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Faxy, záznamníky, telefonní přístroje včetně dodání a montáží.

Dodávky a montáže plně elektronických analogóvých telefonních ústředen
českých i zahraničních výrobců.
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Autorizovaný dealer AT&T nabízí plně
digitální telekomunikační systémy americké výroby

* spolehlivost, profesionalita *

7ámční i pozáruční servis všech dodávaných komponentů - celorepiiblikové pokrytí.
V resortu Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví poskytujeme slevy.

U zakázek na digitální systémy možnost leasingu.

V na4í na.bídce je i rněřící a testova«í technika, komprerory,svářecí agregáty CO a další zajímavosti pro vybavení dílen.

Do pracovního poměru příjmeme dva slaboproudé techniky s odbornými znalostmi,
věk do 35 let.
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óNDĚLSKÉ Očl
Filmová komedie podle povídek Bohumila Hrabala ReŽíe:Dušan Klein

uvádí kií"io Vlt.aua od Il. da 1?3- březí-ia
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0 čem se radí radní
Od vydání minulého Zpravodaje jednala městská rada celkově třikrát.

Dne 20.1. 1994

bytovém podniku.
zhodnocením činnosti příspěvkových organizací a způsobem kontroly v městském

Dále projednala dopis MVDr. Tesaříka k současné situaci v Technických službách města Kralup n.Vlt. a Mdost
MUDr. Syrového o urychlení privatizace chimrgické ambulance a rentgenu.

MR se dále zabývala ffldostmi o pronájmy pozemků a snížení nájinů"za pozemky v majetku rněsta.

MR zabývalaSe

Dne 3.2. 1994

MR - projedííala dopravní studii města, ke které se vrátí ještě: na příštíin zasedání
- rozhodla vybrat do užšího výběni kandidáty na místo ředitele MBP
- jmenovala pana J. Stupku kronikářem města
- schválila předloťný plán čištěiíí města
- jmenovala Ing. M. Trávníčkovou vedoucí odboni realizace investic při MěÚ
- zabývala se problematikou městské dopravy
- jednala opět o pronájmech pozemků a městských neinovitostí, taktéž o idostech o siiížení nájemného a platbách

městskému úřadu.

Mimořádné jednání MR dne 10.2. 1994
- MR jmenovala pana ing.' L.Berita ředitelem MBP v Kralupech n. Vlt.
- MR jednala o realizaci prode.je bytových doínů ve iněstě

StarOSli SlarOS§ na Mma:
m) Rozpočet města na rok 1994

V poslednich měsících minulého roku byl připravován návrh rozpočtu města Kralupy n.Vlt. pro rok 1994. Hlavní tíhu
odpov6dnosti za včasnou přípravu návrhu rozpoátu měl fiiianční odbor MěÚ a vmÍchni' vedoucí dalších Wborů.'Vše b'ylo
konzultováno a usměrňováno s tajemníkem MěÚ Ing. Kaplanem a finanční-komisÍ-MR (Ing.-Pmc?ha7 Ing".Listík, In'g.SíJl;
Ing. Trněný). Za desítky hodin práce, kdy nutné "irýiněny názorů" ose střídaly s nalezeníin ' "o;'cnň -př"ija';?nýc'h-';beše'ní':
všem zúčastněným děkuji. Já osobně jsem při "přípravě polotovaru" z časových-'důvodň jen-"občas ;í='i d'ookucJhyně"Š
Návrh rozpočtu byl hotov před vánocemi 1993-, byl-zveře,jněn, předán členům 'MZ'k- pro;;udování a konzultaJcím a na
veřejném zasedání MZ dne 24.1. 1994 byl rozpočet iněsta (s drobnými úpravami)- scliválen.
Rozpočet města na rok 1993 byl v plánovaných př4jinech i vý$jíc;-vyroviianý-(cca--'80 mil.) a skončil přebytkem (díky
realizaci prodeje D2). Vyúčtování líospodaření města za rok '199:3 bíide-zve;'éněno a předloÝ';io-březno'vém'u"-VZ 'MZ"'J.
Rozpočet města na rok 1994 je v plánovanýcb příjinech a výda,Ííéh-opět-vyro';n;ný,- ale-oproti-roku-1993 více"n'ež
dvojnásobný (cca 192 mil. Kč). V -příjmové stránce jsou-některé -přes'né -částky- l 'ú'čelové-Thtáti';-dota'ce-(které "však tvo"ří 'jen
malou část příjrnů města), dále některé místní poplatky a daně, "které-se-daj odliadnout -s-vmtší -či-me'nší-přes'ností 'a 'dálJ'e
odhadované příjmy, které se netnusí do konce roku zrealizovat (např.-příjmy-zprod;je majetku-mě;'ta).-
-V případě nenaplňování předpokládaných příjmů během roku by se inusela redukovat výda3avá stránka
hledat náhradní finanční zdroje).
Ve výdajové stránce rozpočtu jsou iiejvětšíini položkami:
a) sociální smžby (péče o staré občany, rodinu, zdrav.postižené) - 43.488.000,- Kč

(z nichž 40 mil. je letošní investice do výstavby penzioim pro důchodce)
b) místní hospodářství (bytové, TSM, místní komunikace,' bazén, zeleň apod. ) l - 42.884.000,- Kč

(z toho největší po}oůou je zateplování paiielových doinů v -Lobečku - cca 10 mil.)
c) školství - 27.454.OOO,- Kč
d) výstavba (plynofikace, kanalizace apod) - 20 inil. Kč

Na zdravotnictví (NsP a ,jesle) je plánováno 5,7 inil. Kč, na kultuni 3,5 inil. Kč, na městskou policii 3,2 mil. Kč.
Navrhované rozpoč'ff - příspěvky jednotlivým ' přispěvkovým organizacíin iněstaab)=ly sclivnleiiy jako plán;vané ; maximální.
Po předlomní vyúčtování hospodaření za rok 1993 a rozpoctu na rok 1994 budou-upřes;ěny ;-sc'hvále'ny-MZ.
Na městskou hromadnou dopravu je odsouhlasen celkový roční příspěvek ve výši -0,8'5' ;il.' K«:.'
b) K problematice městské hromadné dopravy

Od 1.7. 1993 byla zmšena dotace dopravcům -na kJ zírátovosti MHD (doposud poskytované ze státního rozpočtu) s tím,
že tuto ztrátu ma.jí hradit obce. Dotace byla ještě v závěru roku 1993aŽb"novena,-me'-od-1.1.- 1994-byla-zase-?' B":
definitivně ?

MR v 2. polovině r. 1993 vypsala výběrové řízení na provozovatele MHD v Kralupech a zAroven byla obje? u ústavu
silniční a městské dopravy v Ostravě expertiza optimalizace MHD ve městě s -crlem-pokud moio minimalizovat dotaci"ze
strany rněsta a zároveň zachovat pokud možno nutnou dopravní obsluhu (tzn. dopravu dětí do škol, do zaměstnání, d(>
pravu k žel.stanici, ke hřbitovu apod.)

USMD byl vypracován návrlí, ve kteréin by MHD tvořily 2 lii'iky a provoz by byl zajištěn 2 autobusy. Bylo POčítáno i5

rozpočtu (nebo
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obsluhou Veltms, Zeměch a Lobče. Návrh tras a jízdních řádů byl zaslán zájeincům o provozování MHD. Zájemci se
přihlásili pouze 2: ČSAD - AB agentura Mělník a firma KUBUS Nová Ves. Při konečném projednávání a schvalování na
'YZ MZ dne 8. il. 1993 se dostavili pOuZe zástupci čsAD, takže MZ bylo nuCellO "vybrat" staronového provozovatele čsAD.
čSAD navrhovaný rozsah provozu akceptovalos výhradou imtnýcÍí "drobných -změn a úprav" z-provozních důvodů,
poťdovaloměsíční dotaci 69.000,- Kč, jízdné v ceně 3,- Kč, které bude příjmem dopravce. Smlouva byla nzavřena pro rok
1994. Redukce linek (ze 4 na 2) včetně úprav jízdních řádů (navržených ÚSMD Ostrava), konzultovaných s vedoucím odboru
služeb MěÚ Ing.Bartošem,byla místo od 1.1. 1994 realizována až od 1 .2!. 1994
Veřejnost i kral. podniky jsme již během podzimu na tuto skutečnost upozorňovali. Současně byly vyzvány všechny větší
kralupské podniky, aby zvážily problematiku dopravy svých zaměstnanců a možnost fin. příspěvku městu k její zajištění.
Mdný kladně nereagoval, většinou se ani nikdo - vůbec neozval. Zamítavé stanovisko bylo i -od OÚ Veltrusy, býv. PTZ
Nelahozeves (zajistily si smluvní dopravu samy)
Nemohu sám objektivně posoudit,- jestli úpravy jízdních řádů z provozních důvodů ČSAD (hlavně ve vztahu na spojení
do škol, k vlakům a do Kaučuku) byly všechny nutné, ale jak se ?jeví v současnosti, nejsou všechny nejoptimálnější, ale
hlavně po ránu 2 autobusy nestačí
Po všech možných slušných i neslušných, ústníclí, telefonickýcli a píseinných výtkách, přání, petic občanů (z Minic, Lobče,
Lobečku apod.) adresovaných většinou k mé osobě (jsein ve fui'ikci starosty - ne předsedy MěNV - a mám pouze l hlas
ze 30) se bude muset MR a MZ problematikou MHD znovu zabývat.
Dne 15.2. jsem inicioval jednání (za přítoinnosti občanů z-Minic, zástupců ČSAD a a.s. Kau«:uk), kde se předbězně
domluvily možná opatření ke zlepšení situace v MHD a to hlavně:

a) úpravy stávajícího jízdního řádu
b) moiost posílení 2 linek o 3. autobus v ranních bodinách
c) pravidelný provoz MHD se 3 lii'ikami a zvýšení jízdného na 4,- Kč
d) návrat k pův. jízdnímu řádu - 4 linky (provoz inimo sobot a nedělí s postupným odbouráváním nevyi?ižívaných spojů)

Varianty b), c), d) budou záležet "jenom na financích", které musí MZ "z něčeho vzít" a 16 hlasy odsouhlasit. Přeji
každému občanu města, aby se MHD dostal do práce, školy i školky, do lékárny, na oběd, na hřbitov, od koupaliště až do
Zeměch a opačně, ale dnes si musíme zvykat, že nic už není "zadarino".
Hlavně přeji ot»č:anům, kteří např. desítky let trpaivě čekají opravu rozbité silnice, chodníku, proměnu "blátivého močálu"
před svým domem na ulici, aby to případné finanční posílení MHD nebylo zroviia na úkor odložení tohoto "jejich problému"
nebo na úkor nutné opravy zatéka,jící střechy ve škole.
Soudní občané jistě pochopí, že vzhledem k rozpo{stu města probleinatika MHD je dost složitá. Navíc si musíme společn!'
uvědomit, že větší část občanů města MHD vůbec neužívá a nepotřebuje, ale některé služby (veřejné osvětlení, svoz
odpadků apod.) jsou nezbytné pro všechny. Myslíin také, že MHD by pomohl "kralupský městský vláček" - stále
pendlující vozidlo (inikrobus ?) z jednoho konce města na druhý a zpa, které by mohlo být současně atrakcí pro turisty
(úpravou a výzdobou) a fin. podporováno nápaditou, stálou i měnící se reklarnou (i zvukovou) místních podnikatelů. Tento
podnikatelský záměr sám osobně podpořím, protože by se inohla o i'iěco snížit "zbytečná" frekvence osobních aut městem
(často jen pro nákup zubní pasty, nebo cesty do bazénu)

P.S.: Děkuji touto cestou kolegovi z MZ ing.Komárkovi. který po skončení jednání o MHD (dne 15.2. ve večerních
hodinách) myslím, mě upříinně politoval (stalo se ini to od člena MZ po 3 a půl letech starostování poprvé). Nadávkám na
ty "blbce v zastupitelstvu" určitě kritičtí občané mohou do dalších let přede,iít tím, že sami "vstoupí do komunální politiky".
Listopaďové komunální volby se blíží a upřímně vyz'vám pracovité, inteligentní a hlavně morální spoluobčany, kteří
nejsou orgaiiizováni ve stávajících místních politických stranách a kteří by skutečně chtěli obětovat spoustu svého volnéhe
času pro věci veřejné, aby se se mnou kontaktovali. Po novelizaci volebního zákona jim poinohu zajiQit možnost umístění na
kandidátkách v podzimních volbách.

Hýs-hud R5s4, starosta města

Veřejné zasedání Městského zashipitelstva v Kralupech nad Vltavou
se koná v pondělí 21. března ve 14,oo hod.

Zlepšil živolm proslředí - ano či ne ?
Leckomu se mto otázka bude zdát nesmyslná; vysloví-li ,ii úředník města, mající v náplni práce právě tuto oblast, ?ze

hovořit o rouhání. Přesto tuto otázku s vědomím inožných následků pokládáin. Důvod je daleko prozaičtější, než by se dalo
předpokládat.

V pracovní náplni odboru životního prostředí a zemědělství je kroině .iinélío i péče o iněstskou zeleň. Domnívám se, že tato
činnost iná z kvalitativního pohledu stoupa.jící úroveň. Máin však pocit, že není v z4jmu obyvatel tohoto města dále zlepšovat
vzhled zelených ploch. Jak jinak ?ze vysvětlit to, že z nově osázenýcb plocb v okolí hotelu Sport a riěstského úřadu se v
pravidelných intervalech - denně - ztrácejí sazenice okrasnýclí dřevin. Snad bych i dokázal pochopit, že mnozí z nás si v
souladu s ještě v nedávné miimlosti platným heslein "kdo neokrádá stát, okrádá rodiím" chtějí zlepšit vzhled svých
latifundií na úkor ostatnícb. Takoví lidé tu byli, jso?i a bohužel i nadále budou. Již méně však dokái pochopit, 'ze při ranní l
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cestě do zaměstnání zakopnu na chodníku o hrotnadu sazenic, kterou kdosi ze zálíoim vyírhal a nechal na místě. Chtěl snad
dát najevo, že daňoví poplatníci nestojí o to, aby jejich iněsto vypadalo trocl'iu k světu? Že pr;tředky-z ka;sa;ěc;to poŽ
platníků vynakládané na údržbu a rekonstrukci - zelených p'loch je účelii4jší vydat iia -nKco-jiného'?-A ;Ptej'ně ;e 'moYhu ptát i
v situaci, kdy necháme zlikvidovat takzvanou černou skládku a běliem několika málo dnů na to-poHouchá;J a'rozho;eno'u (a
oprávněně) stížnost občana tohoto města, že na stejném místě ,je broinada odpadků a že s tím máme n;-urychl;ně ';děla't.

Lze se pak divit, že si kladu otázku z nadpisu tohoto pojednání? Utěšqje ině jen naděje, že mi většina obyvatel tohoto
města odpoví ano. Ale v tomto případě zcela určitě nebude- stačit jen odposrěd' Á bude třeba i konkrétních ť'inK.-Jakých?
To si dovolím nechat na posouzení obyvatelůin města

HUí4 J4,IJ, vedoucí odboni žPaZ

Městské zastupitelstvo se na svém lednovéin zasedání rozhodlo prodat určitý počet bytových dornů ze svého?majetku.
Prodej doínů bude zadán realitní kanceláři, kterou vybere MR a o stanoveÍíía cen bytů rozhodne městské- -zas'tupitelstvo v
rnčísíci březnu. Stejně tak i o koí'íkrétních doi'necli, jenž se budou ná?jeinníkůin nabízet.

Pe4 ffaíí2dt, zástupce starosty

!N-FORMACE
0 AKTUÁLNÍM STAVU KVAIITY OVZDUŠÍ

jsou od 2.2.1994 k dispozici na telefonním čísle

145

Součásti této informace je i několik rad a
doporučení, jak je možné-alespoň částečně

čelit nepříznivým účinkům 'škodlívín
obsažených v ovzduší pří nepříznivých

rozptylových podmínkách
?
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V nibrice "Podnikání kolem nás" bychom clítěli každý
měsic představit jednu kralupskou firinu. Pniíí z nicli je
KROS.

Firma sídlí v objektu 6ývalého "strojnílio trulilářství"
VáclavaaJaroslava čermáka, tedy v-objektu původní
"Vetejné obcliodní spolcčiiosti Kralupy n. Vltavou č. 535"
Živnostenský list z-roku 1939, uí;ádí ?jako zvolené
zaměstnání: živnost tiumářská po továrensku

provozovaiiá. Tmlxlářství. zaměstnávalo 80 lidí a pro svou
solidnost mělo velini dobrou pověst a tím pádem také
zakáz.ky (např. okna Obecního domu v Praze). Po likvidaci
soukromého podnikání, převzal objekt Okresiií stavební
podnik, potom Městský podnik služeb, který se po
metatnorróze na Drobné provozovny rozpadl. Výsledkem
tohoto "iývoje" byl objekt ve velmi neutěšeiiéin stavu.
Tolik asi k bistorii. A současnost ? Nová jméiia, ale

snaha o stejnou kvalitu, solidnost a moderiiost zůstává
Noví šéfové, prozatíin mnoliem inenší firmy, pánové Bartoš
a Beznoska, neinají jen "živnost truhlářskou po továrensku
provozovanou", ale podiiikají v široké oblasti stavebnictví
O tom svědčí úzká spolupráce s firmami KNAUF,
Ekonal či Velux. Kvalita je už, věřme, obsažena ve
jníénech těclíto zmíněnýcli nrem.KROS dále nabízí
obkladový, železářský a spojovací inateriál, ale přijd'te
se přesvědčit saini...
Co se týče plánů do budoucna, rádi by vybudovali, ve

spolupráci s firmou WEIKR, výrobu oken z hliníkových
profilů avylepšilipracovní podmínky sklenáře pana
Nohe,jla. Ale bude tolío, sainozřejměvíc.

Nakonec vše ziněří čas

A!-íL=-

v uovem r«»ee ckouou?uckya ekoloýeky jetuuě s Ekoxaem!
Prodej jízdnícli kol, velomateriálu, záruění i pozáručni opravy

v prodejtiě EKOR KOLO-SERVICE, Zápotockélio 199, Kralupy n/Vlt.JÍ,tel. 23620
Ottvřetw:po,ůt,ět,pá 10-13 al4-18
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Nově otevřená OpraVfXl jízdních kol
firmy g+s, Krakovského 430, 278 01

provádí
centrování, vyplétání, drobné opravy a prodej náhradních dílů

Kralupy nad Vltavou
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fZJ!a!Om'zlatnlcké pxáce n'a zkázku,
opravy, úptavy, výkup zlata

* *, Kralupy nad Vltavou I« - Mikovice, V sadecli 503 I
příjem a výdej zakázek - úterý a čtvrtek - 153o - 18" hod.

Společnost Tercier Group Roudnice nad Labem
Nabídka nejnovějších programů

Tercier IPF investiční fond, a.s.

se veřejnosti prezentuje výhodnou a od jiných privatizačních fondů zcela odlišnou strategií při investování
bodů ve Il. vlně privatizace nadstandartmmi možnostmi. Dále se nabídka rozšířuje o další tři varianty, jak využít
kupónovou knížku.
Než začnete uvažovat jinak, seznamte se s těmito zajímavými programy do konce předkola Il. vlny
privatizace.

Pozor: Nová nabídka finančního investování do as. Casino Playing Games a dalších třech dceřiných
akcíových společností.lnvestování je ve formě obchodních podílŮ s bankovní zárukou k termínu výplaty.
Minimální prŮměrný roční výnos činí 28% a k tomu další obvyklá zvýhodnění.
Program spol. Jercier Express Cards - platební karty. V programu jsou tři typy platebních karet - finanční
uložení (dispoziční a depozitní). Výhodný úrok ze svých vkladů. podle typu držené karty. V budoucnu budou
karty sloužit k plnému využití při bezhotovostním platebním styku.
Další nabídka ještě obsahuje velmi kvalitrí dětstký program
se zárukou finančního zabezpečení dítěte a další nadstandartní služby na náklady společnosti.
Veškeré podrobné informace o programech a o společnosti získáte u zástupce TERCIER GROUP.

Kontakt a adresa: IVO ŠLEMR, Pražská 201, 278 0l Kralupy n/Vlt.lV
Telefon byt + záznamník: 0205/83 109.
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Satelitní komplely již od 6200 Kč
AM8'mj!D,PACE a jlné.
Barev'íié televize PANASDNIC,SONY a další
Barevné televlze z ORAVY 2 mky úmka.. @Vkleorekordér5r,viďeopřehrávače. "'/"'%

Montáž SA'F a arV antén. 'lufucc a ob3abuiyky : .%4disJav Kubec ""'Á
Stďánikova 643

2780lKralupyn/Vlt, tel.(0205)22313
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v«,asná pomoc xajišíéna!
Ve středu 2. února byla v 10 hodin slavnostně

otevřena Stanice rychlé záchranné pomoci (RZP) v
našem městě (funguje od 3.1. 94). Zahájení se zúčastnili
představitelé města v ěele se starostou Mgr. Pmvlem
Ryntem, přednosta Okresního úřadu v Mělníku pan
Jaroslav Horák, ředitel Asociace samaritánů čR Jiří
Kucman, zástupci RZP Mělník n kralupské nemocnice
s poliklinikou, dále pak sponzoři a nechyběla ani (:'eská
televize. Hosty přivítal MUDr. Jiří Michl, který
seznámil přítomné se vznikem RZP v Kralupech nad
Vltavou a poděkoval sponzorům.

Hlavním důvodemjejího vzniku v Kralupech n. Vlt.
byly časté intervence jak lékařů, tak občanů města z
důvodů velké vzdálenosti od Mělníka, kde tato staiiice
funguje a zajišt'ovala v minulosti tuto službu jak pro
město Kralupy n. Vlt., tak pro celý jeho region. Situace se
stávala kritickou a nebylo možné dodržet vyhláškou
stanovený limit zásahu, t.j. 15 minut od nahlášeiií
události. 10.ll.l992 bylo v nemocnici s poliklinikoir
svoláno jednání za účasti lékařů, zástupců města, městského
úřadu a stanice RZP Mělník. Na tomto jednání
primářka stanice RZP Mělník MUDr. Hlaváčková navrhla
dvě řešení. Bud' zřídit ve městě satelitní stanoviště, nebo
aby si město samo zřídilo nestátní zdravotnické zařízení,
které by tuto nezbytnou službu zajišt'ovalo. Mestské

zastupitelstvo na svých zasedáních sre dnech 26.4.l993 a
7.6.l993 záležitost projednalo a rozhodlo zřídit tuto stanici
ve iněstě .iako nestátní zdravotnické zařízeíií.
Konkurzem byl vybrán MUDr. Jiří Michl, jako ve-
doucí lékař stanice. Problémem se ukázalo hledání
vhodného objektu pro tuto sluThu. Bylo uvažováno i o
výstavbě nové stanice na pozemku města poblíž s.p.
Kaučuk. Pomoc zde nabízela spol. IKL, ale tato investice
se nakonec ukázala nad finam:ní možnosti 'im!sta.
Pomocnou niku nabídla TJ Kaučuk a bezplatně
pronajala vhodné prostory ve sporlovní hale. Přidali se i
další sponzoři, např. česká spoŇitelna, která zakoupilm
sanitní vůz FORD TRANZIT i s potřebným lékařským
vybavením. Dnihý vŮz zakoupil s.p. Kaučuk a dle svých
možností přispěla i celá řada menších sponzorů.
(Podrobný seznam sponzoríi následuje.)

Stanice nakonec nebyla zřízena městem Kralupy n.
Vlt., ale Asociací samaritánů české republiky, protoí
podle platného zákona o zřizování nestátních zdravot-
nickýcb zařízení nei'nůže tuto službu obec zřizovat. Veškeré
zařízení zakoupené ze sponzorských darů bylo stanici
pronajato za symbolický poplatek.

Stanici rychlé záchranné pomoci se podařilo
ííybudovat ve velini krátké době, stále je ještě mnoho co
vylepšovat.Rjdařilose to dík úsilí mnoha zaintere-
sovaných, např. městskébo zastupitelstva v ěele s p.
Vachtlem , ing Komárkem a dalšími.

Zdravý pohyb
As@ciace sportu pro všechny TJ Kaučuk uspcřádala

16. ledna t.r. ve sportovuí hale "odpoledne piaé
pohybu".

Aerobic pod vedením yítězk'y i'riistrovství r'epubliky
92 a finaliS$ mezinúrodníha i'riistrcvství sRN Markéty
Potočníkové si společně ss cvičit:Ikami naší asociac'e
přišlo zacvičit víc než padesát že» a dívek z Kralup a okolí

Pro všechny byla připravena ochatnávka zdravé výživy.
Asi ze dvaceti zeleninových a ovociiých 5alátů se - ženy
mohly inspirovat pro rozšíření jídeliiíčku správné vý':zisry.
Také možnost zakoupení č;t'a-sýrclrlcu, - vitainínů -a
racionální výživy rozšířilo nabím<u. Za možnost připrasry
ziavé výHvy, ovoce a zeleniny děkujeme sponzoríiinD
Hyské, p.- Žambůrkovi a D. Šlajerové.

4-= 454)V

Zku$me aleSDOn doma oetiulnal néC0
xe zdravá výživy:

Bulharský salát ".Tarator"
4 zelené dužnaté papriky. l středně velká salátová
okurka, l větší cibuie, 3 stroužky česneku, 2 vrclígvaté
lEce celerové natě (petrželky, pažitky nebo kopru), sůl á l
bílý jogui't.

Papriky nakrájíme na jemné nudličky, dáme do mísy,
přidáine oloupanou, na hrubším strulíadle nastrouhanou
okurku, oloupanou na kostičky nakr4jenou cibuli, česnek
utřený se solí, jen-ině rozsekanou zelenou nat' a dobře
promícháírí.e. Nakonec do salátu vmícháme rozšlelianý
jogurt nebo ma?jonézu a salát dle chuti osolíme.

Dobře vycblazený salát, doplněný vařenými vejci a chle-
bein s ináslem nebo Rainou, poavárne k večeři

Salát ze syrového celeni s majonézou (jogurtem)
700 g syrovébo celeru, asi 300 g okořeněného jogurtu, 2
jablka, sůl a troclm citronové št'ávy.
Na jemi'iéin stmhadle nastrouháme oloupaný celer, dáme do
mísy, přidáme oloupané, na hmbším stnilíadle
nastiouhaná jablka, sůl, citronovou št'ávu a promícháine s
)ogunem

Salát má vehni jemnou chut' a je vhodný k vařenému
masu, rybě a jinýin netučným pokrinůin. Chutná i jako
pomazái'ika na clílebíčky.

Kořeněný jogurt nebo majonéza
300 g jogurtu, 2 ?žíce obyčejného nebo estragonového
octa(citronové št'ávy), l Ižička plnotučné hořčice, l
?žička moučkového cukru, troclm mletélio bílého pepre,
trochu soli a Ižička Worcesterové omáčky. - 'Vše
smícbáme a používáme il'ined. Neskladovat.

Dobrou chut'.
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Sexnam sponxorú
S.p. Kaučuk, česká spořitelna, Všeobecná zdravotní po,jištovna, s.p. Velvana Velvary, fa PROKOMP, Knihkupectví U
VlacM, Drogerie VH Palackélío nám., fa JasL Traiisgas. Makra. s.r.o.. Acord - restaurace Na nádraží - dar
zaměstnanců, fa JTaN nářádí - J. Tomek, fa BOS, Drogerie Noma, Prode.jna nábytku - Pavel Obr, p. Pokorný
sklenářství, fa Zeman - Repka, NES, s.r.o., Kimer-inotor, Městský úřad Velvary, Obecní úřad Veltmsy, Obecní úřad
Nelahozeves, fa R-press, Kralupské mlýny, BoutiqueM- Michaela Suminovská, Opravna televizorů p. Havelka, fa
Helptrans, Global - p. Felixová, Ford Dudek,- Řeznictví Na Mrce, U Šinídů, a p. Holý- Velvary, Pekařství U Hrdinů a
Kralupský pivovar. Květinovou výzdobu poskytla p. Beránková, ks'ětinářství Na hůrce.

Další finanční dary jsou shromaždovány v české spořjtelně v Kralupech n. Vlt., č.ú. 907 085 7 - 7 78/0800, Ič0 495 767 36.
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PleS - Zdá Se SkuteCně repreZeílta(,ní
Po sérii maturitních a jiných "plesů", přišel na řadu jedeii, který nesl honosný název "Reprezentační ples KaSS".

Nejdřív jsem nevěděl, kdo koho bude vlastně reprezentovat, ale kolein dnilíé hodiny ranní jsem pochopil. Ale nejprve rritaí
vslhc "=oA4*lples začít!

... pár slov úvodem, předtančení, minitombola, celkein solidní v'ýkon skupiny Eso se skvěiými zpevačkam'». Na
!íOleCn kVeílll7, JednOlluNg7, deCka Vlna pr0 kaZdellO ucasínika V Cenř. ';":':"i-Hyei'llaq'. U S'iJ!uo pOktílSÁl<;sC a Zá31l'C:'f'r..T.S
nodríi'ď ktaří r.psrúr*-y-ířs nrsA;lesíí íía r-hr.rííí í...í+..-. -. í--í-----í- -í- ? í -- - - -=- - ? - - ? "poda'.á, i.:teří Se vyraz;iě podíale)í na chodu kultury v Kralupech, ale i ťč:;2r=. ;?..vstévrmici. Pies naVšíii'au i starosta rh.3:.::ya
s chotí. Parket příi:mně nezaplněn, a tak se dalo i-tancovat.-Na;rosto-poklid::á-atmosféara.a ]Ř'oW-i 'á.u;é 'ho;n'y"'ra?n"rS"je
konec, r-ikda ri}'.cho nevyl'íání, nikdo se s nikýin iiepere. Jsem p'ř?je:nně -ria-laá:;n ;Ťd'n-:daoí4ů.'

Prl kaVe uZ Vll.l, prOč íO l'SeCll'-i0 13'}10 fa'iC pC'kn}. a Sesli Se-Il0"rm'al'll-l Inysl-i-c-i lÍá-i,'p-r-is-í.i";e"pobavi'i a O'íyZ"SmOtlt Sl, IlaSaAa('!.i
atmtsc'EaÁvts.í D*r-Ars«yc'ím .,X-1. L.-.1-a. í-- x --í ra ?--- ? ? a a - - -atmosféroa. Především však každý, kromé své firiný, reprezentoval sám sebe a tak se ples stal skutečně "reprezentačnína".

Ted' ťych ma ještě poděkovat. Ale komu?!? VšÍciiií; totiž ten večer-byli- skvěÍí-. -Takže aahoj o"na"daiší:n;'l:e':e,"tře;a abude
také p!r?ý reprszentantů.
70P ? aÁ 4=L«- ě- 2 ** tÁ]u6á ?. -

Naše omluva iH l
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Do interiéru Vaší firmy nebo bytu nabízím
mnohobarevné stříkané italské tapety,
jež splní Vaše vysoké estetické nároky

Informace na telefonu č. 0206/684596 nebo P.0.box 33, 27711 Neratovice

Váf,ení čtetxáři,
považujeme za nezbytně nutné omluvit se srásn za špatno« kvalitu otišÝěných fctazrafií v n.l:'=!r::r= čís2e. Firr»a,

která Zpravodaj tiskla, použila tuto techniku poprvé a jak to dopadlo, sami víte. Do?ifánie. že se c2a?y!;z í;c':p":c cl:=ilfavaí.
Zároveň se omlouváine i autoriím fotografií
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Barvy a laky Kralupy nad Vltavou
přijmou

pracovníka nebo pracovnici
s ekonomickým vzděláním

do funkce hlavní účetnÍ závodu.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Manažerská smlouva se smluvním platem,
bližší informace při osobním jednání.

Zájemci se hlásí v sekretariátě ředitele.
Telefon 0205/219887, nebo 0205/51 1 linka 314.
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Pár informací o daních

V této dotx! začíná být opět aktuální otázka placení
některých daní. Nejširší veřejnost bude především zajímat
daň z nemovitostí a daň z příjinů fyzických osob.

Daň z nemovitostí se platí již dmhým rokem a vychází se
vždy ze stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Daňové
přiznání se podává příslušnéinu správci daně do 31. března
zdaňovacího období. Toto daňové přiznání není povinen
podat ten poplatník, !terý jej podal již v loňskéin roce a k
1. lednu 94 nedošlo k žádné změně,. Tam, kde u
poplatníka došlo k určitým změnám - nákup, prodej,
výstavba, změna druhu pozeínku, osvobození atd., je nutné
podat k stejnému termíim dílčí da'nové přiznání.

Obec může obecne závaznou vyhláškou zvýšit, nebo
snížit některé koeficienty, mající vliv na výši zaplacené
daně. To se v letošním roce týká i Kralup. V tomto
případě se dílčí %'nové přiznání nepodává a propočet daně
zajístí pracovníci finančního úřadu.

Pokud daň z nernovitostí nepřesáhne částku l 000,-
Kč je splatná nejpozději do 31. května běžnébo
zdaňovacího období, částku vyšší je možno zaplatit ve
splátkách stanovených daňovým zákonem. Není tedy
shodný termín podání přiznání a vlastního zaplacení. Pro
placení {éto daně v dalších leteclí je ffdoucí si uschovat
poslední doklad. o zaplacení a ten při placeni v
hotovosti na FU předložit. Tím se ušetří čas s
vyhledáváním výše daňové povinnosti poplatníka.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podává každý,
jehož roční příjmy podléhající této dani přesáhly 6 000,- Kč
a nejedná se o příjmy od daně osvobozené. Dále jen podává
i ten poplatník, který má vedle příji'nů ze závislé čiiínosti
(zaměstnání) také jiné příjmy podléhající této dani - vyšší
než 2 000,- Kč. Podává se nejpozději do 31. března roku
následujícího po uplynutí ročníbo zdaňovacího období a v
této 1Mtě je daň i splatná. Poplatníkům, kterýin zpracovává
přiznání daňový poradce, se terinín k podání i zaplacení
prodluije do 30. června.

Tiskopisy k po?í daňového přiznáni za rok 1993 jsou k

dispozici na finančním úřadě. Jedná se o riové tiskopisy a
tak není možné použít staré, platné pro rok 1992. K těmto
tiskopisůin se přikládá i poučení, které doporučujeme
pozorně prostudovat.

Poplatníci, kteří jsou účetní jednotkou (vedou peněžní
deník), jsou povinni předložit spolu s daňovým přiznáním
i účetní výkaz "Závěrka jednoduchého účetnictví fyzických
osob". Tyto tiskopisy distribuje SEVT (Úč. FYZ 5-Ol) -
nejsou k dispozici na finančních úřadech.

Doporuču,ieine dodržení všech výše uvedených terinínů,
protože jejicb neplnění by vedlo ke zbytečiiým finančníin
sankcím.

Další údaje jsou obsaženy v zák. (,. 586/1992 Sb. o
daních z příjmů ve znění pozděj(+ích předpisů a zák. č.
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí se změnami a
dopl? provedenými zákonein č. 315/1993 Sb.

%-J»?

ROdíče žáků 2.B, 1. Zš Kralupy, Třebízského ul.
se dolíodli na třídní schice zakoupit dvě pračky
vzduchu. Je to jistě příklad hodný následování.

V kulturníin a společenském středisku je momo si
zdarina zapůjčit měSíčník SOHO reVu0. Jedná se
o kulturně společenský časopis zabývající se problémy
homosexuá)ů. Obsabqje zajímavé články, seznamovací
nibriku, SOHO servis (přehled akcí), inzeráty a pod.,
dvoustraim pro lesbické ženy.

Sedmiletý Craig Sherold z Velké Británie,
který jenevyléčitelně nemocný rakovinou, má přání
být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů největší
sbírkou navštívenek z celého světa. Jeho adresa: 36
Sbelby Road, Carshalten, GB hrabství Surrey SN l LD.
Najdou se mezi námi ti, kteří zašlou navštívenku a potěší
iiei'nocnébo chlapce?

Staršímu občanovi daruji ČB televizor.
Informace v KaSS, telefon 228 27.

Víle, Ze ... ?
Po uplynutí školního pololetí, když dostaly déti vysvědčení. uspořádaly družinářky školy na Koinenskéiio nám5stí v

Kralupech maškarní přehlídku, na které se ,jistě vydatnč spolupodíleli i ro«3iče. Představily se pohádkové bytosti,
nechyběly čertice, vodník, komiiiík i pravěký brontosa?ims. Sice trochu kašlal, ale budil respekt. "Urodila" se i roztomilá
maska - rajské jablíčko, které prozradilo tatíi'ika-zahrádkáře. Mezi princeznami a vílami kralovala pohoda a radost s
půvabem. Nakonec byly všechny děti spravedlis:ě odměněiiy. Dnižinářky odvedly velký kus práce, kterou nelze dělat bezpuVaĎem. JNaKOneC 05íŇ7
nadšení a obětavosti. Šl.koda, že na památku nezustane aiíi fotografie. jen vzpoiníi'ika s: srdcíclí dětí. (J.M.)

Opravna obuvi Emilíe Šilhartové z Černuce ve spolupráci s firinou Leos otevřela dne 14. února t.r. sběrnu obuvi v
prodejně Levného zboží v ulici U Sociálního domu čp. 453 (proti ČSAD). Otevírací doba: pondělí a čtvrtek 8,00 - 12,00
a 14,00 - 17,00, pátek 8,00 - 12,00 a 14,00 - 15.00.

Ve společenském doině Vltava byly nalezeny několikery klíěe. Jelikož vétšina z nich je na dlouhé šňůrce, jedná
se pravděpodobně o klíče de:tí. Pokud vám doma chybí, přijdle si pro ně do kulturního střediska.

9spoieeenská ruhrika
Blahopřejeme ííašim spoluobčanům, kteří se dožívají v

březnu 1994 význaínných životních jubil«.;í. Přejeine -jim
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

93 Id Marie MťJŽÍKOVÁ, E. Beneše 539/II
91 Id Anna BAKAIAŘOVA, Pod špičákem 105/V
91 I«t Růbna KRATINOVA, V zátiší 1015/I
m5 m Josefa KAšTÁNKOVÁ, Havlíčkova 807/I
aO m Jaroslav KRATKÝ, švermova 706íl

Marie PROCHÁZKOVÁ, Přemyslova 654/I

45 let
Základní umělecké škOlý

Začátkem února před 45 lety byla slavnostně otevřena
školská instituce dnes znáíná pod jménem Základní
uínělecká škola Antonína Dvořáka v Kralupech nad
Vltavou. K tomuto kulatému výročí pořádáme učitelský
koncerl dne 23. března 1994 v 18 hodin ve společenském
domě Vltmva, na který si dovolujeme pozvat cek»u

širokou veřejnost.
Většinou jsou vám známy obtí:ié podmínky a nepěkné

prostředí, v jakém se naši učitelé snaží pěstovat vztah k
umění a ke kultuře vííbec. Proto bych chtěla poděkovat
svým kolegyním a kolegům za trpělivost a houževnatost, se
kterou se snaží čelit nevyhovujícím podmínkám a denním
problémům z toho vznikajících. A především jim poděkovat
za veškerou práci i úspěchy, které tato škola za dobu svó
existence dosáhla.

Se svými starostmi a problémy nezůstává ZUš poslední
dobou sama, ale existují již firmy, které chápou-význam
této školy pro Kralupy a okolí a které s?i-hodnotnými
dary umožnily škole nákup několika nových hudebních
nástrojů a učebních pomůcek. Těmito firmami, jirm. leží
na srdci i rozvo3 kulturního ffivota města, jsou česká
spořitelíía, a.s., Kaučuk, a.s. a OSP se sídlem v Kralupech.

Víme, že . také městská rada se v současné době snaffi
řešit dosavadní nevyhovující situaci. Proto bych si dovolila
na závěr vyslovit přání jménem svých kolegů, žáků a jejich
rodičů, aby se podařilo najít definitivní přijatelné ře:kní
problému prostor ZUŠ. To- by byl ten nejkrásnější «3Arek k
výročí školy nejen pro učitele, ale především- pro děti z
Kralup a okolí.

LwlsJ!* Km<?, ředitelka školy

, Ý@?* a .:,0 aa .%Mofl-,sro.,W?.a.ěulrBc0,/,l,,o'aa-t4cytoÝ':v",l",/Im-k,.,ON
Ha%ot4e D:
- lisař šroubů
- balička šroubů
- řidič motorových vozíků
- provozní záinečník
- jeřábník, jcřábnice
- kontrolor, kontrolorka
- malíř - na(ěrač
- truhlář
- elek(rikář
- zušlecht'ovač - zušleclí'ovačka
- zauhlovač - popelář
- soustmžník
- instalatér
- strojvedouci
- tažec drátu

- dělník v energetice - manipulace s odpady
I-.-I:M- kaJič

Ijatcdoric THP:
- konstmktér - prqjektant
- vedoucí iíiforinační Soustavy
- asistenl ved.provozu
- mistr

Níd»ffi?e:
- zajištěné zakázky pro rok 1994
- bezplatn4 léčebné -poblty v rekondičním středisku
- roční podíly na hospodářskýcli výsledcích'
- příspěvek na dovoleiiou a í;ánoči-ií svátky
- ubytování v podnikové ubytovné II. ka-te'gorie (svobodáriia)
- závodní stravovárí - oběd-8,- Kč, mraŤeiié-večeře 9".(>(';'Kč

llnf'ormace: Šroubárna Libčice, persoiiáliii odbor, telďoii 02/394 481- 3, linka 304 nebo 02/394 484

8
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technických služeb vyprázdnili. Vše klapalo. Koš ne. Ten
stál, plnil se a prázdnil. N. donedávna. Opět přijeli
praoovníci technických služeb. Koš odvezli. ';VyměnÍho
m nový", shodlÍ jsme se s jistotou. Uplynul týden. Nic.
Druhý a třetí. Stme nic. Teldonujeme-do technických
služeb. "ZodpovMný pracovník" sděluje: "Koš na místo
vrátíme. Pod jednou podínínkou. Zaplatíte za jeho
vyprazdňování}"-špatný-vtip. Zkusíme si spravit
náladu u nadřízeného orgánu. Teldonujeme na městský
úřad. "Zodpovědný praoovnik! sděluje: "Technické slé
nás stojí hromadu peněz. Musíme šetfit. A vy, sou-
kromníci, nám musíte pomoci. Klid. Nejste sami. Zhátka,
kdyžnezaplatíte, nebude koš!" Pokládáme sluchátko'.
Ověřujeme správnost telefonníqh číseÍ. Zmýlená a"népl'atí:
Na špaJS vtipy si musíme zvykat.

Koš sloužil všem. Městu, jeho obyvatelůrn, jeho
návštůníkárn, přírodě. Už neslouE. Přesto obyvatelé
města za sluz'bu koše dále platí. I qukromníci za ni' platí-.
Všichni. Ze svých daní, z místních poplatkíx. A platí"také
ría ty, kteří o těchto službách rozhodujÍ. Na "zodpovědné
pracovníky". Jejich počet neustále roste. Á kvali'ta jejich
práce? Viz výše. Bohužel. Nebudeme tedy platitÍOpět
bohuzzl. Musíme!

Mme strach. Ta rostoucí masa "zodpovědných
pracovníků" může vymýšlet další úsporná opatření. Náínětů
je zatím dost. P? Ť'«? koloniál ANNA
TechmckJ! služby odpovídají

Technické sluzby zřízené MěÚ pro údriu a čistotu
' města provádí úklid všech vejejných jrostranství ve správě
města. Týká se to i odpadkových koM ve městě-. Dle
městské vyhlášky č.10/93, kterou jistě každý podnikatel
zná, íná odpad, který íná ze M provozovny na své
náklady odstranit. Totéž se týká -úklidu před svými
provozovnami. Nemá-li provozovatel moiost provádět
likvidaci sám, sjedná si na úklid a Jvoz odpadu sluiu.

Technické sluzby na základě smlouvy provW
odvoz odpaůových košů 2x až 3x v týdnu, dle dohody m
částku 750,- Kč m rok. Podotýk.i že koše jsou
majetkem TS. Náklady m jedno vyvezení jsou 4,80 Kč. Ty
doby, kdy se prováděly práce zdarma si každý ještě jist:ě
paínatujeme. Podle stížnosti prodejny "Koloniál 'ANNA" je
vidět, jak si někdo pre«3stavu3e t'ií hospodářství.dět, jak S

částku 750,- Kč za rok si kaMý podnikatel jistě
odepíše z daní. Při kontrolách čistoty města se zjistilo, h
odpad, který vzniká provozem prodejen, podnikatelé
převáží «io kontejnerů na sídlištích a-za odvoz odpaau
neplatí. Krabi« o velkých objemech jislě nevyprodukuje
sama domácnost. Nelze se pak divit, Á-čistota na
sídlištích, neííi jak má být. Bude-li se chovat každý ke
svému okolí jako ke svému domu, pak věřím, í čistota
města bude zpát.

P.S. Po přečtení dopisu vedení TS jsem nabyl dojmu, b
pisatelé patrně odpovídají svým dopisem někomu jinérnu.
Problém, podle mého názoru není- v neplacení poplatků
za odvoz odpadu, nýbrž v tom, že nádoba na odpad,
která sloužila, byla odvezena m účelem výměny-a
nebyla nahrazena novou. Komu tedy jde o čistotu města?

A .l?,nový reúaútor Zpravodaje

česko-nšmecko-švýcarskÝ
sgolečnt podnik

Dne 17. prosina; 1993 se poslanci městského
zastupitelstva zúčastnili oficiálmho otevřenf továrny na
zpmwvárú odpadíiího papíni firmy BOS s.r.o. v Kralupech
nad Vlt. . ii ,

Finna BRŮŽA BOS BYLA 7.ALOŽENA V ROCE
1990 a měla 8 zaměstnanců. Nyní jich má 530.
Zabývá se sběreín, fflděním a zpracováním odpadnÍch
surovin. Má provozovny v Kralupech, Plzni, papírn-u v
Novosedlicích a panelárnu v Brandýse nad Labem.

V Kralupech se třídí odpadní papír a část se zde
pfimo zpraoaváÝá. Vyrábí se zde -pl:ita na vajčka a
papírové sadbovače - květináče (ekologické výrobky).
Sběr odpadního papíru a skla firína provádí ve 45-obcM'h
a městech. Třídička odpadníhó papíru pracuje na-ďvě
směny a roztřídí cca 55 t-papíru denně. Firma BOS s.r.o.
hodlá vybudovat třídičku skla-u Teplic.

Občané by měli využívat kontejnery na tříděný
odpad, protoffi tříděnta recyklace odpadních surovin
zmenší -množství odpadu -v popelnicích - a --'n'a
skládkácb. Město bude mít n'i'z,šíí náklady za jejich
odvoz a tím ušetří i občané a navíc se přispěje'-i ke
zlepšení Mvotni'ho prostředí.

Při výrobf, skla ze starých lahví nebo skleníc se ušetří
kromě surovin také energie. Ze starého papíru je - možné
vyrábět nejen lepenku a balicí papír, ale i papir novinový-č'i
dopisní. Jse4 Q?, člen MZ

Tip na nlet
Březnový glet vás zavede do okolí
zeměšských rybníků a Blevic.

Na výlet se můžete vypravit bud' pčšky, či si zkrátit
cestupřes Kralupy autobusem do- Mikovic, nebo
vlakem do stanicePředměstí. Zapřejezdem přijdeme-.-do
zatáč:ky zvané Na cikánce a polní cestou'se-dáme-k
Zem&hům. Vevsi stojí m zmínku barokní kostel a-nm-"
leká sprašová rokle se zbytky rostlinných Evočišných
společenstev z doby zhruba před milionem let, projdeme
kolem rybničního hqspodářství m Knovízském ffitoce. Jaro
zde již určitě zat'alo svoje drápky, vše začíná pučet a
vzduchém poletují trylky ptactva.

Pokračujeme cestou k silnici z Olovnice, dáme se po ní
vlevo, až ke křiťvatce a zde opět doleva. Nad hÍavou
máme koruny stromů a kaMým krokem jsme k :Blevicím
blíž a blíž. V Blevicích se dáme doleva do kopce a-podéi
starého lesního židovského hřbitova a'z na -"vršek".-Po
vydýchání pokračujeme silničkou dolů do - kdysi
"revolučních" Zákolan s pomníkem a rodným- Áomkem
někdejšího prezidenta Antonína Zápotockého. Doínů'-se
vrátíme vlakem po trati Kladno-Kralupy-ffl zdejMho
nádraží. Se 14kilometrovým výletem se ínůžeme rozl'oučit
pohledem směrem k Budči, -památnému místu-našiqm
dějin, ale o tom až příště.

%-2jbwÁ V%«s;k,, KčT Kralupy n. Vlt.
Jsme na tom apravdu tak špatně ?

Na chodníku u mšeho obchodu stál odpadkový koš.
Stál taín léta. Zpravidla týden co týden h'o pracovrúci
10
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Rozhovor s ...
tentokrát s ředitelem kralupského Bazénu a učitel-
kami plavám'téhož zařízení.

Mo? neušlo vaší pozornosti, 'ze Městská raů v Kralu-
pech nad Vltavou zřídila další příspěvkovou organizaci -
totiž Bazén. činnost tohoto zařízera v poslední době jistě
nejenoín měpřesvědčila o tom, k tak učinila velmi
správně, neboť jej navštíví v sobotu a v neděli v průměru
500 lidí, ve všední den je to tak 200 a k tomu ještě
dopolední výcvik plavání škol a organizace.

Do této doby tzv. "kryté lázně", jak byl komplex
bazénu a sauny nazýván, patřil Technickýín službám -
tedy odpovííly m provoz, budova byla města a učitelky
plavání "spadaly" pod TJ Kaučuk.

Na místo ředitele byl vypsán konkurs. Zvítězil Zdeněk
Pudil, o kterém říkajf jeho zaměstnanci, í je to muž na
správném místě. Tělem i duší sportovec. Půvoiííin
povoláním pilot, potom pracoval jako energetik, později
vodohospo?. Všechny profese v této funkci zúročil.
Rozurní jak elektrice, tak strojařině, vodu pro jistotu
zkontroluje hned ráno, jak přiide do práce (samozřejině ji
ještě kontrolují pracovníci Vodovodů a kanalizací-a
Hygienické stanice Mělník), je ekoloz (chce mít všude
krásné, čisté a zdravé prostředí, i kolem Bazénu), dobrý
hospodář. Loni vystačil i s nízkou dotací, kterou od
města dostal. Musel. Nic jiného nezbývalo. Je pravda, že
Hdné velké investice nepodnikl, nebylo z čeho, zato dal
vybudovat studnu, ze které nyní čerpá vodu do obou
bazénů. Počítá v nejbližší době i s jejím zavedením do sprch
(všude nechal namontovat spořiče) a podle toho,-jak
dopadnou přísné hygienické rozboiy, možná bude
použitelná i jako pitná.
Tvrdí, í by Bazén nevypadal tak, jako vyhlíží dnes,
nebýt pochopení všech jeho pracovníků. Je jich v přepočtu
21,5. Nezasvěcenému to připadá třeba příliš. Možná vás
napadne otázka, co taín všichni ti lidé dělají, ale posud'te
ffll.

"Bazén" nejsou pouze ony dva bazény - i»ro plavce a ne-
plavce, ale ještě sauna, fitcentnun, kadeřnictví, ubytovna a
bufet. Náklady v loňském roce hradil ze 70ti % z vlastních
příjmů, jen 3?O% dotovalo město (neQžnější je poměr
40oA vydělat, 60%dostat). Netvrdí, Íe nerná co
zlepšovat. Má a bude. Jeho nejbliim úkolem je nyní
dát do pronájmu kadeřnictví a bufet. Doufá,s=ze zákazníci
budou více spokojeni, nebot' se provozovatelé budou více
snaffit.

V letošním roce snížil i vstupné. Ted', když lidé
"obracejí" kaMou korunu, uvítali vstup do bazénu a
fitcentra za 10,- Kč, děti platí 6,- a to za l hodiim 15
minut. Dvouhodinovýpobytvsauně vás přijde na 25,-
Kč. Po tomto opatření se návštěva zvýšila. I když si
myslím, že za to ínůže i miinořádně dobrá kvalita-vody.
Mě však také zajímala její teplota. Já totiž máin ráda
teplejší.

Teplotu vody udává norma, která říká, že má být teplá
25oC , plus, mínus l stupeň. Ovšein, když jsou zde třeba
invalidé, takto teplá voda by se jim zdála studená. Také
d!'tem vodu přihříváme, ale když je voda zase příliš teplá,
není to dobře, protože se človek brzy a lehce un'aví.
Navíc se v ní íychle množí mikroorganisiny.

A co Vás zlobí?

Neukáznění návštěvníci, či spíše návštěvnice. Zjistili
jsme, že ženy jsou v tomto případě horší, než muži. Před
vstupem do bazénu se musí kaQ svléknout do naha,
namydlit mýdlem a řádně osprchovat. To mnozí nečiní. Ně-
které ženy jdóu do vody i s makeupem. Jakoby si neuvědo-
movaly, že tírn ničí kvalitu vody. Pak také ti co vyplivují
do vody %kačky. Asi nevidí koš, uínístěný mezi velkým -a
malým bazénem. Dále přistup některých kritiků,-kíeří
hodnotí věc, aniž by se s ní seznámili. V poslední době i
krádeže v šatně.

A co Vás těši?
Spokqjení návštěvníci, kteří odcházejí od nás osvěženi

s novými silami a "ta moje děvčata", která se snaffi aby
veřejnost, byla spokojená.

A co by jste chtěl?
Chtěl bych udělat třeba kaMý měsíc jeden den přístup

do areálu zdarma, protože si myslím, že by to byla
nejlepší propagace, nebot' ten, kdo jednou přijde a odejde
spokojen, se zase vrátí. O dalších přáních raději někdy
jindy. Bylo by to na dloulíé povídánf.

Vím, :'e si do bazénu nechodí lidé jenom zaplavat,
že zde provádíte další aktivity. Povězte mi něco o nieh.

Mohl bych Vám také odpovědět, ale přenechám to našim
učitelkám plavání.

Od těch jsem se dozvěděla následující.
To že k nám jezdí děti na výuku plavání z mateřských

škol a prvňáci až čtvrt'áci ze základních, veřejnost asi ví.
A nejsou to ,ienom školáci z Kralup a blízkého okolí, ale
i z okolních okresů např. Kladna, Prahy-západ nebo Prahy-
východ. Nevíte deba, b dříve výcvik více financoval odbor
školství ONV a děti platily minimum, ale dnes školský
úřad v Mělnfku hraď výcvik pouze 1. a 2. třídáín. Děti
platí jen za dopravu, i když ani to není ted' levné. Všichxti
ostatní platí 350,- Kč. Zde potom hodně záležJ x'»a
pocbopení učitelek a rodičů pro tuto činnost.
Zqiišt'ujeme rehabilitační cvičení pro učitelky
mateřských a základních škol, dříve sem chodili
zarne:stanaci Kaučuku. Potěšilo nás velmi, když sáart
jedna starší paní řekla: "Už jsem si nemyslela, ů budu
moci ještě takto poskakovat." Ve vodě totiž lehce
procvičíte páteř, klouby, atd. a to bez velké námahy a
naVÍC ÚČinně.

Také jsme připravili cvičení pro diabetiky, o to nás
póMdal pan Mach, předseda jejích klubu. Nevěřila byste,
jak innohým klesl cukr. V tom bychom rádi pokračovali,
ale zkusíme, zda také pojišt'ovna nepřispěje.
Nejvíce se nám líbí cvičení maminek s dětmi. Provádí se
v inalém bazéim, kde se přihřeje voda až na 30o C,
aby děti neprochladly. Chodí sem totiž už od jednoho roku.
Kurs sto,ií 250,- Kč a má 10 lekcí. Už začíná jeho druhé
pokračování. Zpočátku některé děti plakaly. Bály se
cizího nového prostředí, ale po několika lekcích si zvykly a
jsou velmi št'astné. V tomto cvičení pro ně používáme i
nové, moderní poinůcky, tzv. nadlehčovací pomůcky. Kurs
probíhá jak v dopoledních , tak i v odpoledních hodinách.
Todokonce někdy přijdou i tatírikové. Děti, které tento
kurs absolvují, se sice nenaučí napoprvé plavat, ale
kromě otužení získají základní plavecké návyky, které pak
dále rozvíiejí při výuce plavání předškolních dětí.

Dále jsine vypsali kurs pro neplavce. Přihlásili se bo-
hužel jenoin 3. Ale naučit plavat chte:li hrozně moc. Tak
jsme jim to uinožnili. Jsou to ti nejpilnější a
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městech naši republiky. Doponičení z kralupské
gyiiekologie od MUDr. Koláře a MUDr. šarovského u!.
máme, 4akk zbývá jen zájem maminek.

Bylo to zajiiiiavé dopoledne strávené v Bazénu. Kuriozní
na něin ovšem bylo seziíátnení s ředitelem. Na moji otázku,
kde je řeďitel, mi bylo sděleno: "Tainhle v bazénu, loví na
dně %kačky. Posléze se vynořil pán s podomácku
vyrobenou naběračkou, s potápěčskýíni brýlemi na
očích".Až prý budou peníze zakoupí zvláštííí "vysavač" dna
(stqji cca 300 000,-) a tato práce odpadne.

V.P?

jsme jim to uinožiíili. Jsou to ti ne.jpiln4jší a
nejposlušnější ;íci. Ostatni neplavci se asi slyděli, protože
se nám už íiěkolikrát stalo, že se nás iiěkteří z nicli opatriiě
zeptali, zda-li se do toboto kursu někdo přiblásil.Uděláme
tedy nový zápis, pravděpodobně v září. Stejně tak se stydí
offl€. Pro ně bychom v budoucnu laké chtěli uspořádat
nový kurs, spojený s kondiěním cviČením a
odtučňováním.

Chystáte nějakou novinku?
Chystáme plavání pro nastái'ajíď maniinky.

Napadlo nás to právě při relíabilitačníni cvičení Kaučuku,
kterého se zúčastňují idvě těhotné žeiiy a pobyt ve vodě
si pochvalovaly. Obdobná cvičení probihaji v jinýclí

Pokud vás náš článek zaujal, přesvěčte se sami, zda je pravdivý. Navšt'ivte bazén, saunu či fitcentrum a napištěnám, jak jste byli spokojeni. A pokud uděláte iiěco pro zdravi, mů,žete i pro krásu. Hned si zajděte do kadeřnictví.
Určitě si čas najdete, zde je návštěvní doba:

Po
Út
St
Čí
Pá
So
Ne

D ďl IŇ í' W
DaZíCŇl;

13-18 20-21
13 - 21
13-17 19-21
13-17 19-2]
12-14 15-17 18-21
9-21
9-20

Fitcentrum:
po,út,St,čt 15-20
Pá, So, Ne, 15 - 19

Po
Út
St
Čt
Pá

So
Ne

Sauna:
15 - 20 muži,
14 - 21 íny
15-21 muži
15 - 20 rodiiiy
zavřeno

15 - 21 muži
zavřeno

Kadeřnictví:
Lichý týden po - pá 12 - 19,30

so 8-14

Sudý týden po - pá 7 - 14
SO Za'Vřell0

Kiosek:
Po

Út, St, Čt, Pá, 50
Ne

zavřeno
14 - 20
14 - 19

Konlrolní den na Iržišíi
- reakce FÚ

Je mi líto, b zástupce starosty pan Holeček vyjádřil
ve svém únorovém příspbku označeném třemi otazníky
nespokojenost s účastí finančmho úřadu při kontrolní akci
na kralupském trEšti.
Oč?val vaM razanci, ochotu a nadšen'[.

Nevíín, jak jinak než ochotou se dá ííazvat skutečnost,
že jsme účast zajistili čtyřmi pracovníky přesto, že termín
kontroly byl stanoven na čtvrtek 23. prosince a nám
oznámen pouhé dva dny předem. Navíc je čtvrtek
úředním dneín, kdy se k nám sjíždí poplatníci z celého
okolí a je nutná účast maximálního počtu správcu daní -
v tuto dobu negativně ovlivněná dobíranou «lovoSeriou.
Žádali jsme zíněnu termínu - bezvýsledně. Přesto jsme i'iaši

účast nezrušili.
Razance kontroly je dána stávajícími právními

předpisy -mo? i nedokonalými, které však naši
pracovníci musi respektovat. Kdyby pan Holeček při
přípraw5 této akce vážil aspoň jednu cestu na finanční úřad
aseznámil se s tím, co je moié a co ne-nebyl by tak
zklamán.

Jen to naaent a odlwdlaný výraz v tváři chyběly.
Mohu jen doporučk filmy z páde:'ých /J, tam je ho

dostatek.
Svou osobní účast na této kontrole jsem nepřislíbil -

rozmrzelost tedy opět není na místě.
V6řím, že dalši spolupráce bude již úspěšnější.

tq.Jah Kw-?
řemtel FÚ Kralupy nA'lt.

I." .>. Děkuji pal-lu řediťeli za nab:ídku mně chybějící kulťury a sli -;uji-, aa jÍž v:í.ín, že na 'Finančriím úřadě ani nadšení ani věťší
rayanci. l-il?edať nebtidu.

Pdh HM

Jak jsam se stal neplailičem
Již dlouhé roky platím zcela pravidelně nájem. Ještě

dlouho nájem platit budu. Ani jednou jsem placeni
nevynechal, hlavňě díky tomu, ů platím sporoHrem.

Najednou jsem dostal roztomilý dopis od městského
bytovóho podniku, h mám zaplatit jeden m5sični nájem
navíc. ProMh za co? Přijde mi to podobné jako kdyby vám
váš zam&tnavatel jednoho dne sdělil, ů výplatu na tenhle
měsíc už jste dostali minule, takže teď nedostanete nic a
další až m měsíc. Platím 12 měsíčních nájínů ročně. Ted'
mám najednou platit po třinácté?

Zkusíme jednoduché počty. Dejme tomu, % MBP
spravuje v našem městě zhniba 2.000 bytů, průměrné
nájemné je asi 700 korun, takh zisk na téhle akci je
téměř 1,5 miliónu korun. Hezké, ne?

čistě'akademická úvaha: jestliť se nyní přišlo na to,
b platímé nájemné o měsíc pozadu, pak jsme? tedy
pr? nájem zaplatili m měsíc, ve kteréin jsme byt ješté
neJvali! Já trvám na vrácení tohoto prvního nájmu. Pak
te4y zaplatím i tento navíc.

Nenavádím vás, abyste nájem vťibec neplatili (i kdyz.
ono by se stejně asi nic nestalo. Bydlím v domě, kde
většina nájeínníků dluží desetitisíce korun a kromě
otištění ve Zpravodaji se jim nestalo a pravděpodobně ani
nestane vůbec nic.). Jen se trochu bojím, že kdyz
dovolíme, aby nám měnili kaleňdář a přidali nám jedenrněsíc, b náín za chvíli bude irou3et'T"féí'i riejéa'iší'
úředníček daleko horší v&i.

% D4 - P? K?

p.s. Milý bytový podniku, plahm bez jediného vynechání.žádný nájem ti-nedlužím,' -a proto ti ffldný navía nedáin!
Zapiš si, prosím, tuto pohledávkii mezi nedobytné a
uveže3'm mě v seznamu neplatičů ve Zpravodaji.

Proč plalíme l'l3W' mésíe
Vážení nájemníci,

nová vyhláška 176193 o nájemiiém z bytu a úhradě za
plněni poskytovm2á s úžíváním bytu stanoví, h
náiemné a zálohy za služby se platí měsíěně a to
nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, za
který se platí nájemné.

Proč ůájemník platil až dosud nájemné tzv.
pozadu je vysvětlení prosté. Předpis nájeinného je
předáván spojůín do 5. v měsíci, za který se nájemné platí,
spoje musely údaje zpracovat a do 26. je předaly na pošty k
inkasu. Ty pak začaly po prvním následujícího měsíce
inkasovat platby. Jestlik se nyní musí nájemné vybírat v
měsíci, na který je stanoven předpis, není ponechánaspojůín rezerva -na zpracování zíněn nájemného. Řešení
spojů je následující, v lednu inkmsovaly pro MBP
(městský bytový podnik) za prosinec předešlého roku,
leden si MBP inkasuje zvláštní složenkou sám a v
únoni již vybírali spoje na měsíc únor. Tím vziiiká
MBP povinnost vytovnámt změny, které nestihne
registrovat spojová služba zvláštní slo,xi'ikou přímo s
nájemníkem.

Zálohy, které nájemníci plau MBP jsou za jedi'iotlivé

měsice evidovány v počitači a slouží k roěnímu
vyúčtování za teplq, teplou vodu a služby.

Zí co nájemníci zaplatí a co se děje s vybranými
zálohami.

1. Záklmdní nájemné tj. plocha bytu v m2 x Kč (podle
kategorií)

mínus snibná m kvaliffi bytu,
plus nájemné za vybavení.

Tento příjem od 2.305 nájemníků '«oří položku, která celá
slouži pouze m opravy domů a ? ve vlastnictví města.
2. Zálohy na teplo a teplou vodu, na vodné a
stočné, nm společnou televizní anténu a čištění
komínů, odvoz pope}e a smetí, za výtah, osvětlení
společných prostor se během roku pou'fflvají na placení
faktur za tyto služby. Za celý rok se pak vyúčtovávají
skutečné ná)clady na tyto služby, které za nájemníky
zprostředkovává MBP, proti vybraným záloháín za nájem
a rozpočítávají se kaMému nájemníkovi zvlášt'
podle skutečnosti. Novinkou v techto zálohách je měření
aregulaee, která je povinná a MěÚ v Kralupech hradil
tyto náklady z úvěru, který bude nájemník postupně osm
letsplácet. Zvlášt'si pak nájemníci platíodečet měřidel
a jeho vyúčtování za teplo a teplou vodu, který se bude
provádět jednou ročně a to v lednu.
Akce, která proběhla v lednu letošního roku, slouffila

k překódování měřidel a odečtu, aby mohly být
vyúčtovány čffři měsíce roku 93 u zřízených měřidel.

Jesui jste pozorně četli, tak pro správu ínajetkp
iněstského úřadu, tj. MBP jako správce, nezbývá z těchtc=
po}ožek ani koruna. MBP . je příspěvková organizace,jejímž zřizovatelem je MěÚ v Kralupech a je ekonomic3;:
zajištěna tzv. příspěvkem na č:innost, který 3e městskoh
radou schvalován i kontrolován.

Ceny tepla a teplé vody i služeb placenýc:.
nájemníkem podléhají stále regulaci cen přísií=:'
sledovm'iých Ministerstvem financí a Státní energetickou
inspekcí.

Kromě domněnky nájemníků, že si MBP ínůže svévoix.í?'-?.
hospodařit
svybranýíni zálohami, jsou m ještě neplatiči, ktefi S€:l
doiniiívají, že mohou bydlet a neplatit nájemné a ž se
jim nic nestane. Ovšem žijí v omylu, všichihM
neplatiči, kteří ja obdíli oznámení o soudním
vymáhání dlužné částky a ani po zveřejnění částku
neuhradili, dříve nebo později budoupředvolánik
soudu a uhradí nejen dlužnou ěástku, ale i soudní
výlohy. Upozorňuji, že toto rozhodnutí může být učiněno
i bez účasti žalované strany.

Domníval jsem se, 'žx, průběžné informace pro
nájemníky, týkajňcí se změn nájemného, které 3sou
nájemníkům dodávány přímo do schránek nebo vyvěšovány
v domech, jsou dostačující. Chápu, h bytová otázka je
skute!5ně rozsáhlá a hlavně drahá. Jsem -toho názoru, že
řešei'ií se vždycky najde. Bude-li nalezeno v lepší
inforinovanosti,- p'ak jsem ochoten odpovědět na kaMý
dotaz jak veřejně, tak soukromě. Jistě by se pak
odstranily nepotřebné bariéry @ezi nájemníky a MBP.

A? Š;i+á, ředitel MBp

12
13



ZPRAVODAJ březen 1994 ZPRAVODAJ březen 1994

Pl

:Íe ="F lú

 5
a.u::: -

X',«

V :oiiča ir době je na našem trhu nepřeberné
množsM nejrůznějÁí kosmetiky. Chcete se umět
lépe orientovat a sama sobě lépe rozumět? l zde
se již mnohé výrazně změnilo.

Německá kosmetická firma EVORA vyškoluje své
odbornéporadkyně v komplexní péči o plet'. Jedná se
o bezplatnou poradenskou službu, kterou individuálně
tato odborná poradkyně aplikuje přímo pro každou ženu.
Poradí ji být sarna sobě odbornicí a to neustále. Vaše plet'
je zrcadlem vašeho způsobu života a každá psychická
-záležitost se na ni projeví. Mění se podle věku a životního
prostředí, které u nás není dobré. Je citlivá na všechny
vlivy např. chlad, sliuice a vítr, a malýíni signály, jako
vráskaínÍ nebo zvýšenou činností tukových žlázek, dává
najevo, že potřebuje zvýšenou péči. V našem okolí tuto
sluzbu'poskytuje paní Iveta Bastlová, která nám o kosmetice
EVORA poví více.

Cosmetics EVORA má veškeré výrobky pro
komplexní program péče o plet'. V zásadě můžeme rozlišit
čtyři-typy pleti: normální, suchou a citlivou, mastnou a
smíšenou.- Uva;de, že 24 hodin stárnete, proč tedy
nevěnovat denně 30 minut tomu, abychom zůstaly ínladé
a krásné? EVORA COSMETICS vyvinula jednoduclíý
program péče o krásu, který je vhodný díky své časové
'úspornostÍ pro všechny ženy, počínaje ženou v
doínácnosti.- Při tom se jedná o skutečně špičkovou
kosmetiku, která je na našem trhusrovnatelnájens
Diorem. Je zaloťná pouze na přírodní bázi (ani gratn
chemie). Dělí se na série "Alpské byliny" a "Ovocea

il

zelenina"- to jsou výrobky z 4,Evých rosúinných
tkání, čerstvého ovoce a zeleniny, bohaté na účinné látky.

Pro každý druh pleti
je vyvinuta kosmetická řada,

jejíž iednotlivé produkty na sebe dokonale navazují.
Paní Bastlová pro kazďou knu sestaví vhodný výběr,
který si v klidu doma vyzkoušíte a teprve potom se
rozhodnete, což vám žádná jiná kosmetická firína nenabízí.
Přijde za vámi domů, nebo na pracoviště, či se sejdete
spolu s kamarádkami na dámském dýchánku, kde odhodíte
všechny deimí starosti a budete se věnovát jen sobě a své
kráse. 'A to vše poskytuje firma EVORA s poradkyííi pí
Bastlovou zdarma. Provede vám základní očištění pleti
(mnoho ťn již v tomto chybuje), nanesení jemné
peelingové masky či jiné dle vašeho typu pleti. Např.
;xistuje zde i-tzv.- "betonová" maska, jejíž účinek je
srovnatelný se suchou plastickou operací. Je určena ženáín,
které mají-hlubší wásky. A co je hlavní. Efekt vydrží až 14
dní! Následuje ošetření denním krémem (nebo nočním) a
další úprava-podle typu obličeje. Po tomto kompletním
ošetření provede základní mini makeup s dalšími radami
v oboru- líčení a poradí váín jak potlačit nedostatky a
zvýraznit přednosti.

EVORzk cosmetics představuje celou škálu výrobků.
Jedná se o přípravky na-pěstění pleti a její ochranu, líč:ení,
kosmetiku -pro celé tělo, sérii parférnu a dokonce sadu
zeštíhlovací kosmetiky BodyContur. Obsahuje i prograín
ak'tivítí péče pro muže, neboť dnešní doba si vyžaduje
dokonalý, pěstěný vzhled pánů.

Pro naše čtenářkyjsme ve spoluprácí s paní
Bastlovou přípravili -na měsíc březen semínář
krásy, který 'rnůžete navštívit každou středu během
tohoÍo měsíce od 18 hodín v čítárně společenského
domu Vltava (1. patro, vedle kanceláře KaSS)
Využijte tuto mímořádnou příležitost, kterou redakce
Zpravodaje připravila jako jarní dárek pro ženy.
Vmechny mčastnice získají navíá slosovatelný kupon,
který zajisťí možnost vyhrát? parfém "vun.ě. náročné
ženy." -Jméno št'astné výherkyně zveřejníme v
našem Zpravodaji.

Je dŮležité - vědět - kvalitrí kosmetika, na
pravém místě, v pravý čas = zátšvý svěží vzhled,
zvýšení sebevědomí a pohodyt

r-u PmL-
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19.1. a 8.2. Zcizená Audi. Za podivných okolností se
dvakrát v krátkém čase zíratily osobní automobily zn.
Audi z parkoviště před hotelem Sport. I když toto je
podkontrolourecepční, která byla v oba inkriminované
dny na svém mistě a obrazovku monitoru přestala
sledovat vždy jen asi na 5 minut, kdy byla zaíněstnána
jinými povinnostmi, auta cizinců byla pryč a pachatele
nikdo nevidčl!

29.1. Středem zájmu opět Nelahozeves. Jakoby
magnetem přitahuje prodejna potravin v tóto pěkné obci
nenechavce. V již zmíněný den vyjela hlídka policie na
upozorněni občanu na misto činu a uviděla v prodejně
podezřelou osobu. Byl v ní poznán "starý policejní známý",
hluchoněmý recidivista L.H. (1959), který po spatření
hlídky uprchl. Vyskočil větracím oknem, kterým se dostal
do objektu. V policejni zprávě není uvedeno, zda po
dopadení wátil všechny odcizené potraviny, cňgarety a
alkoholické nápoje. V kaMém případě rozhovor s tímto
recidivistou, který nemluví, a při výslechu nechce používat
znakovou řeč, musi být jistě lal'iůdkou.

6.2. Zadíni na Hůrce. Zletilí J.L. a K. V. jsou
vyšetřováni na svobodě, i když se vloupali na parkovišti
sidliště Hůrka do osobních automobilů, které jim neříkají
"pane".

8.2. V klidu seděl na nádrťí. V Mlčechvostech je
restaurace, kaín se chodí Mzniví napít. Wdyt' proto taín
také je. Stejně učinil M.D. (1966), ale při pivu si "obhléď
terén". Vrátil se pak ne jako host ale jako zloděj.
Napakoval taškii. cigaretami a alkoholem a v pohodičce
čekal ve Vraňanech na vlak, taín ho však překvapila
policejní hlídka, která prováděla v okolí loupeže šetřeiíí.

9.2. Zapálil šatlavu. Tak by asi zněl titulek v novinách
z první republiky, kteiý by popisoval následující případ.
V 18 hodin oznámil na kralupský policejni mvax chlapec,
h v domě, kde bydlí, bije jeho matku nějaký muž. Ihned
po oznámení vyjela policie na misto určení a našla
zdevastovaný byt a útočníka s nunchakou v m«,e (pro
neznalé - je to zbraň, která se pouEvá v asijském bojovém
umění, zjednodffšeně: dvě dřeva ve tvaru válců spojená
řetězem). Uvedený muž - J.K. (1962) se choval jako smyslů
zbavený ještě i v cele zadržení, kterou též zdemoloval.
Potom vlezl pod postel, již zapálil. Úkryt pod posteli
odmítalopustit.Až na doporučení přivolaného lékaře
byl převezen do psychiatrického ústavu v Hornich
Beřkovicích. Agresivně se choval ještě po celou dobu
převozu.

Opakující se delikty. Není skoro dne, aby za uplynulý
měsíc nebylo hlášeno vloupání do chaty či chatky v
některé zahrádkářské osadě. Pachatel obyčejně přespí, sní
něco kompotů, případně konzerv a zase cizí- obydlí opustí.
škody nejsou vysoké, ale nikdo z majitelů se z těchto
nezvaných hostů neraduje.

Obdobná situace je s koly. Tady bývaji škody větší,
hlavně v poslední době, kdy se ztrácí převáiě horská
kola. A to jak od obchodů, restaurací, tak ze sklepních kó3i.
Obyčejně pachatel na kole odjede, kdežto ze skladu ve
Veltrusich si je asi odvezl přímo na nákladním autě,
protože odjet na osmdesáti kolech by bylo jistě nápadné.
Stalo se tak l.2.t.r.

Přestok Kaučuk platí jistě "slušné" peníze firíně, která
se zabývá ochranou tohoto podniku, moc se jim nedař". N
zde se totiz krade. Ztrácí se nafta, čerpadla ... Mo%á, 'zci
by i všímavost zaměstnanců leccos vyřešila, zloději by
byli dopadeni a majetek by zůstal tam, kde má být.

O tom, že policejni úřednici prošetřuji stále víee
případů neplacení výživného, jsme již psali. A h si
proto mnohdy policisté připadaji jako úřednici při
sepisování "hory papírů" není třeba komentovat.

S kapitánem Stokláskem o trestné činnosti hovořiža Til
Pavlů.
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ííií,AŘsarvíLlUlli
stavebni, nábytková a atypická výroba

Jan Bin, Třeb?kěho sqs, Kralupy nad Vltavou
ŤeldOn flOS/14 059. il

Vyítupt0eme sltargžiřngsff
stavé ílo - «l«;»rvé hrnaty = h=chnícM pkdrney - stMbrná předmčQ - zlahá a :áMbrné šperhy -

bižutémí - vánocnf ozdoby - náb$k - hodiny r» hodínřty
Vse sřaré a hm4ózní

Plaffme hgřgve
Každgu sffedu 10 - 12, 13 - 16, Palaíéhó nám. 19 (1. pařrg), Kralupy :í.

l
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Telefon 21 395
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st 2. Hry s počítačem pro školní děti

čt 3. Okresní kolo v košíkové - střední školy
- chlapci na Zš Sídliště od 13,00

pá 4. Návštěva technických zajímavostí v
okolí města

po 14. Burza dětského jarního oblečení a
obuvi pfijem 9,00-12,00 a 14,00-18,00
útl!$. příjem 9,00 - 12,00

prodej 14,00 - 18,00
prodej 9,00-12,00 a 14,00-18,00
výdej 15,00 - 17,00

pá 18. Pět elektronických pokusů - soutěž

stl«l.
čtl7-

so 5. Lyžařský zájezd do Albrechtic

st 9. Oblastní kolo v plavání Od 13,00

čt 10. Okresní kolo v krÝt€lrové - střední školy
- dívky na ZŠ Sídliště od 13,00

út 22. Soutěžíme s historií
- pro školní družiny od 13,00
- pro veřejnost od 15,00

pá 25. Profesor Etiketa - pro školní drumy
so 26. Turistický "vejšlap" pro předškoláky

Od 9,00

so 12. Karneval pro děti Od 14,00 st 30. Biologická předolympiáda,
uzávěrka literární soutěže

Pravidelru' akce :
9.a 23. 3. Klub osmáků - diskotéka od 16,00 do 19,00
každé úterý, čtvrtek, pátek počítačové hry od 14,00 - 16,00 (čt do 17,00)

Vdobě jarních prázdnin organizoval MDD tábor v Železné u Berouna, pro pozdní přihlášení kralupské veřejnosti se
tábor k naší lítosti nemohl konat.

Hlí n IkOV' "" "yý+,""o;"-;.41hi:,,n60ba?le"""'Č"'a'a'h,íko"po' ""
p@yýy«h '. aiqÚ0"'.,'C"'e'n'aa-.0'd' 4i.'-?iÍi"a:
6@(1"4-n(-a! do o u uu '-'a" J .%Ol.'?.

?ý2,,n2u""'abaa"»Oe,a . ? ?2nnd7?lOlena'Odap h2
:
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Kralupy nad Vltavou

čt 3. Posezení odl4,00
pravidelné setkání Klubu důchodců a beseda s
Íng. 0. Špecingerem na térna "Osobnosti města Kralup a
oko«".

út 8L Klub důchodců
výlet do Prahy "Lapidarium" - s prof. ing. Pelzbauerovou
CSc. Sraz ve 12,00 u vchodu do Parku kultury. Odjezd z
Kralup v 9,55.

Odjezd z Kralup v 8,05 do Neratovic, Všetat a Lysé.

čt24. Posezení
pravidelné setkání Klubu důchodců a beseda s
videoproinítáním p. Froua - "Vodácké putování po řekách
Rakouska".

od 14,00

čt 31. Klub důchodců
zájezd autobíxsem do Tábora a Soběslavi.

Odjezd od Klubu POHODA v 6,00.
st 16. Perníková chaloupka
od 16,00 Loutková pohááa souboru Rolnička..

čt 17. Klub @o .s o

íllll"-Ilí*llí"lll

výlet vlakem do Lysé nad Labem.

Vúv***t*r
W 7 0 &g %l 7 s

;FOTOGRAFICKÉ NOVORO(:'ENKY
MIL4NÁ BÁPTISTY

(do konce.března)

l
l

l
i

l

l
l

i6
17

m
"

[ mr

l

'

Elektrospoj Praha
přijme pro nově budovanou provozovnu

autoklempírny v Kralupech
autoklempíře
Platové podmínky:

3.050,- Kč základ + do 200o/o
osobního ohodnocení

Informace na telefonu 0205/2 1 804.

Účehiictví + daně
včas a kvalitně zpracuje za celý rok

organizaďm, společnosiem, podnikatalům i
samostatně výdělečným osobóm

Helena š$ónom, účeÝní kancelař.
Byt Hůrka 1033, telefon 23758.

uhovar a.s.,z

Kmlupy nad VlÝavou
přijme tyto pracovníky

- rmdovou účÓí
- účemí

- pmcovnki do odbytu
Požadavky: 1150 - ekonomické
Dobré plaÝové podmínky.

- procovnika louze muže) do skladového hospodó'sÝví

Irďormace na 'tel. 22 845.
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Pozváiika ná výstavu:
Výtvamé práee sludentú gymnária 't&lturní a Spoler:wrnk* §tředixko

l)vořákovo gyniiiáziiim pocliopitcliiě pořádá nialé výstai'y ssjck« čleiiíí dvakrál za školiií rok, k(10 ol»čas do btidovy
zavílá, ví, že ,je vyztlobciia iie,jzajíinavějšíiiii kresbaiiii a ohrázky, nicméiiě je třcba, aby občas škola vykročila y.e
svýcli Z(lí siněrcin (10 svélio »iěsta, což sc nyni, miino jiné, toulo ťorsnou dě,je.

Výstavii připravila proíesoi'ka ' ěí'a P.íLEZíl'OVA, absolvcnlka Vysoké školy uii'nčlecko-průínyslové (UMPRUM,
pedagogická aprol»ace, výslavi'.i či:uíes',...";, kícrá iaÝtvariioíi výclíovu učí a jcjíž cil pro výtvarné uínění 'zákčs, navzdory
iiarocne praací, neiípadl alll Ilelíi'p(':. N;iopak.

Výtvariiá výcliova jc iia gymiiáziu poviniiá od lirimy do tercie (6
kdejealternalivoti hudcbiií výcliova. V iie.jvyšších ročiiícich pal.:

- 8 ročiiík) a tzv. lioviniiě volilelná v kvarlě a kviiitě,
liřisluptijí dtijiiiy ?iměm

Proě iia výstavu jít:

Výtvarný "kumšt" siás, al' clicemc či iicchceme, oLíklopt;je ze všech síraii. (V poslediií době na nás iitočí zvláště
vlezlýin způsobeiii, rcklaiiiou,jqjíž miiozí tviirci bczti'esliiě vykrád.'4ji tvorbtí lidí, kleří za celá staleli vkládali do
svýcli děl všecmio, co v iiicli bylo)

Vaše návšlesra znainená aklivní podpoi'u rozvqji liuínaiiislických tradic soc svéin ne;jbliEím okolí. Půjčím si tii
slova písničkáře Jana Ncdveda: "...to iieiií rada, to je loulia..."

Ukáž.i-li obyvatclé měsla z4jeín O Illllěllí, biidc íimčiíí srzksrélat
A ruku v ruce s liiii rozkvělcin píijde dolíí kriminalita a další ncgalivní .icvy, ki'ilizovaiié i ?i inládcže.

NeÝěříte ?

Tak to zkustc.

Tady sc vám přcdslavi iiiučni jcšlě bcziuála dělské, clívéjc se, vyi'iíslá í.c slřcvíčkiai, alc iickam irz iniří. Uvidí(c ríízné
malířské techniky, krcsby, gmfické iiáíiiěty, ale i námčlovou riíznorodos{, klcrá ?je zakladem svobodiié bytosti, bolitižcl
však tvrdě dolilácí na poslupiíoíi íiitirorinilu našich živolíi

Proč nejít ?

Z Iliostejnos(i. Ne z ncdosí;ilku času. Z ncy.4jnm

"...ňáká výstava

Z obavy, že nekleré práce by s:ás mohly "i oslovit", iikáaíl váiii mislíi, klcrá ?iž nechcclc hledat.

Ta dobrá, čistá a krásná inisla, co v ka;ž.déin z nás jso?i
Hí? P?

ř'ýst«zva se uskvíečn[ v divadelní ktiváriiě společensA'élio doimt 14íava o«l 8.3. - 20.3. 1994.
Slasíiaesíií zakájent biitle ií ůíerý 8.3. ií 171íodin.

Za .gvčtlem pravdy - 'Doael.gtví Crálu
Setkání s novým věděním o stvoření, které bylo lidstvu dáno jako "Poselství Grálu" od ABDRUSHINA. Poselství Grálu
předstupuje před kaMého jednotlivc: s přísiiým poidavkem důsledného odvažování a zkoumání, vnitřní pohyblivosti a
sainostatnosti. Narovnává při torn vše pokřivené a dophm,je scházející. Avšak nikoliv z pohledu mylných lidských
názorů, věrouk a přání, nýbrž skrze účinky přírodníclí zákonů, které prostupují nejen vesmírem, ale i celým naším
Evotem
Vede Jiří Mésl. Koná se v sobotu 26.3. a 2.4. 1994 ve 14,00 v Modřé posluchárně UK, Celetná čp. 16, Prahá 1.
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'? PÍtek 4. 3. ve 20 hodin
šmŘrrvxy rí soxot

'? Sobota 5. 3. ve 20 hodin
DISKOTÉKÁ Jardy šindlera

? Neděle 6. 3. Y 18 hodin
r.irvgčrví

'? Pátek 11. 3. v 10 hodin
Divadlo Pod Palmovkou
J. Steinbeck: O MYšíCHA LIDECH
Prost'áček Lennie a světák George putují spolu svě:tein.

Jejich nerovné přátelství uprostřed nelítostného světa
posmví jednoho z nich do neřešitelné situace.
-Hrají:-S. Lehký, R. čtvrtlík, K. Pospíšil 3.h. nebo K.
Hlušička 3.h., s. Vrbická nebo V. Cibulková, I. Jiřík, I.
Kubeč:ka, J. Langmajer, 0. ševčík 3.h. a A. Fílip. Režie:
Petr Kracik.

Představení je zadáno pro studenty gymnázia.
r? Pátek 11. 3. ve 20 hodin
DISKOTÉKÁ Jardy Šindlera

Vstupné 20,-

Vstupné 20,-

? Sobotm 12. 3. ve 20 hodin
COUNTRYBÁL
O dobrou zábavu v průběhu celého večera se opeit

postará populární krahipská country skupina Trosečníci.
Uvítárne stylové oblečení, kolty odkládejte v šatně a

koně ' můžete uvázat před Vltavou. Vstupenky budou
slosovatelné za pouhých 29,80 korun českých

? Neděle 13. 3. ve 14 hodin
FESTIVAL HF,R PRO DĚTI
J. Weberová a I. Bednář: BUBÁCI Á HÁSTRMÁNI
Děti se ztratí při bouřce v lese, který je plný strašiael.

Dokona; se zúčastní i jejich strašidelného bálu a zažiií další
podivuhodná dobrodružství. Jsou strašidla hodná nebo

zlá? Na tuto otázku dostanete odpověd' při návštěvě
pohádky, a protoť vstupenky budou slosovatelné, mohou
«k!ti vyhrát některou z cen. V reEi Leííky Drobné
účinkují členové divadelního souboni Scéna.

VstupnélO,-

'? Neděle 13.3. v 18 hodin
zÁ vŽngčrvÝ vgčgp r,m,«>ícm

CF Pondělí 14.3. v 1'),30 hodin
ŽALMÁN&SPOL.
"... Žalínana není možné cele pochopit a vychutnat

pouze ze sebedokonalejších nahrávek, z notového
:Ňnamu a ze zpěvníku. -Plachý a zadumaný Žalman
teprve na "place" íozkvétá. Kouzlo jeho osobnosti je v
atmosféře, kterou písničkář k ohni či do sálu přináší."-
(Miki Ryvola)
To není známo pouze širokému oknihu přátel, ale i mnoha

tisícům věrných posluchačů a diváků, které písničky
tohoto sdružení pokaMé zbavují smutku, potěší i
rozezpívají. Vstupné40,-

? Středa 16.3. v 19,30 hodin
š,ix.uí r,?r,i
Koncert Ivana Hlase a skupiny NAHLAS Vstupné 40,-

'? čtvrtek 17.3. v 19,30 hodin
Další koncert z abonentního qklu KPH, ve kterém

vystoupÍ
-TÁLICH[JVKOMORNÍ ORCHESTR
V čele stojí houslista Jan Talich, synvýznamného

českého di;igentaa šéfačeskéfilharmonie Václava
Talicha. Talichovo jméno s sebou nese nejen věhlas české
muzikantské tradice, ale i závazek uínělecké
odpovědnosti za její důsledné pokračování. Repertoár
TKO tvoří především základní díla české i ssíě:tové
smyčcové literatury (Bach, Mysliveček, Mozart, Haydn,
Dvořák, Janáček a Martinů). Platí abonentní vstupenky
zbylé vstupenky za 20,- a 10,-(děti) k dostání u pokladny
KaSS.

? Pátek 18.3. ve 20 hodin
ŠlBŘINKY TJ Kaučuk

'U;k Sobota 19.3. ye 20 hodin
umvčíŘsxÝnÁr,

'? TJterý 22.3. v 18 hodin
UčlTELSK YKONCERT základní umělecké školy

? Středa 23.3. v 10 hodin
zmÁrvo r»po šxor y

'? Středa 23.3. v 19,30 hodin
Divadlo Rokoko Praha - činoherní studio ústí n/L.
Vladimír Páral: MILENCI Á ?ZI

Sex, pláč, smích, zločin a stereotyp v jevištní adaptaci
Hrají:P.Pelzer, Lukáš Vaculík, M. Durnová, St.
šárský, M. Ronec, H. Sršňová, J. Carda, Vl. čech, R.
Fiedlerová nebo J. Juklová, H. Ulrichová, 0. Sládek, J.
Staňková, L. Král, P. Staňková, I. Voříšek.
Režie: Zdeněk Potužil. Vstuptxé 48,- 45,- 43,-

'? čtyrtek 24.3. v 19 hodtn - divadelní kavánia
OBECNÁ ROZMLUVÁ na téma: lékaři a léčitelé

V:stup voltgý

? Pátek 25.3. ve 20 hodin
šmŘrrvxy r.íxauúuí«

'? Sobota 26.3. ve 20 hodin
NÁMOŘNICKÝ BÁL

'? Středa 30.3. ve 20 hodin
DISKOTÉKA Ivana Mejsiiara Vstupné 25,-

li
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Informace přes den na telefonu 228 27. Vstupenky v předprodeji telefon 21101.

Hraje denn:é, krom;é Čtvrtka, od 17,15 a 19,45 hodin, nerií-li uvedeno Jinak.
'F"re4roáej vzdy 1 hoďmu pred zacátkem prvního p'reAbtaverir.

1, 2.
ůt-st

Ruby Cairo USA,č.t.O
Bassie Faro (Andie McDoweloová) je krásná žena, mili4jící inanželka a matka tří dětí. Po zprávě o smrti
manžela se vydá na cestu do Mexika pochovat jeho ostatky. Tain ji čeká velké překvapení - její manžel
vedl dvojí život. Cesta po stopách inanželova ta?jeinství se postupně měiií v nebezpečné dobrodružství.

Režie: Graeme Clifford. Vstupm: 21,- 23,-

4, 6.
pá - ne

Vycházející slunce USA,č.t.Q
Sean Connery a Wesley Snipes vyšetřují rituálni sadistickou vraždu, její?ž kmvé stopy směřují do
vysokých japonských a americkýclí obclíodních a politickýchknihů.

Režie: Philip Kaufman. Vstupné 23,- 25,-

JEN Y 17,1 5 HODIN!
21.-23. Aladin USA, č.v.*
po - st

Reffie: John Musker, Ron Clemente.

Báječné dobrodružství s létajícím kobercem a džinem, který má smysl pro humor. Jeden z nejúspěš-
nějších animovaných filmů z produkce studia Walta Disneye.

Vstupné 19,- 21,-

JEN Y 1 9,45 HODIN!
21.-23. Bouřlivé výšiny V.B. č.v.[]

Velkým láskám nebývá osud příznivě nakloněn. Emily Brontěová dokáže takové přítx:hy skvělepo - st

vyprávět a filmaři je pravidelně přepisují na filmové plátno. V příběhu Cathy a Heathcliffa nalézají stále
fivé, silné a věčné emoce - lásku, zradu, nenávist i pomstu.

ReMe: Peter Kosninsky.

25.-27.
pá - M

Vstupné 21,- 23,-

Uprchlík USA, č.t.Q
Obžalovaný z vraždy své ženy prchá po stopách skutečného Ýraha. V jediném okaínHku ztratil chirurg dr.
Kimble celý svůj předchozí život a stal se štvancein bez domova, budoucnosti a naděje. Hrají: Harrison
Ford, Tommy Lee Jones, Jeroen Krabbe ...

Režie: Andrew Davis. Vstupné 21,- 23,-

28.-30.
po-st

Návrat bažantů Francie, č.v.*
Populární "Les Charlots" ve třetím pokračování (Ba»nti a Bažanti jdou do boje) francouzské komediální
série zase jdou do boje a ke zděšení všech spřátelených "nepřátelských" armád, vítězí.

Režie: Michael Vocoret. Vstupné 21,- 23,-

FILMOYÝ KLUB - jen v 19y45 hod.
31. Bonie & Clyde USA, r. 1969
čt Režie Dennis Hopper

Průkaz FK ?ze stále ještě zakoupit v pokladně kina nebo v kanceláři KaSS, kde rákáte i daUt mfomace.

Il
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7, 9.
po - sí

Super Mario Bros. USA,č.t.g
Před 65 miliony let vytvořil ineteorit paralelní svět - Dinohattan. Do něho vstupují bratři Mario (Bob
Hoskins) a Luigi (John Leguizaino), aby poinolíli i'nladé priiícezně a zároveň udělali pořádek s ještěřím
králem Koopem (Dennis mopper) a jebo Gooi'nba - obludaini. Filin je plný speciálníchvizuálních
efektů, které připoinína.jí starší, velini úspěšné americké filiny Hvězdné války nebo Batínan.

Režie: Rocky Morton, Annabel Jai'ikel. Vstupru: 21,- 23,-

O mládeži do 15ti let nepřístupno č.v. česká verze
Q mládeffi do 12ti let nepřístupno č.t. české titulky

ŠU širokoúhlý film* mládeži přístupno

l

Andělské oči ČRCI
Josef Abrhám, Pavel Kříž, Viktor Preiss a Pavel Zedníček. Hádejte, kdo z nich má andělské ocň'! Literární
předlohou filinu o nevinných podvodnicích, podvodnýclí láskácb a láskyplných nadějích byla novela
Bohumila Hrabala Babinini di Praga 1947, doplněná motivy z povídek vydanýchknižněvPerličkách
na dně a Pábitelích.

Režie: Dušan Klein.

11.-13.
pá - ne

Vstupné 21,-23,-

Čas pomsty USA, č.v.Q
Dvojnásobný zločinec, vrah a únosce Santee ?je iia divokéin útěku iioční kalifornskou pouští. Netuší, že jeho
dočasné rukojmí je policistka, které tahle zkušenost připadá docela zajímavá ... Hrají: Dolph Lundgren,
George Segal, Kristian Alfonso.

Režie: Vic Armstrong.

14.-16.
po-st

Vstupné 25,-27,-

Beethoven II USA, č.v.*
Bernardýn Beethoven se zamiloval a jeho láska iiezůstala bez následků. Rodina Newtonova se rozrostla
ještě o c'ýri štěňata. Nad lidské síly není aiii tak sehnat obrovské množství jídla, ale spíše udržet
-neposednou čtveřici pohroinadě. Ale i když se každou chvíli scbyluje k nějaké bouřce, nakonec láska
zvÍtěZÍ.

Režie: Rod Daniel.

18.-20.
pá - ne

Vstupné 21,- 23,-

Il

Il
l:

l

20 21

I Uvmjarí juto v xovím oblíčtxí! '
ri--- J OSAN KA o---i-

pi<ipr«vik vílký výbčn íviódrvíl-io oblíčírví
zq púijaítlm CENY.

Po-pA 8- 12A 15,50- 17,50
50 8,12
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Správná odpověd' z mipulého čísla zněla: Jean Jacques Rousseau a vítězkou se stala Stanislava Lacková,švermova 694, Kralupy I. Biahopřejeme a očekáváme výl'ierkyni-v-kancelářia KaSS", kde 'si"vyzvedene'vý'hm ":dvě
volné vstupenky na pořad dle vlastního výběm.

Pozvánl«a do klubu *BÁRA*

každý ětvrlek - od 16 do 18 hodin na "ČAJ O PÁTÉ",
bez vstupného i pro iiečleiiy !

Th SENIOR klub (v %lubu ÍlÁRí'0, yás zve:

1 2 3 4 S b-1 8 9 .1011 12 131415ml7

a i, ='-==tl* ,

D

I

F.

H - % "' Ůl" s ,Ť'!<','* t" í- ?M N' ::' t' "" #

VODOROVNĚ: A. Přítók Moravy; skoro (slovensky); pohodlná žídle (slovensky). - B. j. ta-
jenka. - C. Obyvatel Polynésíe; rostlina laskavec; články. - D, Cyklohexanon; ohyb trupu; odtud(knižně); český básrík. - -E. Zkratka Pražského kulturnÍho střediska; topivo; SPZ Nácho4a; druh
elementární částice; pysky. - F. Obec v okrese Přerov; latinsky ,,pták"; jíhoamerický hlodavec;
citoslovce skoku. - G. Zabíjačkové pochoutky; balkánské smrky; ozývat se jako ovce. - H. 2, ta-
jenka.-1. Druh lamy; české město; kytovec.SVISLE: 1. Malá osa (síovensky); obílníny. - 1. Plátěné přístřeší; steprí tráva; - 3. Náš bývalýsprintér; spojení trárnů. Q 4, Sarmat; svršek povozu. = S. Náš grafik (Karel); kujné nerosty; označém
našich letaclel. Q 6. Pokojová květina; dívčí jméno. - 7. Náš knihvazačský podmk; útočná akce v šer-mu. - & Cizí mužské jméno; dcera Tantalova.7- 9. špariělsky ,,moře"; 'opět; klan.-10. Starořeckámu- 'aaa 8- (-íZl mu;!Ské lmeno; acera lantalOVa7- 'I- bparie. ISk7 íímOre-: Ope€: klan- '? IU- :?arorecxapopohřebrí oběť; znaménko na tváři. - jl. Okapová rourz (oblastně); gnu. - 12. Hmyzožravec(knižně)i kyan. - Ii Solmizační slabika; starořecká filozofická škola; SPZ Blanska. - 14. Podníkv NovéÍ'n Městě nad Metují; německy ,,pán".-15. Bývalý název Thajska; část košile.-116. Pohybo-
vat se vzduchem; druh antilopy.-17. Druh účesů; část nábytku.

Pornůcki: F. Rakov. - S. Vik. - 7. Vmyk. - 8. Evan. - 9. Mar.

Vydává MIJ, KaSS v Kralupech nad Vltavou. Náklad 2.200 kusů.
Sídlo redakce KaS3, nám. J. Seíferta 706, Kralupy nad Vltavou,Povolen-o-OÚ M:ěÍÍri'řk pod 'č5.a 320'61 ;88;-.'
Zodpovědná redaktorka Věra Pavlů, grafická úprava Mgr. Pavel Rotter.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady Zpravodaje.
Změna programu KaSS, Klubu Pohoda a kina Vltava vyhrazena.
Sazba Expres Print, SokOlská ulice 139, Kralupy nad VÍtavou.
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PŘJPRAVUJE: "SOUBĚH" - dva kroužky ve stejiiém čase
v dětském klubu Barui'ika = pro děti

s: klubu Seiiior - pro inaiiiinky
předběžné přililášky, již iiyiií

CHYSTÁ: p o n d ě l k y v klubu Seiiior - cXož,j:- coz jsou 4 qkly:

vždy od 16 od 18 liodin !

KŘESLO PRO 11051";l - kde budou líovořií zásíupci ríizných
institucí na téina: "Já a iné město"

CESTOU NECESTOU - vzpoiníiiaiií iia cestování, ířeba i nad
vašiiiíi diapozitiiay

VAŘÍME, či se aspoň snažíi'ůé - ZDRAVĚ, CHUTNĚ A LE W
ZD?1,l, 1I,,,, isl,Álu Yed::7:ál?S:ral:Vo9tll);:Sorc1i:71?nlíl1!«ómisí- debaty s odboriffky o předcliázeni

Informace případně přilílášky:
každé pondělí a čti'ilek
každé úterý a čtvrtek

od 18 do 19 hůdin
od 9 do 11 bodin

mDĚTSKÝ KLUB BARUNLt (v klubi7 Bára), spoiizorovaiiý
mŇátlp5 rv4 lá - ?g 1 -* 'mládež od 14 - 18 let.

Českou spořitelnou Kralupy otevřel R-kroužek pro
Slejně jako Tuláci-H P]'0 6 - l 41elé je lento kroužek pro zdrasré i s liaiidycapem, s rodjči, samosíatně.Oba kroužky pak připravují o hlavních prázdninácb týdexiní pobyty ve staiiovéin táboře Trosečník 94. Přihlášky již nyní.Dáleořioravuievkrrnížkíía'rííiúrí-í-ínvút:í,,..,,.-...-u-=xzíííx=-=== = 'Dále připravuje v kroužku Tuláci-H "Velikonoce v podliijří". Přililášky i pro nečleny (příp. i rodiče) již iiyní.

b»fmrmau: tel.

ffitav jaderného výzkumu Řež, a.s.
pfljme

do oddělení ukládání Odpadů praeovmky výíumu a vývoje
zamňní'. strolní InÍnýr - konitruktér-

chamik - analytik
geochemlk

h%íocbamlkWadawky: Vš ímlíilání, znaloat AJ, pníae na PC, 6 lat prme.'U"l'71 'U?51i jNgílnklma:';a1-NQae9bam'milnera,""CSgc.,l'alinrka'3' &1'OI,"ilng.pÍa81onaa Konopmov4 CS@@,Ilnka 361 9, -240Í,o"36ml."
Cena: 3,-Kč

B Á R A - kluby i sociáhiícli služeb, šafaříkova 358, Kralupy
Telefon 227 82.


