká požámí vůz.
dopadaly do obytných čtvítí Kra- nasazen u protiletecké požámí Vrata poškozená náletem neidou
lup a způsobily velké ztráty v řa- služby a měl jsem povinnost otevřít, bušíme do nich, až. nás
dách civilních obyvatel. Náletu ihnedpozazněnísirénsedostavit uslyšínějacílidézdruhéstranya
padlo za oběť 145 kralupských do prostoru pivovaru, kde bylo ve- snaŽÍ se nám pomoci v domnění,
obyvatel - z toho 65 žen a 21 dětí. litelství. Dne 22. března 1945 byl že jsme zasypáni. Konečně se

RegierugskommissarDipl.lng. překrásnýjarnídensezcelamod- dostávámevenanasedámepřed
Leo Duschek, dosazený Němci rou oblohou bez mráčku, když kostelemnapožámívůz.Jedeme
do čela kralupské radnice, hlásil krátce po poledni zazněly sirény. hasit hořící "petrolejku". S obtí- l:
hned druhý den do oddělení Na pivovarském dvoře jsme se žemi sedostávámeažkfotbalo- l
Luftschutzu na Kladně, k jakým všichni shrornáždili. Záhy se obje- vému hřišti "V ZátišÍ", které je
ztrátámnaživotechajakýmško- vily vysoko na obloze střibmé přímo proti hořícímu objektu.
dám na budovách došlo. S ně- trupy mohutných čtyřrnotorových Všude jsou krátery od bomb, zni-
meckou důkladností nezapomíná Liberátori:i B-24 a brzy nato se čené domy, cesty. Z fotbalového

J.S. l

Poděkování

Děkuji posádce sanitního vozu RZS ASČR p. Pavlu Nedvědovi,
sestrám Haně Feivertové a Michaele Sternové, kteří mně dne
22.1 .2000 ráno poskytli první pomoc při mém úrazu i převozu do
nemocnice ve Slaném. Díky jim za profesionální pomoc i lidský
přístup. Přeji jim mnoho úspěchů v jejich náročné práci.

Marie Hrdličková
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První zásah do nádrže ;finerie
zahalil město čemým dýmem.
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55 let od náletu na Kralupy nad Vltavou - dokončení
:+ulkovzKralupvrocel995při čané.Celánašečetaidalšíoby- Takémoježenajeíaskočár- vanýchúdajůpřilišneliší.

:»řiležitosi 50. výročí náletu na vateléutikaličemýmkanálempod kem a 3 měg5ním synem a 3 VáclavMádlíksesvoupracovní
<ralupy. Dovolím si citovat do- železnicí do háje nad železniční letou dwrkou přes dvě vesnice až četou a dalšími spoluobčany vy-
ilovné ziění jeho dopisu: Osu- tral Tamjsmemělipřehled.Zvuk jsmesepokali.Animnenemohla běhlistrmoustr'áríhájeprotinád-

í jan 1945 v Kralupech nad byl stále naléhavějšía vtom již se poznat, jak jsem byl odřený špi- raží a'z na Hrombabu. Ale i tam
první stnbrríé stroje objevily nad navýa roztrhaný. dopadaly zbloudilé bomby. Do-

Kralupí nad Vlt. jsou železniční městem. Vzápětí další svazy. Moc si přeji, aby lidé u nás, ani dnes jsou zde vidět hluboké krá-
na rati Praha-Děčín. Tento První zásah dostala petrolejka a nikde jinde už nic takového ne- tery, dnes již zarostlé vysokými
byl'Aíakrát napaden hloub- začala hořet. My jsme leželi v museliprožívat. stromy. To, že se pisatel dopisu

Mci, přestojsme věrili, že brázdách a mysleli si, že tlak Tolik Václav Mádlík. Dopis je neuchýlil do protileteckého krytu,
-»udebrztkonecválky. vzduchunámutrháruceanohy. psaný velmi emocionálně. Je který budoval, mu zachránilo

JezdilipmedoprácedoKmlup Dýmakouřzpetrolejkysevalilza vidět,žeještěpopadesátiletech život.Tentokrytunádražídostal
ížel.zest. NovéOuholice. Vten námi,protojsmemuseliutikatdál, byly jeho vzpomínky stále živé. přímý zásah a zahynul zde nej-

a«:bn22.3.l945jelsnámii ažkDolanům.Přeshodinutrval Mnohéúdaje,např.odélcená- většípočetlidí.:S;aránek,kterýsenedávno nálet,zeměsevzdouvala,domy Ietu,počtuútočícíchletadelasho- JakjižbyloveZpravodajiozná-
z prawvního nasazení z se vzpínaly a bortily. Po celou zených pum, neudává však meno, bude z iniciativy města a

»rlína, kde pracoval 3 roky. dobu hukot motorů, hv(zdání pisatel přesně. Teprve záznamy pozůstalých po obětech náletu na
právěl, co tam prožil náletů a bomb, detonace a padající bu- hlášeníposádek letadel 15. ame- Kralupy nad Vlt. odhalena 21
ichu a hrůzy. Než odjí;rděl dovy svým řevem přehlušovaly rické armády v originálním anglic- března 2000 pamětní deska obě-
nů,zažildalšínálet,pfikterém nářek a pláč. Mraky černého kém textu uvádí domněnky na temnáletunakralupskémkostele.
zasypán troskami. Měl zná- ?dýmu zahalily jasnou oblohu. správnou míru. Az na udávanou

s dvkou z Belgie, která ho Deset vln, vždy po 21 letadlech. délku náletu se však od dříve cito- Ing. Josef Stupka
vyhrabala z trosek. Tu Na město bylo shozeno 1 500

tívku si p.Qvezl domů, oženil se a trtíavých bomb.
'ekali roánu. Měl radost, že se z Najednou bylo ticho. Na ulicích
':»hopekladostalživazdrávamy byl nepopsatelný chaos. Směs
;me se radovali s ním. Všichni trosek, telefonních a elektrických Psal se rok 1945, pro mě to čekala jízda vlakem do Prahy, jel;me b71ímladía plánOValíjSme dráfů, rCQbífá kanaljZaCe, VůdO- zllBl'?l64Bl@ 51jzi(j' BB z,4y(ila j5Bl'yl @dByzdB} (BqjB{(215(1(oÓfi-í, jak Sí Zařídíme dalšížíVOf Eú VOd'J/2dl9žba, drážníbudOWaZa- učňovských let, aJe jaké zkuše- "stroj. Neotálel jsem,- obstaral'udepOVálCe. říZení CSD.' 1000 pOškClZenýCh ;:;stio-nayčearpmam-, Ťse'-m-netuM- 1.

Tehd!yf jSem b!]l pOVěřen Sfa- budOV, Z fOhO aSí 120 úplfM3 Zní- ,;:B(,Bl@ {@ (laBJj@J(B3 zj(@4(3%@1,1 y bocí"íník, předal-a ráno odjel.TehdJ/jSem bJ/l POVěřen Sfa- budOV, ZfOhOaSÍ 120Úr)lrď3ZnÍ- Začalotopraktickouzkouškouv Névrat za Prahy mě netla"čil.
ebnÍfirmOu, abYChPraCOValjakO čenÝCh (Veřejné budOVJ/, škO]Y, lednu. Technika k chlazerí bvía Poaledríť vraaa,'ií bvlo horší. veebnlfirmOu, abYChPraCOVallakO čenYCh (VeřeJné budOVJ/, škO]Y, lednu Technika k chlazeni byía Poaledríi vraaa,'i6 bylo horši, ve
ednlCk)'POllrnaSfaVběbefOnO- r)nlm'jSl afd) NěkOllkameírOVe rychlezvladnuta Veměstěna- v?»ho?looletedcemna-éhO krJ/fu bllZkO nadraZl. kraferý, hOQ/ kamenl, hlln7 a kO- '..1;1:15{Bl ŇekíJ jBj(,d((, p@pl,?
Ten den bl neObYČejně kráS- Sek POd dOm'l, kferé dOSfalY bvhí whMšovány'skoro denr'iA Ietu ria Kralupy. V Libčicích vlákTen den byl neobyče)ně -kras- sek pod domy, které dostaly 'byl? vytíMšovány"skoro

y, slunny, nebe bylO modre bez zasah, zivi i mrtvílide. ? le?cké 3y6zý"'5yIsah. zMi mrMlklé. d d i,a»'lV bylů mož- 'dm'í níi husl plácek š Obaítou.
MaČku, PřeSfO Se mně VŠak HrOZna bllanCe 145 mrWCh, no spaM v oblaach při přeletu zda ls ta'hnek v pořadku Byl
ělaknelíbil Dřívene.?lílrndylsem mezi nímí / naš kamarad Tonik naaú rmzl I»kn iuXori »hohrí Kireí tri hsiits va m? GhJn lějaknelibil. Dřívenežlijindyjsem mezi nimi i náš kamarád Tonik
avolal dělnici, která nám oh%ala Šafránek. Raněným byla posky- našó osad. Jako učeň čtvitého Horší to bylo ve m?. Bylo v
jla pňnesená v kastnJlcích, aby tována pomocOVana POmOC - r)Nnl POmOC, rněsta Krakip lsem pra»val sa- Krakípské mi

mrh/l bll SnaŠenl dO kOSfela Z mostatně kde bylo třeba V tčeny Někteiám je ohřála. Bylo asi 11,30 mrtVl bll SnaŠenl dO kOSfela Z mostatně kde bylo třeba V tčeny Některym kdem r+ezbyío
CelehO OkOll Se hmull Ildé dO bř«»znu v druhe polovíně, za- vubec nic Přestalo i škok'u vy-od., když byla parta zavolána na CelehO OkOll Se hmull Ildé dO bř«»znu v druhe polovíríě, za- vubec níc Přestalo í škok'íí vy-
Kralur), VŠlChnlhledallČlen)/SV)'Ch kázka zr+ěía na írísta*ací osvět- ueavaní Byío ?no zasobo-běd. Všichni se divili, proč tak

""]a.M.j"emsí"Ejl aa.z"máma rodj"6aPo.máha/A'9ese"91o-. íení v lazafflu wehrrríachtu v vání.Kdornohl,opustilměsk+.ZŽaludku, fO nám nlkdO ne- Od Sr)OluPraCOVnlka TOnlka Sa- Dvořakově gymnáziu Prke ?novy továrny by4a spoul.
-zme So"a Jsme Se na)ed" franka)sffisedo'ěděl Ton'k byla na riěkolnc dni Při lelim (Chodil lsem tam s rrutrem
',7mdVaná'hod'QQo"a/Yse sn"j'jflka.lkV/faVě-5ak'akz'.- ukončenizastupcewehrmachtu oprevovat aJo?ke Itsyrén')' NaJednOuOdNerafOVlCZa- leZnlčnÍmumOSfuOdNerafOVlC A požadove?í kontrolti všech světel Malokdo vědM, že šlo o sai-

'ičely letecké motory. Ameri- tampfišeloživot. včstně oprgv- Za2,al 3sem suteré- mstky k náškapnýcn rmdn.
nem, Rozsvěcel, zhasínal jsern se de.nně odvážely.)

iova výrobna chkúThmístnast po m.fstnosti s taškou
nářadí v ruce. Ve dníém pa'íe itadla byta poškozeria.
pravého křídla stál ozbro:ý ZÝědavost mey-vedka k lazanetu
voják wehrmachtu. V domriění, wehrmachtu Ý gymnáziu, byk+
že ide o veíitelsM, mě strázný zaeaženozenvo'ustrari. Budova
uvolnil vstup. NetuJc, jaké mě byla opuštena. V noci fi *v*uo-
čeká překvapení, jsem vstoupil vausevšímvi$.E5ymtonáho-
do mísťnosti. U postelí bylo ně- da, nebo snad předers varomnť
kioňkvoj&ť. Kontroluiiosétlení, (tušeno náleh.i? Ojedíněké sku-
tu mně ukazuie jeden voják komli piny letounů se tady v oblacích
khaki, mluví na mě cizď Lrečíi. ukazova%í. Proč? ? síídík+ kla-
Nechapu co chce Z vedle}ši dereke gestapo a yak díouho"
rnistriostí vykoukne dalši vol# NachazeR ss tady dzi zpravo-
Hovoří česky. Doví? se, že dajci? Proč si gestapo schovalo
jsou všichni od letectva a drženi polské děvče u mktských stí-
jako rukojmí. Košili by kolegové níki:i? Vystihnout tít+toríi dájako rukojmí. Košili by kolegové níků" Vystihnout híatoríi dá
vyměnili za cigarety, ale oni fušku.
chtěli chleba. Druhý den na rně Jan KánskýTrosky Ehrrnannovy továmy připomínají Hirošimu.
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Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (1. část)
Články na toto téma, které začátku velmi těsně spolupraco- vech, pro které museli mít po- glorifikaci osob, ani o spor o to,

budou uveřejňovány ve Zpravo- valy.ily. tvrzení, že pracujÍ pro nějakou kdo se víc zasloužil, ale jde nám
O odboji KSČ zavládlo v době organizaci, neboť soukromý o kritické a objektivně hodnotícídaji poČínaje tímto Číslem, jsou- 0 odboji KSČ zavládlo v době organizaci, neboť soukromý

hegemonie KSČ přesvědčení, zájem o studium minulosti sevýtahem z obšÍrnějších ruko- zájem o studium minulosti se vylíčení toho, co se v odboji za
pisů, zabývajících se dějinami že to byl jediný odboj, který v vládnoucím byrokratům zdál války dělo, jak lidé, kteří se ho
odboje proti nacismu na Kra- boji proti nacismu za národní apriori podezřelý. zúčastnili, jednali a jak se cho-
Iupsku. Byly zpracovány pří- osvobození něco znamenal, a Srovnáme-lidnessodstupem valivkritickésituaci.
rnými účastníky obou forem který přinesl největší oběti a let obě větve odboje, dospíváme Žádné vylíčení boje neobsa-
odboje, kteří se snažili o co nej- vlastně vybojoval svobodu. Ne- k závěru, že měly mnoho shod- huje všechno, co se v něm
větší objektivitu a kritičnost, coz komunistický odboj, který nebyl ného, ale že se v mnohém lišily. událo, ale jen to, co věděli a za?
jim umožnil jak odstup studo- zdaleka tak jednotný, ale byl Jednouzezákladních odlišností žili a později sdělili účastníci
vané doby, tak studium pra- stejně spontánní, byl degrado- bylo, že účastníky komunistic- nebo to, co se dalo zjistit z pra-
menů úředních i soukromých i ván na něco druhořadého, mé- kého odboje byli většinou dělníci menů. Naše vylíčení se neza-
vlastnívzpomínky. V souladu s ně významného, o čem ani a lidé s nižším vzděláním, ale bývávšemiúčastníky,mnozíani
tím, že na Kralupsku spontánně nestojí za to mluvit. Takové sta- bohatou politickou zkušeností, nebyli zjištěni, ale globálním
vznikly a až do konce okupace novisko bylo velmi intenzívně kdežto nekomunistickými odbo- průběhem dějů a tudíž i oso-
bojovalydvězákladníformypro- podporováno z oficiálních míst, jáři se stali většinou příslušníci bami, které se jich zúČastnily.
tinacistického odboje - odboj ko- zvl. tím, že pro studium komu- inteligence, kteří většinou měli Doufáme však, že i tak může
munistický a vojensko-sokolský nistického odboje byl zřízen celý maturitní i vyšší vzdělání a byli být příspěvkem k pochopení
- jsou i tyto texty rozděleny do velký ústav, byly mu k dispozici mezi nimi zastoupeni ve znač- toho, že minulé generace jsou
dvoučástí.Prvníčástsezabývá publikačnímožnostiapod.,kdež- némpočtuvojáci,včetnělidís hodnyuznánízasvépostojea
odbojem komunistickým a druhá to studium nekomunistického vysokými hodnostmi, kteř( měli hlavně za své činy...
vojensko-sokolským, a tím je vy- odboje bylo odkázáno většinou solidní vojenské vzdělání. Dr. Mojmír Dýma
jádřenaskutečnost, ze obadru- jen na amatéíy a těm bylo co V našem stručném popisu VladislavVávra
hy odboje za války od samého nejvíce ztíženo studium v archí- obou forem odboje nám nejde o (pokračovánípříště)

Hejtman zaměnil meč za přednáškový sál
V Masaíykově kunumím domě na 15. stolelí, avšak zabývárn se i aas- stoupení naší skupiny malou bese- zejí vědí, proč tu jsou. Stalo se jú ně-

Mělníkusekonalapřednáškasná- toustřelnéhopradyudoEvropy,jeho dousdiváky,kterásetýkalahistorie kolikrát,žeseněkteř'íznópozděfr
zvemEvropsképuškařstvíl4.al5. vznikemavýrvojem,stejněbakmapujj zbraní.SeWjsemsespoměměvel- sWičienynašískupiny.
století.ByljsemsenanítaképodLat. prvríípokusyostřeTouodprvní«,h kýrnzájmemaodhidužbyljenmalý Nemátestrach,ženaVašipřed-
Vmalémsálusesešloněkoliklidí, zprávažpowtíolnévýrobkyevrop- knJčekkprvríípřednáš«». náškupřijdenějakýpromovanýhisto-
abysezazvukuhistorickéhudbydo- skéhopuškaFMvemíněrýd'ísWe- Takyby;hrněldodatjeužre- nkazačnesVámipolemizovat?
zvěděli něco o historii střelného pra- tích. Přednáška je doprovázena jsem ve věku, kdy by mi máchání Neťekl bych, že se jedná o stra«,h.
chuapalnýchzbíaní,abynavlastní ukázkamidobový«,hzbraníodprvríí mečemnedělalo:ádnéstarr:íá,ahk Kpřednášoevždypnstupujisurrjtým
oči spatřili jejich věrohodné funkční znárríé prakfi«M střelby, k:í jest od jsem k»zkusiljinak. mpektem, protože vím, že jsou jiní,
repliky. Tannenberské ručríice ú po bom- Co Vás tedy přimělo k veřejnému povolaríější, kteřío tomto oboni vědí

Hodinovévypívěníbylopoučnéa barduahákovnicekona»l5.stoM vystupování? daleko ví«. Proč se tedy bát?
zajímavé,doplněnéukázkamilRera- VímoVás,žehistoriejejenVaším Jednímzmýóplánůb3]ovždy Myslírn,žebyd'íomsipffiernněpopo-
tuíy a dobovými obrázky, a tak jsem koníčkem a že p«ujete jako stro'ye- nejenom šemovat a střRet, ale bké vídali. Nemyslím, že o problemafim
se i já, laik, který palným zbraním doucí, jak jste se dostal až k před- se věnovatpřednáškovéa publikační vím vše«Ý'íno, ale věřím, že bych mu
zrovna neholduje, dobře bavil a do- náškové činnosti? činnos»ú. Naše skupina je složena z byl důstojným parherem.
cela rně i mrzelo, že si z některé píš- Tady vás musím opravtt. Mýrn k«:»- g0% z vysokžkoláků, a proto je zde Chystáte nějaké další přednášky
íaky či hákovnice nemohu vystřelit: níckem je opravdu historie, ale jen její obrovský duševní potenciál. Ten se na jiná témata?
praktické ukázky střelby toUž nebyly malá výseč, která se hýká puškaťství. dá využrt pro reprezenba skupiny, Ano, naše skupina časem óysM
na prograrnu. Zbraně, které jsem JakočlenskupinyhistoricMhošerrnu našehoměsta,alehlavněhistorické pťednáškusnázvemOšerrnup%-
unesl,jsemsialespoňpotěžkal. setétooblasfivěnujifčďouho,bylo střelbysarnohé.Tabylavesrovnání vmněnevážně,žemkýoddi7pňpra-

ApročVámvlash"iěvkralupském bypřecehloupém{tstřele«%roddfla sešermemvždyspffiePopelkou.To vtíjeEvropskoumódul5.stolehna
Zpravodaji píši o nějaké mělnické o stťelbě nic nevědět. Potom pfišel sesnsďmeměrůt. Protojsmeuspo- panovnickýd"idvorechapřemýšlírne
akci?Ten,kdojipnpravilatakpou- rok1995,kdyjsemzjM],žepťed- Mdalirepublikovýserríinářoskelběz opřednáškM'ínazvanýd"iEvropské
tavě na ní vyprávěl, byl totiž vedoucí nášky na vysoké škole jsou veřejně repHk histori«$h zbmíí, proto pň- peněh'iidi 15. stol@ -České vojen-
kralupskéskupinyhistori6éhošer- přístupné,avydaljsemsetozkusit. pravujemepřednášky. skéašikova«.ířádyadalškhnápadů
mu Fortuna, pan Jma Staněk (50). Se Dohodl jsem se s řeátelem Histot'c- Je to sarnozřejmě náročná práw, je mnoho. V současnosÝi je pfipra-
svou přednáškou již vystoupil v kého Úsbvu, pmfesorem Maurem, stuďum Ntemtury, ověřování fakh:i, -venapMnáškanašehoaena'MarkaMeístském muzeu v Kralupech, o kterýmidovolilnavštěvovatjehový- skládáníjednoký«,h infomía«,í, hlel Škorvagyoshrémmikovd<émrodu
něcopozdějiveVelvarech,6ystáse kladoskHuhistorie.Tobylasizá- dánízajirnavo@aletřebaipozomé Boryňů-zeLhoty.
i do Prahy. A protože jsem Vám v jed- klad ke všemu, potom už jsem si sledování technické části vývoje Naše nové členy se snaBme vta-
nomzpředóozíchčlánků,kteréo začalpracovatsám.Výsledkembylo zbraníaspousíadalší«,hvěcí,kterés hovatdoděníveskupině.Nejenom
Fortuně na stránkách Zpravodaje devětčláríků,kterémivyš/yvŠerrnír- 'ímsotnňsí.Měk:íalebaví «xísetýčeúčasfinabkMí,d'í«:eme
vy%,slíbil,žeVásodalŠíóakcích skýóljstech.Tytopráwsevšed'íny Jakýtobylpocn,prvněvystoupn jepfimětkvzdělávánísevoboru.Ti
tétoskupinybuduinfom'iovat,vyrazil nějakýrnzpůsobemdotýkajíprávě pMlidmi? mladšínámalespoňasistujípřipřed-jsemnaMělníkapopřednášcepolo- palnýďízbraníajsoukon«,ipovány Bylotootůné.Měljsemtrémua náškáďí.Rádbyďízde-jmenoval
,fflpanuStaňkoviněkolikotázek. tak,abyčasernmohlyvyjítjakojakási (x»íívodujsempůl?nynebyl členastřekd«épWpravkyMilošeŠi-

Přibli'z?e,pros{m,stručněnasimskripbprohistorióouďelbu.No,asd'íopenvysJov'tkloudnouvětu. máka,kterýmizdatríěimáhalpW
čtenářům, oo je obsahem Vašich kdy? už jsem se této oblasff věnoval Jste spokojen s návštěvností? ted'ínid«é přípravě mých'přednášek
přednášek. hkdlouho,žejsemzačedmí(:xxÝt,že Jsemspokojen.Jednáseoodbor-

Jak fžz názvu vyptývá, hlavríím o vě6 jč jakHakž něco vím, začal nějšítérría,ataknepředpokládám,že (rtw)
tématem je evrr»pské puškařství 14. a jsem ob«5as doplňovat veřejná vy- budou nabM sMy, ale fi, kteří pfid'íá-
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Ve čtvítek 17. února se v

Městském muzeu v Kralupech
konala přednáška člena sku
piny historického šermu Fortu-
na-Marka Škoívagy s názvem
Boryňové ze Lhoty. Marek byl
tak laskav, že mi poskytl text, z
něhož vycházel, a počínaje
tímto číslem budou ti z vás, kteří
se nemohli jeho zajímavé před-
nášky zúčastnit, mít možnost se
postupně (bude rozdělena na
čtyři části) s jeho prací sezná?
mit.

Navštívil jsem Marka v před
večer jeho veřejného vystou
pení a položil mu několik
otázek. Dotazy jsem vybral
stručné a netrval jsem na přniš?
ných podrobnostech; no rek?
něte, kdo z vás by si dovolil
vyrušovat novopečeného před
nášejícího v jeho přípravách?

Jedná se o tvou pívní pred-

Přenesme se teď do dob

dávno minulých, kam lidská
pamět' již zdaleka nesahá, a
kde naším jediným vodítkem ve
spleti lidských osudí:í, úspěchů
a tragédií je historický materiál
Přenesme se do doby, která
měla mít pro národní dějiny - jak
ukázal čas - dalekosáhlé dí:í-
sledky (i když si to asi málokdo
ze současníků uvědomoval) a
sledujme na pozadí těchto
zvratŮ vzestup a pád rytířského
rodu Bogňů ze Lhoty - jednoho
z těch, který v historickém po-
vědomí nezanechal žádných stop.

Boryňové ze Lhoty patřili
mezi staročeské rytířské rodiny
pocházející z Lhoty na Žatecku,
nalézající se mezi Měcholupy a
Ličkovem, kterou ještě v 1 . pol
15. stol. vlastnili bratři Boreň,
Beneš a Pavel. Jan Lhota ze

Lhoty sídlil pak před rokem
1472 v Měcholupech. Sestra
zakladatele mikovického pan?
ství, Anna Boryňka ze Lhoty,
sídlila na poč. 16. století se
svým manželem, Janem z Les-
kovce (hejtman bechyňského
kraje) v Kamenici.

Púvod rodu a 1. generace
v Mikovicích - Jan Boryně ze
Lhoty

Prvním významnějším čle-
nem rodu, nosícího v erbu 2
zkřížené stříbrné vidličky na
červeném poli, byl Jan Boryně
ze Lhoty (nar. asi 1458). Ve

nášku, o tvé první veřejné vy?
stoupenÍ?

Popravdě řečeno, žádnou
jinou přednášku jsem ještě
neměl, takŽe tato je mou první.

O čem budeš povídat? Mohl
bys to, pokud je to vůbec
možné, shrnout několika vě-
tami?

V podstatě se ve své před-
nášce pokouším zmapovat pů?
sobení rodu Boryňů ze Lhoty,
který žil na Kralupsku v prů?
běhu celého šestnáctého století
až do třicátých let století sedm?
náctého, kdy po pobělohorské
porážce diky různým konfiska?
cím zchudnul, snaMm se jeho
vývoj zasadit do celkové kon-
cepce vývoje českých dějin,
abych popsal, jak měnící se po-
měry v Čechách ovlivňovaly'po-
stavení tohoto rodu od jeho
vzestupu a zbohatnutí až k zmí-

něnému pobělohorskému pádu.
ProČ jsi se rozhodl zpracovat

toto téma a poté vystoupit s
přednáškou?

Víceméně jsem byl zaúkolo-
ván od vedoucrho naší šermiřské

skupiny, který nás podněcuje k
podobné činnosti. Nemohu však
říci, že bych téma zpracovával
nerad. Hodně mě to zajímá.

Tvá práce je poměrně roz?
sáhlá, kolik času jsi jí věnoval a
jak obtížně se ti postupovalo?

S prací jsem začal před ro-
kem, ne zrovna intenzívně,
spíše podle času a nálady. O
takovém tématu se dost těžko

píše, protoŽe k němu prakticky
neexistujÍ materiály a pokud
ano, tak jsou velmi těžko do-
stupné. Je jen málo vydaných
prací týkajících se tohoto ob-
dobí. Boryňové také nebyli
zrovna významným rodem v

Boryňové ze Lhoty
chvíli, kdy český a uherský král
Ludvík Jagellonský prohrával
svůj boj se Sůleymanem 1. i
svým životem v moháčských
bažinách, hospodařil Jan již 3
roky na svém novém pozemku
v Mikovicích (používalo se rov-
něž i názvů Minkovice, Míko-
vice, Měkovice) a Lobči na
Slánsku (dnešní části Kralup
nad Vltavou). Jan však nemu-
sel být z tragického skonu po-
sledního Jagellonského krále
nikterak smutný. Nástup staro-
nové dynastie Habsburki:i na
český trůn mu skýtal netušené
možnosti. Souhlas s králem
Ferdinandem 1. vyjádřil proto již
roku 1526, když stanul mezi
jeho voliteli

Volba probíhala na sněmu, k
této příležitosti konaném, v
Praze mezi sv. Františkem

(4.10.) a 22.10.1526. O krále
českého se ucházeli tři kandi-
dáti: bavorská knížata Vilém a
Ludvík a arcikníže rakouský
Ferdinand Habsburský - ten
měl ze všech adeptů na trůn
nejegitimnější právo, neboť byl
manželem Jagellovny Anny. Po
počáteční nejednotnosti v otáz-
ce volby byly "speciální komisí"
vyhledány výsady a svobody a
stavy se nakonec rozhodly řídit
závěrem Zlaté buly sicilské z
roku 1212, která jim dávala
právo volit krále v případě, že z
královského rodu nezůstane

žádný řádný dědic v mužské

ani ženské linii.
Čest volit krále se dostalo

společně s dalšími 23 šlechtici,
rytíři a měŠťany i Janu Boryňovi
ze Lhóty. Jan Boryně si získal
pravděpodobně důvěru někte-
íých vlivných skupin na sněmu,
neboť v pátek 17.10.1526 - ná-
sledujícího dne byl vybrán za
jednoho z volitelů - jejich jmé-
nem pronesl řeč, ve které vy?
zval k co nejrychlejší volbě
nového krále.

Habsburské kandidatuře na?

hrávaly i výsledky vídeňského
sněmu z roku 1515, kde se
Jagellonská a Habsburská dy-
nastie dohodly na vzájemném
nástupnictví v případě vymření
jednoho z rodů. Tyto smlouvy
byly zajištěny i dynasticky. Lud-
vík Jagellonský se oženil s Marií
Habsburskou a její bratr Ferdi?
nand si vzal za manželku
Ludvíkovu sestru Annu. Své
rozhodnutí pro arciknížete Fer?
dinanda oznámili volitelé po ně-
kolikadenním rozvažování ve
středu 22.10.1526 v 19 hodin

Jan rychle stoupal v hierarchii
úřadů a záhy dosáhl vysokých
hodností. Mohl se hrdě pyšnit ti-
tuly královského prokurátora
nebo císařského rady. Král rov
něž neopomněl odměnit svého
věrného služebníka materiálně.

Za výborné hospodaření ob-
držel vsi Debrno a Minice v ne-

dalekém okolí Mikovic, později
pak připojil i Zeměchy (Země-

českých dějinách, a proto je
zde mnoho hluchých míst, která
se těžko dají zmapovat.

Takže sháněrí materiálů bylo
nároČné?

Určitě. Materiálů, které se tý-
kají mikovicM větve tohoto mdu,
ale existuje ještě relativně dost.
Získat podrobnější informace o
jeho dalším výsÍkytu v Čechách
je však téměř nemožné.

Hodláš se svou přednáškou
vystoupit i jinde než v kralup?
ském muzeu?

Pokud ríěkdo bude chtít,
abych přednášel, tak nejsem
proti.

(Marek Škoivaga studuje třetí
ročník na FF UK obor Historie a

politologie a zároveň na FSV
UK obor Mezinárodní studia.)

(rtw)

cha, Zemichy) a Lešany.
Na sněmu z roku 1530 byl

jednou z 8 osob, které byly vy?
brány k účasti na následujícím
sněmu v Mostě, jenž měl řešit
spory s knížaty saskými. Na
obecném sněmu konaném roku

1538, který jednal zejm. o
otázce tureckého nebezpečí,
byl jedním z kandidátů na pol-
ního hejtmana v tažení proti
Turkům.

Hospodářem byl bezpochyby
dobrým, ale jeho mravy byly
přece jenom pochybné. Tra?
dovalo se o něm, že byl násilné
povahy a často se objevoval
před soudy (měl spory např. s
Janem Čelechovcem z Kralovic
nebo Vítem Palácem) jako ob-
žalovaný i žalobce.

Jan zemřel asi r. 1541 a
údajně měl být pohřben v Miko-
vicích v kostele sv. Jakuba.

Rod Boryňů ovládl více než
na jedno století statky na dneš-
ním Kralupsku. Boryňové však
nebyli jediní vlivní šlechtici v
okolí. Nedaleké nelahozevské

panství vlastnili v předbělohor-
ské době (1544 - 1623) Gryspe-
kové z Gryspachu, zatímco
chvatěrubský statek získali
mocní Lobkovicové, vládnoucí v
té době z Roudnice. Různé
statky získali v okolí i Minkvi-
cové z Minkvic a rytíři z Hrobčic.

Marek Škorvaga
(pokračování příště)

Tentokrát jsem se v ulicích na-
šeho města ptal kolemjdoucích
na otázku, která zněla: Jak jste

podobou kralupského
?? Cím byste obohatili

spokojeni s
Zpravodaje? Čím byste obohatili
jeho obsah? Vzhledem k tomu,
Že se některé Vaše odpovědi
zdály být velmi podnětnými, roz-
hodl jsem se do výsledku ankety
nezařazovat ohlasy spokojenosti
s podobou našeho listu (kterých
také nebylo málo), a ze získaných
názorů jsem protentokrát vybral
ty, které se mi jevily nejzajíma-
vějšími. Zde Vám je předkládám
k posouzení:

"ř4oviny by měly být barevné a
mil lepš(, pestřejší gmfiku." T. R.
22 ]e:t (jeden z nejčastějších ná?
mětů)

Tpravodaj by měl vycházet
častěji, alespoň jako ČtmMide-
nrk, týdenik by byl nejlepší." M. P.
46 let

"Chybí mi tam více zajímavostí
a drbů." A. K. 581et

" Měly by vycházet na lesklém
papíru, mohly by obsahovat
zvláštní fotografickou pfflohu s fot-
kami toho, co je nového ve

městě, nebo třeba soutěž foto-
grafií Kralup." L.H. 29 let
- 'UZpmvodajebysemělazmě-
nit kvaÍita papíru a barva. Mohl by
být klidně dmší." R. L. 32 let
- "Ví«,e polemických článků a je-

frch větší profesionální kvalita,
větší rozsatí a záběr." F. u. 43 let

"řVlěsíc staré zprávy tíž nikdo
nečte. Měl by v5rcházet častěji,
aby se mohl pravidelně věnovat
problémům a my bychom věděli,
jak se vyní)ejL" A. S. 51 let

"fiJlohÍy 6y tam být nějaké vý-
hemí soutěže a kvizy." S. J. 37 let

Vaše náměty (a bylo jich mno-
ho) jsou pro nás i pro redakční
raáu jistě velkým zdrojem inspi-
race. Budeme se snaťit alespoň
některé z nich zrealizovat. Vě-
říme, že i nadále budete našimi
pravidelnými Čtenáři a předem
Vám děkiíjeme za Vaše další za-
jÍmavé pozdějŠí náměty a př'ípo-
mínky.

Za redakci Zpmvodaje
Radim Wolák

Z kralupských restaurací
Hotel PRAHA

Kdo by neznal velkou proskle-
nou budovu s nápisem HOTEL,
která stojí na rohu tržiště na
Palackého náměstí naproti kos-
telu. Toto místo bylo dříve po-
měrně známo svou dobrou
restaurací, která však byla po-
zději na delší dobu shÍdavě zaví-
rána a otevírána. Nyní je podnik
již delší obdobÍ v provozu, v pří-
zemí hotelu vznikla nová herna a
bar, na oknech restaurace jsou
vyhotoveny nápisy, lákajÍcí ko-
Iemjdoucí ke vstupu poměmě níz-
kou cenou hlavních jídel, ke
kterým je slibován dokonce i
nápoj zdarma. Pohled na jídelní
Iístek ve vitrínce u dveří hotelu
sice neslibuje nic exotického, ale
pravá Česká kuchyně má jistě
také něco do sebe. Touto vábnič-
kou jsme se nechali zlákat i my a
rozhodli jsme se tento podnik pra-
COVně navŠtÍvit.

Jediné svítící písmeno "T" v ná?
pisu "hotel" a dveře, které se
téměř nedají otevřít, jako by nás
již od počátku zrazovali od na-
šeho záměru. 0 návštěvu jsme
se pokusili podvakráte, ani jed-
nou to však nedopadlo dobře.
Poprvé jsme přiŠli v jistý páteční
ve«:er, zhruba kolem deváté, do
poměrně pěkně zařízené, leč
zcela liduprázdné místnosti. Ser-
vírka nám podala jídelní lístek se
slovy, že kuchař již odešel, takže

k jídlu nic není. A nebylo. Ani šle-
hačka na kávu, protože je v ku?
chyni. Nic naplat, řekli jsme si, že
asi máme náhodou smůlu, a ode-
brali se k odchodu, rozhodnuti při-
jít někdy jindy. Naše druhá
návštěva, tentokrát ve všední den
v osm hodin vecer, však nedo-
padla lépe. Musíme přiznat, že ne
vinou personálu, ale vinou naší,
protože již samotný pohled do
velké místnosti opět zející prázd-
notou, ve které vládne hrobové
ticho a jen dva lidé v rohu (že by
zákazníci?) s napětím pozorují ja?
kýsi melodramatický televizní se-
riál, nás odradil natolik, že jsme
se hned u dveří otočili a tiše, aby-
chom nerušili, podnik znovu opus-
tili. Říká se, že každá věc se má
zkusit třikrát. Věřím, že nám však
prominete, že my jsme Se jiz o
další návštěvu nepokusili, protože
jsme již na ni prostě neměli chuť.'ne již na

Čtenáře inaší pravidelné rubriky
musíme tedy poněkud zklamat,
protože restauraci Hotelu Praha
hodnotit nebudeme. Z našich ná-
vŠtěv nečinÍme žádný závěr, kdo
vÍ, třeba jsme jen opravdu neměli
Štěstí. Tímto se tedy omlouváme
všem spokojeným zákazníkům
tohoto podniku a stejně tak i per-
sonálu za to, že jsme si učinili tak
špatný obrázek o jejich oblíbe-
ném mÍstě.

(ŠPEH)

V minulém čísle jsme Vám při?
nesli rozhovor, který se týkal
tvorby internetových stránek
www.kralupsko.cz. Tentokrát
jsem navštívil firmu GSL Kralupy
nad Vltavou, která provozuje ser-
ver s názvem wíívw.kralupy.cz,
a položil jsem několik otázek
panu Liboru Tomsovi, který má
tvorbu stránek na starosti

Kdy jste s tvorbou stránek za?
Čali?

Začali jsme, když kralupská
kabelová televize jako prvríí v re-
publice začala nabízet Intemet
přes své rozvody, to jest na pře-
lomu let 96 a 97.

Co Vás k tomu přimělo?
Zabývali jsme se výpočetní

technikou jU delší dobu, vysrÍ)eli
jsme vlastní programy. Udělali
jsme tedy nějaké základní úvodní
stránky a do nich postupně pribý-
valy nové, aktuální infomíace:
progmmy kultumích a sportov-.
ních institucí, oelý Zpravodaj s
možností vyhledávání dle klíco-
vých slov... PoČÍtače nás neje-
nom živí, ale jsou hlavně naším
koníčkem, věnujeme se fím i ve
volnám čase.

Vás výroba serveru živí?
To rozhodně ne. Stránky dě-

láme úplně zdarrna, dostáváme
jen symbolický příspěvek od
města na převod tištěného Zpra-
vodaje do elektronické podoby.

Kolik času Vám práce na
stránkách zabere'?

Poslední dobou to vychází tak
na hodinu denně.

Jak se Vám spolupracuje s
ri:iznými organizacemi?

Na našich stránkách nabízíme
různým organizacím a spolkům
umístění jejich -stránek zdarma.
Protože je server dobře chrá-
něný, má každý ke svým strán-
kám přístup a sám si je rnůže
aktualizovat. Stejně tak je tomu,
co se týče adresáře firem. KaMý
může svou firmu do adresáře
jednoduše pfidat, nemusí nikam

chodfl, může to udělat přímo ze
svého počítače. Nikoho neobesí-
láme, nikoho do ničeho netla-
čÍme.

Jak by podle Vás měly stránky
ideálně vypadat?

Ideální by bylo, kdyby byly
stránky takovým občasnikem s
krátkými příspěvky. Kdyby na
úvodní stránw bylo denní zpra-
vodajshíí, výsledkyzápasů, fo%...

Jste spokojen se současnou
podobou stránek?
- Poměrríě ano. Stavíme právě
na té aktuálnosti, fiž dnes máme
na úvodní straně několik článků,
právě jsme získali schopného
dopisovatele, který bude tyto
články pfipravovat. Naše plus
vidím také v přehlednosti stránek,
jefich praktičnosti.

S čím spokojen nejste?
Chtělo by to lepší design. Má-

me jednoduchou grafiku, aby se
stránky lépe načítaly. Chceme
také postupně dosáhnout toho,
aby na našich stránkách bylo co
nejvíce informací od různých
sdttíŽení,

Co ohlasy uživatelů a navště-
vovanost serveru?

Setkáváme se vesměs s klad-
nými ohlasy. Návštěvnost strá-
nek je dobrá, neustále vzrůstá.

Chystáte i jiné jazykové verze?
Spíse jen základní inforrnace,

a to v angličtině, němčině, fmn-
oouzštině a španělštině.

Co připravujete do budoucna,
na Čem pracujete?

Chystáme zařazení nabídky
volných míst, zvaŽujeme zřízo-
vání e-mailových schránek zdar-
ma pro doménu kralupy.cz.
Ch«me založit i diskusní fórum,
v němž budou lidé moci řešit
otázky týkajícíse města. V rámci
tohoto fóra přemýšlíme o vzniku
nové rubriky s názvem Ptejte se
starosty nebo Otázky pro radní.

(rtW)
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Prachy? Prachy! aneb Funny Money
Hlavním rysem divadelního

kusu Prachy? Prachy! aneb
Funny Money bylo hodně 'za-
motané klubko nedorozumění,
smyšlenek a Iží takřka mezi
všemi, kteří se na pódiu Kultur-
ního domu Vltava vystřídali
Nutno dodat, že i přes poměr-
ně malou návštěvu kralupské
divácké veřejnosti členové di?
vadla Rokoko u nás předvedli v
Iednu svěž( komedii či ještě
Iépe řečeno - svižnou frašku
autora R. Cooneye. Jak to vidí
hlavní představitel Petr Štěpá?
nek - dá se život vidět jen přes
peníze, anebo jeho žebříček
hodnot je jiný. Na to odpověděl
v rozhovoru po představení v
zákulisí svým příznivcům.

Jaké byly vlastně jeho za-
čátky na prknech, která zna-
menají svět. "Herectví jsem
viděl i z té druhé stránky věci.
Nejen to pozlátko. Jako poně-
kud živé dítě jsem musel"za
odměnu" trávit hodně času s
tátou v divadle. Maminka mě
tam posilala - řekl bych - za
trest. Protože tam se pochopi-
telně zjobit nesmělo, ať jsem
seděl v hledišti nebo byl mezi
osvětlovači v zákulisí. Věděl

l

jsem naprosto bezpečně, že to
není atraktivní profese, mě zají-
maly úplně jiné. Od obecné
školy jsem seděl v jedné lavici
s Jaromírem Hanzlíkem, kte-
r«5ho znáte také z obrazovky.
Jednou, to už jsme byli starší,
taková ta dotěrná skupinářka z
,,Pionýra" pňšla a dost pano-
vačně řekla - tvůj táta je herec
a tvůj taky, připravíte si něco na
školní besídku. A tak jsme měli
za sebou chtě nechtě první vy-
stoupení, pozděfi jsem do he-
rectví vplul nenásilnou formou
a to se stalo mou Životní pro-
fesí. "

A jaké má Z. Štěpánek nej-
bližší cíle v osobním životě?
"Pokud jde o můj osobní život.
Po pětadvaceti letech práce v
Národním divadle působím na
několika pražských scénách,
hlavně v Rokoku a Hudebním
divadle v Karlírw.. A co si od ži-
vota přeji - je to jednoducM -
čím je člověk staršÍ, tÍm vÍce si
uvědomuje ftsté souvislosti a
přeje si většinou jen to štěstí a
zdraví. A já z této řady nijak ne-
vybočujj..."
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Herec Petr Štěpánek již v ,,civilu" v zákulisí zdejšího divadelniho
jeviště po představení v rozhovoru se svými příznivci.
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Josef Suk v Kralupech
Josef Suk, virtuos, legendární rád vystupoval v duetu, pří-

český houslista a violista po- padnětriučikvartetu?
chází ze slavné muzikantské ro- "Významné bylo účinkování v
diny. Tato jedinečná osobnost Sukově triu, bylo to ve společ-
českého hudebního světa vy- nosti Jana Panenky a Ilosefa
stoupíla v Kralupech nad Vlta- Chuchra, violoncellisty. Pokud
vou na koncertu, nazvaném jdeoduo,velicerádvzpomínám
Pocta Josefu Sukovi, který se na úžasného klavíristu Julia
stal vyjádřením úcty a uznání to- Caíchena, amerického pjanistu,
muto interpretovi za propagaci s nímž jsem natočil několik gra-
české hudby v národním, evrop- mofonových desek. To byl -můj
ském a světovém měřítku, za skutečněobrovskýpartner."
péči o odkaz a dílo svých slav- Prostřednictvím-Vašich nahrá?
ných předků a podporu mladých vek se česká hudba dostala do
umělců prostřednictvím nadace světa. Jaká nejprestižnější oce-
Antonína Dvořáka. nění jste získal?'

"Mládí není životní období, "Ano, oceněníbyla především
nýbrž duševní stav". Známý za moje nahrávký. Bylo to šest
výrok J. W. Goetha snad nejlépe nebo sedm Grand Prix du
vystihuje dnešní postavení Jo- Disque v Paříži. Do této plejády
sefa Suka v českém hudebním patří i Edisonova cena v-Ho-
světě. Mladý duchem, ale bo- landsku. Vysoká ocenění jsem
hatý životními a uměleckými převzal z Vídně - Wiener Ék5ten
zkušenostmi - jeho umění vy- Uhr, řada byla inašich státních
zrálo do absolutní vytříbenosti, cen, posledníz nich byla v říjnu
má oduševnělou velikost, jakou roku 1999 z rukou prezidenta-re-
je možno získat jen dlouholetou publiky. Všech cen si nesmírně
uměleckoučinností,alepřitomsi vážím."
stále uchovává záviděníhodnou Kam jste nejdále cestoval na
svěžest a bezprostřednost. Pří- koncertníturné?
mý potomek Antonína Dvořáka "Bylo to do Japonska a Číny."
a skladatele Josefa Suka zdědil Vy sám, Mistře, jste narozen v
nejen speciální instrumentální roce 1929. Pokud správně počí-
nadání, ále především ohrom- tám, Váš dědeček J. Suk se
nou přirozenou muzikálnost, se dožil roku 1935, se svým slav-
kterou ideálně tlumočí dfla svých ným předkem jste se v raném
slavných předků. věku museli vídat. Je to dávno,

Mistra jsme požádali po kon- přesto - vzpomínáte si...?
certu o interview. 'Dá se Wct, Že jsme se "mÍ-

Říká se, že talent se dědí - ve jeli'ť Vídali jsme se opravdu ve-
Vašem případě to platí dvojná- lice spoře. P4aše rodina bydlela v
sob. Nepochybně po Vašem dě- Křečovicích a on byl rektorem
dečkovi a jisté"dispozice" lásky Pražské konzervatoře. Jezdil za
k hudbě byly zcela jistě předány námi na prázdniny, málo jsme
i ze strany Vaší babičky, dcery ho vídávali. Proto vzpomínky na
skladatele Antonína Dvořáka. něj mám z toho důvodu opravdu

Kdo byl vlastně Vaším nejvý- jen matné. Bohtížel..."
znamnějším učitelem? Při večex, který byl nevšed-

"Jar«»slav Kcvián, slavný čes- ním prožitkem pro kralupské po-
ký houslista, spoWák famóz- sluchače, vystoupila houslistka
ního Jana Kubelika a student u A. Jírovcová, flétnista J. Ostrý a
profesora O. Ševčika." klavírista L. 'Šabaka. Mistra 'přÍ

Mistře, vystupujete jako só- jeho recitálu doprovodil J. Hála.
Iista, bylo tomu tak i v Kralupech
xies SlaZrxvvs vwmŤ4JsI-- C' I-a- - í -J -

$p[turnt a Spo(ečenski Sd'e&k;p'JQíupy tuí'lXbxvou
KD VLTAVA

Program nm měsíe březen 20«)0
Pondělí 27. v 19,00.hodin ma.lý sál
AOTEAROA - ZEMÉ DLOUHÉHO

BÍLÉHO MRAKU
Aotearoa je úřední název Nového Zélandu v
maorštině - druhém úředním jazyce na
Novém Zélandu.
Zveme vás na přednášku pana Milana
Schweigstilla, která bude doplněna diapozi-
tivy, fotografiemí, prospekty, mapami a
několika upomínkovými předměty. Na zahá-
jení zazní maorská hudba.

Tešdori: @?21f7

Óvrtek 2. v 19,30 hodin
28. koncertnísezóna KPH
KONCEoOT BRASS BANDU ÚSTŘEDNÍ
HUDBY čESKÉ ARMÁDY
Program: skladby klasické hudby v úpravě
pro komorní soubor virtuózních hráčů na de-
chové nástroje.
Umělecký vedoucí: por. Jaroslav Šíp, Karel
Běhounek.
Platí permanentní vstupenky KPH.

70,- 35,-

Sobota 18. v 15,00 hodín
Pojďte s námi za pohádkou!
V. Novák, St. Oubram:
0 mlynáři Jankoví a Cecilce ze zámku
Klasická pohádka, ve které vystupují známé
postavy jako vodník, víla, čaroděj atd.
Učinkuje divadelní soubor "Tyl" Ríčan;divadelní soubor "Tyl" Říčany.

30,.

Sobota 18. ve 20,00 hodiněOUN;R9 BÁL"'
Účinkuje country kapela "DUHA" Říčany.
Předtančení a výuka kolektivních tanců sku?
pina "Pralinky".
Uvítáme stylové oblečení a samozřejmě
dobrou náladu s sebou!

30,-
Sobota 11. v 19,30 hodin
"Hvězdy, jak je neznáte"
V. Daniel Kosík vám představí své hosty
wtsamÁAú +Amyym - - íahí - is---m- ---TOMÁšE TóPFERA' a JANA (,ENSKěH0
Chcete se dobře pobavit a zároveň se do-
zvědět mnoho zajímavého? Neváhejte a
přijdte k nám strávit dvě hodiny humoru a
kvalitní zábavy.

Plesy v březnu:
pátek 3. Sokolské šibřinky
sobota 4. Ples junáků
pátek 10. Oibřinky ASPV
pátek 17. Šibřinký ASPV
sobota 25. Ples hasičů Kaučuku, a.s.

60,

Pondělí 20. v 19,30 hodi
Recitál Karla PLÍHALA

in

řolk6vý -koncert.-740,. Připravujeme na duben:
9. TíGR - anglická komedie s Lukášem
Vaculíkem a Janou Krausovou.
10. HOP TROP - koncert folkové skupiny.
20. Maríin Dejdar a Petr Vacek v pořadu
Hvězdy, jak je neznáte.
30. Josef Náhlovský a Josef Mladý v pořadu
Tady končí sranda.

yoo,
Středa 15. v 19,30 hodín
TRAVESTI SHOW - "MIKI LAMIRAGE SHOW"
Pozor! Poprvé u nás! Nenechte si ujít pě-
vecké a tanečnÍ parodie v podání tří umě.ÍcŮ:
"VMEN + REJCHL + PETRY".

Neděle 26. Kruh přátel Prahy
Muzeum Antonína Dvořáka
OdjezrJ z Kralup nad Vltavou M
vlakem v 11 ,38 hodin.

í:zo,

Kruh přátel hudby
Vystoupení Brass Bandu nebo špatná. Myslíme si, že v

ÚstředníhudbyČeskéarmádyv našísezóněmásvémístomimo
březnu, předvedení skladeb z klasické, standardnívážnéhud-
široké palety nabídky Komor- by i žánr špičkové dechovky.
ního orchestru Dvořákova kraje Ostatně i jazzové koncerty jsou
v dubnu a také květnový veřejný pravidelnou součástí sezónní
koncert absolventi:i Vojenské nabídky. V době, kdy Pražský
konzervatoře v Roudnici nad komorní balet vedl jeho tehdejší
Labem. Taková je ještě nabídka šéf P. Šmok, velice často jeho
druhé části Vllli ročníku. Hu- členovéúčinkovalinapódiukra-
debních slavností A. Dvořáka v lupského kulturniho střediska.
jeho rodném kraji a 28. kon- Hledáme cesty, jak náš zá-
certní sezóny Kruhu přátel hud- kladní trend udržet do bu-
by v Kralupech nad Vltavou. doucna. Myslíme si, že je velice

"fS]ení tajemstvím, že hlavním dobré poskytnout klidem hezké
záměrem činnosti zdejšítío Kru- zážitky a neomezit se výhradríě
hupřátelhudbyjeprispívatke jedinýmsměrem,"zakorč,ilp'fed-
zvýšení kulturní a společenské seda Kruhu přátel hudby Kralu-
úrovně v Kralupech nad Vlta- pynadVltavou.
vou,"sděluje Ing. Vojen Očená- Nabídka pro kralupské příz-
šek, předseda Kruhu přátel nivcehudbymáúroveň,kterou
hudby v Kralupech nad Vltavou. by mohli závidět v mnohém
"Hlavním záměrem je mít širší okresním či krajském městě v
spektrum žánrů, protože je republice.
obecněuznávanoupravdou, že (ain)
existuje pouze hudba dobrá a
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V jubilením roce 2000 ve veltruském kostele opět zazní hudba a zpěv.
2. dubna 2000 v 9.30 hodin vystoupí při mši svaté

v kostele sv. Jana Křtitele

30 členný dívčí sbor a houslové kvarteto
CHAfflBER CHOIR Z HEADINGION SCHOOL OXFORD
Sbor najaře minulého roku vyhrál první cenu v kategorii dívčích sborů do
181et na Hudebním festivalu v Oxfordu. Svá vystoupení měli již v něko-
lika zeních Evropy, např. v Holandsku, Itálii a Francii.

3rdečně zveme všechny příznivce duchovní hudby
ra krasne nedelní dopoledne do veltruskeho kostela.

Orgaíizátoři:
MěÚJeltrusy, BOND Travel Agency - Praha, Farní úřad Veltrusy

Vlad. Bubeníček, kul. kom. Veltrusy

Lobkowicz Trawl Servaces a Společnost pro českou hudbu
si Vás do»luje poz»t na

Nulté koncerty 49. ročníku tentokrát celoročnOio cyklu
DVORAKOVA NELAHOZEVES 2000
31. března 2000 v 19.00 h«xNn Zámek  Rsflský sál

Antonď Vnra (1678 - 1741)
 gtg a neztáíné flétno= koncerty

účiríkuje: Sula» Komorní orchestr
Digent: Saklae Sakakibara (Japonsko)
Sč>hsté: Yoshirna Oshima - flétna (Ned«o)

RS. V.P. a re,.ervace 0205í709 l / / sL Zuztma Rousová

Městskémuzeum =
,?'v Kralupech nad Vltavouprogram na měsů: březen m !n

' --

1.3. středa
18.00 hodin - koncerí komorní hudby (L.v.Beethoven,

B.Martinů) v podání souboru Trio Preludio.
Vstupné 30,- Kč.

14.3. Úterý

17.00 hodin - veřejný žákovský koncert ZUŠ
Kralupy nad Vltavou

Starosta města Kralupy nad Vltavou

si Vás dovoluje pozvat na
VzpomÍnku na oběti náletu na město u přÍležitostí
uplynutí 55 let od této tragické událostí,
která se uskuteční:
21.3. Úterý

16.30 hodin - chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Václava - odhalerí a vysvěcerí pamětní desky obětem
náletu (autor ak. mal. Josef Hvozdenský). Pamětní
desku příslíbil vysvětit arcíbískup pražský, kardinál
Miloslav Vlk. Učinkují Kralupští žesťoví sólisté.
18.00 hodin - městské muzeum, vernisáž výstavy "55
let poté", vanované událostem z konce Il. světové
války. Na vernisáž i na celé odpoledne přislíbili účast vá-
leční veteráni z jednotek RAF. Účinkují Kralupští žesťoví
sólisté a Dvořákův komorní sbor.

28.3. úterý

17.00 hodin - koncert učitelů ZUŠ
Kralupy nad Vltavou

č
=..l

m

' --

Upozornění:
zápis do kurzů tance pro rok 2000 se koná 9. března od 15 do
17 hodin v KD Vltava. Přijímáme jen páry! Kurzovné 1200,- Kč,
gardenka 350,- Kč.
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Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou program na březen 2000 Mno'z? hudebních snflků...

Pokud není uvedeno jinak, hraje kino jedno představení denně od 20,00 hodin, pouze některé
fimy, určené především pro mládež, hrajeme od 17,30 hodin.předi

ENÍ!U-PO?ORNÍ:NÍ! Pokladna je otevřena od 18,30 do 20,00 hodin a již od 16,00 hodin, pokud se hraje
tč od 17,30 hodin. Předprodej na filmy na další dny končí půl hodiny před začátkem každého před-
shvení. Telefon do pokladny 211 0l.

7 M
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Tik tak

Stigmata
17,30 Vikingové
20,00 Šestý- smysl
17,30 Matrix
20,00 Še?sl,00 Šesta sm sl

Sestý smyslestý smysl
Kuře melancholik

17,30 Prci, prci, prcičky
20,00 Prci, prci, prcičky

10.,11. pá,so 17,30 DerLebensborn
Pramen života

20,00 Austin Powers:
Špión, který mě vojel

12. ne 17,30 Austin Powers:
Špión, který mě vojel

20,00 Der Lebensborn -
Pramen života
Hanele
Ene bene

Trhák pana Bowfingera
Jeden svět nestačí
Tři králové
Téměř bez šance

17,30 Záhada Blair Witch
20,00 Záhada Blair Witch

Johanka z Arku
17,30 Příběh hraček 2
20,00 Johanka z Arku

st
Čt

pá

1.

2.

3

4 so

5
6
'7.-g.

ne

po
Út - Čt

:,
15.- 17. st - pá
18., 19. so, ne
20. - 22. po - st
23. - 26. čt - ne
27., 28. po, út
29. St

Čt

pá
30.
31.

Připravujeme na duben:
Klub rváčů, Milenci, Dogma, Princezna ze

mlejna 2, Musíme si pomáhat, Početí mého mlad-
šího bratra, Any Given Sunday, South Park, Muž
na Měsíci-, aSbě;atel kostí, Ruce' pryč!, Pád a Čer-
nobílá v barvě, Happy Texas.

*
m
*
Č. V.
Č.t.
ŠÚ

mládeži do 15 let nepřístupno
mládežj do 12 let nepřístupno
mládežj přístupno
česká verze
české titulky
širokoúhlý fNm

Tik - íak
Švúosí<o, c.t., .96 min., 45,- @
Co se může stát za 24 hodin? Kaleidoskop
osudů, které se na okamžik střetly v dneš-
ním Stockholmu. Pět dvojic cestuje ve fil?
mové podzemce a skládá mozaiku všedního
dne. Režie: Daniel Alfredson.
Stigmata art kino
USA, č.t., 102 min., ŠÚ, Dolby SR, 45,- m
Dvacetiletá kadeřnice Frankie není po-
božná, přesto se na jejím těle objevují zá?
hadná krvavá znamení. Pomůže vyslanec
Vatikánu? Režie: Rupeít Wainwright.
Vikingové
USA, čl, 114 min., Dolby SR, 50,- 0
Démoni požírající mr(vé útočí z chladných
mlh severní země. Muž, který nikdy nepo-
znal odvahu, se připojí ke dvanácti bojovní-
kŮm, kteří nikdy nepoznali strach, a
společně vyrází po ieiich krvavé stopě. V
hlavní roli Antonio Banderas. Režie: John
Mc Tiernan
Šestý smysl
uSA, č.t., 107 mín., Dolby SR, 43,- 0
Ne každý dar je požehnáním. Psychiatr se
snaží proniknout za temný závoj děsivých
představ osmiletého chlapce. Bruce Willis v
nejepším psychologickém thrilleru všech
dob. Režie: M. Night 8hyamalan.
Matrix

USA, čl, 131 min., ŠÚ, Dolby SR, 44,- Th
Skupina počítačových hackerů pod vedením
charismatického vůdce (Keanu Reevens)
vyhlásí ve 22. století válku světu, který je
ovládán a řízen computery. Repríza akčního
sci-fi, které se stalo kultovním filmem. Režie:
Andy a Larry Wachowski
Kuře melancholik
ČR, ŠÚ, 88 min., Dolby SR, 45,- s
Volné zpracování prózy J. K. Šlejhara.
Rodinné drama a drsný svět hor dětskýma
očima. V hlavních rolích Karel Roden, Anna
Geislerová, Vilma Cibulková, Vlasta Chra?
mostová a Lubomír Kostelka.
Režie: Jaroslav Brabec.
Prcí, prci, prcičky
USA, č.t., 100 min., Dolby SR, 50,- 0
Zařídit, aby se nepolíbený chlapec stal ještě
do maturity chlapem, to dá pořádnou fušku.
Sexy komedie o tom, jak přijít o panictví...
ReŽie: Paul Weitz.
Der Lebensborn - Pramen života
ČR, 105 min., 45,- s
Reprezentantka čisté rasy Grétka a židov-
ský chlapec Leo se zamilovali v nesprávnou
dobu na nesprávném místě - na území
Sudet za okupace, kde právě probíhal ra?
sový program Lebensborn. Režie: Vladirrír
K.6rrier.

AusÍin Powers: Špión, který íně vojel
USA, č.t., 95 min., 47,- N
Svět tajných služeb se otřásá v základech,
neboť nesmítelný a neodolatelný super?
agent Powers se vydává v této komedii opět
do akce! Je neodolatelný, nesmríelný a mů?
žete od něj očekávat cokoli! Režie: Jay
Roach.

Hanele

ČR, 99 min., 45,- N
Mladá židovka dokáže pro svoji lásku opus-
tit oíodoxní víru svých předkŮ. Lyrický pří-
běh z Podkarpatské Rusi třicátých let podle
novely Ivana Olbrachta O smutných očích
Hany Karadžičové natočil Karel Kachyňa.
Ene bene
ČR, 104 min., 43,- *
Iva Janžurová, Leoš Suchařípa, Eva Ho-
Iubová, Theodora Remundová, Vladimír
Javorský a další v intimní komedii o oblíž?
nosti rozhodování. Volby na maloměstě jsou
ideální příležitostí k seznámení, rozchodu
nebo alespoň k ostré výrněně názon:í. Náš
tip: Režie: Alice Nellis.
Trhák pana Bowfingera
USA, č.t., 97 min., Dolby SR, 45,- *
Steve Martin a Eddie Murphy v situační ko-
medii, která ie návodem, iak natočit film s
hvězdou, když vám v kapse chrastí drobné.
Režie: Frank Oz.
Jeden svět nestaČÍ
USA, č.t., 128 min., ŠÚ, Dolby SR, 50,- *
Opět je tady, aby zachránil svět. Deva?
tenáctá filmová mise agenta 007. Pierce
Brosnan do nového letopočtu ve formě,
drsnější a zábavnější než kdy dříve. Režie:
Michael Apted.
Tři králové
uSA, č.t., 115 min., Dolby SR, 47,- s
Drama o skupince amerických vojáků, která
se rozhodla přivézt si z války v Iráku pěkný
suvenýr. Cesta za osobním obohacením se
ovšem nečekaně komplikuje... Válka v zá?
Iivu bez závoje oficiální propagandy. Režie:
David O. Russel
Téměř bez Šance
uSA, č.t., 90 min., ŠÚ, Dolby SR, 45,- *
Pro dvě americké studentky se exotická po-
maturitní cesta do Thajska mění v drama
jsou zadrženy, když byl v jejich zavazadlech
objeven heroin. Stráví 33 let v pekle asijské
věznice, nebo jim pomůže bývalý právník
Bill Pullman? Režie: Jonathan Kaplan.
Záhada Blair Witch art kino
uSA, č.t., 87 min., Dolby SR, 45,- m
Tři studenti na vlastní kůži zjišťují, že v lesích
západního Marylandu nerí právě bezpečno.
Uniknout z hrůzostrašných lesních kouzel
není snadné. Mystické pátrání po čarodějnici
v současném hororovém hitu. Režie: Daniel
Myrick.
Johanka z Arku
USA, č.t., 148 min., ŠÚ, Dolby SR, 48,- m
V sedmnácti zachránila Francii, když jí svě-
řili trosky francouzské armády, a ona srazila
Angličany na kolena. V devatenácti %i
Francie zradila. Milla Jovovichová, Dustin
Hoffman a John Malkovich ve filmovém
zpracovárí legendy, které vznikalo i na
našem území. Režie: Luc Besson.
Toy Síory 2: Příběh hraček
USA, čy., 92 min., Dolby SR, 43,- *
Hračky jsou zpátky a dobrodružství pokra-
čuje. Parta z Andyho pokojíčku vyráž( za-
chránit kamaráda.
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Pokud jste se nezúčastnili Bohemia Big Bandu jsou
Iednového konceítu zorganizo- obvykle sestaveny ze slavných
vaného Kruhem přátel hudby repertoárových čísel orchestrů
Kralupy nad Vltavou, pak jste Glenna Millera, Counta Basie-
nepochybně zaváhali... ho, Duka Ellingtona aj., ale je v

S cílem věnovat se interpre- nich prostor i pro českou swin?
taci hudby vrcholné swingové govou klasiku, kterou reprezen-
éryasoučasnéhovelkokapelo- tují jména Jaroslav Ježek,
vého jazzu založil trombonista Alfons Jindra, Leopold Korbař
Ing. Bohuslav Volf v roce 1985 apod.
standardní orchestr Bohemia Jádro Bohemia Big Bandu
Big Band. Programy koncertů vytvořili někteří členové někdej
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Ohlédnutí za činností KPP
'S!a bohatou činností v r. 1999

se mohou ohlédnout členové
Kruhu přátel Prahy při Kultumím
domě Vltava Kralupy nad Vlt.
Završili úspěšně 23. sezónu.
Mimo pražských toulek a prohlí-
dek pamětihodností "Matky měst"
dostali vloni i celou řadu prémií
většinou se jednalo o zlevněné
vstupenky na představení v
Hudebním divadle v Karlíně.
Téměř třihodinovou Mozaítovu
operu Kouzelná flétna zhlédli ve
Stavovském divadle, které znají z
exkurze, absolvované před do-

končením jeho rekonstrukce v
roce 1991

Kruh Přátel Prahy, vedený
Libuší Vackovou, byl v předchá-
zejícím období několikrát oceněn,
kupř. při oslavách 95 let města
Kralupy nad Vltavou. Loni to bylo
při příležitosti Roku seniorů, je
totiž všeobecně známo, že právě
starší občané Kralup i někdejší
pracovnÍci z KauČuku jsou členy
kruhu po celou dobu jeho exi-
stence: Čestnými členy-jsou sta-
rosta města s chotí.

(ain)

Kytarista Maríin Hejnák vydal své první album
Krmupský kytarista a s)dadatel

Martin Hejnák natáčel v průběhu
podzimních měsíců loňského roku
v hudebním studiu MK v Hlou-
bětÍně a v Mníšku pod Brdy své de-
biíové album. Počátkem února
letošního mku jej vydala na audio-
kazetách umělecká agentura a hu-
dební vydavatelstvÍ Morava.

Hejnákovy skladby jsou iyze
akustické s využitím jedné kytary,
přiČernž d'iarakteristickými znaky
jsou velmi zpěvné melodické vo-
kály, časté střídánÍ rytrnů během
skladby a texty zobrazujía duševní
stavy člověka a jeho kritický náhled
na spoleČnost.- Žánrově -se tato
hudba blíží folku, nicméně rozdfly
jsou patrné především ve stavbě
skladeb. Dá se říď, že autor pojal
své písně osobitým způsobem.

Název právě vydaného alba
"Společně se budeme dívit"
dobře koresponduje s jeho obsa-
hem. Především příznivci tradičně
pojatého Českého folku by se určRě
dMli.

Na rozdíl od demosnímků, nato-
čenýd'i v minulých dvou letech ve
studiu v Nuslích pouze s jednou ky-
tarou, jsou některé písně alba obo-
haceny o dnihou akustickou kytaru
a vÍcehlasy.

V současné době je album
možné objednat přímo u hudeb-
ního vydavatelství Morava na do-
bírku za 90,- Kč na tel. čísle
0602/288576, nebo jej zakoupit ve
vybmných obchodech s hudeb-
nÍmi nOSiČi.

Mióal Heřrnan

šího Pražského Big Bandu spo-
IeČně s ostřílenými swingovými
matadory a dalšími špičkovými
profesionály. Na koncertech 's
tímto tělesem vystoupila celá
řada předních českých a slo-
venských instrumentalistů a
zpěváků, jako např. Eugen
Jegorov, Jiří Stivín, Karel Hála
a další. Při mnoha příležitos-
tech s kapelou vystoupily vo-
kální skupiny Swings a Teptet.

"Bohemia Big Band je skupi-
nou muzikantských snilků, je-
jichž zásluhou můžeme ještě
stále na vlastní uši slyšet vel-
kou swingovou kapelu, což je
hudební druh, kterému - mám
za to - na celé planetě hrozí vy-
hynutí," řekl nám během pře-
stávky koncertu v Kralupech s
úsměvem kapelník. "Působí tu
ryzí amatéfi, hrající s velkým
zaujetím, a také profesionálové
na slovo vzatí. Například dnes-

?óznÍ bu-ka s námi ÚČinlikuje famí
'Žižka, dídále Petrbeník Vladimír

Kořínek, Milan Dvořák - všichni
špičkoví profesionální jazz-
mani. Je tu spolu s námi zpě-
vák Karel Hála, jsme moc rádi,
že se nám ho podařilo přemlu-
vit k vystupování. A jak se sám
prořekl, už mu velká kapela za
zády chyběla a zpívánÍ s hud-
bou nahranou jen na magneto-
fonovém pásu, to prý pro něho
nenÍ. "

Na pódiu v kralupském spo-
Iečenském sále uvedeného zpě-
váka střídala Jitka Rydvalová,
jejíž dŮležitou etapou umělec-
kého a pěveckého zrání bylo
angažmá v souboru Hot tety
Jany Koubkové. Dokladem její
schopnosti uplatnit se jako kva-
litní zpěvačka nejen v jazzu, ale
i v jiných hudebních žánrech je
její účinkování v souboru Linha
Singers. Zážitkem byl i projev
pěveckého seskupení Teptet z
Liberce.

ain

Psalteria
Čtyři studentky pěvecké kon-

zervatoře se rozhodly na po-
čátku minulého roku založit
hudební seskupení, které se za?
čalo věnovat středověké hudbě
se snahou vtisknout jí moder-
nější ráz. Vícehlasé úpravy písní
v jejich podání mohou zaznívat
v hradních konceítních sálech i
jinde, kde tento soubor s ná?
zvem Psalteria účinkuje. A ta?
kový pocit naplnění prostoru
zvukem až s jakousi ozvěnou
měli ti, kdo navštívili sál Měst-
ského muzea Kralupy, kde sty?
stupovaly Čtyři dívky oblečené
do gotických rouch. A reper-
toár'. Ten tvořily předevŠím se-
fardské písně z období gotiky a
renesance, tedy písně, které vy-
právěly archaickou španělšti-

nou baladické příběhy, zazněly i
staré francouzské písně. To vše
za doprovodu dobových ná?
strojů: kytarové loutny, mando-
líny, malých i větších bubínků.
poklepových nástrojů, fléten,
píšťal a psaltéria, starobylého
drnkacího nástroje s plošnou re-
zonanční skříňkou - vlastně
tenhle hudební nástroj dal
název dívčímu kvartetu ve slo-
žení Kateřina Matoušková,
Andrea Procházková, Petra
Sučková a Eva Židková. V jejich
písních doznívají dávné příběhy
o lásce, zradě i rytířských turna-
jích. Témata, kterým rozumějí
jejich posluchači nejen doma,
nýbrž i v Německu, Rakousku a
Polsku, kde koncertovaly.

Text a foto: (ain)
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'.Pohádková pásma pro nejmenší diváky
4. so Nezbedríci

Začátek v 15,00 hodin. vstupríú ío,- K(5.

Narůstající počet představen( a snaha o udrzerí pře-
hlednosti nás vede ke zmeně forrnátu programu nase-
ho kina. Jeho nová podoba vychází z praxe jiných kin.
K základní orientaci slouží tabulka s daty, názvy a časy
filrnů (pokud se hraje pouze jedno představení denně
od 20,00 hodin, není čas uváděn). Podrobnější infor-
mace o filmech pak najdete ve vedlelsím sloupcí.
Věříme, že Vám bude nový fomiát programu vyhovovat
a těšíme se na setkání v našem kině.
Kíno Vltava, nám. Jaroslava Seiferta 706,
Kralupy n. Vlt., e-mail: kass.kralupy@elaso.cz.

Naše kino na internetu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na serverech
www.kralupy.cz www.kralupsko.cz
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Letos se mohou zapojit
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SALAM ALEJKUM, SEXTO
Webster, Elisabeth:
Kamarád ze vzdáleného údolí

Citlivé vyprávění o kamarád-
ství dvou lidí, kteří každý patří do
jiného světa i do jiné kultury, je
mimořádně působivé, něžné a
přesvědčivé a nepochybně oslo-
ví nejen mladé čtenáře.
Hulpach, Vladimír:
Příběhy ze Shakespeara II.

Druhý svazek Shakespearo-
vých dramat sestavených a upra?
vených pro děti a mládež.

noučná literatura

Felíx, Jíří'. Zvířata Austrálie
Knížka o zvířatech Austrálie a

přilehlých oblastl které se vyzna-
čují fantastickými druhy živoči?
chů.

Křivský, Petr:
Slavní mořeplavci

Potřeba odhalovat, co se skrý-
vá za obzorem, i touha pochopit
povahu přírodních procesů, obo-
je nutilo lidi naslouchat volárí
dálek a pustit se za nimi. S těmi
nejznámějŠími i s téměř zapome-
nutými se setkáte v této knize.
Sutton, Richard: Auta

Originální pohled na vzrušující
svět dědečki" automobilů.

?

Bláhová, Maríe: Velké dějíny
zemí Koruny české

Pívní dn vícesvazkové ency-
klopedie z dějin našeho státu od
pravěku do počátku 12. století.
Siblík, Jíří: Georqes Kars

Monografie o malíři G. Karso-
vi, který patřil k předním repre-
zentantům poválečného proudu
označovaného jako novoklasi-
cismus. Tvorba tohoto rodáka z
Kralup nad Vltavou vzbuzovala
značný zájem...
Lexikon zemí světa

Kniha uvádí přehled samostat?
ných států i závislých území se
základními geografickými údaji,
hospodářstvím, přírodními pod?
mínkami a stručnou historií.

Přejeme vám přoemné čienár-
ské zážitky!

(rtW)

Vážení čtenMi, inspirováni
Libčickým zpravodajem (věříme,
že nám to jeho autoři prominou),
dovolujeme si počínaje tímto as-
lem zavést do našeho listu novou
rubriku, ve které Vás budeme
pravidelně seznamovat s někte-
rými novými přírůstky do Měst-
ské knihovny v Kralupech nad
Vltavou. Nepředstavíme Vám
zde všechna nová díla, která
naše knihovna zakoupila. Vybí-
ráme jen část z nich, většinou na
laskavé doporučení parí ředi-
telky, a věř(me, že Vás naše
krátké anotace inspirují k častější
návštěvě knihovny a k vypůjčení
knih, o nichž jste třeba dosud ne-
věděli, že si je vypŮjČit Ize.

bolem devatenáctého století.
Tato podivuhodná žena získala
královskou korunu ve svých
osmnácti letech a vládla dlou-
hých čtyřiašedesát let.
Fraser, Antonia:
Marie Stuartovna

Historická životopisná studie z
pera britské autorky přináší ne-
otřelý pohled na život skotské
královny Marie Stuartovny.
Hrbek, Jaroslav:
Válka o Falklandy 1982

Au{or se zabývá ozbrojeným
konfliktem, který na jaře 1982
svou intenzitou ohromil světové
veřejné mÍnění i samotné iniciá-
tory války.
Royston, Angela: 100 ne}vět-
ších lékařských objevú

V knize se dozvíte, jak došlo k
Iékařským objevům, které při?
spěly k prodloužerí a ke zlepšení
Iidského života. Mnohé z nich
byly výsledkem obětavého úsilí
vědců a lékařů.
Hornbacher, Marya: ?
Příběh jedné anorexíe a bulí-
mÍe

Autorka popisuje své osudy,
kdy sama propadla falešné iluzi,
že je nemožně tlustá. Začala
trpět bulimÍ a přibyla i mentální
anorexie.

Dětské oddělení
beletrie

Vocenila kyticí. Stejné pocty se do-
stalo i třídní profesorce Marii
Frýdkové, která si vychutnala
vd:čk svých "oveček" také v pě-
yecké formě. Lidovou písní Okolo
Frýdku cestička sexta předala
slovo Gradaci, kteí'á nás prová-
zela aŽ do půlnoď.
-S úderem *anácté se v sále

setmělo, aby si návštěvníci lépe
užili půlnoční překvapení. V řa-
dmchasexty se, myslím, urodilo pár
hereckých a pěveckých talentů.
Po zá'věrečném vystoupení se
paíket znatelně vyprázdnil a po-
skytl tak dost prostoru neobvyk-
lým tanečn(m kreacím. l když
zábava na kvalitě určitě neztrá-
cela, čas byl nekompromísní. Byly
dvě hodiny, a tak poslední vy-
trvalci sundali turbany, svlékli
dlouhé hávy a vyrazili domí:í.

Markéta Bartošová, 7.G

Atlas si nebylo těžké představit
muslimy halekající své modlitby z
minaretu na minaret. Pronikavý
Natašin hlas, připomínající práve
fanatické islámské vyvolávače,
doprovodil na parket skupinu
spoře oblečených dívek. Ty se
záhy seskupily kolem záhadně
vypadajícího lehátka s ležící po-

zahalenou v bílém1, pečlivě ;
?radle. Čeí

stavOu,
n;r+steradle. Č)iersMa dohola ostří-prostěi
íianá hlava dávala mnohým tušit,
kdože se to pod přikn/vkou
:4krývá. Známky života nejevící
postava se ale pod šikovnýma ru-Í;ama zaklína«,ek vymanila z řFse
zemřelých a bylo očividné, že přÍ-
tomné-dámy islámského i ne-
Íslámského -původu by se uctí-
vaným na drink rozhodně pozvat
daly. Předtaríčení sklidilo jedno-
značný úspěch, na něrnž se vý-
znamnou -měrou podílela Petra
Klozová. Sexta její nápaditou cho-
reografii i trpělivost při secvičování

kteří se zkříženýma rukama na
prsou pozdravili každého vstou-pÍvšího Salam alejkum, vyvolali
;a tvářích některých úsměv, jiní
se cítili di% nenadálému zájmu
okol( sp@e- rozpačitě. Obzvláště
neitrpělívě oČekávaní profesoří vý-
razně zčeíenali, když jeden z je-
jich žáků padl na kolena a klaně'se se zbožnou úctou stále dokola
vykřikoval: "Alláh, Alláh, Alláh!!!"
oV sále jsme byli uvítáni jak po-

řádajícími: tak i -hud;bní foíínací
Gradace, která nenÍ na zdejších
plesech a zábavách vůbec výji.
mečným hostem. Gradace nás
pozdravila úvodní hodinovou sériíňe svého repertoán.i, jejíž převáž?
nou část tvonly tradíčně polky a
valčíky. Podle programu mělo
vzápětí následovat předtančení,
proto bavící se páíy krátce po de-
váté uvolnily parket "profesioná-
Iům". Za zvuku skladby turecké
Ůffip-rockové zpěvačky Nataši

Každoroční studentské plesy
se staly v Kralupech sympatickoutradiěí.' Letošní'sexta 'Dvorákova
gymnázia si zvolila téma, které:WbÍzelo téměř nevyče@atelné
;oŽnosti a těch sexta jaksepatřÍ
využila. 12. února nám totiž netra-dÍční formou přiblížila kuhru zernÍ
Dáiného východu a současně na-
bídla kvaíítní zábavu na jeden
únorový večer.

Studenti se v orientálním duchu
představili hned na začátku. V půl
osmé večer začali do společen-
ského sálu KD Vltava proudit
první návštěvn(ci. Po nezbytném
předložení vstupenek s charakte-
ňstickýrn indickýrn slonem vstou-
ŮÍÍÍ'do vestibulu provoněného
vonnými tyčinkami. Dvě proti
sobě'stojící řady do Šátků a čá-
dorů zaÍ;alenýcah Indek a Arabí:í
vytvořily uličku, která nás zavedlad;-lampióny vyzdobeného před-
sálí. Uasmívající se pořadatelé,

Již nyní se připravuje pod
zimní festival Seifeitovy Kra?
Iupy 2000. Na kralupském
městském í.iřadě se nedávno
konala pracovní schůzka festi?
valového výboru. Zástupci měs?
ta v čele se starostou Mgr.
Pavlem Ryntem jednali s před-
staviteli Lyry Pragensis a členy
výboru o úpravách ve statutu
literární soutěže i dalších orga?
nizačních záležitostech. Příto-
men byl i čestný předseda
festivalového výboru Ing. Miro-
slav Nevosad. Jaké byly pro-.
vedeny změny statutu soutěŽe
poetů, to nám sdělil předseda
festivalového výboru Milan
Friedl: "Letošní ročník festivalu
se bude opět konat na podzjm,
v den narození Jaroslava Sei-
ferta. Přípravný výbor pfi jed-
nání v Kralupech rozhodl o
určité změně. Básnická soutěr
bude rozdělena do dvou kate-
gorií - pro mládež od 14 do 18
let a pro autory od 18 let věku
neomezeně. Od roku 2000
budou navíc moci soutěrit i pří-
slušníci finých zemí, pokud se
vyjadřují česky. KaMý účast-
nik bude znovu povjnen před-
kládat jednu báseň napsanou
jako sonet. Někdo si pomyslí,
že jde o samoúčelnou záleži?
tost. Domníváme se však, že
básník, pokud jím má opravdu
být, musí psát nejen obsahově
hodnotně, ale i formálně cen-
ně. A tomu právě sonet bude
pomáhat... ".

Po skončení schůzky se
všichni účastníci setkání ode-
brali na kralupský hřbitov, na
místo posledního odpočinku
básníka Jaroslava Seiferta,
aby uctili jeho památku v den
výročí úmrtí, 1'0. ledna. Čle-
nové festivalového výboru zde
položili na hrob kytice

lOddělení pro dospělé
beletrie

Mac Baín, Ed: tl?
Detektivrí romány. Další česky

dosud nevydaný přiběh z 87. re-
víru zastihl Steva Carellu a jeho
kolegy ve městě rozpáleném let?
ním vedrem...
Cimický, Jan: Zlaté návrší

Lékařské přiběhy. Nová mozai-
ka zajímavých a neobvyklých
příběhů z psychiatrie volně nava?
zuje na knihu Pavilon 4.
Shobín, Davíd: Posedlost

Lékařský román. Přiběh he-
rečky Jacqueliny Ramseyové,
pro kterou se stalo posedlostí její
krásné, štíhlé tělo. Ladné křivky
nezískala však přirozeným způ-
sobem, ale díky doktoru Hu-
meovi. Ale nyní se děje ně.co
divného...
Harrís, Thomas: ?

Psychothriller. Volné pokračo-
vání románu Mlčení jehňátek.
Uplynulo deset let od chvfle, kdy
dr. Hannibal Lecter uprchl z vě-
zení, před sedmi lety s ním vedla
rozhovory agentka FBI ve vez?
nici pro.

nauČná literatura

B
IP'?Skautské středisko Střelka
'W'Zprávy ze 3. roje Světlusek

V sobotu 8. ledna 2000 se vypravil náš ro% stavu o vesm(ru a dozvěděli se o souhvěz-do pmbkého plane!áxla. Aby naše výpxava dlch ťmni oblolíy. Nakoííec nám bylo objas-nebyJenosezenlaaivúnIsenaz?mnlv- núno,pííbuaezaímón«měsl».«eíúisme? - ? ? -..--..01 - č*-- %%hy4%r»7S&ln9vlaghkbsWlí!.'lklí?W-neoyia)enosbztinlaulVallia--- ---......-- .-- ,,Iohu, vystoupily jsme v Bubeiiči a Stro- mohlypozdějinavlastníočispatřit.Taktovy-" - a = *-1Í?.!? ra--h- h,,,e,nuíiarirímnstmiismeodiíždělvdomů.IOnu, QSíOupllý ISlllt:l V guuOll.,l . ,.., ...-..., í-- - ,movkou se prošly až do Holešovic. Cestu baveny vědomostmi jsme odjížděly domů.;ám=zpestÍy -hry a soutěže na protaženítělaai-mysÍÍ. 'V pÍanetáriu jsme zhlédly vý?

*Polná 1l. - 13.2.2000
;mní-výprava na Českomoravské vrchovině Přesto jsme si ÍÍalvnej""čistšímy'qiHnunašírepubliky.Původněplá- mohlyvšechny rl-1vno"van;"hyžov"ačka-se ;ztála-sŠ se sně- loutky píohkSd-hem, kte$ bylo malebné městečko dosk+va nout a dozvě-obsypáno. Program, který pro nás pnpravil bratr dět se, jak a- ' - a ' " "- - -iía:-i- i...a -íúiwi; varn úhnrlíí-nM.KimzmístníhoskautskéhostMíska,bylvelmi kamchodíspát,ffi-dalšÍ zajímavosti z provozu loíóového divadla.;jÍmavý a nabitý krásnými věcmi a zázitky.ImaV)/aííaUILyhieibiiyíiiiv?iii - -----y. ---- . .NavštMly jsme městské muzeum a zhlédly Ještě jedno místo nám nesmělo ujt, a to vy-imaviihodinodslunečních,přesbarokníažpo hlídkadokrajetam,kderádodpočívalkrálJiř'ízvýstavu-hodinodslunečních,přesbarokníažpo hlídkadokrajetam,xaeraaoapocívaívaí..íííízsoudobé. od stoianových po kapesní. Nemohly Poděbrad, jehož syrí byl po nějakou dobu maji-s'oudobé, -od stojanových po Ímpesní. Nemohly Poděbrad, j.eli- - . - ....-i- -+ -'-'-iíirai I?árnsi l l í'?AmGlhů ůrlaZ felem POlne.Í;me éffihat eŮzici lékÁrny Ů čemého orla z em Polné.

Vóolem sobotního večera bylo vytváření Ii-'rokmlé00.NazÁmeckémparkánujsmesipro- Vóolemsoootnínovecerauyíuvytveííeííííí-hl?ki kpmonnv tiem. kieNa ie DIO míSiní SkalJt'/ nOrlu' a lell(Ýl ŤlSk. Ka!daa Z naSa Sí mOhla í(íO Za-;éCllýkamennýtOtem,ktelýjepl0míStníSkalJtý nOQ/UJajejíCnflSK.Ka!aaZríassííííuííía?ucum-miyátnv. jímavé tvoření vyzkoušet a své výtvor5í si odvézt""pvomá'no«Ý našh průvodcí:í jsrne Se dostaly? ř. Ídomí'avů;i-;l,Ňní2o'ía"'íío"arj"ípmnea,k"a'aií"emy.'?eí"':u-. >.,<i,A,':'Ú ?'E"? ?'.;-,.,'í=&W ? 'kové-postavy a slavná polenská strašidla.f Moravě. Zad
l stalo utajeno. 'B"ovhužpeÍ':'-ví"keynd"nenř nenoneč;ý,- ale zimní vý-

vsúsio hoy gněhi i v Polné zůstane dlouho v našíllOutalenO. --..-., -Představení loutkového divadla Čeít a Káč;a prava bez sněhu v Polné zí:ístane dlouho v našínám-, bohužel,' zi:iMo neznárné, protože se ko- paměti.;o'v-nÝělÍ v době našeho návraíu domů.
Hledáme děvčátka, která by se s námi zúčastňovala našich výprav a schůzek.'N;W 'klubov'na ;;aí'velká, 'ale volných židlí máme stále dost.ÍŽontaktnř telefon 0205-742512 s. Dymáčková

Zimní přechod Brd
29.1.2000

Tato každoroční akce měla vždy úspěcha poměr-ně-vysokou i.íČast. Letos však za-;ú'sobÍla'chřÍpková epidemie a časná ranríhod;a,-takz; se na rrístě srazu sešloŮou4e 'pět členek našeho roie. Akce byla" a a --- -ú-wi-í.- *-b4b Vvalí»nsi;polečná pro celé středisko, takže Kralupyb'yiy-ceii<em hojně zastoupeny. Vyrazilijs'm'e "vrak;m směrem Praha a další vlak'nás-odvezl až do Rymáně. Cestou k cíli
;;mí cesty jsme našli Íbalónek, který se stal:a;Í'mím :čÍ'enem naší výpravy. Krátce po de-;át;hodThě jsme byňajako jedni z prvních'n;-KytThsÍk,é louce. Zakrátko se rozpoutalo:;n:c'Í"š'ň:-řsNÍ, které úměrně rostlo s pFi?;ýva;ícím počtem příchozích. Každý skautby'l :baven ;nožstvím kartiček s názvem;t'Íed:ska, oddílu a nějakým obrázkem;aiá:;'j;me -vyměnila přes sto kartiček a;aše"z:;sáby- 'se -rychle tenČily. PosledníWa;éku-jsme' měniíy po cestě-na Barokní:;kalku-. Potom jsme absolvovaly asi dva-naáctiakilomet-rovou trasu do Všenor, odkudjsmea;e ad'o'pravÍly vlakem pres Prahu domů
do tepla.
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Dvorský, Ladislav:
Bubetka v Praze

Pohádkové příběhy o strašid-
Iech. Kdy: se z Picimberku
musela vystěhovat všechna stra-
šidla, protože se tam bude sta-
vět, odstěhovali se Bubákovi do
Prahy. A tak malá Bubetka po-
znávala s tatínkem toto velké
město.
Binar, Ivan:
S kouzelníkem do světa

Jednou opičák Floko zjistil, že
mříž klece v ZOO je otevrená.
Dlouho se nerozmýšlel, vzal si
šálu a šel. Nevydal se na puto-
vání po světě sám, doprovázel
ho jeho přítel kouzelník Barna-
báš. A spolu pak prožívali kou-
zelná dobrodružství.
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Erickson, Carolly: J4??
veličenstvo

Životopis známé panovnice.
Královna Viktorie se stala sym
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7"-'- '- ' "' - --" " '---,MěSŇSká knlhovna V Kralupeó nad VltaVOll mfOrmuje Odoěi ní ro o-ti
Pondělí 1 3.00 - 17.00 hodin', Oddělení rOdOS ěléčte áře: Cíárn -8ŤudOVn : Bly,1a 13.00-17.00hodin,POndělí 13.00-17.30hodin Pondělí s.oo-íí.oo 13.00-17.30hodin čtvrtek 13.00-17.00hodinStředa 8.00-11.30 13.00-17.30tiodin Středa 8.00-11.00 Ctvrtek 13.00 - 17.30 hodin Čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - '17-30 hodin p 5 čka L bečekIPmek 8.00-11.3013.00-í5.00hodin Pátek 8.00-11.00 Středa 11.30-16.00hodin

Navštivte nás v m«:stské knihovně na adrese: Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou nebo v pobočce Lobeček (KaSS, 1. patro)
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QCo nového v Domě dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou?
Od ledna 2000 se Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavoustal příspěvkovou organizací města s právní subjektivitou pod ve-dením nově jmenované ředitelky paní Marie Blažkové
Zájmové útvary, které vznikly na počátku školního roku1999/2000 pracují nadále. V některých kroužcích se vyměnili ve-doucí, některé se přesunuly na jiné místo
V měsíci únoru předal Městský úřad v Kralupech nad.VltavouDomu dětí a mládeže novou tělocvičnu, která vznikla rekonstrukcístaré kotelny na sídlišti V Zátiší. Zde bude prostor pro sportovrívyžití organizovarié i neorganizované mládeŽe, ale i pro širokouveřejnost. Bude sloužit k provozovárí míčových her, stolního te-nisu a stane se středem výuky a prezentace atraktivních sponi:idnešrí doby (aikido, judo, kickbox). Dětem a ženám bude dánprostor pro cvičení aerobiku. Všechny tyto zájmové útvary pove-dou zkušení pracovníci a výborní spoítovci. Vedoucím kickboxu jedvojnásobnýa mistr světa Luboš Šuda, vedoucím juda a aikida jedlouholetý trenér, rr'ístopředseda svazu aikido, držitel dvou danův judu, pan Karel Slapnička. Dětský aerobik povede paní Mgr.Petra Klozová, instruktorka mezinárodního aerobiku, držitelka di-plomu IFAA. Druhou skupinu pro děti a mládež povede parí pro-fesorka Mgr. Jaroslava Czechmanová. Kondiční cvičení prodospělé a cvičení s Dádou pro děti vede dlouholetá cvičitelka paníLenka Váňová. Aerobik se ženami cvičí zkušená instruktorka Mgr.Helena Vyhnánková. Od března zde budou sportovní híy pod ve-dením zkušeného treriéra pana Jana Gelbiče. Místo vedoucíhostolrího tenisu je stále volné. Sportovní hry budou zaměřené pře-vážně na míčové činnosti pro chlapce a dívky, kteří nejsou orga-nizovaní, aby měli možnost seznámit se s různými druhymíčových sportů: např. volejbal, basketbal, nohejbal, vybíjená,florbal, házená, fotbal...

Také v budově DDM ve Smetanově ulici budou nabídnuty novézájmové útvary. Literáí'rí kroužek, kroužek zpěvu písní k táboro-vému ohni pro všechny, kteří si chtějÍ zazpívat bez ohledu na to,zda mají talent či ne, povede dlouho.letý zkušený pedagog, absol-vent konzervatoře pan Vratislav Šimůnek. CÍ'iystáme -kroužek"Píšťalka", klerý povede sympatická studentka-Terezka Špač-ková. Novým zájmovým útvarem bude cvičení jógy pro děti, kterýbude řídit paní Jana Kořánová, cvičitelka 2. třídy. Pro šikovnédívky se připravuje kroužek paličkovárí. S touto technikou je se-známí paní aartásková, členka klubu lidové tvorby, která má velkézkušenosti s vederím dětí i s nejrůznějšími ručními pracemi. Pro

děti 2. stupně ZŠ a ze středních škol přibyl kroužek konverzaceangličtiny, který vede talentovaná studentka Petra Pšánská.Rómské děti se tu scházejí dvakrát týdně, aby si mohly zatančit vkroužku "Kamoro" (slunce). Kroužek vede Margita Peštová. Proděti, které mají rády výtvarné činnosti, připravu%e veden( DDM vy-bavení podkrovního ateliéru, kde by mohli vystavovat svá díla imladí talentovaní autoři.
Nebylo by spravedlivé nepřipomenout i kroužky, které zdedobře pracují již delš( dobu, jako například kroužek mineralogie,ktený vede velký odborník pan Stanislav Němec. "Plastikový mo-delář" existuje již 25 let pod vedením odbom(ka z nejpovolanějších, bývalého letce, pana Antonína Strejčka. Leteckéhomodeláře vede zkušený pan Václav Dvořák. Angličtinu pro mladšíděti vede velmi dobře nadaná studentka Kateřina Koušová, krou-žek "Po stopách praolce Čecha' neméně dobře a s nadšenímvede studentka Vladimíra Burešová, vařit učí děvčata sympatickýmladý kuchař Tomáš Grund.

S počítačovou technikou seznamují děti zkušení a oblíbení pra-covníci: pan Ing. Karel Janda, pan Václav Macák a parí ředitelkaMaríe Blažková. "Šikovnou adívku" vede nově paní BoženaMarková, která děvčatům dokáže předat všechny své zkušenostiz "typicky ženských činností".
Od měsíce února začaly pod DDM pracovat dva útvary, kteréjsou mimo budovu. Oddíl stoln(ho tenisu ve veltruské škole má vy-nikající výsledky na r(»zných turnajích zásluhou zkušených a obě-tavých vedoucích, pana Ivana -Karase a Františka- Šulce. VRevoluční ulici jsou sportovní hry, které nově vede paní JanaDavidová. Biologický kroužek má nové vedení: pana Vávru a dvěasistentky, studentky Petru Pšánskou a Barboru Veselou.Výtvarné. kroužky a kluby Baby Spoit a Sluníčko vedou vychova-telky DDM paní Jaroslava Merfaitová a paní Světlana Nováková.Obě mají dlouholeté zkušenosti s výchovou dětí.

Jsme vděčni našim městským představitelům za vytvořerí krás-ného účelného prostFed( v obou rekonstruovaných budovách, kdernůže naše mládež vyplnit svůj volný čas vedením ke zdravémuzpůsobu života, formování životních postojů, názorů a priorit. Zdese mohou nejenom rekreovat, ale i vzdělávat.
Pracovnice DDM Kralupy nad Vltavou

(rtw)

ZÁJMOVÉ IJTVAFIY šK. R. 1999/2000
ZÚ
Biologický Věkováskupina Jmánovedouciho SchůzkyZš Sš B. Veselá Út i6.30-'17.30Biologícký Zš Sš P. Pšánská Pá 14.30-15.30Mineralogie Zš Sš S. Němec St 16.00-18.00V<fiarný Zš Sš J. Verlailová Po '14.00-15.30Výlvarný
Šikovná diiíVka

Zš Sš
Zš Sš

J. Meífaiíová
B. Marková

Po 16.00-17.30
st 16.00-17.30Plaslikový modelář í0 - 181et A. Stre%cek Čt í4.00-18.00Poč[tače L

Počítače Il
Počítače Illi

Zš
Zš
Zš

'ň.' NmvWková,V. Macák Po 15'.30-17'.30
isvi.. :olavL;kuOVVaaa, VV.. IVMlaaUca;k C(J,l ,I 5u:3QlJol 11 ; ,ůOIJM. Blažková,'V. Macák Út 15.30-17.30

PočÍtače "" ZšPo-st;pmch praoíce Čecha Zš Sš Ing. K. Janda
V.-Burešová St 16.00-18.00

Út 15.30-17.00Kresleríčko Mš a 1 . roč. Zš J. Meíailová Sll5.30-16.30Varerú Zš Sš T. Grund Liché Út 16.00-18.00Letecký modelář
Cvičenís Dádou

Zš
5-lOlet

V. Dvořák
L. Vář?ová

Čt 15.00-18.00
Úí 15.30-16.30Angličtina MŠ, I.sí.ZŠ K Koušová Út 15.30-18.30

NOVÉ ZAJMOVÉ ÚTVARY ŠK. R. ígggi:?ooo
Angličtina - konverzace 2.st. Sš P. PšánskáSponovrí hry 1. Zš J. Oavidová

Terii»vý oddfl Zš Sš

Zš Sš

ZšSš

Zš

Út 17.30-18.30
Út 14.00-15.00

15.00-16.00
Po 15.30-18.00
pú 15.30-17.00
Po 18.00-19.00
Č118.00-19.00
Po 16.00-í7.30
C,{ 16.00-17.30
Po 16.0048.00

I. Karas, F.Šulc
L. Šuda

K. Slapnička

P. Klozová

Kíckbox

Aikido

Aerobik I.

Aerobik Il Zš Sš
Judo přípravka Zš
Taneční kroužek "Kamoro" Zš

S. Czechmanová
K. Slapnička
M. PeštOVá

Út 17.00-19.00
Úí ie.oo-íz.ao

St,Čt 15.00-18.00

SEZNAM KLUBÚ ŠK. R. 1999/2000
Úi 9.30-10.45

BABY Spoít Club S. Nováková0 - 6 let

Čt 19.30-20.30
Kondičrícvičení mládežadospěl( L.VáňováSLuNÍČKO 0 - 6 let ' J. Merfaitová,S. Nováková Út. Čt 9.00-12.00
SEZNAM NABíDKY SPůNTÁNNÍCH ČlNNOSTí šK. R.1999/2000Volné počítače M. Blažková, -s. Nováková, J... Merfaitová, V. MacákPo 14.00-15.30 18.00'í9.00 'út 14.00-15.30 čí is.so-is.:ao pil3.00-14.30
NOVÝ SEZNAM KLUBŮ 00 LEDNA 2000
Klub aerobiku SŠ,ženy Mgr.H.Vyhnánková St20.00-21.00Volnýtenis-spoít.činnost bezomezení pracovniceDDMdledohody8.00-'í8.00
NABíDKA ZÁJMOVÝCH úTVAFlÚ OD BŘEZNA 2000Literární kroužek Zš, S.9 V. Qimůnek Po 16.00l7.00Písně k íáboráku Zš: Sš i starší V. šimůnek Po 1 7.00-18.00Jóga pm děti J. Koránková St 14.00-15.00Paličkovárí Zš, Sš V. Bartásková Pá 14.00-15.30Spoítovríhryll zš',sš J.Gelbič útís.oo-iz.ooVeselé pískárí ' ZŠ T. Špačková 'Út is'.:oIi';.'o:Paličkování Dospělí V. BarÍásková Po 16.00-17.30

Čt 15.00-18.00

Bližší informace o zájmových útvarech poskytne Dům dětí a mlá-deže Kralupy nad Vltavou.
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Mistrovství České republiky@=

Turístický závod
Kralupy n. Vlt. - 24.6.2000

V dnešním díle o Turistických
závodech vmn, s blížícím se?strovstvím České republiky vÍř'ralupech nad Vltavou přínášímeÍnforrnace o tom, jaká je náplrí
;mkterých kontrolrích stanovišť."-Lan:ová lávka - na této kon-
trole je úkolem překonat dvě nad
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Štafety TZ - předávka.
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musí splnit, jinak následuje dis-Í;'mlÍfikace. Pád zlávky znamená
'z:držení a plněrí nanovo od po-
čátku.

'Orientace mapy - zde je úko-
Iem správně zorientovat mapu;omocí buzoly, za nesplněn( jsou
dvě trestné minuty.=Azímutové ús'eky - jde o ná-
roČnějŠí a nejošidnějš( disciplínu.6va úseky z-ákovské a Čtyři pro
staršÍ kategorie jsou opravdovoup-rověrkou- orientace, odhadu
mÍ:iěhlých metrů a zkušenost(.VÍ;šÍnou vedou azimuty nepře-hl'edným terénem a to mnohdycelou'svou vzdálenost - a to je až
200 metrů.
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Naše hvězdy
Lucie ČIPEROVÁ (1981)

do turistických závodů vstou-pÍ'Ía v sezóně 1998 v kate@orii;t:aršícÍi dorostenek, v letošním;oc'e bude startovat v elitní ka-
tegorii žen.
Výsledkový servis:
'?Český pohár
medaile O-1-1
ÍTst'rovství ČR
medaile 0-170
Í'/ÍÍThtrovství ČR/štafety 2 staíy
medaile 0-O-1
éezinárodní mistrovství2 starty
medaile 0-0-2

2 staíty

2 starty
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Zuzana JíLKOVÁ (1986) -
do turistických závodí:í vstou-pňa-v sezóně 1996 v kategorii:ffi'lmdmích žákyň, nyní staítuje v
kategorii starÁích žákyň
Výsledkový servis:'?Českýpohár 4 starty
medaile O-0-2
Mřstrovství ČR 2 starty
medaile 1-0-0
mezinárodní mistrovství

1 start
medaile 0-0-1

w

Zuzana Jilková

'?JanVEJR-03TA (199í ) - do
turistických závodí:í vstoupil v;ezóně'l997 v kategorii nej
mladších žáků, ve které star?
tuje i v letošní sezóně.
Výsledkový seívis:'?«:'eskýpohár 3 starty
medaile 1-1-0
ÍŮistrovství ČR 2 starty
doposud bez medaile

Střídání na lavičce trenérůPohled do minulých let
Rok 1997iOK IVV/pořádáme oblastní přebor - další jednoznačné vítězství v hodi?nocpe'nÍ'aoddílů v ;áměÍ celé naší turistické oblastia: čes'Ík;-pohár - bilance medailí 1-1-4

hodnocení oddílí:í - 2. místoMistrovství ČR - bilance medailí 0-3-0;íst:ov;tvi ČÍF9štafety - vítězství a zisk titulu
v obou kategoriích - muži i ženymezinárodní mistrovství '(neoficiální mistrovsM Evropy)Wtart 3-hlídek - bilance medailí 0-2-0

Ing. Zdeněk Vejrosta
předseda KČT Kralupy
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u'Stavba stanu - B. Vaň;ková,-L. Vejrostová.

Ještě se ve funkci"neohřál" podle mého názoru, rozhodnědosavadnwí tre;éar 'diiiholigového 'předčasné..."ahoíí'bavinaíOiú'hri"Nomii"Kralu'o 'nWd "A nyní něco o L. Rysovi. Jehokejového týmu Kralup nad A nyní neco O L. +íYSUVl. ,.ítísnh...,., niiean l/alqhrprlskú a Ijž Kladeňák a než b)íl angaZ.ovánómavmu Dušan Velehradský a už Kladeňák a než tíyi angazovaíirt.. nahrarlil liihúmír Rvs z dotehdejšínejvyššíčsl.soutěže.ho nahradil Lubomír Rys z do tehdejši ne)vyssí csí. buuu:íz;e,Víarlna ('.n hvlo dLlVOdem - kra- půSObil na VOjně V KOšiCíCh, kdeÍ<ladna. Co bylo důvodem - kra- působil na volne v ííosícíí;íí, íut,í...:,.*í ,t.,,hr,lirir,sií hrář.i doSah0- Se mu pOdanlO S jeho týmem poÍLlpští druholigoví hráči dOSah0- Se mu pOdanlO S )enO íyíííe.íííí yvvali v noslední době slušných pětiletém působerí nakonec zís-valr -v -posiední době slušných pětiletém púsobeni naí<onet; zí;s-..a,,i,,-iiíii loW náhmd má na kat postup do první ligy. Po ná-'ff'sl'e-xldÚ'u:?lJ'Ja4'ne,":':'alendbna':":í'ín: kvara'tupodSO'uČpeCalloVýSleaKu. Jahy iiaiiigu ---- ... . -r?? , . ?"střídání na lavičce trenérů' spor- vratu do Čech působil v hokejovéelÍtě - v éře' hráčí:í jako bylitovní ředitel Jindřích Meíait?/lll IblJllel vlllullull ----..-... ?'Dušan Velehradský vstoupil Pospíšil, Termer, Nedvěd."LluSau ví-íeíuauorsy - --,.,.. . --I- ,neohroženě do "kolotoče" druM Jaký je jeho pohled na výkonneOnrOZerlb' uu hurvíwu'ú -- íaaaa+ ?---, , , ,Iigy. Byl požádán, aby se ujal ve- svěřeného týmu, kteíý se do-" a "a --o- -í-----í--e-trasv'uháli':?eriat'íoru7IK)ý.oyipuíeíuaii,cíííy.»--).... ---? ?den/ týmu po odchodu Eduarda slova dere ve druhé lize nahoru?" a- a "- - '----'- rs-e-Ars«ial nřcirlí"iv"-Irn ůOMrOVeClenlr51mupOuut.;nvuus-v --- - - .....??.? ,Nováka. Jako Kralupák a trenér Oceríoval především pohárové- " - a a = -"-í--í -. ha,.-íx íaará ekrínr.ilnNOVaKa.Jdttursraíuý.icíís-.=---.... --.-? ,zdejšíhokejovémládeženabídku utkání v Mostě, které skončiloZaelSinr.me)uve.iuíauybc.------..- ----- .pfijal. Mám za to, že za čas cílil - vítězsMm Kralupáků 5:O a ná-- - a '- -í--í--a-- -,,+íííeím rlrs dakJlůi my všichni kolem - že zkuše- sledným postupem do dalšn"íonosti a autorita nebyly takové, zápasu s týmem 1 . DZ ligy.aby v určitém dalším časovém "V mužstvu je dobrá atmo-,r,ymayí miižs:,tvo dosahovalo sféra, pouze v některých minu-;ozmez( mužstvo dosahovalo sféra, pouze v nexrerycn ínrnu-,,ieúí vúknnnosti. Trenérské tách hráči propadají do určité'vyšší výkonnosti. Trenérské tách hráči propaaa)í CIO urt;nbschopnosti Dušan nepochybně v letargie, stmulosti a z toho pra-ísnsnurnii ipMe wužiie. Jde v mení,žekdyžjesoupe7rtr«hušj-budoucnu ještě využžje. Jde v mení, že Kdyz )e souper u«x;r iu ;>rjehop$aděodvouměsičnízku- kovnější, dokáže využít tétočpnrs:t která Se mu bude ZCela Slabin/. Mám Za tO, že Se i tOhle'šenost: která se mu bude z«la slabiny. Mám za ro, ze se í íuníbžie.Ýě? hndít. LubOmíra RlSa jSme pOd mým Vedením zlepší.jiStě hOdjt. LubOmíra R'y!Sa jSme pOd mým Veaenlm tibybi.rsrs%rš:qlí n důta;!ení SeZóný dO KralupšhdiVáCiSiZVJ/kljna dObré'požádali o dotažení sezóny do Kralupť4divácisjz?»naaouíbkonce. aby pod jeho veden(m výkonyzdejšíchhráčůazasluhují'kOnCe, ab5í pOd jehO Vedk3n(m VýkOný Zde)šlCn nraCu a tasíuí iu)íyndoovědně boiovalo i v play-off. vidět pěkné akce a co nejkvalit-zodpovědně bojovalo i v play-off. vidět pekne a«ce a co ne)nvam-Jak bude vše dál, to se uvidí. nější hokej. A my jim je musímeJal; bude vše-dál, to se uvidí. nějŠÍhOkej?AAluvitnnnstur)IJdOl.DZlí,qýje, nabÍdnOuL"''Mluvít o postupu do 1. DZ ligy je,
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Kralupský HOKEJBAL

Po zimním spánku ožily opět kralupské hokejbalové soutěžeAHL. V areálu lobečského Colossea pokračují jarní částí l., Il. a lll.Kralupol AHL, Žákovská liga a tréninky Hokejbalové školy.
NOVINKY v AHL (prosinec - únor)
SekretatEát AHL
AHL již plně využívá nový sekretariát v přízemí nového byto-vého domu v Lobči, kteíý jí -byl přidělen MR. Řízerí čtyř ligových

soutěží a přidružených projektů si vyžaduje vlastní zázemí. Tři apůl roku koordinovali soutěže zakladatelé AHL ze svých domovů.Dnes chod AHL řící zvolený pětičlenný Výkonný výbor. Své kom-petence mají i tradičrí pravidelné měsíční Rady jednotlivých sou-těží. Nejen pravidelné týdenní schuze Výboru AHL, Rady AHL, alei semináře rozhodčích a zázemí Hokejbalové škole poskytne novýsekretariát, který se budou členové AHL snažit co nejdř(ve do-končit. Tento měsíc by zde měl být zapojen telefon. Úřední hodinyvýbor určil na čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin.
Tradiční turnaje
Zimrí přestávku zpestřily dva tradiční hokejbalové turnaje.Vánoční, v pořadí třetí, NECROCOCK CUP vyhráli podruhé v řaděúřadující šampióni Minice Quijotes, kteří si ve finále poradili sesoučasným druholigovým lídrem AIK Hockey Hůrka. V lednu pro-běhl 4. ročník HAVRAN CUPU. Zde počtvrté v řadě triumfovalyHockey Machines. Ve finálovém souboji zdolaly severské bo5ov?níky AHL NOR Lobeček.

KERT CuP

V Praze na Lužinách, domovském hnšti Sport Parku Praha, seuskutečnil v termínu 19. - 20. února první ročník dorosteneckéhoturnaje Kert cup. Pod trenérským dozorem Vladimíra Svobody(asistent Josef Pígl) se turnaje zúčastnil výběr dorostenců zHokejbalové školy (ročníky 83 a 84). Jak si družstvo vedlo naprvním mimokralupském turnaji své kategorie se vzhledem k uzá-věrce Zpravodaje dozvíte až příště
Mistrovství světa
0 víkendu 26. a 27. í.ínora se zúčastnili prvního soustředěníčeské reprezentace hráči kralupské AHL (Black Panthers) JiříPalica a Josef Ibl. Zda se jim podaří probojovat do základní se-stavy družstva pro červnové. Mistrovství světa v hokejbalu uvi?d(me. Každopádně jim držíme palce.

1. mistrovství svMa juniorů v hokejbalu
22. - 25. Června 2000

STAT?STIKY PO PODZlMNí ČÁSTI
TABtjLKA 1. KRALtlPOL AHL
1. BlackPanthers 11 10 0
2. MiniceQuijotes 11 8 0
3. HockeyMachines 11 8 0
4. CSKALobeček 10 7 0
5. Cow Chucks
6. SecretHorses 10 2 1
7. BlackRavens 11 2 1
8. SokolZeměchy 11 1 0

1
3
3
3
7
7
8
ío

94
76
72
75
61
37
49
38

45
37
36
35
72
64
go

128

20
16
16
14
8
5
5
5

+39
+39
+36
+40

11
.27
-41
-go

Základní část má 21 utkání. Po nadstavbové soutěži Petroniova
poháru postoupí družstva na 1. - 4. místě, 7. a 8. družstvo budemuset prvoligovou příslušnost zacmaňovat v baráži
KANADSKÉ BODOVÁNÍ 1. KRALuPOL AHL

Jméno Družsívo Početutkání Branky+asistence Body1. Palica Panthers 10 31+28 592. Ibl Panthers 10 29+19 483. BejrD. Machines 11 19+20 394. Loskot Quijotes 9 15+18 335. ČástkaB. CSKALobeček 9 19+9 276. Střeska CSKALobeček 9 16+11 277. Kejmar CowChucks 10 19+5 248. Šmolík CowChucks 8 17*7 249. Topor Quijotes 11 15+9 2410. Kohm Quijotes 10 15+8 23

HODNOClm BRÁNKÁŘŮ
Jmáno Dmžstvo Počet Odchytané Průměr Počet Úspěšnosl

utkání minuty branek zásatuJ v%l.VymětalíkQuiiotes 10 449 2,71 424 94,Ol2. Baráth CSKALobečekl0 450 3,50 486 93,283.Jásek Machines 8 359 3,01 331 93,244.Vokál Panthers 11 495 4,09 536 9i605.J(ša Machines 3 135 4,00 108 90,00

Fotbal

Už čtvrtého března vyběhnou na plochu stadiónu V Olších fot-balisté FK Kaučuk Kralupy nad Vltavou. První dva zápasy budouodehrány v domácím prostředí - celkem v druhé polovině soutěžeročníku 1 999/2000 (16. až 30. kolo) podstoupí hráči 15 zápasů smužstvy ze Středočeského a Severočeského kraje. Začátky zá-pasů budou vždy v Kralupech v sobotu v 10,15 hodin.
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Na zimrím stadiónu v Kralu? :d Vltavouipech nai
EMECK(KANADA, ŠVÝCAFlSKO, NEMECKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO,MAĎARSKO, SLOVENSKO, ČESKÁ REPUBLIKA

Kolo Datum Začátek DomácÍ - Hosté
16. 04.03. (so) 10,15 hod. Kaučuk - Litoměřice17. 11 .03. (SOS 10',15 hod. Kaučuk - Štětí
18. 19.03. (ne) 15,í5 hod. Louny - Kaučuk "
19. 25.03. (so) 10,15 hod. Kaučuk - Smíchov
20. Ol .04. (so) 1015 hod. Dukla B - Kaučuk "
21. 08.04. (so) 10,15 hod. Kaučuk - Kadaň22. 15.04. (so5 10,15 hod. Žatec - Kaučuk ""
23. 22.04. (so) 1015 hod. Kaučuk - Litvínov
24. 30.04. (ne) 1 7,00 hod. Neštěmice - Kaučuk25. 06.05. ;so) 1015 hod. Kaučuk - ČZU Praha
26. 13.05. (so) 10,15 hod. Vela u.s. - Kaučuk ""
27. 20.05. (so) 1015 hod. Kaučuk - Kladno
28. 28.05. (ne) 1015 hod. Aritma Praha- Kaučuk
29. 03.06. (so) 10,i5 hod. Kaučuk - Roudnice
30. 11 .oe. (ne) 17,00 hod. Rakovník - Kaučuk
" hřiště Čechre"' N Horymír"" hř Libočany "" hř. Cibulky

"?avodai

>Thts[k«g* gpqovoíaů)o";;Thh Ts:poljy"piricrgs'5ůo,
'erý má zá§em pravidelně ( lx za měsÍc)
páŤet kvalitní IďÍžovku nebo kvÍz apod.
Zčijemci, hlaste se na adrese Zpravodaje:
JSS, nčim. Jaroslava Se4ferto 705, Kralupy nad Vlt«:ivou

nebo na tel. čísle 0205/228 27.

Jarní úklid!
- praní koberců a sed. soupravI'půjčovna VAX, KANGO

'l praní autočalouněníTel.:'0205fi8l-505, Mob.: 06061386 916' P'ůjčovna U Libichů,' Št. Bendy 584, Veltrusy
(bytovky na náměst0

ěpu

JUaTHEZ]"A 'Kralíípy s.r.o.
Jil 1' :1( i'b 0 899, Kralupy nad Wtavou, tel.Oa08 /7a IB51
nabiť:

yodovodni baterie
doplňky do koupele
xahradnt program

Pro'vomii doba prodejniho skladu 7.00 - 18.00

KOMIÍSEK
Chcete levně a hezky obléknout Vaše děti?aNavštivte levné oděvy z dovozu- velký'výběr mtskmho a kojeneckého zboží

- dětská obuv
- hluboké a sportovní koěárky

- komisní prodejPražská 102, Velvary. Telefon: 02051762 107

fi' a CT)7J...l;$
í"ph"ptg';n; ;::gcu ngtínů TISKARKN VE VELKúM' - -' - -" -= a x"-'-rayt-v?x ro »szrs» A uD I- v'Ýn;u":včgy"qÍ zn,=5čxqvÝcq - CANON Á HP íZ" ; 'M"Í:MOŘÁDNĚ NÍZK' CENY ! !! !

Kde?
No přece v prodejně ELASO spol. s r.o. Čechova'5-60, Kralupy nad VltavoujQ

Soukíaomá inzerce
Cl Zahradní gril (na dřev. uhlQza Q?"0,1 Kč, několik druhú de-'mižonů -' ;na adohodou, kou-
pelnový infrazářiČ - zn.Í'(íÍOMEX - cena dohodou,
;dšťavovač za i00,- Kč.
Tel.: 0205/742220.

PRONAJEM
-(J RD 2 + 1 ve Všestudech +dvÓ'r, kůlny, zařízený, nově
rekonstruovaný. Tel.: 0606/
335703.
fiD'louhodobě pronajmu 3+1
v Kralupech nad Vltavou
Lobečku. Tel.: 0602/232734.
Cl Mladý muž hledá pronájemmaléhoobytu v Kralupech.
Tel.: 0603/858378.
CI Rodina se 2 dětmi hledá ja-
kýk;lÍ'v dlouhodobý pronájemí:í'ytu nebo RD za solidní cenu.TQ-l-. do zam. 0205/722 401
pí Kazdová.EÍ3 místnosti - 65 m" - nově
up;avené na náměstí u kos-tela -v Kralupech (kancelář,
ffi;Íiér apod.). Tel.: 02/ 2092
1844.

mlZNÉ
C) Hledám soukromého lek?;ra"španěištiny. Jsem zaČá?
tečník: Tel.: 0205/721634 po
15. hodině.
(:J -Budete stavět, renovovat,
zařizovat dům, domácnost,;oánÍ-k? Je možno výrazně;nížit'n'áklady. Kontakt 0205/
21258 več,er do 23. hodiny -
základrí informace.;aHledám práci na hlavní i
vedlejší pracovní poměr.
Tel.: Ó205/23124.
ů 50/179 hledá přítelkyni,která vÍ, co chce a co můŽe!
Tel.: 0205/25179.
ů Veškeré opravy a úpravy
oděvů. Tel.: 0205/23255.
ů-Svobodný muž 31/180
hledá př(telkyni.
Telefo'n: 0205/24188.

KuP«iN PRO BEZPLATNOU SOUKROMOu NEKOMERČNÍ INZERCI
l
l
l
l
l
l
l

PROnEJ
o0 G-aráŽ v osobním vlastnictví
Na Thebrech K I., 3. řada
s-podní garáž, 1. od příjez?ěové cesty - naprosto bez-
;ečná, k adispozici rampa i;otor. proud. Cena: 65 000,?ÍŽč l dohoda. Tel.: 02057741 592

veÓer.
Cl "Garáž "Na žebrech", čás-
tečně vybavená nábytkem;o' kutila - 220 V * 380 V.Žna dohodou. Tel.: 0205/24924.
(ů-Mosazný hydrantový násta?vec (staršÍ typ pro sběratele),
hídr;ntový anástavec s páko-v;;-ven'tiiem (typ NDR),yay'riabi-Iní ruční vyprošťovací
nmstroj. Tel.: 02/7820204.
ÓStrojjrenskou encyklopedii
(15 dílú), velký rusko - sloven?1s;; lékařský -slovník, ŠindelářĎa'M'etroiogíe (2 díly). Tel.:
02/7820204.
ů'C-hemlonové požární ha-
dice""D'; (průměr 25 mm).;Íektrickou=pistoli pro tavné
ÍeipW'ní-(TAFíX - 22), požární6roudnÍce "C" a "D". Tel.:
02/7820204.
Cl Zahradní přenosný nere-
zový gril a př'ídavné jehly na
mpízy.-Tel.: 0205/21941.H'6vojkočárek zn. GRACO,';hodný pro děti narozenéb'lÍzko 'zaasebou. Cena doho-
dou. Tel.: 0205/211 47.
I??-GaráŽ za Kovošrotem.
Cena k-'je.dnání 30 000,- Kč.
Tel.: 0205/21609.
ů Zahrádku s chatkou y za-uhrádkář;ké-kolonii nad ČSAD
;'Na Výsluní". Cena dohodou.Ter.: ;21468 - důvodem je
stářÍ a nemoc.
ů Počítač 486 80 MHz, zvu?;ová -karta, CD-ROM, moni?
t:;r'. -Tel.: 0411/500210 po 17.
hodině.

TEXT:

TEIEFON NEB€» ADRESA:

TutO cást píosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaie obsaženy v textu inzerátu, nebudou" = ' =-"-'a-'? -=-t--«iíwygííiiiotníiskowzákom.IU{O Casí piubiiiiii pvbii- - -yv==.. . -..-? , ,zveřeiněny. Vydavatel je však mus( znát (vyžaduie to tlskový zákon).
Jméno a příjmení Telelon:

Podpis:Adresa:

rcuro xupów MA píorwosr DVA íví?síccK%pó' n"y z'a"sňe'it'e ;a ad;esu'reěakce Zpravodaie.


