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a manzelu Lnémckovych. oslavuje lílu Lnéníckových. oslavuje letos

10 let založení firmy. Touto cestou dekujeme S9
všem vérným zákazníkům za pffzeň. kterou mnám v minulých letech vénovali Při této
přiležitosti pro Vás na první dubno% týden
připravujeme rhná milá překvapeni

nad Vltavou.
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l Zahradnict«lí
Petr lelínek, Uettrusy

0205/78 10 19, 0603/538750
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Vítězná 2958, 272 04 KLADNO 4

?
L?UPY

Telefon: 0312/634495,

Fax: 031 2/634341 m
7

F uzávěrka b%znového Zpravodaje je 15. března.

7?pravodal íněsí? m? Kralupy r+ad ?ou Vydaíía Měll Ka$S v Krakípech nad Vltavou +C(} 363674 hbííklai2 ů50 kusu Pevokírío pť č í. MK CR E 16704
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Měmíčmk města Kralupy nad Vltavou C«»a !S. - ?

Upozornění
Městské zastupitelstvo v Kralupech nad Vltavou

dne 14. února 2001 stanovilo tato závazná krité-
ria pro členství v bytovém družstvu "Na Hrádku",
jehož zakládajícími členy je město Kralupy nad
Vltavou a Městský bytový podnik v Kralupech nad
Vltavou'

1. V termínu od 1.3. 2001 do 23.4.2001 bude
přijímat sl. Kratochvílová závazné přihlášky za
člena BD a to každé pondělí a středu od 12.45 do
17.00 hodin v budově Městského úřadu v Kra-
Iupech nad Vltavou.

2. Součástí přihlášky bude zaplacení základního
členského vkladu ve výši 1 .ooo,- Kč a zápisného
ve výši 2.500,- Kč.

3. Každý uchazeč je povinen nejpozději do 5
dni:i od podání závazné přihlášky složit min. 30%
členského podílu, který je závislý na velikosti po-
žadovaného bytu, na účet města.

I? ?

l T4M
1

j
l

p

#]
1
l I

í
"W

a 1

k

r pj
L<

» €
J

Q 'a p

j
r

k
r

r

P'
í
[a«

I l
?

27. března 2001 v 19,30 hodin vystoupí v Kulturním a společenském stře-
dísku Vltava v Kralupech nad Vltavou. Srdečně zveme na je}ich koncert.
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Starosti starosty
Patří jiŽ Kralupy n.Vlt. k "vyspělejáÍm" evropským městům?

Naše město (společně s vět-
šinou obcí a mě'st v ČR) se v
mnohých oblastech (životní
prostředí, zeleň, sporíovní a
kulturní zařízení, obchodní sít',
většina místních komunikací
apod.) dostává od r. 1989 "kri:i?
ček po kri:ičku" na úroveň měst
vyspělejŠÍch zemí Evropy.

Co nás však stále více vzda-
Iuje od úrovně života a pro?
středí civilizovaného světa 21
století je myšlení a chování
části (nevím, jak velké) našich
obČanŮ.

Pohled na okolí odpadových
nádob v sídlištích, smetiště a
černé skládky v přírodě, úmy-
slně zničené dopr. značky, zni-
čená dětská a sportovní hřiště
apod., nenechá slušného C.I0-
věka Ihostejným. Mysím, že
těch slušných je většina, ale
někdy z malé informovanosti
někteří z nich "přispějí" k ne-
pořádku a finančním ztrátám
ostatních. Uvedu příklad ze
svého bydliště a nejbližšího
okolí: privatizovaný dům čp.
1075 na sídlišti Cukrovar pro-
střednictvím MěBP si platí u
TSM svoz odpadu a má svou
sběrnou nádobu řádně ozna-
čenou celoroční známkou, s
popisným číslem 1075. Ve stá-
vající kóji je ještě sběrná ná?
doba pro čp. 1076. Tato kóje je
neustále plná povalujících se

odpadků a sběrné nádoby jsou
(i při svozu 2x týdně) přepl
něné; vedlejší kóje bývá větši
nou čistá a sběrné nádoby
pol?
Čp.

loprázdné. Jaká je příčina?
. 1074 (kde je mnohem

větší počet bytů neŽ v čp.
1075-6) má svoji?sběrnou ná-
dobu jinde (poblíž penzionu),
ale ke zmiňované kóji to mají
asi o 10 m blíže. Myslím, že
obdobných příkladů v našich
sídlištích ie více. Někde situaci
řeší zámky na sběrnou ná-
dobu. Ve starém Lobečku je
jedna vtipná tabulka: "Choďte
S. se svým psem před svŮj
dům!" Pro nás všechny by
mělo platit: "Svůj komunální
odpad sypu pouze do svých
sběrných nádob." Každý í.iklid,
svoz, poplatek za skládky musí
někdo platit. Jak se bude řešit
opakující se "nepořádek" v po?
pisované kóji? MěBP objedná
u TSM mimořádný úklid a za-
platí jej za obyvatele z čp.l074
obyvatelé čp. 1075-6. Proto
není nic neslušného (naopak
je to velmi nutné) hnát "cizí sy-
pače" (také i všechny "hra?
bače") od "svých" sběmých
nádob lidově řečeno "syiň-
ským krokem". Tímto "krokem"
je-třeba okaínžitě hnát od
svých sběrných nádob své
spoluobčany, kteří ved!e nich
chtějí umístit vysloužilý zá-

chod, televizi, ledničku, náby-
tek apod. BránÍte své vlastní i
společné peníze a "nahlášení"
provinilce není nic nemorál:
ního. Každý z občanů by měl
vědět, že pro likvidaci tohoto
odpadu existují bezplatné
služby sběrného dvora v TSM
a dvanáct stanovišť pro mo-
bilní svoz odpadu, kde se v in
tervalu 2 měsíců vystřídá pět
druhů tohoto odpadu: a) ze-
lezo, b) rozměrný odpad z do-
mácnosti, c) stavební sul d)
pneu, lednice, televíze, aku,
el. přístroje, e) bio odpad

Město ze spoleČných pro-
středků všech občanů platí ne-

malé peníze na úklid a likvidaci
odpadu a určitě uznáte, 'ze pan
XY si musí svoji vysloužilou
Iednici odvézt na patřičné
místo ve svém autě na své ná-
klady (popř. si vypi:ijčit třeba
trakai).

K tomuto článku se také
vztahuií informace z MěBP
(str. 2) a oznámení MěÚ (str. 3).
Pokud chcete svému městu
pomoci a zároveň chránit své
finance, dodržujte prosím
di:isledně vyhlášku města
č. 3/2000 a vyžadujte její pl
nění na všech spoluobčanech

Mgr. Pavel Rynt,
starosta města

Omluva

Vážení čtenáři,
chtěli bychom se Vám omlu?

vit, .,že v .minulém «jsle Zpra-
vodaje jsme v článku o
rekonstrukci kinosálu nedo?
patřením opomněli zmínit i ne?
malou zásluhu Města Kralupy
nad Vltavou. Dodatečně bý-
chom tedy rádi poděkovali
panu starostovi Mgr. Pavlu
Ryntovi, městské radě a měst-
skému zastupitelstvu za jejich
podporu a pochopení vyjá?
dřené při rekonstrukci kÍna
Také bychom chtěli zmínit, ze
jeiich přÍzni a vstřÍcnosti se tě-

šíme již dlouhou dobu a tato
akce nebyla výjimkou.
Důkazem toho ostatně je i
dnešní tvář Kulturního a spo-
Iečenského střediska, která
jak určitě dobře víte, se mění v
posledních letech doslova
před očima. Doufáme, ze i do
budoucna bude pokračovat
tato plodná spolupráce s měs?
tem.

Na závěr mi dovolte Vás po-
zvat na některý ze sr'ímkŮ z
naší Široké nabídky.

Marcela VodruŠková
ředitelka KaSS
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Rektamníaqentura
' ŤV filue«e Hte

Přemyslova 1051 (sídl. Hi:irka)
Kralupy nad Vltavou

l

přijme ihned na VPP
OBCHODNÍ

R!PR!ZENTANTY/-KY

i pro region Kralupy n. Vlt. a okolí

l
lPožadujeme:

> příjemný vzhled

> reprezentativní vystupování
> schopnost vyjadřování
Informace osobně na adrese studia.

LENKA SLABÁ '
autorský sperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503
tel= 0905 7910 44 0793 '-90 479

příjem a výdel zakázek - úterý a čtvrtek - 15.30 - 18.00 hod.
Ilimis  ii i iwa

flSPEKTr-írví s.r.o.
účETNí A o,xovA KANCELÁŘ

Poskytujeme svým klientům následujfcf služby:
-'vedení jednoduchého, podvojného a mzdového účetnictví

(i za celý rok )
- zpracování všech typů da'ňov ach řiznání
- zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojištění
- rekonstrukce a revize účetnictví
- likvidace a konkursy obchodních společností
Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v naší

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

Těšfme se na naši spolupráci.

mgr. Martin STEPÁN
DANOVÝ PORÁDCE

,l JAROSLAVA HAJTUNOVA,i
ÚČetnictvÍ

nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vlt.
Tel./fax.: 0205/727 487, mobil: 0607/585 186

Účetní kancelář Vám nabízí:

6 jednoduché a podvojné účetnictví, mzdy
6 daňová přiznání, poradenství, účetní revize
6 účetnictví pro vlastníky bytových jednotek -
6 založení nového účetnictví, účetní dohled
6 vedení účetnictví na dálku
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Informace z MěBP
10. Dodavatel je oprávněn

pozastavit své plnění této
smlouvy, pokud bude objedna-
tel porušovat své povinnosti,
které jsou ustanoveny touto
smlouvou.

Povinnosti objednatele:
1 . Objednatel bude informo-

vat fyzické osoby, které zastu
puje, že jsou povinny
respektovat ustanovení obecně
závazné vyhlášky města
Kralup nad V?ltavou č. 3/2000 o
sběru, svozu, třídění, využívání
a zneškodňování komunálního
odpadu a o poplatku za komu-
náíní odpad vznikající na území
města Kralupy nad Vltavou a to
zejména:

Á. Ukládat odpad do typizo?
vaných nádob.

B-. Do sběrných nádob na ko-
munální odpad neukládat:

a) nebezpečný odpad
b5 stavební suť a jiný odpad,

zeminu a kamení
c) objemný odpad, pružiny.

ne6o jiný odpad měnící svůj
tvar, zejména větve a vánoční
stromky

d) uhynulá zvířata a jejich části
e) horký popel
f) tekuté odpady
C. Odpad ve sběrných nádo-

bách neudupávat, nezhutňovat
a nezapalovat.

2. Zajistit přistaverÍ sběrných
nádob v den svozu ve stano-
yeném čase na dohodnuté
sběmé stanoviště a po vy?
prázdnění je co nejdříve vrátit
na stálé stanoviště.

3. Zakoupit nebo si pronaj-
mout za úhradu k užívání typi-
zované sběrné nádoby určené
dodavatelem, a to v dostateč-
ném mnoŽství.

4. Zajistit vlastrími silami
nebo si objednat za úhradu
úklid na stanovištích sběrných
nádob a jejich okolí.

Poznámka: Domy spravo?
vané MBP mají sběrné nádoby
označené celoroČní známkou
s číslem popisným. Prosíme o
dodržování tohoto uspořádání.

Stanoviště sběrných nádob
je místo osazené sběrnými ná-
adobami, určenými ke sběru
zejména směsného komunál
ního odpadu

Nejbližší okolí sběrných ná-
dob je prostor vytýčeriý polo-
měrem '3 m od sběmých nebo
sběrné nádoby.

Jaroslava Koukolíčková
ředitelka MBP

Kralupy nad Vltavou

Mžení klienti, na základě
Vylášky č. 3/2000 o systému
sbiru, svozu, třídění, využívání
a aeškodňování komunálního
od?adu a o poplatku za komu-
náÍíí odpad vznikající na území
meta Kralupy nad Vltavou,
sclválenou zastupitelstvem
mě;ta, byla uzavřena nová
smouva meZi správcem p0-
»laku: městem Kralupy nad
/Ihvou a plátcem poplatku:

Městským bytovým podnikem v
Krdupech nad Vltavou.

Fro Vaši informaci vyjímám
podstatné údaje

Fovinnosti dodavatele (tech?
nické služby):

1. Provádět svoji činnost v
socladu s právními předpisy.

2 ZajistÍt odstranení případ
ného znečištění, ke kterému
dojde při vyprazdňování sběr?
ných nádob.

3. Zajistit prostřednictvím
osádky svozového vozidla po
proveáení vyprázdnění sběr?
ných nádob jejich opětovné při-
stavení na místo dohodnutého
stanoviště

4. Zajistit Šetrné zacházení
se sběrnými nádobami při ma?
nipulaci

'5. Pokud některý den stano?
vený pro odvoz komunálního
odpadu připadne na den pra-
covního klÍdu, či na státem
uznaný svátek, pak bude od?
voz proveden zpravidla první
pracovní den po tomto dnu.

6. Pokud na jeden týden při-
padnou dva dny svátku, bude
;»roveden odvoz jako v normál
ním pracovním týdnu.

7.aSběrné nádoby musí být
ve stanovený den odvozu vy?
prázdněny vždy, pokud je to
technicky možné, tj. pokud jsou
přístupné bez rizika vzniku ne-
íbezpečí pro personál a vozidla
dle Ťádu'bezpečnosti práce.

8. Sběmé'nádoby musí být
vyprázdněny úplně. Poruší-li
oÍbjednatel povinnosti stano?
vené v ustanovení čl. V.1 . (po-
vinnosti objednatele) a dále v
případě, k'dyž obsah nádob
:znemožňuje- technicky jejich
vyprázdně-ní (např. odpad je
zaamrzlý nebo nepřiměřeně
zhuštěn), je dodavatel opráv-
něn nechat příslušné nádoby
nevyprázdněné.

9.- Nemůže-li být odvoz odpa-
dů ze závažných důvodů pro-
veden ve sjednaném termínu,
je dodavate-l povinen odvoz za?
Íistit v náhradním termínu, a to

i

Přehled služeb lékáren v Kraliipech n. Vlt.
Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádraží, ulice Žižkova.tel.-Ž-. 25197,a-od-7.30 do 12.00 hod., od 12.00 do 18.00 hodzyonÍti-;el.a 'čísraÍ Lékárna - Nerudova ul. 727375, 25184,
Lékmarna' PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy
781110.
4.3'.'-LékárnaVeltrusy 8.00-12.0013.00-18.00hodin

ll'.3'.LéÍJárnaLobeček 8.00-i2.0013.00-18.00hodín
18'.3-. Léká:na U nádraží 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
25'.3'. LéÍ:árnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.00hodin
;:4.'LéWár;aVelt;usy 8.00-12.0013.00-18.00hodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Páteční žurnální služby praktických lékařů
Dosažitelnost praktického lékaře (žumální sluzby) během páteč?
ních odpoledních ordinací od 13.00 do 17.00 hod.
DATUM

2. 3.

9. 3.

16.3.
23. 3.
30.3.

6. 4.

LÉKAŘ
MUDr. Hájková
MUDr. Herber
MUDr. Hettychová
MUDr. Homolová
MUDr. Horák
MUDr. Mikušová

ORDINACE
Veltrusy
Nerudova 686
Vrchlického ul.
ZS AREO
LobeČek
KAUČUK

TELEFON
81156
721771
726160
722401
726221
71 8al6

(,BritaS

Farrií šatník 2001 :
pouŽité oděvy za symbolickou cenu.
ÍDne 28.3. od 13.00 do 16.00 hodín
ve 2. patře nákupního střediska ,,Máj"
Kralupy nad Vltavou.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje,-termíny stánkových trhŮ v Lobečku na měsíc

BREZEN 2001
7. 3. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)
21. 3. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)

ffi

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

PsuúM.
stanovíště 1- Lobeček - tenisové

14.00- 14.50 hodinkLlftý
stanovíště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 1 5.00 - 15.50 hodin

k -
stanovíště 3 - Lobeček - pted ZS
Třebízského 14.00-14.50hodin
stanovissM 4 - Zátiší (Rbichova)

15.00 - 15.50 hodin
stanoviště 6 - Hostibejk

16.00 - 16.50 hodin
?
stanovíMě 7 - u gymnázía

14.00 - 14.50 hodin

stanovíště 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hodin

Č;?
stanoviště 9 - Lidové nám.

1 4.00 - 14.50 hodin
stanoviště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 15.50 hodin
gň!aL
stanoviště 11- Minice - poMrní
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

Březen
1 .-týden (5. - 9.3.) bio odpad
3. týden (19. - 23.3.) rozměrný
odpad z domácností

4 131
Policie České republiky Městská policie hlásí

peČovatelské služby neotevírá
starší paní, které přivezl oběd.
Na místo se dostavila hlídka
MP, která dle § 16/'I Zák.
553/1991 Sb. vylezla po hro-
mosvodu do 1. patra, kde si
otevřela okno a v bytě nalezla
obyvatelku bytu v bezvědomí.
Následně byla přivolána RZP.
která uvedenou ženu převezla
do nemocnice. Byt byl zajištěn
hlídkou MP.

vnikl do vinárny Alchymista,
kde z barů odcizil tabákové vý-
robky v hodnotě 28 000,- Kč,
hotovost v hodnotě 12 000.
Kč a na poškození objektu
vznikla škoda 5 000,- Kč.

Na kamerovém monitorova?
cím systému zaznamenala
operátorka dne 6.1.2001 ve
23.20 hodin v ul. Nádražní tři
podezřelé osoby u novinového
stánku. Jeden z nich přišel ke
dveřím stánku a začal je páČit.
Na místo byla ihned vyslána
hlídka MP, která zajistila
všechny tři podezřelé. Věc
byla př-edánaa P ČR. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že dvě
osoby jsou celostátně hledané.

Pohlavní zneužívání
Dne 6.2.2001 bylo na zákla?

dě šetření pracovníků krimi-
nální služby sděleno obvinění
40letému muži z mělnicka pro
trestný čin pohlavního zne-
užívání dle § 242/1,2 t.z. a
ohrožování mravrí výchovy
mládeže dle § 21 7/al t.z., neboť
v době od začátku roku 1991
do roku 1998 opakovaně v ně-
kolika případech pohlavně
zneužíval svoji nevlastní dceru
(od jejích 10 let). Dívku osa?
hával a požadoval na ní orální
sex. Vyšetřování je vedeno na
svobodě.

Sebevražda
Dne 8.2.2001 v 10.30 hodin

byl oznámen na lince 158 ná-
Iez 661etého muže v obci
Skuhrov. Muž spáchal sebe-
vraždu oběšením. Pohřešo?
vání tohoto muže bylo policii
oznámeno několik dní před
jeho nalezením. Na místě pro-
vedla hlídka ohledání, lékař
konstatoval smrt udušením v
následku oběšení, cizí zavi-
nění bylo vyloučeno.

Dne 17.1.2001 ve 3.30 na
kamerovém monitorovacím
systému uviděla operátorka
podezřelého muže u osobního
vozidla na parkovišti MěÚ
Kralupy nad Vlt. Hlídka MP ih-
ned vyjela na místo, muž mezi-
tím nastoupil do vozidla, které
přijelo k MěÚ. Hlídka MP ve
spolupráci s operátorkou ka-
merového systému, která vo?
zidlo neustále sledovala, tento
vůz zadrže!a. Byla provedena
kontrola vozidla, u kterého se
podezřelý muž pohyboval a
hlídka zde nalezla rozbité zad
ní okno. Pachatelé i s obrazo-
vou nahrávkou jejich činnosti
byli předáni Policii k dalšímu
ŠetřenÍ.

Dne 9.1.2001 v 9.05 hodin
hlídka MP při pěší pochůzce
p'fes most T.G.M objevila v řece
Vltavě velkou olejovou skvrnu.
Na místo byli ihned přivoláni
hasiči města, kteřÍ do řeky in-
stalovali nornou stěnu určenou
k zabránění rozšíření skvrny.
Strážníci MP ve spolupráci s
hasiči zjišťovali odkud skvrna
vychází a zjistili, že vytéká z od-
padního potrubí za pilou v ulici
F?ybova. Věc byla předána
P-ČR k dalšímu šetření.

Útěk chovance DVÚ
Dne 8.11 .2000 byl nahlášen

útěk 141etého chovance DVÚ
Liběchov. Jmenovaný byl dne
5.2.2001 zadržen orgány MO
Praha - Smíchov při majetkové
trestné činnosti, kterou budou
policisté Prahy 5 dále zpraco-
vávat. Mlacík ještě se dvěma
přáteli odcizil na staveništi
dřevěný materiál, hliníkové
plechy a trubky, které chtěli
společně odevzdat do sběr?
ných surovin. Při odvozu ma-
teriálu na dvoukolovém vozíku
byli zadrženi hlídkou. Chova?
nec byl odevzdán zpět do
DVÚ LiběChOv.

Sdělení obvinění
341etá žena z Mělníka uza?

vřela smlouvu o finančrím pro-
nájmu barevného televizoru
který následně předala třetí
osobě za úplatu. Smlouvu
uzavřela v prodejně elektro v
Mělníku. Jmenované bylo sdě-
Ieno obvinění pro uvedený
trestný čin. Stíhání je vedeno
na svobodě. Způsobená ško-
da činí 10 000,- Kč

Na kamerovém monitorova?
cím systérnu zaznamenala
operátorka dne 12.1.2001 ve
23.45 hodin na Seifertově ná?
městí, že po střeše budovy
KaSS běhají dvě osoby a lezou
okny do sálu. Hlídka MP ihned
vyjela na místo. Na tuto sku
tečnost upozornila pořadatele
probíhajícího plesu, který neu?
kázněné hosty vykázal

Na kamerovém monitoro?
vacÍm systému zaznamenala
operátorka, dne 29.1.2001 ve
14.43 hodin na Palackého ná
městí, celý průběh dopravní
nehody dvou osobních vozi
del. Jeden z účastníků nehody
ujel. Přivolaná Dopravní policíe
Mělrík si převzala obrazovou
nahrávku nehody, včetně vf
tečníka, který z místa činu ujel.

Náhlé úmrtí
Dne 8.2.20Cll bylo nalezeno

tělo 561etého muže v jeho
domě v obci Vojkovice. Jedná
se o dům s rozbitými okny a
vstuprími dveřmi. K poškození
došlo v dřívější době. Lékař
konstatoval náhlé úmítí z do
sud nezjištěných příčin. Případ
šetří OOP Kralupy nad Vlt.

Vloupání do vínárny
Neznámý pachatel vypáče-

ním kovových žaluzií na sklep?
ním okénku ve směru od trafiky
v ul. 28. října v Neratovicích
vnikl do strojovny v technickém
suterénu obchodního Centra
Domino. Násilným způsobem

Dne 15.1 .2001 v 17.03 hodin
přijala MP žádost občanky o
okamžitý výjezd hlídky do ul
Přemyslova, kde oznamova?
telka slyší z vedlejšího bytu
střelbu. Hlídka MP vyjela ihned
na místo a zjistila, že se jed?
nalo opravdu o střelbu z ply-
nové pistole. Záhy vyjela na
místo 'P ČR, která-si V;ěC pře-
vzala k dalšímu šetření.

Oznámení MěÚ Na kamerovém monitorova?
cím systému zaznamenala
operátorka dne 7.2.2001 ve
3.57 hodin v ul. Hennigsdorf?
ská pohyb podezřelého muže
u osobního vozidla. Muž při
stoupil k zadnímu okénku a ne-
známým předmětem ho rozbil
Na místo byla vyslána hlídka
MP, která podezřelého muže
zadržela do příjezdu P ČR.

zeny vyhláškou města Kralup
nad Vltavou č. 3/2000. Vy-
hláška je k dispozici u každého
správce objektu nebo přímo na
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Městský i.iřad Kralupy nad
Vltavou, odbor realizace inves
tic a životního prostředí vyzývá
občany bydlící v bytech ve
správě MBP, bytového druŽ?
stva a ostatních subjektů spra-
vující byty fyzických osob, aby
svi:ij komunální odpad usklad?
ňovali do sběrných nádob,
které jsou označené celoroční
známkou s označenÍm jejich
čÍsla popisného. Ve vlastním
zájmu dodržujte uvedené
uspořádání.

Pokud sběrná nádoba znám-
kou označená není, požádejte
okarnžitě svého správce o jejÍ
vylepení. Povinnosti objedna-
tele i dodavatele jsou vyme-

Dne 16.1.2001 v 11 .50 hodin
byla přijata žádost pečovatel-
ské služby o prověření bytu na
sídl. Hůrka, kde zaměstnanci

Městský úřad Kralupy n. Vlt.
odbor realizace investic a

životniho prostředí

Výzva občanům města
Něco vás pálí, něco se vám nelítí, nejste spo-

kojeni, anebo naopak se vám neco líbí a jste
spokojeni?

Dejte nám to vědět. Podělte se s námi.
Náměty, názory, kritiku a í ostatní uveře)níme
ve Zpravodaji.

Redakčnj' rada a redaktorka Zpravodaje

Adresa: Redakce Zpravodaie
KaSS Vltava
nám. J. Setferta 706
278 0l Kralupy na Vlt.
tel.: 727 827, fax.: 23 664
e-matl: kaas.kralupy@worldonline-cz

l:

í
Il

l
Ill

«
í

il

Il

Il

l

il
:l 'l
l'l

i
l

Il

Il
l

l
ii

il

l

l
l

il
::

lil
IÝ
Il:
ili

j
l

ill

Il

=.-:- í==== Veřejné zasedání Městského zastupitelstva
W v Kralupech nad Vltavou se koná:W ,'i,. ,  ='

4-

28. března 2001 (od 15.00 hodin)ye velké zasedacÍ síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.
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Společenská rubrika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v březnu
200;'-významných životních jubileí. Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti.

Růžena Setzerová, V olších 894/I.
Františka Zatylnyjová, Hálkova 86
František Charvát, Karsova 289/Il.
Josef Říha, U cukrovaru 11 71/I.
Boh-umÍl VÁvra, Karsova 403/Il. 'L ' - :
Vlasta Košťálová, V zátiší 1 007/l
Věra Kučerová, Pod špičákem 67/V.
Blahomír Šesták, Hostivítova 230/1.

(Jména jubHantů jsou zveřejněna s jefich souhlasem.)

95 let
92 let
91 let

85 let
80 let

Český červený kříž
Hotel PANORAMA PARK s

vlastním parkem s nádhernou
mediteránskou zelení je umís-
těn v klidném prostředí s pře-
krásným výhledem na město,
mořský záliv a pláž. K dispo-
zici je venkovní bazén (lehátka
zdařma). Hotel je znám svojí
výbornou kuchyní v dostateč?
nÁm množství a kvalitě

Nachází se v letovisku Sant
Feliu de Guixols na španěl-
ském pobřeží Costa Brava.

A práVě zde bude konat
Český červený kříž Mělník
od 8-. do 17. června 2001
ozdravný pobyt. Je určen dě
tem od 6 do 15 let (event. do
17 let) trpícími opakovaným
onemocněním horních cest dý?
chacích, dále astrna brochiále,
alergie, psoriásis, exma atop
apod

Doprava do tohoto letoviska
bude zajištěna autobusem
typu lux. V ceně pobytu je za
jÍŠtěn balíČek na zpáteČní ce-
-stu, pojištění léčebných výloh
v zahr'aničí, ubytování, plná
penze, náklady na doprovod

lékaře, zdravotní sestry a dal
ších vedoucích, služby dele-
gáta.

Plná cena poukazu je
s.ggo,- Kč. Každoročně bývá
na tyto ozdravné pobyty
schválená dotace. Předpo?
kládáme ji i pro rok 2001 a po
získání dotace by cena neměla
přesáhnout 6.600,- Kč.

Pro uplatnění nároku na
slevu je třeba předložit potvr-
zení lékaře - alergologa. Je
možné dokoupit na místě fa?
kultativní zájezdy, dle zájmu
dětí a uspořádat výlet lodí po
pobřeží, výlet autobusem do
Barcelony, nebo do aqua-
parku

(Orientační ceny výletů jsou
od' 200,- do 900,- Kč a pří-
padné vstupné).

V době od 28. července do
11 . srpna 2001 chystáme ještě
ozdravný pobyt v Čechách
Tento pobyt bude určen dětem
s ortopedickými vadami, ve
věku od 6 - 15 let (diagnosa
např.: lordosa, kyfosa, skoli
osa, stavy po luxaci a subluxa-

ci). Uskuteční se v rekreačním
středisku Vlašťovka - Plasy.
Toto středisko se nachází v
Západočeském kraji v údolí
řeky Střely. V okolí se nachází
hrad RabŠtejn, farma s cho-
vem koní a pštrosi:i, k dispozici
je malý bazén (vhodný pro re-
habilitační cviČení).

Přítomna bude odborná re?
habilitační pracovnice, která
povede i cvičení na gymna?
stických míčích. Na tento
ozdravný pobyt předpoklá-
dáme také dotaci a po jejím
přiznání předpokládáme, že by
cena neměla překročit 2.650,
Kč. V této ceně je zahrnuto
ubytovárí s plnou penzí, do-
prava, Úrazové pojištěrÍ, ná?
klady na doprovod vedoucích
a re-habilitační pracovnice. K
čerpání dotace je nutné dolo-
Žit potvrzení lékaře - ortopeda.

Informace a přihlášky na OS
ČČK Mělník, Kokořínská 3465
Telefon 0206/ 623 040, 628
500, Mobil 0601/234332-3,
e-mail:cckmel@cckmelnik.cz

Kostní dřeň je možné
darovativ IKEMu
Potenciální dárci kostní dřeně

se mohou hlásit na pracoviŠti re-
gistru Dárců kostní dřeně v ná-
;odnírn HLA centru Institutu
klinické a experimentální medi-
cíny v Praze 4, v ulici Vídeňská
1958/9, nebo si mohou zavolat
na telefonní číslo 02/61 08 361 1

Zde je možné získat infor-
mace o tom, kdo by mohl v pří?
padě nutnosti dřeň darovat a
podat i přihlášku. Poté jsou při-
hlášení dobrovolníci vyzváni k
odběru malého množství krve
na laboratorní vyšetření.

4

Daňový sloupek
Hospodářský rok

Do právního řádu České re-
publiky byl od 1 . ledna.200l za?
veden nový právní pojem
hospodářský rok.

Tento va zahraničí běžný
právní pojem využijí předevŠím
:Šeské 'pobočky zahraničních
koncernů také podnikatelé s vý-
raznými sezónními cykly, z ni-
chž pak především ti, u nichž
nejvÓtší výnosy připadajÍ na
období přelomu roku (např pro-
vozovaÍelé lyžařských středisek
a horských hotelů, maloob-
chody aj.).

Dle nového zněnÍ zákona o
účetnictví je kromě kalendář?
ního roku ú8etním obdobím také
rok hospodářský. Takový rok
musí zaáínat vžd'y prvním dnem
nějakého měsíce a musí tívat
12- měsíců.

K přechodu na hospodářský
rok aje třeba u podnikatelů
souhíasu příslušného správce
daně, u ostatních účetních jed-
notek souhlasu ministerstva fi?
nancí. O změnu je třeba
požádat nejpozději :3 měsíce
před dnem, -kdy má být poprvé
'zahájen hospodářský rok.

Zákon o (ičetnictví dále sta?
noví, že účetní obdotí při vzniku
účetní jednotky v období tří mě-
sícú pÍed koncem kalendářního
rokuanebo při zániku účetní jed-
notky v o6dobí tří měsícíaí po
skončení kalendářního roku
múže být o příslušnou dobu
delší než uvedených dvanáct
měSÍCŮ.

V návaznosti na termín hos?
podářský rok dochází ke změně
příslušných daňových zákonů, a
to především v o-blasti zdaňo-
vacího období a dále v otázce
termínů pro podávání daňových
přiznánÍ'k daním z příjmŮ a pla?
cení záloha na darÍ z příjmů

Fyzická osoba mŮŽe při spl-
něnÍ výše uvedených podmínek
(souhÍas správce 'daně) uplatnit
hospodářský rok, avšak pouze
v připadě, kdy má příjmy ze ze-
m'Mělské výroby, lesního a
vodrího hospodářství a příjmy
Ze ŽiVnOStÍ.

Hospodářský rok není možno
uplatnit, pokud např.:
- poplatník používá paušálrí
stanovení výdajů

poplatník pou'ívá paušální daň
? 'je apoplatník členem sdružení,
l'áeré není právnickou osobou
- poplatrík spolupracuje se spo-
lupr:acující osobou nebo je touto
spolupracující osobou.
' Na'rozdÓ od fyzických osob

přechod na hospodářský rok
znamená u právnických osob
změnu zdaňovacího období,
kterým je vždy období účetní.

mgr. Martin Štěpán
daňový poradce
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Účetní poradce informuje
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

BYTOVÝCH JEDNOTEK
PRAVNICKA OSOBA

Novelizovaný zákon č.
72/1 994 Sb. zákonem č
103/2000 Sb. a nařízením

vlády č. 322/2000 Sb. pod
statným způsobem mění po-
stavení vlastníki:i bytů, kteří
získali svůj byt právě podle
zákona č. 72/1994 Sb.

V praxi to znamená, že spo-
lečenství vzniká ze zákona,
aniž by k tomu bylo zapotřebí
projevu vůle vlastníků jedno-
tek, a to za účelem správy,
provozu a oprav společných
částí domu.

To znamená, že i když se
spoleČenství nenechá zapsat
do obchodního rejstříku, musí
se chovat jako společenství
podle zákona.

Přijme své vlastní stanovy a
zvolí si výbor, který bude spo-
leČenství navenek zastupovat.

Vzhledem k tomu, že zákon
výslovně nestanoví jinak,
povede spoleČenství jako
právnická osoba odborně po-
dvojné účetnictví s odděleným
účtováním na jednotlivé byty a
dnem svého vzniku musí otev?

řít účetní knihy. Odpovědnost
za odborně vedené ÚČetnictví

má společenství, tj. výbor.
Další nutností je, aby spole-
čenství mělo svůj vlastní ban-
kovní účet

Takže, jak postupovat v
souladu se zákonem a nevy
stavovat se zbytečným pro
blémům i případným možným
postihům? Zákon o vzniku
společenství (103/2000 Sb.)
sám o sobě nijak nepostihuje
nesplnění, ale další, navazující
zákony, např. o řádném ve-
dení podvojného účetnictví,
tam už jsou postihy přímo sta-
noveny (§ 37 zákona o účet?
nictvQ.

Společenství má prakticky
dvě možnosti:

1 ) Současný zástupce domu
svolá schŮzi vlastníků za pri?
tomnosti notáře, kde přijmou
své stanovy, zvolí si výbor a z
tohoto shromáždění bude po
řízen notářský zápis, k němuž
se přiloží schválené stanovy, a
to je podklad pro zápis do ob
chodního rejstříku. Po zapsání
do obchodního reistříku získáejstříku

IČO, zalspolečenství své IČO, založí si
podvojné účetníctví, svůj ban
kovní Účet a zaregistruje se u
finančního úřadu.

2) Současný zástupce domu
svolá schůzi vlastríků, kde
přijmou své stanovy, zvolí si
výbor a z tohoto shromáždění
pořídí výbor zápis. Dále si za?
Ioží podvojné účetnictví a svůj
bankovní ÚČet.

Obě varianty zákon umož-
ňuje, ale při druhé variantě se
společenství připravuje o mož?
nost využít různé státní fi
nanční podpory na rozsáhlejší
opravy domu, rekonstrukce
atd.

Ze začátku vcelku složitá

procedura, ale potom se vše
urovná a podle mého názoru
má zákon na mysli řádné a
průkazné hospodaření se svě
řenými finančními prostředky
vlastníki:i bytů a dle výběru a
možnosti i kontrolu nad sprá?
vou domu. Společenství se
také bude více všímat pořádku
jak v domě, tak v jeho okolí a
bude spravovat dům tak, aby
nebyl svévolně ničen, protože
každý, kdo bydlí v panelovém
domě ví, že ne všechny spo?
IeČné prostory domu jsou
hezky upravené, čisté a dobře
udržované.

Jaroslava Hajtúnová
účetní poradce

tei. :0607-585186

/ na základní
škole Gene-

rála Klapálka
probíhal 6. a
7. února 2001
zápis do 1. tří-
dy. BudoucÍm
prvnáčkům
přejeme hod-
ně zdaru.

í

m

rn

Okénko Sdružení rodáM a přízniv-
ců města Kralupy nad Vltavou

Členové sdružení se sešli
dne 14.2.2001 k výroční člerv
ské schůzi v Penzionu pro dů
chodce. Z celkového počtu
238 členů se schůze zÚČast-
nilo 91 osob.

Podle předem stanoveného
programu vyslechli přítomní v
prvé Části schi:ize zprávy členů
výboru, hodnocení činnosti za
uplynulý rok, zprávu pokladní,
reviznÍ komise a plán činnosti
na rok 2001

Stávající výbor, ve složení
paní Fabiánová, Hellerová,
íBísková, pánové Řada, Hof?
man, Hájek a Mgr. Rynt, byl
rozšířen o pana Jana Kolátora
a jeho volba byla schválena.

Ve druhé části schůze pro
mluvil pan Ing. Stupka na za?
jímavé téma: ,,Paranormální
jevy - proutkářství, psychotro
nika, alternativní medicína".
Jako vždy přednášel pan in
'zenýr velice poutavě a byl od-
měněn uznalým potleskem
Pohoštění bylo vkusné a
chutné

Výbor dává na vědomí, že
ředitelství KaSS poskytne na?
Šim ČlenŮm 50% slevu na di
vadelní představení.

Naše nejbližší akce, exkurze
do závodu Vitana, bude ve
středu 14. března t.r. Zájemci
se sejdou ve 13.45 hodin před
nádraŽÍm.

Zapsala A. Lipšová

Oblastní spolek ČČK Mělník

PřÍspěvky na Fond humanity
ČČK MělníÍ? Ize zasílat na účet
KB Mělník č.ú. 35-2435-
171/0100 VS 9696. Z tohoto

účtu jsou dotovány akce pro
sociálně slabší občany, pro
spoluobčany postižené nena-
dálými katastrofami. Ozdravné
pobyty pro nemocné děti a po-
dobné akce humanitárního
charakteru.

Veškeré informace podá
Úřad oblastního spolku 'ČČK
Mělník na telefonu 0206/ 623
040, 628 500, mobil 0601/ 234
332-3, fax 0206/ 628 500
e-mail: cckmel@cckmelnik.cz

http://www.cckmelnik.cz
Alena Herinková, Helena Kos?
tomlatská

Aktivity:
Domácí ošetřovatelská

péče ČČK ,,Alice"- Home care
pro okres Mělník, nestátní
zdravotnické zařízení

Půjčování zdravotnických
pomŮcek např. pojízdné
křeslo, chodítko, antidekubitní
matrace. francouzské hole
klozetové křeslo apod.

- Placené služby: krátko
dobé služby za úhradu např.
péče o starší rodiče v případě
dovolené i dlouhodobé péče
během té části dne, kdy je vět?
šina členů rodiny mimo domov
(škola, zaměstnání apod.)

- Ško!ení první pomoci v au
toškolách - na základě smluv s
autoškolami

Základní školení první po
mOCi urČené prO SVép0mOC a
vzájemnou pomoc

- Organizování soutěží např.
Hlídek mladých zdravotníki:i

- Kurzy : Zdravotník zotavo
vacích akcí ( pro tábory, školy
v přírodě apod.)

- Adresář sociálních služeb

středočeského regionu
- Výcvik záchranné jednotky

ČČK-Mělník - přijÍmáme i nové
zájemce

L Mládež ČČK Mělník - při
jímá nové členy

- Nábor a oceňování bez?

platných dárci:i krve v celém
okrese Mělník, spolupráce při
odběrech krve

- Odběrová místa jsou Měl
ník, Kraliipy nad Vlt., Mšeno,
Neratovice, Kostelec n.L.,
Odolena Voda, Brandýs n.L.

- Pořádání Benefičního ve-
čera ČČK Mělník

Oznámení

Sdružení zdravotně posti
žených v Kralupech nad
Vltavou, (Hůrka 1042 v pří?
zemQ oznamuje, že další po-
radní dny budou každé čtvrté
úterý v měsíci od 15.00 do
16.00 hodin a to: 27.3., 24.4.,
29.5., 26.6., v Červenci a v
srpnu se neúřaduje, a další
termíny pak 25.9., 30.10.,
27.11., 18.12.2001

l
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)uč+í(anr
V měsíci březnu se doŽÍvá
oAša HANOUSKOVA
krásného životního jubilea
Hodně zdraví, štěstÍ a Úspě-

chů, jak v osobním životě, tak
i v práci přejí všichni, co jí
mají rádi.

Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích
srdečně zve na

, #JARNI STLOUKÁNÍ (MA$LA)
y sobotu 24. března od 10 do 16 hodin

Návštěvníci si vyzkouší stloukat máslo v opravdových
máselnicích

a občerství se chlebem s právě stlučeným máslem.
Pro radost zahraje hudební skupina Máslovické drnkačky.

Současně bude zahájena velikonoční výstava pohlednic,
která potrvá do 26.5.

Muzeum je otevřeno
každou sobotu a neděli od 10 do 16 hod.
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SČíTÁNÍ LIDU, DOMCI A BYTŮ - Přehled sčítacích obvodů, sčítacích komisařú a revizorů
icflací nbvod e. 188
?K-BaíboííVeyelá SR?EdiíaOvůčíková
:l. Palackého 2. Žižkova 4, 7, 24, 5í , 57, 80, 81 , I 34, í 41 , 142, 155,
' 57, 446, 4íK]. Palackáho nám. 5, 6, 68, I ůOl , I 092, Komenského
ám. 8. í3í, í98. 781, R%va 9, 15, 17, 45, I{J9, ííD, 9[l3, Na

'líádku l !. 13. í4, 20. 46. 47. Jodlova 16. 11 ! , Havllčkova 2í. 44,
16, 97, í43, 456. 457, 48ů. 54I , 574. 608. 8ů7, 9ů0. 90í . 902, 907.
?08, 98í . náWí J. Rysa 83í . Moshií "34.

Sčflaeí nhvad c. 189
iK - Věía Nečinová SR - Zuzana Boíková

? 'alackého nám. I 9, g4. 95. 103. I í 9, I 83. 460, 653. Jungmaíínova
{9, 92, 98. 99, 85'l , 852, JiThskova I í4, 4%. Smemnova í68, 21í ,
lí 6. Fliegova í 69, í72. I73, í81 , 182, í95. í%. 208. Eíbenova í84,
i23. Chmelova 2í 2, I I 73, Husova 495, 538, 5sí , 579, 7í o, Tyíšova
i35,uCukíovaíu924ažíl3í.
SWací ahííod č. íW
iK - Milena Belayová SR - Miíoslav Kozák
il Dvofflkova 58, 454, 470, 644. Píemyslova 223. 3íl2 až 306, 310,
144, 347. 349, 352, 357. 359. 36í, 363 až 365, 367. 368, 337, 439,
'i3'l írž 642, 68í. 707, Víchlického 5(14, 526, 552. 590, 599. 600,
'iI í , 6í 5. 636, 703, 705. 821 876 al878. Dvo}ákovo nám. 539. 540,
}72. Chelčicm:ho 542, 543, 557, Jana Palacha 597, 598, 650, 684,
685. 744.
SHacínbvmř..í9j
SK-JanaTíčková SR?lvanaMašková
íl. Pfemyslova 3ů7. 322 al324. 329, 343. 348, 350. 351 . 353 al
355, 3m, 362, 374, 376. 377 380. 390. 402, 438, 445, 459. 46í,
5ů2', DvoÍákova 462, 466. 469. 486, Čechova 492 al494, 524, 525,
776'. 777. 869. 881' 942'. 956. 957, šalaňova 575. Jana paiacha
743. 795, Tomkova 865. 954.
Scílací obvod č. 192
SK - Mimslav Novohíý SR - Zuíany Boíkoííául. Tomkova 385. 409 :al 4í 2, 476, 489, 682, čechova 386, 387, 39í ,
392, 395. 396, 399, 400. 404 ííí 406, 482, 5ů3. 508, 509. 545 až
549. 571. 581 až 584. m3. 816. 619, 620 ai 622, 655, 691 6(+2,
71 I , 712, 7'l3, Jana Palacha 394, 3g8, 468. 500. 5í 0 až 514. 553
až 555. 565, 706, 782. 948, Hoíymiíova !)7, 408, 416 až 419, 499,
748 ai 75í , 794. 828, '143, Píemyskíva 76(l al762, 915.
Scílací ohyml č. Ig3
SK y aína Šnýdrovíl SR - Maí'ilna Joíííová
ul. Luíovnova 29, 3ů, 39. 93, 339. 378, 382, 383, 420. 424, 473 , 474,
475, 471 4?B. 485. 49ů, 536. 593, 753. 884. 892, 932, 936, 937,
961 , 985. 9B6, 995, 997. 998. 2ů52, 2063, Plemyslova 31 I?3í 6,
3i 7, 36a 366, 369 až 37í , 373, 375, 452, 453. 505, 506, 521 až
523, 570. 572, 573, 595, 654. 656, 866, 888, 890, 891 !135,
Mikovkká 874.
Scílacíobvmlč.l94
SK - Lenka Lojová SR - Miíoslav Belay
sídl Húíkacp. í043.
8cflaeí nhímd c. 1%
SK - lana Havelková SR - Miloslav Alingeí
ul.Píemyslovaí038alí042.
Sčflací abvod č. 195
SK-HílenaLesáková SR-JaíomííVolko
ul. Chílčického 687, sídl. Hůíka 1027, í028, í037, 1045, 1046.
Sčílacl obvod č. 197
SK - J (I Lipavský SR - Jammir Volko
sidl.H)íkal033ažl0361047.
Scflaď obvod c. 198
SK ? Vía Holmanová SR - Miloslav Alingeí
ul. Píímyslova í(148 íá í052.
Scílaíí ohvod ů. 'ffl9

SR-ZuzanaBoíkováSK : Max Beígmannul čeahova 5'i9 ú ffl , 920. 960, Dvofflkovo nám. 585, 789, 842,
jana 'alacha 693, 694,' 702,' šaíahkovíí 742, 917 al919.
SČíla.í obvod č. 2fl0
SK - luboš Jahoda SR - Miloslav Alingeí
ul. Gígíova 167. í 7(1. í 74. 187. 2I 7, A2B, 458, 531. 532, 534, Gen.
Klaplka 2 ! 3. Flbichova 427. 436. 443, 464. 913. Alsova 933, V Záíiší
it?íaúíopo
Sčí!lí nbvod č. 201
SK-lanaKap41ová ?SR-HanaSvobodová
ul. N Tuíské Louce 498, 721 , 835, 836, 841, 857. 872, 88g, 893,
8%.l99, 905. 906. 944, V Záíiší 507, 527. 528. 735. 737, 739, 740,
796,122. 959, sldl. V Záíiší I 00íl ííží Oů2, 1 ů25, Gen. Klapálka 529,
530,'20, 722, 829, 855, 863, 976, 998, í 029, V Olších 767 ú 77ů,
8'l5,837, 859, 867, 886, 894. 904, Mánesova 817, 819, 844,
Zhoívská 846, 856. 862. Sládkova 858, Mikovická 873, 875,
Budíská síeíka BB2, 883, 885. 887, 9!0, 99!1.
Sčílíí ohvod c. 202
SK '?va Víídalová SR - Edb ůvčačlková
sídl}Záíišíl003alí0051021í022.
Sckí ohvod č. 203
SKPeííWól SR-Edlm€)Včač*ová
sídl/Zálišil(n5ažaOí7, í023, 1024.
Scící obvod c. 204
SKMatkémPThtacká SR-KalelTrávnThková
sidVZáušíí006ííží009.
Sčící obvoíl k. 205
SKJaímZázvoíod SR-Zdenk?Konečn;l
sídVZáíšííOlůažíOl4.
Sčicí nbvod e. :m6
SKLucie Ballkom SR - Miíoslav Koíák
siňH(í'kalů44.
S'ucl obyml e. 2D7
S}Fíaííí. Nečina SR'ZuíanaBoíoííá
ul.. K. Neumanna 78, 88, í6a I 64, Kíípllíova íOB, I63, Sokolská
I I í32, í3g, 166, 483, Nsíudova 403.'606, 686, 801 880, ID93,
I Q , Píokopova 471. Podnpská 992, sidl. Húíh í030 až I ů32.
Shcí obvod č. 208
SI Mimslav Vaněk SR - lííana Masková
slHúíkaí053aííů56.
Seeí obvnd Č. 2D9
S Jana Kobeíová SR - Hana Svobodová
siHúhl057aŽlíl59.
Sael ob? i. 21@
S Jan Kobía SR - Hana Svobodová
s Húíka í060 ai í062.
Sacíobvodč.21l

SR-KlámSovová"- Radim Wolák:íe Hóih? Í65, í 76, í 77, 209, :jO, Min:cká I88, í 89. 206, 442,
í až 628. 635, Gn:gmva 207.
bcí ohvod č. ž'l2

SR - Kláía Sovoííá!- Radim Wofík:VÍnrcká 'I ÍÍ,-4(l,' 19'l, 778, 798, 2002, 2064, Na Houch 27, í38,

74í , 9ůg, 92j , Poděbíadova 32, Libušina 49, Pod Hájem 86, 145,
485. 66g až 674, 7í7, 723. Bonvojova I 46 až í?49, I 5í .ai í53, U9,
180, 19í. í92, 204, 205, 668. 766. 790, 833, gí2. U Hřffova j5g.
788. 938, g39, í í 55, Ke Híbilovu 2í9. 257, 25(1, 262. 614, 677 až
680, 923. Aíbesova 725. 746, 747. 758, 759, 763, 764, 765,
Lučebnl 726, 727, Na Hoíkách 780.
Sčflací ohvod č. 213
SK-RadimWolák SR-KVraFíívová
ul. Tmianova 3, 65, I17, I í8, 775. 8íl5, 812. ubušina 66, 71 , 73.
91,í23144,171487,77L
SUlacíohvadc.2í4
SK-Fmní.Nečiníí SR?ZuzanaBoíov.í
ul. Poděbíadova 26. 28, Píokopova 34, Libušina 54, 58ů. 592, 774,
799.
Sčflaeíohvndč.216
SK - Fyan!. Nečlna SR - Zuzana Boíková
ul.LuíoJovaíí60.
Sčhcí nhvod č. 217
SK-AlenaRošlk*á SR-VácíívHamák
Puíkyňovo nám 232, Lobsč IG95 až í íOO. Je}kova íí52. Na Bašíě
20í0.
8čilacíobvodč.ň8
SK-Ing.Smn.Kublček SR-IvanaMaskovíl
ul. Dobío%vského.2%2%0, 295,2%99. 3%ů !., 34. 0, 3%46%, 467, 8%5%4, Puíky ň%o=v.onám. 228. 229, 233, 24ů až 244, 25ů. 252, 253. 3í3, 327, 372, 379,
49i . 613. 683. 783. 838. II 74. Hosíivflova 23ů, 270, 325, 328. 336.
337, 356, 401 , 472. 586, 587, 667, 955, Hálkova 236, 237, 254, 255.
384, 533. 793, al4. 820. 827, 839. 870, 950. 974, 991 , Jalkova 840.
860. 861 . 895, 947, 949, Na Bašíě 871 , 2008. 2ůů9, 201 I, 2m3.
20l4až20l6,2úl8,2020.2021.
Sčhíí nhvod 6. 21g
SK-VěíaHolmanová SR-MiloslavAlingeí
ul. Hosuvffova 334, 99ů, 903, 994. Na Vyhlídce í íůí al ll í6, Nad
Lobciíll7alll26,NadSkalouíí27ažíí42
Scílací obyod N. 22D
SK - Václ. šimáčková SR - Zílenka Konečná
sidl.UCukíovauní0751076.
SřJlacl obvod r:. 22í
SK - Maícela Lehká SR ? laíomíí Volko
ul u Cukíovaíu 74. Jeíonýmovo nám. 258, 447, Sladkovského 264,
269, sídl. ll Cukmvaíu 1063 až í065, 1084. IO85. l í71 V Luhu
íosg.

S'K:aJ;rš'u's':"" SR-ZdenkaKonečnáSUaeí nbvad c. 222

;dl. U 'Cukíovaíu I ů66, I 082, í 083
Scílací abvod č. 223
SK - Ivana Šuslová SR - Miloš Koula
sldl. U Cukíovam 1067. íů88, I 172, V Luhu 1ůTI , 1ů72.
SčflaCl Évm ě. 224
SK - Václ. šimáčková ? SR - Zdenka Konečná
sídl U Cukmvaíu í07a
Scflací obgod í:. 225
SK-Václ.Šimáčková SR-ZdenkaKonečná
sídl. U Cukíovaíu í068, 1ů69, !077 írz IOBI
Sčflací obvml č. 226
SK-BaíomVeselá SR-EdimOvčačlková
ul.uC*ovaíul086,1087.
Scílací ohvpd Č. 227
SK - Jiíina Řůíová SR ? Jaíomír Volko
aJdl.lJCuktovarulíl73,1074
Scíla€í ObVOd č. 228
SK - Radim Wolák SR - Klíua Sovová
Dvoíákova síeika 26ů, 28 íona 261, Hálkova 984, n9
Scílaíí omod Č. 229
SK - liboí Kapíál SR - Hana Svobodová
ul. Jana Palacha 515 až 520, 566, 596, 659, 6sg, 745, 802 íá 804,
809, 897, Rubešova 609, 6í2. '696,'699.' Šaíaííkova 637. 638,
Tomkova 652. 665. 666. 690. 695, 697, 698, 709, 864, Míísneíova
síezka 661 až 664. Dvofflkovo nám. 800.
Sčflací ohvnd č. 230
SK - Hana Saltaková SR - Marnna Jouroítl
ul.'U Síad?onu 83o, gl I , nábí. J. Rysa 832, 868, g40. 9sg, ul. šíám-
kova 847, 953.
Scflací ohvod č. nl
SK-NaděždaBíicháčová SR-MiíoslavKoíák
nábí J. Rysa Bů8, 922, g41 , g79, T$bízského 843, 84'l, sso.. sgs,945. 958.'962, 963, 967. 969. 977, 978, g80, g83. 988. Meri Hnmi
845', '151 ', 964', 965.' 966', 968.' 970', 972. 973, 975, 987, šíámkova
848.' Šalahkova 879, u Sladionu 9íl2, V Luhu' í 09ů. Okíajová I 143
ažlí51ll63ažíl67
SčhcÍ obvod č. 232
SK-tudmilaŠlechiJ SR-ZdenkaKonečná
ul. U Dýhámy 25, 630 al634, 946. í í62, í í76. Vodáíenská I í6í
ScÍlacÍ obvnd c. 233
SK-TomášTiníěía SR-MilosKoula
ul. Masaíykova 634 al637, Hakenova 690 al692.
Sčflací ohvod c. 234
SK-MaíNáhlovská SR-MiíoslavBelay
ul. Šleíánikova 408, 464, 620, 649 al 656,'719, 720, U
Ttanshrmálotu 41 D až 412, 41 7, 423, 436, 458, 498, 503, 504, Cesía
bíigádnůa) 679, 693, Sidlišlě 746.
Sčflacl ohvod Č. 235
SK - Jha Pe%íková SR - Zuzíína Botková
ul. Masan1kova 630 až 633, Dnížslevní 684 al686
Sčíhcí omod č. 236
SK - Maíuna Kohouíová SR - Hana Svoboíkívá
ul. Masaykova 627 ííž 629, nám Mládeinlkú 677. 678.
Sčflací ohvod c. )'37
SK-JhkaPekáíová SR-ZuzíínaBoíková
ul. šlelánikova 645 ú e4s.
Sčheí amd č. 23B

SR - Václav HamákSK ; Helena Relssová
ul. Šíeíánikova 64í až 644, 674. nám. MlátJnlků 673.
Síhcí obvod č. 239
SK - Lukáš Tíávnlček ? SR - Miloš Koula
u!. !a.sadoí;a.62.5,.626, Š.!e.lán,i,kova 638. 639. 64ů, Revolučm 666
až 668, nám. Mládežnlků 671 , 672.
Sčflací nhvod F. 240
SK-Em.Knin}oťdová SR-JaromiíVolko
ul. Lidova 34, 587, 766, 787. 7gl , 7(í2, U paíu 40, 42, 536, 537,
Maíie Majeíové 57, 58. 2g4. 319, 326, 327, 345, 35í , 360, a6'i, 374,
378. 382: 384. 42n, 444, 445, 459, 474, 479, 487, 521, 553, 577,
ul. Kuzmínova 169. 312, 3í5. 3í7, 329. 344, 346. 348, 349, 389.
443. 441 455. 522. J. Wolkeía I 75, í 77, 357, 376, 383, 393, 395,
4ůů. 473, 554. 56G ů 564, 568. 57'l. 584. 768. Kaísova 289,' 2gl,

292. 301 . 3í 8, Revoluční 29ů, 30ů, 306, 307, 31 ů, 325, 330, 353,
368. 440, 454, 483, 494, 527 aí 53í , 569, 57í . K. čapka 293, 2g7,
298. 3r?l , 33í až 333. 3's(], 354. 371 , 3!K),'39í , 525, 544. 547, 5BI,
593, 594, 765, 1. Olbíachla 453, 750 íň 754, Klicpeíova 518, 519,
532 až 535. 578. Cesla bíigádníků 599, 683.
SČflací ohvmí c. 241
SK-HanaŠalíaíová SR-MařnaJouíová
ul. Kuzmínova 64, 21 0, 222. 259 al263. 295, 336, 404. 405, 4í9,
446. 448. 462. 552. 566, Kaísova 76, 274, 282, ao3, 343, 387, 396,
402. 403. 4í5. 426. 432. 435. 475, 477, 486, 582, 586. 595, Ke
Koupališú 158, í59. í62, 164. 166, 168, í72, í74, 182, í92, 228,
229', 247 aí 250, 264. 305, 31 I . 33a 340, 372. 3'l4, 567. 580, 764,
Lidická í61 . í67, í7í . 189. 204. 205 .213, 236. 23g, 272, 277, 355,
U Paíu 23í . 251 ú 258, 27í . 278, 288, 304, 308. 328, 413, 422,
43í , 542, 546, 583. 592, 803. Il Vodáíny 267, 398, 433, 556, 574.
590, K. Ča.pka 270, 3.í 4. 39%2, !..Olbíachia í+34, 437, 727 al730, 755
al762, 799. Revolučm 463, 468, 47í , 472, 478. 48a
Sčílací obvml č. 242
SK ? Eva Suková SR - Mařna Jouíová
nábí. J. Rysa4í , 52. 84, 88, 89, 97, I[l7až í09. í37, 140, 235, 243.
244, 367. 467, 775. Tíebiiského 81 , í 05, I 30, I80, 2al , 287, 401 ,
418, 42í, 460, 466, 491, 523. 524. 585, 588. 59í , 707, 7(18, 763.
789, ul. Alšova 92. íů3, í06, íí3, í23. í31 , 409, 425. 482. Šme-789, ul. Alšova 92. í03, í06, íí3, í23. í31 , 409, 425. ?
íalova 99, í04, I12, 145, í46. 156. í57, í84. 196. 388. 427, 449,
572, 798. 'ul. V.'Jiílka í 97, 24ů, 268, :?84, 428, 790,' štámkova 495.
596. ul. A Slavlčka 538, Píedmosíi 709 ů TI2
Sčílací obvod k. 243
SK - Jaím. Alingeíová SR - Miíoslav Kozák
ul.Tylova.733,?':!éQ
'29aíJ obvpů ř.. 244
SK - Fíanl. Koláí SR - Kai. Tíávníčková
ul. ThblisJho 59. 242, 276. 407, 794, Tylova 78, 79, 87, 94, 95,
í02, lí4, 195, 225, 322. 379, 735, Makarenkova I[)1, í43, 144, 28a
2g6, 485. 488, 490. 496, 804, Kyjevská Ií6, í'24, í34, 135, í36,
I 42, Vodáíenská í85, í 93, 385, 'J. Jiísíka 233. 269, 342. 493, 795.
Alsova 265, 34í , 347, 369. 7g3, nám. J. Seiíeía 6%, 745.
Sčílací obvml č. 245
SK-KatDóskočilová SR-VáclavHamák
ul. Makaíenkova 90. 275, Kíakovská 73g, 740.
Sčflací nhvod č. 246
SK-Kaíel'Jmsák SR-KláíaSovová
ul. V. Jií*a 457, Makaíenkova 741, Knkovská 742. 743.
SÍhcí obvod č. 247
SK - Kaí. Oosko61ová SR - Václav Hamák
ul Kíakovská 697.
Sčflací obvod c. 24a
SK - 4ay. Náhlovský
Sídlišíě 657 a) 662.
Sčflací ohvod c. 249
SK - laí. Náhlovský SR - Miíoslav Belay
ul. Vodáíenská 30,-39, 71, 72. 75, 82, 85, 186. I 99, 20íl. 2í5, 219,
335. 338. 38D. 381 . 429. 497. 50í. 54i Sehedova 190, 194, í98,
2í)3, 206. 212. 216 217, 226, 227, 23a 245, 246, 266, 285, 286,

-l309, ul. B. Nemcove 2íl7, 224, 238, 273, 3í 6, 359, 744, Kíakovská
424. 430. 442. V ';!ahíádkAch 558, Sldlůě 731.
Scflací obvnd č. 25ů
SK-KatDoskočilová SR?VáclavHamák
ul VPiskovne44.45,47.48,502
Scflací abvod č. 25í
SK - Hana Kabešová SR - Mil. Alingeí
Símchov I4.
Scíhcí ohod č. 25!
SK - Hana Kabešová
ul. Ke Koupališíi 600.
Sčhcí obvml č. 253
SK-I.í'eíňková SR-Kaí Ttávíková
ul. Dí. E. Beneše 607 až 61 0. Masaykova 621 až 624. Hakenova 687
až689.
SNíhcí ohod c. 254
SK-JanaVinhychová SR-E.Ovčačíková
ul. U Jesli69, 451 , 452. 456, 520, {L. Legil í50, I 70, 361 , 37ů, 397,
4í6, Hakenova 320, 323, 337, 362. 366, 399. 438, 489, 777. 782,
Dí. E. Beneše 364. 695. 8í í , nám. 1. Seffem 6(18, Píedmosii 701
až7D8,GaprinOVa721.
3čflací nbvod č. 255
SK-Ludm.Šlechíová SR-ZdenkaKonečná
lí. Legií 25, 65, 67, 68, 73, 80, %, í(K), !38, 139, 165, 173, 176,
499, 565. 806, J. Holuba 122, 153. 163, :j í . 237, 241, 279. 283,
363. 373. 573. 722, 736 až 738. 805, Raisova ía, 147, I78, I 79,
302, M. Goíého í 51 , 461 . K. Svěué í55, 324. Tomáškova20l , 377,
386, 406.
Sčílací ohímd c. 288
SK?Hel. Reissová
lí.Legií505al510,549.
8Čflací ? A 2E]
SK - Mgí J. Ryndová SR - Václav Hamák
ul.Gagannova513aí517.713až7í8
Fí:ihcÍ obvod c. 2!í8
SK - Hana Kabešová SR - M:t Alingeí
ul. Ke Koupališíi {, í2ů, 12il26. í27, 129. 132,769.771 , 772. 785,
788, Ve Síaíém Lobečku 9, ía 15, uO. í48, 18í . 29g, 358. ul
Vllavská í2, í3. í7al20, 23,24,43.46, 74, gí,gs. íií, íís. ííz.
I18. í33. 414. 770, 776. 807. udická22, 26až29, 35, 54, íIg, j83.
191 , 208, 2ů9. 221 , 223. 313, 352, 375, 773. 774, 778 Hž 781 , 783.
784, M. Goíkého í52, í87, í88, 202, ul. J. Holuba 154, 160. 22ů.
Kuzmínúva214,334,559.
SčhcÍ ohvod č. 259
SK - M. Tíávneková SR - Ivana Mašková
ul. Dí. E. Beneše 539, 550. 557, Masanlkova 616 íí;l 6í9, Hakenova
725.
SčílacÍ ohvod č. 260
SK - Maí. Kohouíová SR - Hana SvobThová
ul. [)í. E. Beneše 603 až 606, Dníldevííí 680, 681.
Salacl «ibvad 'ó. 281

SR - Kláía SovováSK-Dagm.Vollová
ul. Masanlkova 6í3 'á 6í5, nám. Mlíldežníkú 675, 676.
ScílaeÍ n6vod č. 28í'

SR-KláíaSovováSK-Dagm.Vollovául. Dí. E-. Beneše 601 , 602, Masaykova 6í í , 6 í2, nám. Mládalíííků
seg, 67a
Sčhcí obvníl c. 263
SK - Zdeněk '8afíah SR - Maíina Jouíová
Yl.'J. Hoíy-43(1, 44Ť , 45í). 481 . 512, 589. 5!18, Klicpeíova 9. 469,4'0.' ň4Í 7%'. Ladova 484, '545,' 786'. 797, U íPaíku 50ů. 597,Revoič;í26. ':40. 570-. 575.'663. 664-. 6ÍiŠ. 682, 767. Dí. E. Beneše

SR - Mií. Belay

SR - Mil. Allngeí

SR ? Václ. Hamák

548. 6g4. Ke Kt?upališť 551 . 555.
Scílací obvod e. 264
SK - Jindí. Bfflneíová SR-MiíoslavKozák
ul. V Rúžovém údolí 23, 36, 42, 44, 55, 5(1, 60, 63 ú 66, 70, 72al78
83. 86, 87. ffl . 114, í18, í22. 163, 176, í96, 207až209, 240, 24í ,
248. 273, 285. 300. 324, 333. 359, 362. 398, 499. 554, Udové ná?
mesíí34. 38. 41 95. í í3. 12'). líH , V Hlinišu 3a 4ů, j24, 352, Na
Husaíce 45, 48 až 50, 80, 84. 12í, í23, í30, I93, 329, 449, 45a V
Rokli 6í , 62. 98, í26. 140. í44, í68, Na VsÍíacké silnici 67.
ScůaCí óíínd č. 265

SR - Miíoslav BelaySK - Hana LosOvául. Čechova 430, 47I al 473. 476 al481 , Na Poláčku'459. 474. 475,
VRůžůVémúdoli5í3.
Sčflaeí cůavoíl č. 266
SK-DavidJanůíek SR?Mil.Alingeí
Udové nám. 30 až 32, 35, 37, 90, I 43, 247, 378. 379, Pod Skalkou
43. 54, 85, í6(1, 242, 460, 461 , U 8íudánky 47, 52. 53, 69, 89, 107,
íl2. 1Í6, 146. í47, 171180. 387, Píemyslova 79, 93"l4, 96, íOO,
134. í 64, í 65. 26ů, 308. 309. 319, 3:11, :l46, 347, 442, 506, V LlličceI ů2,' í 03,' 105.' í I O,' 1 17.' í 3a'l 84, '25í . 'Čechoíía 271, 278, 284, 2B?,
313. 3í 8, 342, 437, Na Poláčku 298, U Kfflku 507. V Rokli 520.
Fí.íhcí obvod č. 2Fn
SK - Hana Losová SR - Miíoslav Belay
ul. V Zahndách 33, 46. I 89, I 94, í 95. :J I , 328. 330, Hoymlíova
99, íOl, 243. Jana Pahcha 145, 172 al í75, 178, 253 al256, 263
íů 265, 267, 272, 277, 292, 2'l3. 3m . al2. 418. U Sociálnlho domu
252, 257, 276, 294. 299, :i2a 3í4, 374, 375, <ío, 438, 453,Masneíova síeffi 258, 3's?, Čeďova 259, 261, 262, 268 až 270,
275. 282, 283, 289, 2'l0, 297. 3ů3. 317. 34í . 37íl. 376. 382. 5íí4,
ul. Píemyslova 419. 420, 431 , 433, 435, 445, 447, 448, 454, 457,
458.
Scílací obvod c. 268
SK - Miluše Volková SR - Ivana Mašková
ul. Gen. Klapálka 137. í38. ul 28. ina 238, 239, 484 al486, 489
az493.
Sčflací obm č. 289

SR - Hana SvobodováSK J Llboí Kapťl
ul. Sládkova I 79, 325. 326, 334. 344, 356, 427, 468, P. Beimče 29í ,
32í až 323. 327. 335. 33a 343, S45, 360, 364, 369, 383, 406, ul.
Mlýnsk.l320, 337, 338, 340, 348, 361 ,-.!ss, 434, gSadech 336, 349,
358. 38a 389, 424, 487, 488, 5ů0, 502, 503, 56a
Scílací nhvoíl í. 270
SK - Hana Tiníěíová SR - Miloš Koula
ul. Na Velvaíské silnici í , 3, 4, 82, Budečská síeíka 2, 5, ul. Velvaíská
6.. 51 6, ul, 28. í0na 7 ú 1.1 , g2.?97,?í06. I32, I 33...í?48. I82..232.al
237, V Zahíadách 27. Mlýnská 28, 2í 3, 214, 228 aí 231 , V Rížovém
údall 56. Na Husarce 81, ul. Školní í36, 142, í49 az j5í, 154 íň
158, 2í2, 219, 22i ul NaZáíuce215al2í8, 223 íí}227, Na Slíííí
mlÝnské ceslě 483, 494 al496. 5ů5, Lučni 531 , 537 al539.
Sčílací obvod č. 27'l
SK - Hana Tiníěíová SR - Miloš Koula
ul. 28. ina I 2. Velvatká í 3. í 7. 29, I 97, 482, Na Velvaíské silnici
í4, í5, 16, 18 az 22. 25, 26, 68, 71 . 104, í35. 159, 161, 167, í69,
17ů, ITI. 183. í85. í86, 188. í92, 203, 205, 206. 394, 432. U Kíl&u
24, 57, íí 9, I 28, I 52. 245, 246, 249, 250, 266, 274, 279, 280, 28í ,
423, 425, 446, 469. 508 až 51í .
SNhíí obvod č. 272
SK - Anna %elá SR - Kéra Sovová
ul. U Kťku 220, 222. 43'l. 440. Na Cikánce 368, 385, 3gO, 391 , 41 I,
Kladenská 497
Sčflací ohvad č. 273
SK ? Anna Veselá SR - Kláí'a Sovová
ul. Píemyslova č. í87. Lidové nám. 35ů, V Růžovém údoli521 , 522,
553, 555, 556, 557.
Sčílací obvod č. 274
SK - Ivem JonJáková SR - Mil. Alingeí
ul. jy.b5ova.498..Sl.un.n5.517. 5 ! 9, 527, Kťíká 5í 8, 529, ul Luční
53[), 532 al536, 54(1, 541.
Sčhcí abvod č. 275
SK - Anna Veselá SR - Kláía Sovová

ul. Hoymlíova 286. 2g5, 304. 3í 5. Gen, Klapálka 288. 3ů7, asy, 354.363, 366, 367, 371 , 373, 38í, 388, 392, 3n5, 3g6, 3(J, 40r? až 404.
4ů7, 409, 4í6, 428. 436. Masneyova síezka 305, 306. 332, 372.
Mikovická 353, 355, 414, 44 í , 443, 444, 461 501 , 546. 541 ul. V
0lších 365. 377, 384, 397. 400, 401 , 4ů5, 422, 426, 429. 45í . 452,
464, Mánesova 393, 408, 4 I 2, 413, 4í 5, 417. 42í , Kmochova 455,
456, 462. 465, 468. 5í4, 5í5, 545, 550, 561 , Sládkova 548, 549.
Sňíhcí obvod č. 276
SK - Iveía Joídáková SR - Mil. Alingeí
ul. PíaÁk' I í, 4í. 55, 56, 6[l. 65. 69, 70, 72, 76, 78až8D, 83až86,
í22, 124. Kladenská 28, 68, 81 , 82, í26, 127. í3a 131 . í74, 180,
18í , Hybešova 29. 45, 87, 88 al(13, í09 až 121 . 123. 138. 140. í43
aží48, 151157, 160, í61l62, í68ažl73. í75, 177úí79, 182.
186, í88. Pnťná94 al97.?l03 aí 107. Ke Síudánce 98ú 102. í08,125,' 149: í52, 176. 194.'Česká 139. Í42.
Sčflací nbímd Č. 277
SK-VnPíocházka SR-Kal.Tťvn6ková
ul. F'ražskj I až 9, 12 a' 15, 27, 30. 34, 38, 49. 57, 59, 73, 74, 12B,
141, 191í99 až206, Homí í6, 32, 36, 37. 39. 40, 5ů. 53, 6i 62,
66, Tl , 75, 71 Beíeimenná 25, 52. Na Víšku 35. 54, 132 íň 137,
155, í59. 163. 164, ffl3. l(16, í97, 207, 226. Kladenská42, ul. Pod
Híadišíěm 43, 154, I 56, í58, 165 až í67, í89, 190. Ig2, ul. Ke
Síudánce I 29. í 50, I 53, I 98, Pí6ná I 83 až I 85, 2ů8, ul. Spoiovaci
2íl9al2í6,NoVá2í7až224.
Scílaeí obvod ř.. 218
SK?AnnaVeseU SR-KláíaSovová
ul. HomíI7, Beze1mnná 44. Na Víšku 225.
Sčflací ohvml í.. 279
SK - Věp Rílňov' SR - Václav Hamák
u.l. Pod Š.pičákem 2, í 5, í6. 3í ů 33. 41 49, 50, 52, 53. 55, 56. 57%,
64, 65, 67 až 71,73, 87, íí)4, 1ů5. 108. íí0. líl. 113. 115. 118.
i%25,1 43s..Pod L%ip.ami 8, .í=2. 28, j32. í33, í34, V Rokli i3, :?5, %29%,39,41,:N:72. 93,96, 107. Za Hum2y;, 4!, 4!, I17, 126, í27,135, í36,í 37, í39, Josela Januí 48', 58 aí 63, 85. 86. II 4, í4í ,
í42, ul. P[ná líg.
3čflací ohod č. 2BD
SK - Věía Shbalová SR - Maína Joumvá
ul. Pod Lipami.l , .3, 5, ůe, 7,í 9.až.21 . !. ?30. ,38. 40. 89:l2í?,l 22,ul. 9. kvěína I I, í7, 18. 24, 34, 36, 42, 74, 76, 83, 1ůÍ, 123, Na
Rybn{kách í4, 77. 78, 81, 9Dů95. 97až 100, ID2. 103, í06, íl2,
ul. U Koyílmy 27, 37, !!, 7'í, 1.28.. í31, 9?Slí4dánky 44. 46, 79, 84,NovýDvůí51í24,í29130,NaHíán88.89.'m'íl20.

MěsbkýíďarlKralupynadůvou
odbor organučn(ch a'vnllmich věc(

SK - sčhci komisaí, SR - sčhci íevizoí

Kralupy v proměnách staletí
u

Palackého náměstí
V minulém čísle Zpravodaje

jsme si ukázali na několika ob-
rázcích, jak se během doby
měnilo okolí kralupské .Jo«:Jlovy
ulice. Dnes si ukažme totéž
nedaleko odtud, totiž přímo
prostor Palackého náměstí.

Nejstarší vyobrazení nám
opět poskytuje kresba akade-
mického malíře Josefa Holuba
(Obr.l). Na této kresbě je za-
chycena pravděpodobn:á po-
doba kralupského PalackÁho
náměstí - tenkrát ovšem návsi
- v sedmdesátých letech 19.
století. Mistr Holub ji nakreslil
podle vyprávění starých pa-
mětníkí:í. Vidíme, že přimo pŤes

Za Beranovou usedlostí je
vidět střechu domku s věžič-
kou. Je to první kralupská
škola postavená v roce 'Í867.
Ve věžičce býval zvon. Ten je
dnes v majetku Městského
muzea v Kralupech nad Vlt.
Napravo od školy, na samém
pravém okraji obrázku, vidíme
vysokou budovu parního mlý-na Josefa Šebka, akterý p-oz"'ěji
přešel do majetku Karpelesů
(Karsů). Zde se narodil'v roce
1889 malíř Jiří Kars

Nalevo od školy je patrný
velký bílý štít dalšÍ budo'vy. To
je statek sedláka StaÍkov
ského. Na levé straně mlýrv
ského potoka je jen několik

Obr.2. Paiackého nétměstí v m;e 1084.
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Za nízkým domkem starosty
Berana uprostřed náměstí, je

vykoupen obcí kralupskou a
zřízena v něm radnice (dnes fi
nanční úřad). Za tímto štítem je
navíc vidět střechu další nové
budovy. Byla to druhá kralup?
ská škola postavena naproti
první škole v roce 1882 na
místě, kde bývala zahrada
sedláka Staňkovského. Pů-
vodně byla jen jednopatrová,
ale později, v roce 18Í)5, bylo
přistavěno jeŠtě jedno pat-ro.
Dnes je zde Městská knihovna
a Zvláštní škola.

Z druhého obrázku je
zřejmé, že v osmdesátých le?
tech devatenáctého -století
byla již zastavěna levá část
náměstí podle bývalého po?
toka. Na jejím konci, tam kde
je vidět stromy, byl ještě volný
prostor. Ten později posloužÍl
pro stavbu kralupského kos-
tela. Z velkého shromáždění
lidí na Palackého náměstí a
vlajících praporů na domech
Ize usoudit, že zde probíhala
nějaká slavnost. V roce 1884.
ze kterého pravděpodobně fo-
tografie pochází, mohly být
oslavovány dvě události.- ByÍa
založena kralupská sokolská
jednota (23.července 1884) a

"""'JObr. 1. Paťack«kho mkrbďMí v roce 1873.
Kreaba ak;m.n?* ? Holuba.
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náměstí tekl míýnský potok. V
Ievé dolní části obrázku byl
překlenutý můstkem s kamen?
nou zdí. Můstek spojoval
dneŠní ulici Husovu s-ulicí
Jungmannovou.

Obrázku dominuje malá sel
ská usedlost se stodolou
vpravo. Přízemní obývací bu-
dova má štít obrá-cený do
náměstí s předzahrádkou. Do?
mek měl ještě na střeŠe došky.
Je to stavení sedláka a prvního
kralupského starosty Františka
Berana. Byl starostou od roki.i
1850 do roku 1866, tedy 161et,
a takto denně vídával kralup?
ské náměstí se svým domkem.
Po čtyřech letech byl zvolen
starostou podruhé, na dals:ích
deset let, a tak starostoval v
19. století celkem 26 let. Jeho
usedlosti se říkalo ,,Beranovna".

domků. Dí"ím proti ,,Beranovně"
za lávkou je domek Jírových.
Zcela vesnický ráz tehdejších
Kralup je z obrázku dobře pa-
lrný. Kolem tohoto ,,náměstí"
sice již jezdily vlaky, tak jako
dnes, ale byla to v podstatě
vesnická náves.

V roce 1881 povýšil císař
František Josef I. Kralupy na
městys (městečko). Kralupský
starosta Prokop Jíndřich
Masner si zřejmě řekl, že b'y
takovéto náměstí bylo ostudou
Kralup, a nechal p-otok prožÁ?
kající přes náměstí v'-celé
délce zakrýt. Byl překlenut-crh?
Iovou klenbou 'a zasypá;.
Proudil tedy i nadále, aleapod
náměstím. Došlo k tomu v roce
1882. Jak vypadalo náměstí y
osmdesátých letech 1 9. století
je patrné z obr. 2

vidět Štít domu sedláka Řeho?
řovského a za ním vyšší štít
gruntu Staňkovských, jako v
předcházejícím ob-rázku. Dům
Staňkovských byl v roce 1922
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Obr.3. Palackého náměstí v roce 1928.
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Á Zpravodaj i Q Igl

Kralupy v prom«anách staletí
částečně pod úrovní. Na obr. 5
je zachyceno shromáždiště pr-
vomájového průvodu v še-
desátých letech dvacátého
století. Velký prázdný prostor
mezi kostelem a nemocnicí ne-
byl bohužel využit tak, jak
předpokládal kdysi kralupský
starosta Josef Vaníček. Ten
při stavbě kralupského mostu
(1926-1928) navrhoval řešení
předmostí tak, aby se mohlo v
budoucnosti rozšířit Palackého
náměstí od kostela až k přecl
mostí. Zde mělo, být důstojné
centrum 3ralup. Stavba ná-
kupního střediska a obchod
ního domu právě v těchto
místech tyto vyhlídky zcela
zmařila.

Poslední obrázek (obr.6.)
představuje pohled na Palac?
kého náměstí v současnosti,
tedy na začátku třetího tisíci-
letí. Je vidět, že se jiŽ příliš
mnoho na něm nezměnilo
Místo dlažebních kostek je po
vrch asfaltový. Jiné je elek?
trické osvětlení. Místo
středového svítidla se žárov-
kami osvětlují náměstí výboj
ková světla na samostatných
stožárech na obvodu náměstí.
Kavárna Praha má přistavěné
jedno patro. Vzadu, v prostoru
mezi kostelem a kavárnou
Praha, je obchodní dům MÁJ.
Celek vytvárí nepříznivý dojem
architektonicky nevyváženého
prostoru budovaného bez kon?
cepce a estetických záměrů.
Jenom jedno zůstává. Je to
velikost, či lépe řečeno malost
náměstí. Je stejná, jako roz?
měry vesnické návsi po celá
minulá staletí. Vybudování vel
kého kralupského náměstí
přímo v centru města, bude
komplikovanou nákladnou zá-
Iežitosff.

Ing. Josef Stupka

Obr. 4. Palackého náměstí v roce 1953
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várnou Praha v pozadí, je stále
ještě vidět hospodářské bu-
dovy Durasů. Po jejich demo-

sova statku (dnes obchodní
středisko Máj). Náměstí bylo
vydlážděno dlažebními kost-
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Kralupům by císařem propůj-
čen městský znak (l.června
1884).

Na dalším obrázku (obr.3.)
je pohled na Palackého ná?
městí za první republiky v roce
1928. Na kralupském náměstí,
se shromáždili členové kralup-
ského hasičského sboru zalo
ženého již v roce 1882. Ti si v
roce 1902 pořídili parní stří-
kačku, a teprve v roce 1927
motorovou stříkačku ,,Dalahaj"
Hasičské vozy byly tehdy ještě
tažené koňmi včetně ambu
lance umístěné zcela vlevo.
Koně propůjčoval hasiči:im pan
Švejda. Je to muž stojící v ci-
vilu před pojízdným žebří?
kem.Na pravé straně obrázku
je nově zakoupený automobil
Praga. Světlá chaloupka zhru-
ba uprostřed obrázku je opět
dům starosty Berana. Nová
motorová stříkačka stojí před
jeho domkem. Beran v té době
již nežil a domek náleŽel kra?
Iupskému pivovaru. Dům byl v
roce 1934 zbořen a na jeho
místě vyrostla moderní ka?
várna Praha. V roce 1928 zde
bydlel pivovarský kočí.

Levé straně obrázku domi
nuje kralupský kostel posta-
vený v roce 1895. IJprostřed
obrázku je patrný stožár elek?
trického osvětlení se dvěma
zavěšenými lampami. Veřejné
elektrické osvětlení bylo tehdy
v provozu leprve osmý rok a
náměstí osvětlovaly dvě 200
W žárovky. V prostoru mezi
stožárem a kostelem je vidět
hospodářské objekty Dura

Obr. 5. Místo určené kdysi
pro rozŠÍrenÍ náměstÍ.r,j
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kaomi.-V-doběmezioběmavál- licizdevyrostlovelkénákupní
kami, za tzv. první republiky, středisko. Tento prostor za
bývaly na tomto náměstí pra- kostelem po demolici hospo
vÍdelné týdenrí trhy. Na těch dářských objektů a statku je
bylo možno zakoupit téměř patrnýnaobr.5.
vše. Od másla a různých ze- Vznikl zde velký park, čás-
mědělských produktů až po tečně v úrovni okolrích ulic,
holoubata a slepice i dobytek.

Jak vypadalo Palackého ná?
městí v padesátých letech dva-
cátého století, je patrné z
obr.4. Tam, kde stávalo selské
stavení Beranů, byla v roce
1934 postavena kavárna a
restaurace Praha (později ho-
tel). Stožár elektrického osvět?
Iení zůstal stejný, jako na
předcházejícím obrázku. Blok
dornů s četnými obchody na
Ievé straně obrázku, je v pod-
statě tentýž jako dnes. Zleva je
to dům Martinců, drogerie
VaňkŮ, řeznictví Šmídů a dům
,írových. Mezi kostelem a ka?

Obr. 6. Palackého náměstí v současnosti. ,'!
j
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Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (12. část)
Poslední obětí z řad VSOS

byl Jaromír Sokolovský, který
byl dne 22.2.1945 odvlečen na
Kladno, jako nepohodlný člen
vedení OHJ, rámcově zapo
jený velitelem kpt. Čermákem.
Narodil se 2.10.1901 v Otyo
vicích, byl příkladným vlasten
cem. Po výsleších na Kladně
byl převezen do mučírny tere?
zínského KT, do cely pro n.e?
pohodlné vězně č. 43, kde
začátkem roku 1945 onemoc?
něl a dne 3.5.1945, s nadějí v
srdci na návrat domů, zemřel.

Kralupská vojenskosokolská
skupina odboje, měla přes ve
Iitelství ,,Bartoš" slíbeno sho
zení zbraní ze západu v létě,
nebo na podzim roku 1944
Všechno bylo dojednáno
vČas připraveno, vČetně po
vozu na odvoz shozeného ma

teriálu, ale čekalo se marně.
Později to velitelství skupiny
,,Bartoš" zdůvodnilo zatčením
obsluhy rádiové stanice

To vedlo také k tomu, že na
4. Iedna 1945 byla dohodnuta
schůzka zástupců obou skupin
po čtvrté hodíně ranní, na kři
žovatce NehošI mezi Dolany.
Debrnem a Kralupami. Za vo
jenskosokolskou skupinu tam
byl delegován Ladislav
Mrkvička a Josef Kejmar, za
KSČ Ladislav Dohnal aa Mojmír
Dýma. Na schůzce bylo do-
hodnuto společné utváření ná-
rodních výborů v obcích
Kralupska, ONV v okrese
Roudnice n. L. Vznikání ná-
rodních výborů bylo většinou
ponecháno iniciativě občan
stva, za stálé úČasti odbojářŮ

V té době probíhala každo
denně pomoc uprchlým zajat?
cŮm a vězňŮm všech
národností, kteří uprchli při
transporíech, zvl. při zastáv?
kách vlaků z Litoměřic na kra

Iupském nádraží. Tam prosili o
jídlo, šaty a ohřátí v teple.
Zpočátku to byla pomoc jen

individuální, ale na jaře 1945 nou a trval jen asi půl hodiny.
byli uprchlíci soustřeďováni v
dole Bohemia u Minic, kde ó
ně peČovali horníci a odbojové
organizace jim tam vozily po
traviny a dokonce organizo
valy ilékařskou pomoc

Mezitím se připravovalo
ustanovení RONV v Roudnici
n. L. Za Kralupsko jednal o
jeho obsazení, jak s kpt.
Týrem, tak se zástupcem
Předvoje Rudolfem Pokorným
M. Dýma a L. Dohnal, za
Velvarsko O. Kroupa, Ant.
Ctibor a Vladimír Sajn'er. Členy
RONV se stalo šest odbojářů z
KSČ a čtyři z vojenskosokol
ské skupiny.

V noci ze 4. na 5. květen byl
vydán vedením Předvoje po
kyn, aby RONV a RNV pře?
vzaly moc. V ranních hodinách
5. května skonČila Činnost
obecních úřadů a RNV se se
šly k prvním veřejným schŮ
zím. Před šestou hodinou bylo
obsazeno okresní hejtmanství
a byl zatčen německý hejtman
Peters. RONV se sešel k první
schůzi 6. května na radnici v

Roudnici a zvolil předsedou
komunistu Josefa Čmuchaře z
Vodochod

Počátek roku 1945 už byl
plný naděje, že válka skončí.
Ale Kralupy čekala ještě jedna
velká zkouška. 22. března za

slunného poledne se objevily
americké bombardéry a začalo
peklo. Nálet začal před pi:il jed

Z;hynulo"l 45 aČech'ů aa aasÍa3'0
německých vojáků, zcela bylo
zničeno 117 domi:i, poškozeno
jich bylo téměř tisíc
Poškozena byla škola na
Komenského náměstí, budova
gymnázia, nádraží, řada tová?
ren. Mnoho lidí zůstalo bez pří?
střeší. Nacistická správa
města nebyla schopna čelit tak
velkému neŠtěstÍ.

Vojenskosokolská skupina
zřídila ihned pohotově v krámu
u Mrkvičků kancelář pro po
moc postiženým, kde se sbí?
ralo šatstvo, potraviny, nádobí
apod. Opatřovalo se proza?
tímní ubytování, první opravy
poškozených domků, organi
zovala se záchrana zasypa?
ných apod. Pod tuto hlavičku,
na níž nemohly nacistické
úřady najít nic závadného,
bylo možno alespoň částečně
skrýt potřebu šatstva a potra?
vin pro uprchlíky, kteří se ve
stále větŠÍm poČtu shromaž
ďovali na dole Bohemia. Ke

konci války tam bylo přes 50
Iidí. Odvaha českých lidí byla
už tak veliká, že se tam šaty a
potraviny posléze vozily na
vozech s koňským potahem
Někteří miničtí i kralupští ob-
čané si uprchlíky odvedli
domŮ

a

Sněmování kralupských odbojářů
V zasedací místnosti MěÚ

se dne 25. ledna 2001 konala

výročni schůze základní orga?
nÍzace Českého svazu bojov
níků za svobodu v Kralupech
které se účastnil starosta
města Mgr. Pavel Rynt.

Z této schůze vzešla

,,Výzva", se kterou se obra
címe na spoluobČany a ze-
jména na pracovníky škol
našeho města:

,,Jako účastníci boje na
všech frontách Il. světové
války, boje za svobodu lidskou
i národní, bez rozdílu politické
příslušnosti se obracíme ze
jména na učitele škol, aby
věnovali plnou pozornost vý-
chově naší mladé generace v
duchu zakladatelů našeho
státu a bohatých kulturních
tradic našeho národa, aby ji
vedli k úctě k symbolům naší
státnosti a k respektu ku všem
těm, kteří položili svoje životy
a kteří bojovali za nezávislost
našeho národa.

Stále častěji se setkáváme s
malou znalostí naší historie a
s Ihostejností k odkazu našich
národních tradic. Pojem vla?
stenectví je často naší mlá?
deži pojmem cizím a nic
neříkajÍcÍm.

Domníváme se, Že je nej-

vyšší čas, abychom zajistili
nápravu, abychom my vŠichni
zejména rodiče a uČitelé škol
znovu u naší mládeže i u nás

všech obnovili pocity národní
hrdosti a zodpovědnosti za
další vývoj našeho národa a
státu."

Dr. Mojmír Dýma
Vlastimil Vávra

(pokračování příště)Jaroslav Zavoral

předseda organizace

Co s tím ? Co tu bude ?

Občané Lobečku se ptají, jak to bude letos s
fontánkou na nám. J. Seiferta?

Na MěÚ - na odboru pro životní prostředí u
p. Marffnka jsem se dozvěděla, že v rozpočtu
jsou pro provoz vyčleněny peníze a fontánka
bude sloužit ke svému účelu a k plné spokoje-
nosti občani:i

V prodejně pod ,,věžákem" byla devět let pro-
dejna sklo a porcelán. Tato prodejna byla v loň
ském roce rozšířena do 1 . patra obchodního centra
RENTO. Tím se snížil zájem kupujících v Lobečku
a prodejna již na sebe nevydělala. Podle sdělení
majitele firmy Dom servis, s.r.o. pana Kovárníka
bude, s největší pravděpodobností, v těchto prosto-
rách prodejna dámského prádla. 7B(71.
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Rafinérie v srdci Evropy Svatá Barbora
- patronka všech tunelářůrafinériím. V nové jednotce,

jejÍž zpracovatelská kapacita
je- 3800 t suroviny za den, je
využito technologie americké
firmy Universal Oil Products
(UOP). Finálrí výrobky splrí
kvalitativní požadavky, s je?
jichž zavedením počítá
-Evropská unie od roku 2005.

Investiční projekt v rafinérii
Kralupy kromě výstavby
vlastní technologické jednotky
fluidního katalytického krako?
vání, která je stavěna včetně
jednotky vakuové destilace,
azahrnuje i Úpravu navazujÍcÍch
technologií a některé další
související investice, jako je
např. výstavba nového velínu,
instalace nových požárních a
havarijních systémi:i, rozšíření
jednotky odsolován( ropy,
-Úprava hydrogenace plyno?
vého oleje. Úhrnná hodnota
této investice představuje 8
miliard korun, čírnž se řadí k
vŮbec největším investicím
realizovaným v českém prí:í?
myslu po roce 1990. Gene-
rá-In(m dodavatelem stavby
jednotky fluidního katalytic?
akého krakování je nizozemská
firma Fluor Daniel, dodavate-
lem souvisejících investic spo-
Iečnost ABB Lummus Global.

Výstavba fluidního katalytic-
kéh-o kraku je největší akcí
rozsáhlého investičního pro-
gramu společnosti na léta
j997 - 2002, jehož hodnota

Na pracovní návštěvu kra?
upské rafinérie akciové spo-
e:čnosti Česká rafinérská
:avítali ve středu 31. Iedna
?OO1 členové Hospodářského
íýboru Poslanecké sněmovny
;arlamentu ČR. S aktuální si?
uacÍ spoleČnosti a s jejím roz-
zojem poslance seznámil
»ředseda představenstva a
lenerální ředitel.lng. Ivan
:)ttis. Jak uvedl, Ceská rafi-
iérská i v podmínkách ostré
«onkurence, která v důsledku
xelkého soustředění rafinér-
ských kapacit ve střední
Evropě v tomto prostoru pa?
iuje,' dosahuje úspěšných vý-
sledků. Za rok 2000 se jí
»odařilo významně zvýšit, jak
ejí podíl na trhu pohonných
;mot v ČR, tak i export do za?
íraničí, který byl největší v její
iistorii. V porovnání s rokem
1999 vzrostl o 44 procent.

Poslanci si prohlédli kralup
skou rafinérii a její nový velín,
do kterého bude postupně
soutředěno řízení všech tech-
nologických jednotek. Navští-
vili staveniště nové jednotky
fluidního katalytického krako-
vání, která je před dokon
čením a koncem dubna
letošního roku by měla začít
vyrábět první produkty. Díky?dukty.

týmu Čiúasilí projektové?ho týmu Č:eské
rafinmrsíké a všech zÚčastně-
ných firem se podařilo pů-
vodní harmonogram výstavby
y délce 29 měsíců zkrátit o 60
dní. Tato Ihůta je podle vyjá-
dření zahraničních odborríků
kteří se na stavbě jednotky
podílejí, svým způsobem uni
kátní, neboť investice steíjného
rozsahu trvají v zahraničí déle
než 30 měsíců. Vlastní stavba
byla zahájena v létě roku
1999.

Tato nová jednotka umožní
v kralupské rafinérii podstatně
zvýšit výrobu světlých pro-
du-ktú, tj. zejména autoben-
zínů a motorové nafty, ze
současného 1,3 miliÓnu na 2
milióny tun ročně. Výroba top?
ných olejů, po nichž klesá po?
pÍávka, se pak sníží z 1
milionu tun na 300 tis. tun
ročně. Nová jednotka přesune
kralupskou rafinérii z katego-
rie tzv. hydroskimingových do
kategorie rafinérií s komplex?
ním zpracováním a významně

ní kon?:e zvýšei
nosti Če

tak přispěje ki
eské ra?kurenceschopi

finérské vůči zahraničním
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V úterý 6. února 2001 byla slavnostně uložena soška svatéBarb-ory,'p;tronÍk'y všech tunelářů, na děčínském portálu želez?;iKaního' tun;Íu, íéterý razí firma METROSTAV, a.s.- divize č. 5
9obce- Mlčechvosty. Tunel bude dlouhý skoro 400 m a je sou?
částí modernizace trati Kralupy nad Vltavou - Vraňany.
--Tento tun:;Í jW-jednostopadesátý v celé republice a jeho dokon'ě'e;m-, v roce 2002, se celková délka tunelů prodlouží na
bezmála 37 km.

Tam.

rii uvedena do provozu v zá?
věru roku 1999) i moderni
zace stávajícího zařÍzenÍ a
investice do ocmany životního
prostředí. Do konce roku 2000
vynaložila společ:nost na in-
yestice celkem v(ce než 12,5
miliardy Kč.

byla akcionáři při jeho schva?rovárí v doběavzaniku České
rafinérské odhadnuta na 17
miliard Kč. Jeho součástí je
vedle výstavby dvou nových
technologických jednotek pro-
hlubujících zpracování ropy
(druhá jednotka, tzv. visbrea-
kíng, byla v litvínovské rafiné?
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Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou
program na únor 2001

UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otev'feria 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předpro?
dej na další dny končí půl hodiny před začátkem představení.
Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 101
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15,00 KOUZELNÝ MEČ
17,30 PRCI, PRCI, PRCIČKY
20,00 FREKVENCE

pá 15,00 TOMAJERRY
17,30 SAMOTÁF'll
20,00 DRSNEJ SHAFT
20,00 DRS-NEJSmFT
20,00 DAREBÁČCI
20,00 0BCAN KANE - Projekíl00
17,30 ZPEKLAŠTESTÍ2
20,00 TROSEČNÍK

10.-1 1 . so-ne 1 5,00 Z PEKLA ŠTĚSTÍ 2
12. po 17,30 ZPEKLAŠTESTÍ2

20,00 S?LNICE - Píojektl00
20,00 ROADTRIP
20,00 DR. DIVNOLASKA ANEB

JAK JSEM SE NAUČIL
NEDĚLAT SI STÁROSTI
A MÍT RÁD BOMBU

Píojekll00
20.00 VYVOLENÝ
17,30 GRINCH
20,00 VYVOLENÝ
15,00 GRINCH
i7,30 CHARLIEHO ANDÍLCI
20,00 24

18. ne- 17,30- GRINCÍ-l
20,00 CHARLIEHO ANDÍLCI
20,00 SLEPIČÍ ÚLET
20,00 EYES WIDE SHUT
20,00 0TESÁNEK
17,30 0TESÁNEK
20,00 KLUB SRÁČI)
20,00 KLUB SFIÁČŮ
20.00 SCARY MOVIE

Dt=SNEJ BUÁK
20,00 VLAK ŽIVOTA - %jeki ío0
20,00 TH ROCKYHORROR

PICTURE SHOW
P:ekí 100

30.3.-l.4pá-ne 20,00 POŠLlTODÁL
31 .3. so 17,30 POŠLI TO DÁL
2.-3.4. po-út 20,00 JDIZASVÝMSRDCEM
4.-5.4. st-čt 20,00 SESTRlčKABETTY
6.-7.4. pá-so 20,00 FOTRJELOTR
7.-8.4. so-ne 17,30 DINOSAURUS

PAFIALELNÍ SVĚTY

Přípravujeme na duben:
Kytice, Pokémon, 102 dalmatinú, Vertical
Iimit, Po čem ženy touží, Sleduje tě vrah,
2001: Vesmírná-prda, Sladký ničema,
Pornografický vztah

3.-4.

5.-6.

7. st

8,11

?l9.po
20. Út

21. -23. st-pá
24. so

28.
29.

1

13.
14.

15.

16.

17.

'?25.ne
26.-27. po-úl

Čt

so-ne

po-Út

Ů

Úí
sí

a
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st
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KOUZELNÝ MEČ
USA,D,DOLBY SR, ',20,- Kč
Legenda o králi ArtuÁovi obohacená o pohád?
kové prvky ozivá v animovaném filmu
PRCI, PRCI, PFICIČKY
USA,'T,DOL'BYSR, *,30,- Kč
Do maturity pár dní a s prvními sexuálními zku?
šenostmi to není moc sl'avné..

FREKVENCE
USA, 116 min., T, DOLBY SR, g«,50,- Kč
Zasahovat do minulosti se nevyplácí, byť je to z
ušlechtilých pohnutek. Tajem'ný thrÍller pro
všechny-generace.
Režie: Gregory Hoblit

TOM A JERRY
USA,D,DOLBY SR, *,20,- Kč
Další pŤíhody potměšílého myšáka a věčně na?
páleného kocoura.

SAMOTAŘI
ČR,-DOLBYSR, 0,30,- Kč
Komedie z dnešní Prahy, ve které se vznášejí ob-
Iaka omamného dýmu, pije se body shot, všechno
je znamení a vŠichni se přesto ne-ustále míjejí..
DRSNEJ SHAFT
USA, 99 min.,T, ŠÚP, DOLBYSR, H,50,- Kč
Na prvrí pohled jednoduchý případ má překva?Na prvrí po
pívě dramaítické pozadí. Detektiv Shaft na stopě
iihlazeného vraha z prominentní rodiny.
Kríminální thííller.
Režie: John Singleton

DAFlEBÁčCl
USA, 94 min.,T, ŠÚP, DOLBY SR, H,50,- Kč
Další komedie z dílny Woodyho Allena. Malý zlo-
dějÍČek má velké sny, špatnou práci, přÍsnou
manželku a plán na vyloupení banky. V jedné z
hlavrích rolí'Hugh Grant.
TROSEČNíK
USA, 120 min.,T,ŠÚP,DOLBYSR, m,55,- Kč
Haváríe letadla dramaticky mění žívot Chucka
Nolanda. Ze systémového Ínženýra se stává za-
jatec opuštěného ostrova. V jedÍném okamžikuopuŠtě

všechiztratil všechno, co měl, a přece onu ztrátu po-
važuje za velké štěstí. .. V t?tulní roli Tom Hanks.
Režie: Robert Zemeckis

Z PEKLA ŠTĚSTÍ 2
ČR, 101 min.,DOLBY SR, ", 50,- Kč
Když Honza přemohl trojhlavého draka Bucifala,
vysvobodíl Markýtku zpod šibenice a porazil lou-
peživého krále Brambase, stal se králem a
Markýtka královnou. To bylo slávy - jako v po-
hádce. Vzpomínáte? A jak to bylo déíY? Dozvíte
se to v pokraČování populárrí p-ohádky režiséra
Zdeňka Trošky. Hrají': Karel
Kuklová, Miroslav Sirnůnek,

Hrají': Karel Gott, Michaela
Daniel Hůlka,

Sabina Laurinová, Helena Růžičková, Lukáš
Vaculík, Václav Vydra, Vítězslav Jandák,
Radoslav Brzobohatý a další.
ROAD TRIP
USA, 94 min., T, DOLBY SR, *, 50,
Pokud máš holku a ,,smahnul" isi nŇjakou jinou,
za nevěru se nepovažuje, když je ta tvá na
opačném konci země, kdayŽ jsi byl tak sietej, že
se nepamatuješ, co se st:alo, ne6o kdyŽ jsi-měl
hr5ed dvě najednou, protože ty se vzájemně vy-rusi. Pokqd cile všechno zaznamenává videoka,
mera a někdo kazetu poŠle tvé ?
sebrat kamarády, pořádně sel

partnerce, je lepší
:Í:iou hodit. -Tak to

alespoň řeší hrdÍna tétile bláznivé komedie Josh
Režie: Todd Philips

VYVOLENÝ
USA, T, 107 min., DOLBY SR, ",47,- Kč
Zázračně přežil jako jediný tragickou havárii
vlaku. V čem spočívá Ííajemství jeho nesmrtel?
nosti? Bruce Willis v dal8ím trhÍku od reziséra
šestého smyslu M. N. Shyamalana.
CHARLIEHO ANDÍLCI
LISA, T,92 mrn., DOLBY SR, s,48,- Kč
Únos šéfa dynamické hi-tecÍí společnosti Knox
Technologies ohroŽuje více lidí, 'než se pí:ivodně
zdálo. Na-kobylku vychytralému únosci se mají
dostat tři agentky s'ouk'romé detektivní kance-
láře, jejichŽ zbraněmi jsou asijská bojová umění,
inteligence a sex appeal. Hrají: Orevú Elarrymo-
reová, Cameron Diazová, Lucy Liu, Bíll Murray
Režie: McG

GRINCH
USA,D, 90 min., DOLBY SR, ",50,- Kč
Jim Ciarrey jako zelený skřet, kterého natolik o'l
rávily vánoce, Že se je-rozhodl překazit v jednom
kouzelném pohádkovém městečku
Režie: Ron 'Howard

24
FĎR, 90 min., DOLBY SR, ",50,- Kč
Nová česká road movie s originálrí hudbou
Nabourávárím bankovních sysÍémů přes iríter?
net Sí Ize zpříjemnit život, ale- když spadne klec
a na vrácení rozkutálených penéz je jen 24 ho-
din, je lepší vzít nohy na ramena...-
RežÍe: D'avid Beránek

SLEPIČÍ ÚLET
USA, T,84 min., DOLBY SR, ',50,- Kč
Repríza animované celovečerrí komedie. Parta
slepic z drůbežářské farmy rozhodně nehodlá pro?
dat svou ki:iži lacino! Jsou schopny udělat cokoliv,
aby se dostaly z dosahu svých věznitelů, unikly
krutému údělu a zároveň Vás skvěle pobavily.
Režie: Peter Lord, Nick Park

SPALUJÍCÍ TOUHA
USA,č.t., 159 min.,Dolby SR, J45,- Kč
Repríza. Z nudného manželství vzhůru na čer-
nou mši provázenou sexuálními orgiemi. Tom
Cruise a Nicole Kidmanová v hlavních rolích ero-
tického thrilleru.
Režie: Stanley Kubrick

QTESÁNEK
čR, 127 min., DOLBY SR, s,50,- Kč
Černá komedie Jana Švankmajera.?ajera. Manželé
Horákovi dlouho touží marně po aítěti. Jednoho
dne vykope pan Horák na zahradě pařez, paní
Horáková ho'svou láskou oživí a Otík je na světě
Radost rodičů z potomka trvá do doby, než se
začnou v okoí jejich bydliště záhadně ztrácet
lidé... Naplní se Marý opětně oživený mýtus?
KLUB SFIÁČŮ
-Velká Britá:n'je, T,82 min.,ŠUP,DOLBY SR, l
50,-Kč
Dva ujetí Angličani na cestě k vysněnému cíli
stát se nejepšími DJ na světě. -Pro někoho se
to může zdát nedosažitelné, ale to neznáte
Kevina a Perryho. Jdou na to přes Ibizu a ztrátu
panictví. NejnavštěvovanějšÍ britská komedie
roku od tvůrců Mr. Beana se skvěle namixova-
nou muzikou od veličin jakými jsou Fatboy Slim,
nebo Underworld
Režie: Ed Bye

SCARY MOVIE: DĚSNEJ BUÁK
9SA, T,89 min.,ŠUP,DOLBY ŠR,-@,45,- KčViděli jste Záh:adu Í31air Witch,aŠestý' smysl,
VřískoÍ a jiné horory posledrí doby? Tak tahle
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Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seiferta 706
278 0l Kralupy nad Vltavou 2

tel.: 0205/726101 fax: 0205/23664
e-mail: kass.kralupy@worldonline.cz

Ukázky z filmú uvádíme ve spolupráci s TV
STUDIO PRO jako sou5ást zpravodajského

bloku na Info kanálu kabelové televize.
NaŠe kino na internetu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované fílmy
a další zajímavosti najdete na serverech
www.kralupys www.kinoserííer.cz www.kralupsko.cz/kino
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úspišná parodie si bere na muŠku právě je i se
sadiitickými zabijáky v černé kápi a bílé masce,
pot«y kečupové-krve a dalšími přísadami, které
k žáíru patNí.

POš-l TO DÁL
USA T, 123 min., DOLBY SR, n,50,- Kč
Na pvm pohled naprosto nevinná školrí úloha:
rozhédnÍse kolem sebe a oprav, co se ti nelíbí!
Jeden ze žákŮ k úkolu ovšem přistoupí pěkně
zgruitu a vyvolá nepředstavitelnou řetě'zovou
reak:í. V hlavních rolrch dramatu Kevin Spacey
(Americká krása), Helen Huntoyá (Lepší už tonebcde) a Haley',Joel Osment-(Šestý smysl).
JDI :!A SVÝM SRDCEM
USA T, 120 min., DOLBY SR, w,55,- Kč
Draiatická komedie z USA dnešních dnů
Novclee je těhotná, nezaměstnaná, nic neumí,
v kapse -má necelých šest dolarů a cestou z
Tenressee do Kali-fornie ji v Oklahomě opustil
její p'ítel a otec nenarozeného dítěte. Jak se s
touhl:í nelehkou situací vyrovnat?
Režie: Matt Williams

SESŤŘIČKA BETTY
pSA, T,-112 min., DOLBY SR,ŠÚP, N,50,- Kč
Černm komedie o servírce, která se dostÁvá do
světa svých zamilovaných televízních seríálů
Režie: Neíl LaBute

FOTR JE LOTR
USA, T, 107 min., DOLBY SR, *,50,- Kč
Greg je po uši zamilován do Pamely a je pří
praven požádat rodiče o jej ruku. Otci, ríěkdej
šímu agentovi CIA ovšem není pro jehÓ
prvorozenou nikdo dost dobrý. Nahož Greg,
í<terý je mistrem světa ve šlapání v porcelánu.
V hl:avních rolích Robeít De Niro a Elen Stiller.
Režie: Jay Roach

DINOSAURUS
U'!ŠA, 8:?ímin.,D, ŠÚP, DOLBYSR, *, 50,?
Dinosaurus jménem Aldar žije v bezpečí a do-Dinosaurus )menem Akjar žije v bezpi
statku na nádherném ostrově společně se svými
malými přáteli lemury. Z pozemského ráje je-ale
náhÍe a nečekaně vyžene zničující sráŽka pla-
nety s rojem meteorÍtů. Začíná hledání nového
domova,-nebezpečné putování po zpustošené
Zemí plné hladových dravců. FÍlm je jeí:Iním z
nejdokonalejších výtvorů z dílen počíŤačových
anÍmátorů v-poslední době
Režie: Tom e)ey

P:ARALELNÍ SVĚTY
ČR, 100 min., DOLBY SR, w ,48, - Kč
Hořká love sÝory o dnešní době, o vztazích a na?
kládání s nimi. 'V hlavních rolích Karel Roden a
Lenka Vlasáková.
Režie: Petr Václav

PROJEKŤ 100: ZE ZLATÉHO FONDU KINE-
MATOGRAFIE

OBČAN !KANE
USA, T,ČB, 119 min.,*,40,- KČ
Jedno ze základních děl světové kinematogra-
fie posouvající vpřed filmový obraz a vypravěČ-
ské postupy. Orson Welles svou reŽijnÍ prvotinu
pojal jako rekonstrukci osudů fiktivrího magnáta
Kanea. Fílm vzbudil v době svého uvedení skan?
dál a z devíti nominací na Oskara získal jedinou
zlatou sošku, ale od té doby suverénnÍě vítězí
snad ve všech soutěžích ZlaÍého fondu světové
kinematografie.

S?LNICE
Itálie, T, 105 min., H,40,- Kč
Slavné podobenství, vycházející z krušného ži?
vota potulných aríistů. Soužití křehké, zakřiknuté
dívky s brutálmm mužem, jemuž byla pro-

dána.Film získal m.noh2 ocen56rí 71957 0skara,
Cenu italských kritiků, Stříbrného Iva na festivalu
v Benátkách
Režie: Federico Fellini

DR. oívwoí-Así<ú ANEB JAK JSEM SE
NÁUčli.- NEDÍLAť-Sl 'ŠTAR«)'3"ři A MíT RAD
BOMBU
USA, T,93 min., J40 Kč
Jedna z nejslavnějších satír útočí proti váleč-
nické mániÍ, kterÍ rnůže přivést svět ke ka-
tastrofě..., zvláště když americký generál
propadne obavám, že za jeho impotenci-mohou
komunistické pikle. Film získal čtyři nominace na
Oskara a srdce filmových kritiků na celém světě.
Režie: Stanley Kubrick

VLAK ŽIVOTA
Rumunsko, T,85 min., m,40,- Kč
Válečná komedie o tom, jak se obyvatelé jedné
židovské osady rozhodli před hrozícími depor-
tacemi ujet do Izraele. Zakoupili si celý vlak, roz-
dělili úlohy na vězně a nacisty, kteří je hlídají, a
vydali se na cestu
Režie: Radau Mihaileanu

THE ROCKY HORF?OFI PICTURE SHOW
USA,T,l00min.,@,40,-Kč
Kuriózní parodie na druhořadé horory vzniklá
podle úspěšného britského muzikálu. -Mezi ná?
paditě charakterizovanými postavami vyniká ze-
jména obskurní doktor F"rank-N-Furíer (Tim
(:urry), transsexuál z Transylvánie, svérázná
obdoba barona Frankensteina.
Režie: Jim Sharman

0 mládeží do 15 lel nepříslupno0 mládeží do 15 lel nepříslupr
N mládeží do 12 lel nepříslupi
* mládeží příslupno

'2 lel ňr)přÍsh;prio
(:.y. 565ká verze
č,l,- české Irlulkv
SU šrrokoúhlý frlm

50 let 1. ZŠ Třebízského
Padesát let tvoří dnes vět-

Šinu prŮměrné délky lidského
života.

Padesátiletá existence
každé školy již podstatně
ovlivní místní dění a v různé
míře i životní osudy žáků, uči-
telŮ Či ostatních zaměstnancŮ.
Pro tehdejší Kralupy n.Vlt. byla
výstavba této školy velkým pří-
nosem. Otevření školy bylo
však bohužel po únorovém ko-
munistickém puči a název po
,,vůdci" Klementu Gottwaldovi
se musel přidávat ke všemu
možnému i nemožnému. Já
jsem na tehdejší ,,Gottwal-
dovku" dostal umístěnku od
školního roku 1969-70 a učil
jsem zde až do listopadu
1990. Listuji novým almana-
chem školy a vzpomínám na
21 let svého učitelského půso-
bení na této škole. Jména uči-
telů, žáků, zaměstnanci:í z této
doby jsou pro mne ve své vět?
Šině stále známá, u některých
si vybavuji i jejich podoby.
Osobně jsem totiž poznal
všechny žáky této školy z
těchto let, protože mimo ríěko?
Iika tříd (kde jsem učil také ma?
tematiku), jsem ,,trápil"
všechny třídy 2. stupně hu?
dební výchovou. Z evidence

kralupských občanů vím, že
podstatná část mých bývalých
žáků žije v Kralupech a jsou to
rodiče (také již prarodiče) dal-
ších kralupských generací. A
co bývalí kolegové? Někteří uŽ
bohužel nežijí, někteří jsou v
důchodu, někteří změnili za-
městnání či působí na jiných
školách a v současné době
pouze Čtyři ,,zí:ístali věrnÍ" léto
škole.

Tato škola se v době mého
působení vyznačovala dvěma
přednostmi učitelského sboru:

a) dobrou a skutečně lidskou
partou, která si vzájemně
pomáhala a ,bez podrazů" pro-

žila nelehkou dobu ,,norma?
lizace" sedmdesátých let a
která má vůči svým žákům i je
jich rodičům ,,čisté svědomí".
Také většina mých kolegi:i
upřímně uvítala pád totalitního
režimu a někteří mi i pomohli s
organizováním prvního stře?
diska všech ,,pedagogických
fór" pro celý mělnický okres.

b) většinovou kvalifikova?
ností, odborností, zkušeností a
přirozenou autoritou jednotli-
vých učitelů. Pořádek, kázeň i
vzájemné respektovárí - to
byla základní priorita pro vět-
šinu tříd a učitelů. Dobré vzdě-
lávací výsledky školy byly vždy
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samozřejmostÍ a naŠi Žáci
vždy dobře obstáli při dalším
studiu. Z desítek svých kolegů
uvedu pouze dva své kantor-
ské ,,vzory" - pana Miroslava
Můllera a pana Františka
Culka.

Z této školy se mi ,,ze dne na
den" a do neznámé práce do-
opravdy těžko odcházelo. Od
této doby mohu dění v této
škole ovlivnit jen přes činnost
kralupské samosprávy. Od
r.l990 samosprávy investo-
valy do všech kralupských škol
i mimoškolských zařízení de?
sítky miliónů korun. Příkladem
posledn( větší investice je re
konstrukce topení v této škole.
Vím, že je zde také nutná ge-
nerální rekonstrukce oken i
další opravy, jejichž realizace
bude závislá na možnostech
rozpoČtu města.

Dnešní ,,oslavenkyni" - 1 . ZŠ
Třebízského přeji do další pa?
desátky mnoho úspěchů, po?
kračování v dobrých tradicích
této školy a všem, kteří zde
stráví část svého života, ať jako
já vzpomínají jen v dobrém.

V Kralupech n. Vlt. 16.2. 2001
Mgr. Pavel Rynt,

starosta města
Foto (ain)

jTJ
T;y[tu.rnt a spo(ečensícýd středtsísý $?ps) ruí Vl'uxvou
KD VLTÁVA

Prograrn měsíc březen 2001
Tm?: ? sv

čtvrtek 22. v 19.30 hodín
29. koncertní sezóna KPH
HOUSLOVÝ KONCERT
ŠPORCLA
klavírní doprovod: Michal Rezek.
Na programu skladby B.Martinů,
L. Janáčka, A. Dvořáka,-B.Smetany-a
J. Suka

Platí permanentní vstupenky KPH.
;zo,-ss,

na

úterý 6. v 19.30 hodin
John Patrick: Rajčatúm se letos
nedařÍ

Úspěšná televizní herečka Myra se
rozí'íodne alespoň na chvíli seovytrh-
nout z víru show byznysu a relaxovat
na venkově. Ale nerušený pobyt se
zakrátko měn( v bojo chvilku klidu, ne'
boť sbližování se s-domorodci se mění
téměř v trýznění nové usedlice. Myra
musí zapojit nejrafinovanější finty, aby
si uhájila své soukromí.

PAVLA

sobota 24.

Akce Kruhu přátel Prahy
Míchle a Míchelský dvůr
(sídlo nadace Sue-Ryder)
Odjezd vlakem v 8.44-hodÍn z Kralup

Á
pondělí 26. v 9.30 hodín
,,Vítkův rok"
Březnová pohádka
(představení pro MŠ)

Plesová sezóna roku 2001
BflEZEN
pátek 9.3. PlesKaučuk,a.s
sobota 10.3. Skautskýples
pátek 16.3. Sokolskěšibřinky
sobota 17.3. ŠíbřinkyASPV
pátek 23.3. ŠíbřinkyASPV
sobota 24.3. Ples ha-sičú Kaučuk, a.s?

Připravujeme na duben:
9.4. Aldo Nikolaj: KOKTEJL
- vynikající představenl ve kterém uvidíte Jiřinu
Jiráskovou, Janu Brejchovou, Jiřího (5apk'ffi"a
Jiřího Ptáčníka

10.4. Audiovizuální pořad ,,Závěť" v rámci me-
zinárodního projektu ,,Czech Rafting"- podrob-
nosti hledejte ve zpravodaji.

26.4. ,,Polítícké harašení" - nově se Z. Bu-
bílkovou a M. Šimkem
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V této skvělé hře není malých rolí,
takže se máte na co těšit, p;otože v
režii Pavla Šimáka h;ajÍ:-Dana
Syslová, Martin Zounar nebo Čestmír
Gebautský, Mahulena Bočanová nebo
Lucie Zedníčková, Veronika Jeníková
nebo Olga Želenská, Dagmar-Bláhová
nebo Ivana Andrlová, Rudolf Jelínek
nebo Zbyšek Pantůček

740,-

čtwtek 8. v 9.30 hodin
Otloukej se píšťaličko
(představení pro MŠ)

čtvrtek 8. v 16.00 hodin
Dětský karneval
(pořádá ASPV)

úterý 13. v 9.00 a 11.00 hod.
Zlatovláska
(představení pro ZŠ)

pond4í 26. v 19.00 hodín
NEJVĚTŠÍ TAJEMSTV7 JEŽÍŠE Z
NAZARETU
Nejasnosti kolem narození ' Byli Ježíš
a Jan Křtitel rivalové? "Ježíš ja-ko tajný
agent Essejských? ' Podivn-é záhady
kolem ukřižování ' Přežil Ježíš svou
smrt? " Jak to bylo s nanebevstoupe-
ním? To vše a ještě mnoho dalších aza?
jímavostí se dozvíte na přednášce
Mgr. Vladimíra Lišky

30,-

úterý 27.v 19.30 hodin
Koncert country a bluegrassové
skupíny POUTNÍCI
Jan Máca - mandolina, housle, Petr
Brandejs - banjo, Zdeněk Kalina - ky?
tara, zpěv, Miroslav Hulán - kytara, JÍří
Karas Pola- kontrabas 120,

středa 28. v 19.30 hodín
NOC GLADlÁTORů aneb DÁMSKÁ
JÍZDA
" tříhodinová show pro ženy a dívky"
módrí show jaro 2001 " travesti show
" vystoupení taneční skupiny " pánský
strip " zámé tváře z TV Nova " avítězky
soutěže Katapult a Tvář roku 2000 pro
Eurotel " soutěže o ceny " skupÍna
Oceláři - americký strip. Pořadem 'prol
vází Roman Lukáš.

740,-

POZVÁNKA
S nastávajícím jarem začíná ve Veltrusích tra?

dičně kultumí život. Již v sobotu 31.- bř-ezna-y
18.00 hodin vás kulturní komise MěÚ Veltrusy
zve do místní sokolovny na hezký hudební pěd'-
veČer.

Posluchačům se představí 40členný smíšený
irský soubor High School of Dundee se'skot'
ským folklórem. -Soubor předvede tradiční skot-
ské country tance, tradiční skotské meloáře,
např. West Side Story s tradiční skotskou -ka?
pelou ve svých krojích-. Soubor má 4 vystoupWní
v Praze a 3 mimo Prahu. To třeff a poslední se
uskuteční ve Veltrusích. Všichni jste srdečně
zváni.

Vstupné dobrovolné.
Bubeníček Vladislay
člen kulturní komise

pondělí 19. v 9.00 a 10.30 hod
Velíkonoce neznámé í známé
(představení pro ZŠ)

pondělí 19. v 15.00-17.00 hod.
Zápis do základních tanečních kurzů
- po.dzim 20C)1 kurzovné 1.200,- Kč,
gardenka pro doprovod 350,- Kč (pň
jímáme jen páry)a

sobota 31. v 15.00 hodin
čERNOŠ3KÁ POHÁ'DKAa
I africké děti mají své pohádky s klacl
nými a zápornými hrdíny, nechybí ani
rytmické písničky a říkadla, zkrátka
pohádky jaké mají být. Přijďte se pře-
svědčit! Pro děti od 4 let. Uvádí diva?
dlo DRAK z Hradce Králové.

30,
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V pondělí 19.3.2001
od 15.00 do 17.00 hodin se koná

zápis do tanečních kurzú pro páry
v Kulturním a společenském středisku Vltava

VŠEM PŘÍZNIVCÚM
DOBRÉ HUDBY

Chcete-li strávit příjemní odpoledne s hudbou,
která Vam zahraje k tanci i poslechu přijďte:
Kam: RESTAURACE ADRIANA (u učiliště

, Kaučuku v Lobečku)
Kdy: Každou líchou středu,

počínaje dnem 7.3.2001 '
Čas: Od 16.00 do 20.00 hodin
Vstupné 20,-Kč



i

q

SEIFERTOVY KRALUPY

Pořadatel 6. roČníku festivalu
poezie a přednesu Seífertovy
Kralupy 2001 - Město Kralupy
nad Vltavou ve spolupráci s
Lyrou Pragensis a pod záštitou
ministerstva kultury ČR, vyhla?
šují literární soutěž pro vŠechny
autory bez omezení věku.

Podmínkou je zaslat do 31
května 2001 v šesti exem-
plářích na adresu Seifertovy
Kralupy, literární soutěž, Pre-
zentační klub Kaučuk, Na
Cukrovaru 74, 278 0l Kralupy
nad Vltavou - max. 200 veršů
vlastní nepublikované tvorby s
tím, že jedna báseň musí
splňovat formu sonetu. Kromě
toho v zalepené obálce musí
být uvedeno jméno a příjmení
autora, adresa, adresa za-
městnavatele (nebo školy), da?
tum narození.

Předložené práce bude posu
zovat porota, složená z uznáva?
ných osobností, která určí v
každé kategorii tři ceny a cenu
za nejepší sonet (ohodnocené
finančně) a podle úvahy několik
čestných uznání.

Zaslané práce se nevracejí.
Vyhlášení výsledků soutěže

bude zveřejněno v rámci festi-
valu v neděli 23. září 2001 ve
1 4 hodin v sále Městského mu?
zea, Vrchlického 590 v Kralu
pech nad Vltavou. Výsledky
soutěže budou zveřejněny na
internetové stránce: vvww.kra?

Iupsko.cz.

Statut autorské soutěže vy-
hlašované u příležitosti festi-
valu Seifertovy Kralupy
1 . Soutěž vyhlašuje město Kra-

Iupy nad Vltavou prostřed-
nictvím jÍm jmenovaného
festivalového výboru

2. Soutěž se uskutečňuje na
památku básníka Jaroslava
Seiferta.

3. Soutěž je vyhlašována v
oboru původní česky psané
poezie pro všechny česky
píšící autory a to ve dvou ka-
tegoriích:
a) Pro autory ve věku 14 až
181et.

b) Pro autory nad 18 let,
(dovršených do 30.6. sou?
těžního roku)

4. Do soutěže Ize přihlásit jed-
notlivé básně nebo cykly v
rozsahu maximálně 200
veršů, které nebyly dosud
publikovány. Obsáhlejší zá?
silky nebudou přijaty. Jedna z
básní musí mÍt formu sonetu

Soutěž je anonymní - přihla-
Šované práce nesmějí být
signovány Či označeny jmé-
nem nebo jinými osobními
údaji.
Zároveň s přihlašovanými
pracemi je nutno zaslat ne-
porušenou zalepenou či za
peČetěnou obálku, která
bude obsahovat jednu kopii
přihlášené práce a násle-
dující údaje: jméno a pří-
jmení, datum a místo
narození, adresu bydliště,
název a adresu školy nebo
zaměstnavatele.

Zaslané práce se nevracejí.
Texty musí být napsány na
stroji nebo na poČÍtaČi v
Šesti vyhotoveních a zas?
Iány na adresu: Seifertovy
Kralupy, Literární soutěž,
PrezentaČní klub Kaučuk,
Na Cukrovaru 74, k rukám
J. Průši. 278 0l Kralupy
ngd Vltavoui

Uzávěrka soutěže je 31
května každého roku. Vyhlá?
šení výsledků soutěže bude
vždy v září v rámci festivalu
Seifertovy Kralupy.
Přihlášené práce posuzuje
pětiČlenná porota, kterou
jmenuje festivalový výbor.
Má právo některou cenu
neudělit, nebo udělit více
druhých a třetích cen
Následně dochází k dělení
stanovené finanční od

měny. Dále uděluje cenu za
nejepŠí sonet
VÍtězné práce budou odmě-
něny takto: (platné pro obě
kategorie)
1. cena 5 000,- Kč
2. cena 3 500,- Kč
3. cena 2 000,- Kč
za sonet 1 000,- Kč
Dále mohou být udělena
čestná uznání. Zvláštní cenu
uděluje město Kralupy nad
Vltavou a Kaučuk,a.s.

10.2 vítězných prací bude vy?
dán sborník ,,Slavík nezpívá
Špatně".

5.

6.

7.

8

9

Pro letošní ročník pracuje
porota ve složení:
předseda: Jiří Žáček
místopředseda: Pavel Polák
členové: Jiřina Axmanová,

Rudolf Matys.
Jaroslav Čejka

tajemník: Josef Průša

V Kralupech nad Vltavou
21 .2.2001

:

Stojíme před rozhodnutím

jaký nový program
Vám nabídnout?

q

REŘliTY'

Zejména divačky by uvítaly romantické
přiběhy, seriály a dramata na

Romantica

Bíezen je ve znameíí číyí síJálŮ. Rosancelica,
Když vzplanou vášně. Spíávná žena a Zeme žen.

Spousta našich zákazníků volá po
novém dokumentárním programu

Reality TV.
Ptogtam je plný neuvěíiíelných ale skuíečných pííběluí,
policejnich honiček. zásahŮ záchíanáí'?.

Reality TV je vysílán v českém jazyce.

Možností %e také pndání některého z hudebních kanálů z produkce MTV
zá%em o návrat do kabelových sítí projevily programy Cartoon Netíívork / TCM

Uvítáme každýVáš názor!
Pište nebo mailujte na adresu sales@tesmedia.cz

Co jinde nenajdete...?

STV 1

1 .program slovenské ve%jnopíávnííelevize.
TESmedia je prííní společností, kteíá na

'q
1

TV Luna

Nová slovenská komeíční

televize, kíeíá se vice
zaměÍuje na slovenskou

ívoíbu,po%dy pío děti
B zpíavodajSíVÍ.

0i LuflR

TV MarkÍza

Slovenská komeíční ,,jednička"
se spoustou populáíních íilmů,
seíiálů.

a další programy
v českém a slovenském jazyce nebo s titulky

mam
t .

Q ffl "

fflmlspázy
*4*

NATIONAL
GEOGRAPHIC
CHANNF.l »lé

f
Weí J%@dR:i
:- k?Ť;'ih.í'.<

1?.04
s

(d>
:ly:kŮ'íirí-i

...Vám přináší TESmedia
. Vaše kabelová televize

Kontakt centrum

0205/ 74 22 00

l

l

4
DCI
M [)0%[Č[K

Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430

Taboryprodí'iiúalíiol00I
)

Přednáška o drogách
I když naše akce "DDM proti drogám" probíhala hlavně v

loňském roce, nechceme ani letos toto téma opomfjet. Proto
14. března v 17.00 hod. pořádáme přednášku s besedou na téma
drogy. Hovořit a odpovfdat na dotazy bude MUDr. Dušan
Randák.

Chorvatsko - Pakoštane 24.8. - 2.9. 2001 5.700,-
/polopenze - polévka k obědu, bez pojištění, pro děti s rodiči/

Monínec 28.7. - 4.8. a 4.8. - 11.8. 2.300,-'5'

Mokrosuky 15.7. - 28.7. 1.800,-

ZÚ Kulečník
Nabfzfme volná místa v nově otevřeném zájmovém útvaru -

Kulečn&, který bude probíhat každou středu - I. skupina od
16.00 do 17.00 hod, II. skupina od 17.00 do 18.00 a III. skupina
od 18.00 do 19.00 hod. Prosfme děti od 12 let a mládež, aby si
vyzvedli přihlášky v budově DDM.

-/Th"-
?

Máte chuť si zacvičit?

Navštivte náš Z'Ů pro ženy
AEROBIC + Cvičení na Gymbalech

Kvíz "100 na 100"

Dům děff a mládeže ve spolupráci s Tomášem Tlustým a s.k.
ROB/OB pořádajf 8. března v 16.00 hodin kvfzovou ? "100
na 100". Hlásit se mohou děti z 6. - 9. třad v budově DDM do
1. března.

Kdy: každou nedéli od 18.15 do 19.15 hod.

Kde: v télocvičné v Zátiší

Informace v budové DDM nebo na tel: 0205/722430, 722873

Zájezd do divadla
V sobotu 24. března pořádá DDM zájezd do divadla Spejbla

a Hurvínka.

Jedná se o představení Heleny Štáchové a Denisy
Kirschnerové "Jak si Hurvfnek s Máničkou hráli na doktora."

Hra má charakter dětského muzikálu, ve kterém se domov
Hurvínka a Máničky změní ve stanici první pomoci. Jejich
služby vyhledají zvfřátka, která jsou nespokojena se svým
zevnějškem. Nakonec vyjde najevo, že trpf samotou a
nedostatkem lásky. A tak si vyléčená zvířátka odnášejí
ponaučení, že je třeba pro každý vztah něco vykonat. Nejen
brát, ale i dávat.

Cena zájezdu (cesta + vstupenka) 110,- Kč. Odjezd od DDM
v 13.00 hod. Přihlášky v budově DDM do 16.3

Hledáme mladé literáty
Pfšete povfdky, reportáže či básničky? Je vám méně než 18

let a chcete v domečku publikovat? Přineste své přfspěvky do
DDM.

Velikonoční výstava a trhy
V našem minulém čfsle jste se mohli dočfst o vánočnf

výstavě. Nynf již plánujeme výstavu velikonočm. Probfliat
bude od 9. do 13. dubna. Součásff bude velikonočnf trh 1l

dubna. Prosfme ty, kteff by rádi přispěli svými výrobky na
výstavu nebo by chtěli prodávat na trhu, aby kontaktovali DDM
- p. Junáškovou.

Aquapark Liberec
Jak jsme vás již inforrnovali, 31. března pořádáme zájezd do

Aquaparku Liberec. Vzhledem k tomu, že zbývá ještě několik
volných rnfst, máte stále možnost se hlásit.

Odjiždfme v 8.00 hod. od DDM, z Liberce pak v 16.00 hod.
Cena 200,- Kč.

Prosba

Prosfme občany Kralup, kteřf by DDM - útvaru biologie
mohli věnovat jakoukoli pokojovou rostlinu - i velkého
vzí'ůstu, aby se s nátni telefonicky spojili anebo nás navštívili.
Předem děkujeme. Chceme zpříjemnit prostředf našim
zvuaátkům.



l

les DDM
Koncem ledna se konal náš prvnf reprezentační ples v
ostorách hotelu Sport. Pan Matějfček nám vysel maximálně
.třfc a tak nás i naše hosty vftalo přfjemné prostředf. Ples
thájila ve 20 hodin panf ředitelka Marie Blažková společně se
o5í zástupkyru' paní' Světlanou Novákovou. K tanci i poslechu
4ý večer hrála kapela Simplex. O velmi pěkná představenf se
ístarala Ilona Nováková se svými děvčaty z kroužku Cvičenf
Ilonou a v pozdějších hodinách Slávka Czechmannová s
vkarni z Aerobicu. Obě skupiny byly odměněny potleskem.
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Tombola byla o půlnoci rozdána
beze zbytku a zdálo se, že nikdo
díy našim sponzorům neodešel s
prázdnou. A tak opět patřf náš
velký dík všem, kteff nám pomohli
a pomáhají.

Mrzí nás jen, že jsme všechny
nemohli potkat na našem plese,
protože někteří z nich dali
přednost např. lyžovánf. Snad se
uvidfme na plese příštfm. Z těch,
kteff náš ples navštívili jmenujme
např. zástupce městského úřadu
pana Kasseckerta, paní Holekovou
a paní Náhlovskou, ředitelku

S paní Vondruškovou nebo zástupce kralupské farnosti
Edwarda Walczyka.

Jěkolika fotografiemi se vám snažíme atmosféni plesu
řylfžit.
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Olympiáda z německého jazyka
Pedagogické centrum Střednf Čechy ve spolupráci s DDM

Kralupy n. Vlt. pořádalo dne 13.2.2001 olympiádu z němec-
kého jazyka. Souh:žilo se v těchto kategoriích:

- I.A, I.B - záci 7. ročm'ků ZŠ
- II.A - "záci ZŠ, 8. a 9. ročník
- II.B - žáci ZŠ s rozsířenou výukou jazyků + žáci vfce-

letých gymnázií
- III. - studenti čtyřletého gymnázia 1. - 3. ročmk a SOš
Olympiády se zúčastnilo celkem 17 záků z celého okresu.
Členové komise pro ZŠ byly:
- předseda kornise - pf ř. Hereinová Jiřina, ZŠ Komenského
- mfstopředseda komise - pf uč. Hanušová Olga
- tajemnice komise - pf Junášková Gabriela
Členové komise pro :střední školy byli:
- předseda komise - pf Ryntová Renata
- místopředseda komise - pí prof. Tatarková Eva
- tajemmk komise - p. Vratislav Šimůnek

Výsledky okresního kola:
Kat. II.A 1. Tereza Helebrantová, ZŠ J. Seiferta, Mělmk

2. Lorenzová Markéta, ZŠ Revolučnf, Kralupy
3. Jaroslava Veselá, ZŠ J. Mitiegky, Mělnik

k
)'-

$d?»

Q
J

s,'j
i

r

'l

Á

?
r k- 1..í

fYŘ
Y

Iffl l

j

?
4

I«
Wx?

ď
,,'!
X

?

mr
m k

,#
Q

í

1
W

T,,
1

!í"
o

í

1
<J
!!I

J
sp

?'?
/ š

Kat.JJ.B 1. MáriaRajková, ZšNeratovice, škol.ul.900
2. Ciganíová Marcela, ZŠ Neratovice, Škol. ul.

Kat. III. 1. Olga Tmsková, Dvořákovo gymn., Kralupy
2. Martin Poddaný, gymnázium J. Palacha, Mělruk
3. Jana Rysová, VOŠZ a SŠZ Mělnflc

Členové komisí byli spokojeni s organizací a jazykovou
úrovnf žáků a studentů. Všem vftězům blahopřejeme k
dosaženým výsledkům a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu.
Těšíme se na dalšf spoluráci s lidíni, kteří jsou ještě ochotni
věnovat svůj čas dětem a mládeži.

J. Merfaitová

Drogy
Jen v rninulém roce se na 4000 našich

dětf stalo drogově závislými. Je to ne3více
za posle?ch 5 let. Jsou to děti z měst i
vesnic a jeho majf společné. Jejich rodiče
na ně neměli čas a proto si nevšimli, í se
jim nenápaóě měnf před očima.

Drogy nejsou nic abs?o. Xedná se
o konkrétnf látky - ať už vypěstované v
přírodě, nebo vyrobené v laboratoři. Mají'
různé úč'mky a užfvají se mznými způsoby.
V zásadě se dajf rozdělit na čtyři základn'f
skupiny. Tyto skupiny látek se mezi sebou
lišf vzhledem, účinky, průběhem závislosti
ale i mírou rizika pro uživatele.

K těmto nelegálně vyráběným látkám
je možno dále přičlenit skupinu pátou -
léky s účinky ovlivňujfcími psychiku, tedy
jinak řečeno legálnf drogy.

I. skupina: Konopné drogy - sem
zařazujeme drogy vyrobené z konopf, tj.
tzv. marihuanu, hašiš a hašišový olej.

II. skupina: Opiáty - Drogy s tlumivým
účinkem, pocházejí ze siu"ového opia
zfskaného z nezralých makovic opiového
máku. Patřf sem předevšfm heroin v
nejnlznějších podobách, ale i "tradíčm"
český pouličnf "braun" (směs derivátů
kodeinu).

III. skupina: Stimulační látky -
Různorodá skupina drog s převažujícím
stimulačmm (povzbuzujícím) účinkem.
Patří sem předevšfm kokain, amphetaínin
(speed), různé deriváty amphetaminu (z
nich je u nás nejrozšGenější tzv. períííitin,
pernflc, peff atd.), extáze atd.

IV. skupina: Halucinogeny - Halu-
cinoge? drogy - přírodnf i syntetické
látky, převiujícím účinkem je zde široké
ovlivněnf psychiky (změny nálady,
halucinace), např. LSD.

V. skupina: Psyehotropní léky - léky
často zneužfvané jako drogy, např. Diolan,
Rohypnol.

RADY PRO RODIČE

Jak předejít drogovým problémům?
Nelze zfskat stoprocentnf jistotu, že se s

drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se
mohou objevit mezi dětmi ve škole, v
rnístech trávení volného času a podobně.
Drogy a problémy s nimi spojené jsou -
bohužel - jednou ze součám dnešního
života. Nem nutné ale propadat panice.

To, že se ďrogy vyskytujf v našem
okoh ještě neznarnená, že zasáhnou
zrovna NÁS. Drogy nejsou nic tajerru'iého,

nemají nad nárni žádnou moc - dokud
saíni nechceme. Existuje řada opatřenť,
kterýrni ?ze účinně riziko &ogových potížf
omezit. Zde jsou některá z nich.

1. Mluvte s dětmi o drogách.
'Jysvětlete jim o co jde, &ogy nejsou

zádnó tajemství. Názorný palad je vždy
alkohol a jeho úč'mky - ten je v mnoha
přfpadech nedaleko. Přesvědčte se, že dftě
skutečně rozurnť pouŽitým výrazŮm a
názvŮm.

2. Nepodceňujte své děti.
W často o &ogách víc, než si myslme.

Nesnažte se poučovat, právě v oblasti
drogové tématiky ze sebe můžete udělat
snadno hlupáka.

3. Pomozte svému dítěti nalézt a udržet
sebedůvěru.
Právě nedostatek v sebehodnocem',

pocity nedostatečnosti a "komplexy"
mohou přiblížit Vaše dítě drogám. Nebojte
se vyjádřit své pozitivní hodnocenf.
Nebojte se pochválit.

4. Pomozte svému dítěti vytvořit si
pevný hodnotový systém.
Schopnost rozlišit mezi dobrým a

špatným ovlivřiuje významné
rozhodováru'. K pozitivm'm i negativním
hošotám by mělo atě dojít samo.

5. Buďte pozitivním pMkladem.
Lehko rečeno - těžko provedeno. Přesto

se ale pokuste. Alkohol je také &oga (i
když legáhu) a vzíah k němu je v rodině
význaínným ukazatelem.

6. Pomozte dítěti zvládat negativní
tlaky ze strany vrstevm'M.
Podpomjte jeho individuautu. Vysvět-

lujte mu, že nemusí být stejný jako ostatm.
Být jedinečný a jiný je co se hodnotí.

7. Podporujte všechny pozitivní
aktivity vaseho dítěte.
Způsob trávení volného času je jedním

z významných faktorů ovlivňujících vznik
drogových problémů. Nejen podporujte,
ale aktivně vyhledávejte zájmy a vlohy
svého dítěte.

8. Nebojte se přiznat si nevědomost.
Drogy jsou téma, které se týká celé

společnosti. Zprávy z masmédff jsou
často vědomě či nevědomě zkreslené.

Orientujte se na instihice, které s dro-
govou problematikou skutečně pracují,
mají zkušenosti a důvěm klientů - at' již
postižených či jejich rodičů. Nebojte se
ptát. Profesionálnf instituce jsou zde práve

proto, aby Vám odpovídaly.
Jak odhaut uMvání drog?

To, že dftě bere drogy, nemusf být,
alespoň na začátku, vůbec nápadné. Přesto
existujf signály, které napovídají, že něco
nemusí být v pořádku. Důvody potžf
mohou být i jiné. Přesto je dobré o těchto
věcech vědět. Zde jsou některé z pffznaků,
kterých bychom si měli všímat:

1. Problémy ve škole.
2. Ztráta půvoí:Wch zájmů.
3. Změna přátel a party.
4. Změna chování.
5. Slabost, spaní přes den.
6. Zíráta chuti k jídlu, hubnuff.
7. Kožnť defekty.
8. Mizenf peněz.
9. Nález střáaček, jehel a &og.
10. Stopy po injekčním vpichu na

končetinách.

Co si počít, když zjistíme, že naše dítě
bere drogy'.

Může se to stát každému z nás. Podle
poslednfch statistik má s drogami nějakou
zkušenost každý třeff člověk ve věku
osmnácti let. Drogová zkušenost je
závažný fakt, ale nemusf ještě znamenat
víc, než dalšf životnf experiment. Pokud
však tento experiment neskončf, vzniká
DROGOVÝ PROBLÉM. Ať tak nebo tak,
zásah je vždy na rnístě. Právě zde se velmi
často rozcházejí přán?í' rodičů s reálnými
možnostmi. Co si tedy počít?

1. Nepanikařit!
Je ffeba si uvědomit, 'í branf drog, na

které jsme právě přišli, nevzniklo včera či
předevčú'em.. Rok i vfce trvá často doba,
kdy atě bere drogy a rodina nic netuM. Je
nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit
za den, za týden, ale vysoce
pravděpodobně ani za měsfc. Budou nutná
dlouhotrvajícf opatřenf. Je nutné vše
předem promyslet a připravit.

2. Sehnat si všechny dostupné
informace.
Márne na mysu odbornou literaturu,

zkušenosti okon ale hlavně kontaktovat
zařfzení, která s drogovým problémem
profesionálně pracujf. Konzultace je
většinou možná i telefonicky a anonymně.

3. Být důsledný.
Pokud se rozhodnete k nějakému

postupu, buďte důslecW. Rozmyslete se
předem, budete-li schopni navrhované
postupy dodížet. Nemá smysl si zde nic
nalhávat.

Použ,itá literatura:
DROGY - informační materiál VZP
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? 4 F1kytmika
-Zájmoyý útvar Rytmika, do kterého

sme-v minulém měsíci pořádali nábor,
'.a;'ájil -črnnost začátkem února. ZÚ
áoaerní taneC stále není dostatečně
taplněn. Nym' vás již ínůžeme informovat
+ přesných dnech a ho?ách.

úterý 15.30 - 16.30
budova DDM

středa 15.00 - 16.00
tělocvična Zátiší

Rytmika I
děti3 - 5 let

Rytmika II
děti6 - 9 let

Přiyítala mě se svýmy děyěaty s milým
úsměvem. Říkám děvčata, protože
yětšinou kroužek navštěvují samá děvčata
a i když se občas některý chlapec přihlásí,
práce'náročná na přesnost a trpělivost ho
brzy odradf.

á

Modemí tanec středa 16.00 - 17.00
deti nad 10 let tělocvična Zátišf

Tyto zájmové útvary vede paní Sihíie
Vavrušková, absolventka Tanečního
fentra v Praze, kde v rámci lekcf tanečm
výchovy studovala klasický tanec,
modemí tanec, jazz a stap.
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"V hodinách rytmiky se zaměřfme
ptedevffiím na vmmání a cítění svého tela,
;mybu a rytmu. Naučfme se důležitá
cvič'em, pozice, pózy a tanečm la'oky.
Budeme volně iínprovizovat v prostom,
naslouchat hudbě a vyjadřovat ji tancem.
'6';i -improvizaci dárn možnost svým
;ákům, 'aby sami ukázali, co áokáží a jak
umí pracovat se svou fantazií.
--Máme pred sebou hodně práce a dřiny,
ale-'věffm,' že si mladí tanečníci přinesou
spoustu pozitivních záž.itkŮ. Přeji jim moc
a moc Štěsff."

Vavrušková Silvie

Paličkování ve Veltrusích
-Byl pátek odpoledne. Všední

odpoledne koncem týdne a já stoupala po
schodech veltmské základní školy a
Medalakresl?ťrnu. Proč? Již mnoholet
se-Qde schází kroužek paličkování pod
veden?ťm pm'if Štmncové.

Y

Panf Štmncová učf paličkování přes 15
let. Začínala ve svých dvaceti letech, kdy
sW učila v Praze.-Paličkovánf ji natolik
"chytilo", že i paličky si sama řezala z
?fskových a lipových klacáů. Pak se
vdala,'měla rodinu- a začala chodit mezi
děti, které paličkujf a jež v té době vedla
panf Karásková. A právé tyto děti později
převzala.

Čas zde uúal strašně rychle. Nahlédla
jsem vŠem přes rameno a se zaujetÍm
"poslouchala jednotli'vé rady, kteté od své
;an?í učitelky děvčata dostávala. A téměř
;odinná atmosféra mě čfm dál více
vtahovala.

Paní Štruncová paličkováním žije.
Napalad doma vyr:ábf vlastní paličky,
aby děty nemusely paličky draze
kuÍpoyat.- Kreslí ylastní podvinky, šije a
pW podušky všech velikostf.

Pnyfdala isem si napalad s MdinouPovídala jsem si napalad
Rousovou. Je příjemné -slyšet, že i v dnešní
ř;echnizované-době se řemeslo palič-
rovánfk byť jako koníček - u nich v rodině
dědí-. Protože paličkovala její babička,
p;ličkuje teta-a ona sama chodí do
'kroužku již čtvrtým rokem.
- M-ladffif děti-(zhruba 2. - 3. třída)
začínají v kroužku drháítím. Je to
jeídrJoduššf technika a oni si osvojf práci s
'nití--- nebo provázkem. Techniku
;mčko-yání se pak učí jak na vzornících,
tak na menších pracfch - jako jsou
prostírky a ozdobné obrázky.
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Na závěr jsme se domluvily, že ani
kroužek paličkováítí neZapOmene přispět
na velikonočm výstavu DDM a já jen
d;ufárn, že děti z Veltrus se svojf paríf
učitelkou přiyezou m milou atmosfém,
kterou jsem u nich zažila, s sebou do
Kralup.

I
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G. Junáškoyá

Angličtina I, n
Kroužek angličtiny navštěwuje 14 dětí

ro;tazených do 2 skupin ďle věku. Vede
jej panf Drahomíra Vachalcová, jež
'absolvovala několik specializoyaných
kursů angličtiny pro výuku děff od 6 do 10
let.
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Hodiny jsou pojaté dle vzom "skola
hrou", neboť děti se zde učí básríičky,
písničky, hrají pexeso a jiné hry a rozvíjejf
'své schopnosti forínou soutěží a her.

Vzhledem k tomu, že se 'výuka
angňckého jfflyka pffiě rozšffila na ZŠ, je
vh:dné s j'ejí-výukou začít již v útlém
věh.

Kurz je zaměřen převážně na fonetiku
jazyka a-správnou výslovnost.

Hana Vachalcová
Anna Hrášková

Nové knihy v kralupské knihovně
Oddělení pro dětí

Beletríe

Verne, Jules: Triumf XIX. StoletÍ
Dobrodružná kniha, v níž nám

autor jako vždy s napětím líčí sto-
Ietí objevů, průzkumné cesty a ko-
Ionizace území Afriky, vědecké
snahy v orientu a výzkumy v
Americe.

Mádrová, Jitka: Lada a Vesna
Lada s Veronikou a Filipem tráví

u korí v jezdeckém klubu každou
volnou chvilku. Všichni jsou z jízdy
na jejich hřbetě nadšeni, ale kůň je
náročný přítel. Potřebuje lásku i
pravidelnou péči. V poutavém pří-
běhu o přátelství najdete i mnoho
informací a užiteČných rad, jak se
o koně postarat.

Weniq, Frank: Veselé příběhy
Ioutek KaŠpárka, Hurvínka a
Spejbla

Veselé příběhy loutek
Humorné příběhy postaviček,

které už bavily generace prarodičů
dneŠních dětí.

Macourek, Míloš: Mach a Šebe-
stová na cestách

Novinkou Mach a Šebestová na
cestách pokračuje série nových
dobrodružství. Navštíví Paříž, aby
zde zachránili tetu Vilmu přímo ze
Iví tlamy, na severmm pólu najdou
ve Ivím doupěti ztraceného profe-
sora Trejbala, vykoupou se v
Amazonce

Gohl, Chrístíane: Julie a kúň
snŮ

Poutavý příběh o třináctileté
Julii, její lásce ke koním a vvesler?
novému ježděrí. Díky svým úspě-
chům v soutěžích jí chce otec
koupit vlastrího koně. Navštíví n%
rŮznější majitele, až si její srdce
získá sotva roční hřebeček. Bude
úspěšná i nadále ?

Naučná literatura
Felix, Jiří: Ptáci mořských po-
břeŽí

Kniha je věnována mořským ptá?
kům, se kterými se sice v našem
území setkáváme nepravidelně,
zato na cestách po přímořských
státech je můžeme pozorovat
vcelku běžně.

Disney, Walt: IL přÍruČka mla-
dých svišťú

Vydejte se s mladými svišťi
Bubíkem, Dulíkem a Kulíkem na
úžasný výlet ke hve+zdám, během
něhož odhalíte tajemství planet,
porozumÍte poČasÍ a pouČÍte se o
dějinách letectví a dobývání ves-
mÍru.

Rollová, Kateřina: Co to zna-
mená, když se řekne -

Kniha přináší stovku nejčastěj
ších nebo nejzajímavíějších rčení,
úsloví a přirovnán(, o nichž mnohdy
přesně nevíme, co znamenají.
Vysvětlí Vám jejich význam, i za ja?
kých okolností vznikly.

Březen měsíc Internetu

Taubner, Armin: Papírové tkaní
pro děti

Papírové ,,tkanÍ" je vhodné pro
předškolní děti. Pomocí jednodu-
chých šablon a proužků barevného
papíru zhotoví zvířátka, mašinky,
domečky a další ozdoby podle své
fantazie.

HÚna, Vladímír: LékařstvÍ a léČí-
telství

Publikace je jiŽ třetí z encyklo?
pedické řady Co, jak a proč. Kniha
obsahuje vice jak tísic otázek a od-
povědí pro každého, kdo se zajímá
o své zdraví.

Příručka pro ďěti, která kromě
spousty dobrých rad, jak vycházet
s rodičí a jak přispět k dobré po-
hodě v rodině, přináší i řadu kon-
krétních návrhů a odpovědí na
palčivé otázky rodinných vztahů a
generačních problémŮ

Studovna
Jestřábe díky: Jaroslavu Fogla-
rovi Hoší od Bobří řeky a přá-
telé

Knížka je sborníkem autenU?
cých, jj. vzásadě neupravovaných
vzpomínek několika generací členů
skautského oddílu pražské Dvojky,
kterou vedl Jestřáb J. Foglar.

Kopíetz, Gerít: Táta, máma a jak
na ně aneb Jak vychovávat ro-
diČe

Zákoník práce k 1.1.2001
Aktuální znění zákoríku práce

od 1 . Iedna 2001

Encyklopedie ceských lvrzí
Moderně pojednaná, bohatě

ilustrovaná encyklopedie vyplňuje
bílé místo v natídce odbomé a po-
pulárně naučné literatury zamě-
řené na sídla nižší šlechty.

Předchozí ročníky projektu
Březen - měsíc Internetu (BMI)
se setkaly s mimořádným
ohlasem veřejnosti. Knihovny
vstoupily do projektu BMI s té-
matem ,,Do knihovny na
Internet - po Internetu do kni-
hovny".Záštitu nad akcí a její
organizací převzala největší
profesní organizace - Svaz
knihovríků a informačrích pra-
covníků (SKIP).

Od prosince loňského roku
má i kralupská knihovna mož?
nost za podpory města a
Ministerstva kultury ČR nabíd?
nout veřejnosti služby
Internetu.

U příležitosti 4. ročríku ce-
lostátní akce Březen - měsíc
Internetu zveme děti ve věku
do 10 let a studenty středních

a vysokých škol do 26 let k ná-
vštěvě knihovny. Každé pon-
dělí (tj.5., 12., 19. a 26. 3.
200aí) jim bude umožněn pří-
stup k síti Internet zdarma. A
to od 13.00 do 17.30 hodin.
Zájemci si mohou užívání
Internetu zamluvit osobně ve
studovně knihovny nebo tele-
fonicky na čísle 0205/727782.

Uživatelům bude poskytnut
přÍstup k Internetu na jednu
hodinu, nebude-li další zá?
jemce, je možné dobu užívání
prodloužit.

V tomto měsíci bude také
zpřístupněna návštěvníkům
knihovny výstavka počítačové
Iiteratury, kterou si budou mít
možnost zapůjčit po ukončení
akce BMI.
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www.kralupy.cz
informaČní server o naŠem městě

X aktuálníinformaceoděníveměstě
X rejstřík kralupských fírem
X programy kina, KaSS
X archív článků Zpravodaje

s možností výhledávání

Státním a neziskovým organizacím nabízíme
umístění stran na serveru www.kralupy.cz
zdarma.

FTP přístup a e-mailová schránka @kralupy.cz
samozřejmostí. Možnost cgi, shtml, php scriptů, databáze.

E-mail: webmaster@kralupy.cz
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Domény, sřrčinky, ddobčizovči ]rešaní,
k»#ernetové obchody a d= webové
oplWkace dk» Vašich pož«avků.
0205/722 366 gsl@$cralupy.cz
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ZUŠ informuje Bohatý jubilejní program Kamelot
lízl

Na přelomu měsíce ledna a
inora 2001 potěšil Dechový
»rchestr pana učitele Jaro?
'níra Hrbka naše ,,služebně
;tarŠí" spoluobčany v kralup-
;kém penzionu řadou decho-
iých a tanečně laděných
skladeb.

1. 2. 2001 přispěli žáci ZUŠ
svým hudebním vystoupe
ním k příjemné atmosféře
vernisáže výstavy Kralupy v
obrazech, fotografiích a
pohlednicích, která byla za-
hájena v Městském muzeu
Kralupy nad Vltavou.

Tradičníinterní koncert 1 3. 2.
2001 proběhl ve znamení
chřipkové epidemie. V dů-
sledku vysoké nemocnosti
žáků zde vystoupilo méně dětí
než bylo uvedeno v původním
programu. Kvalita připrave-
ných hudebních čísel však
,,vírovým řáděním" vůbec neu?
trpěla.

Na měsíc březen chystá
ZUŠ další z řady interních
konceítí:í, klerý proběhne 20.
3. 2001 v 17.00 hodin v kon-
certním sále školy.

Vere'í)ný koncert, na němž se
představí nejúspěšnější inter-
preti z interních koncertů za
období leden až únor 2001 , se
bude konat 13.3.2001 v 1 7.00
hodin v Městském muzeu
Kralupy.

Nejen žáci, ale i učitelé se v
těchto dnech pilně připravují
na svá koncertrÍ vystouperí,
neboť 27.3.2001 v 1 7.00 hodin
se uskuteční v Městském mu-
zeu Kralupy nad Vltavou
Koncen učitelů ZUŠ. Budete-
li mít čas a chul přijďte prožít
spolu s našimi pedagogy pří-
jemný hudební podvečer do
městského muzea.

LDO ZŠU v těchto týdnech
připravuje premiéru povídek S.
Leacocka ,,Kavárna literárních
pokleski:i" pod režisérskou tak?
tovkou své paní učitelky Mgr.
Jiřiny Lhotské. Kromě vystou?
pení v Kralupech na Vltavou,
Obříství a Neratovicích se zá-
kyně LDO představí 28. 3
2001 v mělnické Novantě. Di?
vadelnické ,,tfuj, tfuj, tfuj" pro
štěstí přejí našemu ,,drama-táku" žáci'i pedagogové ZUŠ
Kralupy nad Vltavou.

V letošním roce slaví Kruh
pFálel Prahy čtvrtstoletí čin-
nosti. V lednu už navšffvili
Bílkovu vilu s expozicí děl to?
hoto umělce. Praha zmizelá
byl název výstavy v jízdárně
Valdštejnského paláce, kam
zamířila početná skupina čle
ni:i 24. února. Další výstavu
absolvují v obrazárně Praž?
ského hradu s názvem Opus
italicum. Následuje procházka
pražskou čtvrtí Michle, vČ.
Michelského dvora, členové
kruhu se podívají do sídla
Nadace Sue Ryder. Při vy-
cházce s názvem Letenské
výhledy navštíví Zeyerův po-
mník, Letenský zámeček a po-
dívají se ke Kramářově vile.
Cílem dalších pražských puto-
vání bude letos také Letohrá-
dek Hvězda, dále rozhledna
na Petříně po provedené re-
konstrukci a tamní zrcadlové

bludiště atd. - prakticky každý
měsíc má KPP připravenou
zcela určitou akci včetně diva-
delních představerí. Vrcholem
roční činnosti bývá procházka
vánoční Prahou s odborným
průvodcem. Nabídku pražských
výletů sledujte ve Zpravodaji.
Roční členské příspěvky za
50,- Kč přijímá KaSS Vltava
zajistěte si Členství, které je
vstupenkou i na nejvíce atrak-
tivní akce Kruhu přátel hudby.
Uvedená symbolická částka
vám umožní navštívit paměti-
hodnosti hlavního města s
erudovanými průvodci z řad
Kralupáků, ale i odborníků z
pražských institucí, podívat se
do takových mrst, kam se
běžný návštěvník Prahy nepo-
dívá. Na členy kazdorocne če-
kají mj. prémie ve formě slev
na divadelní představení apod.

(ain)

Každý měsíc jeden
Škvarkové placky
1/2 kg hladké mouky, U2 kg škvarků, 2 vejce, trochu mléka

na zadělání, jednu kostičku droždÍ a sůlTyto ingredience propracujeme v těsto, utvoříme malé pla?cičky, které na plechu, před vložením do vyhřáté trouby, po?třeme studenou vodou. Pečeme cca 20 minut při 150 stupních.
Přejeme dobrou chuť

Křížovkg

Správné znění tajenky z únorového čísla zn(: "NA HROMNICE ZIMA S JAREM POTKAJÍ SE". Dvě vstupenky na některý z po-řadů, uváděný v KD Vltava v měsíci březnu vyhrává Mfla Kepplová, Šrámkova 953, Kralupy nad Vlt. Výherkyni blahopřeje'me(vstupenky si vyzvedněte v kanceláři KaSS). Znění breznové tajenky zasílejte na adresu redakce Zpravodaje do 1 5. března 20Cll.
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Slovo kamelot ve svém pra?vé.m významu oznaŠ4"lea'pvou?
Iičního prodavač'e--'-no"vi:'-.
Takový je však i název hud:'biního seskuperí čtyÍ 'b;něnských hudeíbníků, Í:teré=b;alohlasováním čtenářá-p;estyiž?ního časopísu Folk&Co-u-nt;určeno skupinou roku -1-993',94, 95 a 1996, jejich -CD 'by;vyhlášeno deskou roku 199'4,95 i 96 a získalo nomí;;ci
Gramy 1996, 97. SkupÍ;'ia'-o-d
svého startu na fo!kovém nebi
byla poctěna snad Všemi
existujícími cenami. Stala-sefenoménem české p'ě;purúrníhudby posledního 'de's;t'ňetí
dvacátého století. Vž'dy=staa:věla na základech -'če;ké
trampské muziky. Její ,,dvo;ní"
autor a kapelník R. Horký-do-kázal skupinu, díky celé-'řaděhitů, zařadit ji pevoněi -do Í«-onT
textu soudobé m-uz'Ík'Q.
Ostatně skladby přinámejí 'po'sluchačí:ím pohodu, h-umor-idramatičnost, opíýv.;jí n-aprOS?tým souladem textu-'Í 'harmo-nie... Do současnosti KamWÍotprošel několikrát perso;m'iní;í
změnami, kupr. apo úm-rtí"ÁaMichala v r. 'í995. V KaSSVltava nastoupili ve-sl'ožení
Roman Horký a Viktor Porkrřstl
s kytarami, David Brom .s bas?
kytarou a Pavel Plch obsluho?
val perkuse. Kontaktovali Ís'meněkdejšího člena skWpiny,dnešního impresária,"-L'ád'uChromečka sa dota,zem,-j;kýbyl pro skupinu minulý ;o'k ;co'
aktuálně připravují. ,,V souč'as=
nosti dotáčíme n-ovou desku,která vyjde koncem bre;na-s
pracovním názvem ,,Paměťslorn:í". Písničky z ní tu"-y
Kralupech také zazněly."

Kolika písněmi Kamelotdisponuje? ,,Máme třináct-vySdaných desek. Když roavy'-násobíme jedenáctí,' dojdemyek výsledku-143 sklade-b,'domamám ve svém archívu-zacho?
vané ,,obývákové" nahí:'vkyna kotoučovém magnetofŽn'u'.
Mám za to, 'ze je Roman
Horký upraví do podoby konf
certní, autentické nebudou,
protože sestava kapely se
mnohokrát obnovíla' včetně
tehdejší první zpěvačky. ChyIstáme se natočit deskuaPozdní
návraty, kde počítáme s-dya'i
nácti skladbami a se sestavouhudebrích nástrojů p-ouzív-a':ných v t.é .době," ;ekÍ-dále'L.
Chromeček.

A kterou píseň radí Kamelot
na první mÍsto, ptáme seRomana Horkého? ,,Je 'to
skladba ,,Zachraňte =koně":která vznik'la v-r.- í 9:!Í;, dodnesje ne3populárnější-a-oblíbenáje i lašk0vná ,,Hán;lulu"-, -porjednávající o toffi, ja'Ík bay to 'v:-padalo, kdyby 'se tuze-mae'cdostal na Havajskm o;troavy "

mnozí posluchači v rádiu simysleíi, že je z repert:;áruYoyo bandu-bratří ťe-sa;ík;
Kamelot má uz tří zlaté-de"ky- na některém z letošních ko'n:
certů mám bude předána'pla-
tinová deska za aÍbu';
Zachraňte koně a reprez;;u3e
to 50 tisÍc prodaných nosičŮ-.
,,Desku Paměť slonů kapela

pokřtÍ v Praze na koncertě 29.května v prostoru známé-fon?
tány na výstavišti v Hole-
šovicích - -vystoupení bude
doprovázet vodní show. To "Íeinformace pro ty, kteří z růz?
ných dí:ívodů ne'mohíi posílitponěkud prořídlé řady zd:ejšího
publíka.
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SORTIMENT ZBOží
Aktuálně: Sněhové frézyNově také: vířivé vany,-autosedačky, krbová íamnapřenosná kamna ZÍbr-o-Kamin.Nové modely řetězových-pÍl,'
rorrswA-l . »-íx= - . -čerpadel a áalší zahradníYte:chnika.
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(': Zpravodaji

100 let organizovaného chovatelství v Kralupech nad Vltavou
Spolek dobře přestál hospo-

dářskou krizi a měl řadu plánů.
jejich splněrí bylo narušeno ob-
'sazením Československa. Po
vzniku tzv. protektorátu Čechy
a Morava neblahé paměti, se
přenesly do našeho chovatel
ství praktiky, které byly již za-
vedeny v tzv. ,,třetí říši". Byla
vyhlášena uznaná hospodář-
ská plemena, která jako jediná
byla tehdejšími úřady podporo-
vána. Okupace znamenala ne-
jen národní útisk, ale i
nedostatek potravin a zvláště
masa. To nutilo k rozšířerí
chovu králíků a drůbeže. Vydán
byl i zákaz k vyčiňovárí kožek,
jakož i povinnost odvodu an-
gorské srsti. Podobná ustano-
yení se dotkla i ostatních druhů
drobného zvířectva, až nako?
nec následovalo začlenění cho-
vate:ských jednot a svazů. do
nové organizace. Proto, kdo
choval, musel být členem a tím
došlo k velkému nárůstu členů
Částečně omezeno bylo i schů?
zování a proto byl založen v
roce 1942 z velké části kralup-
ských členů spolek v Libčicích
nad Vltavou. Do něho přešla
řada výbomých chovatelú, ale i
funkcionářů především z Libčic,
ale iz Dolan a Máslovic. l přes?
to v Kralupech bylo dále orga?

nizováno 80 až 90 členú. od 9 hodin v restauraci U
Převážná většina dokázala Kohoutů. Tato vedle organi-
pracovat i během svízelného začních záležitostí projednala
válečného období a v Kralu- také přípravu ,,Spolkové propa-
pech byla v roce 1943 uspořá- gační výstavy čistokrevných
dána výstava na hřišti házené. králíků" jejíž termín byl stano-
Pro ch-ovatele králíkŮ by! za- ven na 8. - 10. června 1946
koupen putovní pohár za úče- Výstava se konala na zahradě

restaurace ííu černéhoIem soutěŽe o nejepšího
kozla" v Přemyslověchovatele. 0 pohár se

? ulicisoutěžilo jen na kra-
Ve spolku došloIupských výsta-

k úbytku členů;3..,.SFí7',!'i%'l především O t'l,
kteří přišli úče-

e+ % " ) <} lově y průběhu
'Sa%,)/ W ) -'i okupac7,aleiná-

spolupráce se
spolkem Mečeříž

* / sledně vlivem neú-a Pleteny U)ezd za X *účelemvýměnyzví- ů rody v roce 1947,řat pro osvěžení krve. kdy často nebylo
Součástí každé schůze byla drobná zvířata čím krmit.
odborná přednáška či bes-eda, Členská základna byla nepříz?
které v převážně větŠině zajiŠ- nivě ovlivněna i po puČi v Únoru
ťoval jeanatel Jaroslav Danda. 1948, kdy se zakrátko začalo
Po dobu dvou let 1942 - 43 byl uvažovat o rozpuštění Jednot-
předsedou organizace Fran- ného svazu českých země-
tišek Koutský, výborný člověk a dělců pod jehož křídla patřila i
chovatel králíki:i tříslových čer- tehdejší Jednota chovatelů a
ných, který ve svých 31 letech tím i spolek v Kralupech. Za
se 22.3.1945 stal obětí náletu zmínku určitě spojí se podívat
na Kralupy. Čest jeho památce. trochu zpět. V historických ma-

S příchodem vítězného roku teriálech zjistíme, že všechny
1 945, přišlo i velké nadšení do spolky za první republiky či
dalšíspolkařskéčinnosti. Pívní dříve ustavené jsou povoleny
poválečná valná hromada se na základě zákona o právu
konalavnedělil3.lednal946 spolčováníč.l34,platnéhood

15. Iistopadu 1867, ve kterém
stálo: ,,Spolek jest nepolitický a
nesmí politické činnosti vyvíjeti
a ani se zúčastniti".Tato situace
je zajÍmavá tÍm, Že právě ne-
stoupený komunistický režim
politickou aktivitu řadil na prvé
mÍsto.

Došlo k nařízené reorgani?
zaci Jednoty chovatelů v ná?
vaznosti na krajské zřízení a
podle zásad socialistického
podnikání si to vyžádalo i reor-
ganizaci spolků.

To vše se stalo podle nové
úpravy Zákona č. 169/1950
sbírky. Stanovy tehdy mimo
jiné také vyžaduj podporu vý?
stavbě JZD, zřizování farem a
vzomých chovŮ JZD, také za?
jištění politického a odborného
školení členů. V těchto je dále
uvedeno: ,,vede členy k činné
spolupráci na výstavbě lidově
demokratické republiky". Ve
stanovách bylo také zakotveno,
že za činného člena nemůže
být přijat venkovský boháč.
Výbor spolku není povinen při
hlášku vyřídit a ani nepřijetí za
člena zdůvodnit. Osoba nepři
jatá nemůže se proti rozhodnutí
odvolat. Taková byla demokra?
cíe v 50 letech!

Jiří Schonfelder
(pokračování příště)

Zvířata ve dřeváku
Chovatelství má ve městě

na Vltavě bohaté kořeny. O
tom jsme řadu informací uvedli
v minulých číslech Zpravodaje.
První zdejšÍ organizace byla
ustavena v r. 1901 - tedy před
sto lety. K tomuto výročí byla
Českým svazem chovatelí:í
Kralupy had Vltavou zorgani
zována v polovině února vý-
stava drobného zvRec{va. V
jejím závěru v neděli 18. února
byly v areálu Dřevák oceněny
nejepší exponáty. Při příleži?
tosti této slavnostní události
jednatel organizace Jiří
Schónfelder uvedl, že expo-
zici tentokrát tvořilo rekordních
720 králíků, holubů, drůbež a
okrasné ptactvo od 110 vysta-
vovatelů. Do výstavního areálu
se podívalo kolem 1200 do-
spělých platících návštěvníků
a dětí, které měly vstup
zdarma, bylo několik set.

Výstavu tentokrát zpestřila
ukázka z oblasti teraristiky.
Novinkou byl tzv. selský dvůr,
kde zejména nejmladší ná-
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Hodnocení králíků provádí Antonín Jonák z Cítova za asistence
Jaroslava Vrťátka z Velvar a zapisovatelky Veroniky Richtrové.

vštěvníci obdivovali domácí
zvířata ve volném výběhu.

Pěkné poháry, udělené sta?
rostou Kralup, předával před
seda organizace Anton(n
Dryák společně s místostaros-

tou Kralup Ing. Evženem
Listíkem. Při letošním výročí
století činnosti byly v každé
kategorii předávány vždy dva.

V kategorii králíkŮ bylo oce-
nění uděleno Jaroslavu Vríát-

kovi z Velvar (králík zakrslý
beran bílý červenooký) a
Jaroslavu-Šebkovi z Kralup
(králík vídeňský šedý) a Václav
Pengl z Vražkova získal čest?
nou cenu za nejepší kolekci
králíků stříbřitých divoce zbar-
vených

Mezi chovateli holubů byl
nejepší Jiří Vetengl (holub br?
něnský voláč bílý) a Jaroímr
Zeman (holub bílý king, vážící
1 kg) - oba z Kralup. Z drůbe-
žářů měli nejepší exponáty a
oba poháry získali manželé
Antonín a Jana Královi z
Mělníka - kachna smaragdová
a antverpský vousáč křepelčí.
Vítěznou cenu v kategorii
okrasného ptactva obdržel
Miroslav Moravec z Lešan (ba?
žant diamantový) a Miroslav
Hofman z Kralup (papoušek
alexandří). Při příležítosti 100.
výrocí organizovaného chova-
telstííí na Kralupsku bylo udě-
Ieno ještě 60 čestných cen
pamětrích medailí.

(ain)
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Ani byste netušili, že již deset
Iet velice zdárně funguje v
Kralupech taková neorganizo-
vaná organízace, členství se ni?
kde neregistruje, příspěvky se
nevybírají. Samozřejmě, že poli?
tická příslušnost nikoho nezajímá.
Jsou tam zastoupeni lidé se zá-
kladním, středoškolským i vyso-
koškolským vzděláním, zcela
mladí (těch ubývá, jak stárnou),
lidé středního věku a hlavně dů?
chodci, čerství i hodně pokročilí.
Nikdo se nevyškrtává, členstvÍ se
neruší. Opouští nás jen ti, kteří se
pro vysoký věk (i hodně přes
osmdesát) necítí dost fit, anebo ti
kteří odešli do lesů věčnosti

TakŽe již tušíte o koho jde. Ano,
jsou to houbaři. Lidé, kteří pro-

: padli kouzlu lesa, kterým nevadí,
Že si ráno přivstanou, ze se pro-
močí rosou, nebo promoknou. Ta
krásná pohoda v ranním les@,
plném pavuČin s křišťálovými
kapičkami, kde vládne ticho pře-
rušované jen zpěvem ptáků (po-
kud tam neřvou nějací ,,taky
houbaři".) A pak ta nejepší od?
měna, když na vás vykoukne pod
smrčkem hříbeček, jak namalo-
vaný od Lady. V tom je ta krása.
Chodit po lese a hledat nejen
houby, ale i krásná zákoutí a ne-
zapomenutelné pohledy. Až se
jednou podaří pěstovat lesní
houby (nemyslím tím hlívu, či
žampiony) v řádcích na zahradě,
bude po tom kouzlu. Zí:ístanou už
opravdu jen ti skalní, kteim jde o
pohodu v krásném prostředí.
Takový půldenrí pobyt v lese, pů?
sobí jako elixír života, nebo ales?
poň jako zdroj dobré nálady a
nejde ho nahradit žádnými
prášky. Už i dnes jsou jedinci.
kteří za houbaření považují to,
když s prádelním košem, samo?
zřejmě plným, jsou za hodinu
zpět a ještě je mrzí, že to nešlo
kosou a hráběmi. Jestli to našli v
pěkném lese, nebo na smetiŠti, je
jim celkem jedno

Naše strana má tak dvacetpět
aŽ dvacetosm trvalých členů.
Leckterá politická strana v
Kralupech by nám ten počet mo-
hla závidět. Zvětšovat počet
nelze, jsme totiž vázáni kapacitou
autobusu (20 míst). Jezdíme pra?
videlně jednou týdně v hlavní se-
zóně. Před ní a po sezóně pak
menší skupiny dělají zájezdy vla?
kem. Možná vám připadne divné,
že mluvím o jízdách autobusem,
či vlakem, když každý druhý má
auto. Co by to ale bylo za klid, ce-
Iou dobu pobytu v lese myslet na
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Zdravá zábava, pro každý věk
Obojí pak lehce smíchejte dohro-
mady a nechte dodělat. Výsled-
kem pak není ona šedohnědá
hmota, která vzniká při pouŽití
jedné nádoby (zvláště jsou-li
houby měkké a tmavé), ale po-
krm, který lahodí zraku, čichu i
chuti. Že uŽ se vám smaženice
přejedla? Tak ji přesto udělejte
(výše uvedeným způsobem) a
uvidÍte.

Mnozí si {ed řeknou, ten se
zbláznil, kde vezmu v březnu
houby? Ale to by po sezoně, jaká
byla v loňském roce, neměl být
problém. Jednak rostlo poměrně
hodně hub, ale hlavně dlouho.
Mohlo se začít již koncem Června
a jeŠtě patnáctého prosince, jsme
každý nasbíral půl tašky podbo-
rováků.

O sbírání a uchovávání hub
vám zase s dalším receptem na?
píši příště. Upozorňuji, ze recepty
nejsou můj vynález, ale buď jsem
je vyslechl, nebo vyčetl. Důležité
ale je, že jsem je všechny vy-
zkoušel a špatné bych nedoporu?
Čoval.

Tak chystejte košík a zava'ro-
vačky na další sezonu.

MUDr. Egon Borek

zorganizuje, klape to jíž deset let.
Při těch cestách autobusem, či

vlakem, se většinou hovor točí
kolem hub a hlavně jejich úpravy.
Z každého zájezdu má člověk
možnost získat nějaký nový re-
cept. Tak například, víte co je to
dvoukastrólová smaženice? Udě-

to, jestli auto už někdo nevykradl,
či nezcizil (manželé z naŠí party
už to poznali). Ono i finančně je
cesta vlakem (zatím) výhodnější
než vlastním vozidlem (zvláště při
špičkovým cenách pohonných
hmot v Kralupech). Sice to někdy
od vlaku do lesa je kousek cesty,
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Iejte v jedné nádobě podle svých
představ a chutí (cibule, máslo,
sádlo, špek) houby. V druhé ná-
době pak vajíčka, téměř do ho-
tova, ale s citem míchat, aby bylo
možno bílek rozeznat od žloutku.

ale pohyb je zdravý.
Divíte se, jak to může fungovat?

Bez příspěvkú, bez dotace, bez
sponzorů? Každý člen přispívá k
Úspěšnému fungování této ,,hou?
byparty" svým dílem. Obrovskou
zásluhu má šéf našeho autobusu,
naštěstí vášnivý houbař, který s
námi, za ohromně seriózní cenu,
jezdí. Hrůzu máme jen z toho, že
uŽ i ten autobus se řadí mezi dů?
chodce. Další člen se nám stará o
lístky na divadelní představení.
Mimo hub se také věnujeme kul?
tuře a v zimní sezóně třikrát až
čtyřikrát jedeme do Prahy do di-
vadla. Další manželé nám dávají k
dispozici zatvadu, kde zjara uspo-
řádáme dvě tzv. předhubné, spo-
jené s opékáním vuřtů a
ochutnávky dobrot (co každý při?
nese). Jiný člen nás v okurkové
sezóně zásobuje pořádnou lahví
rychlokvašek, které zmizí, než do-
jedeme do lesa. Máme tam také
umělkyni, která v době, kdy houby
nerostou, uháčkuje věrné napo-
dobeniny hub jedlých i nejedlých
a všechny tím podělí. Po skončení
hlavní sezony pořádáme v ně-
které kralupské restauraci, nej
dříve jednu, teď už dvě dohubné,
spojené s veČeří.

V lese většinou všem vyhládne,
tak se na zpátečrí cestě vždy
stravujeme v jedné vynikající pe-
kárně a cukrárně, kde uŽ máme
připraveny výborně teplé koláčky
a jiné lahŮdky. To si samozřejmě
domluvíme již na začátku sezony.
Kde to je nemohu napsat, byla by
to reklama. A když to ještě někdo

S kontokorentem budete bez starostí
Např. Byl Vám poskytnut

kontokorent ve výši 10.000,
K(.. 1. května z něj bylo čer-
páno 2.000,- Kč. 11 . 5. byla na
ÚČet připsána výplata a Úvěr
byl vyrovnán. Za 10 dnů si
bude-ČS účtovat úrok ve výši
7,80 Kč. Znovu můžete čerpat
úvěr k účtu až do výše sjed-
naného limitu..

Co je zapotřebí k tomu,
abyste si tuto pojistku pro pří?
padné finanční potřeby zajis?
tili?

1) pokud je vám na sporo-
žiro poukazován měsíční plat v
plné výši, stačí zajít do úřadov-
ny spořitelny a zde na bezho?
tovostní přepážce požádat o
jeho zřízení.

2) pokud máte sporoŽiro, ale
měsíční mzdu vám vyplácí či
poukazují na jiný účet, musíte
doložit svůj příjem za poslední
tři měsÍce potvrzenÍm z vaŠí
mzdové účtárny (tiskopis zís?
káte ve spořitelně)

Jestliže Vás tato nabídka
zaujala, informujte se na po-
ďrobnosti v pobočce České
spořitelny v Kralupech.

? ? Oslovil mě klient.
? '% který má už jede?faq který má už jede-WW '-;" -- -'- j.- nact let sporoziro, a
teprve nyní zjistil, že k němu
Ize bez obtíží získat úvěr - tzv.
kontokorent, a že je to vlastně
jakási pojistka pro dobré kli-
enty. To mě přinutilo přemýš?
Iet o další cestě, jak naše
klienty upozornit na různé vý?
hody, které jako majitelé spo?
roŽirových účtů mají.

Začneme tedy již zmíněným
kontokorentem na dobu neur?
čitou. Je určen pro překlenutí
dočasného nedostatku finanč?
ních prostředků s tím, že musí
být vyrovnán nejpozději do 1
roku od prvního čerpání.

Jednorázový poplatek za
jeho zřízení činí 200,- Kč a
nemusíte se obávat, Že pře?
Čerpáte účet výběrem z ban?
komatu, či při platbě kartou,
nebo prostě zapomenete ne-
chat pen(ze k dispozici (na za?
placení inkasa Či trvalých
příkazŮ) na svém Účtu. Dojde-
Ii k Čerpání kontokorentu,
účtuje ČS úrok ve výši 14%
p.a.,- ale pokud peníze nebu-
dete potřebovat, nebudete
dále nic platit. Věra Pavlů
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ROZTOKY
TYRŠOVO NÁMĚSTÍ

o

o

o

o

byty 22 - '1 20 "m2 , obchody od 17 m2 vše do osobního vlastnictví
výtahy, mezonetové byty, garážová stám v objektu
možnost hypotéky - ručení stavěným bytem nebo obchodem
prestižní lokalita, výborné spojení s Prahou

pi í '- ' ?kí?FT?? Tyršovo nám. 689, Roztoky úterý 10-18
schůyky mimo tuto dobu si domluvte na tel.: 02 / 339'l

čtvrtek 8-16
0280

.bytyroztoky.cz
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Uplynulé období bylo rovněž

plné turistických akcí a aktivit -
probíhaly výlety, turistická čin-
nost - schůzky a tělocvična.
Z významnějších akcí to bylo:

ji

!WZ činnostřThristických oddílů mládeže a KJubu českých turistů
a,Trojů n4epích v kažegorii 7 1 - 14 let
Z ďMe!ské regaty.
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uzlů (ambu-
lanční, ško-
tový, zkra-
covačka,
Iodní, rybář-
ský a dračí)
zvítězila Ive-
ta Nováko-
vá před Pet-
rou Gottlie-
bovou a
Lenkou Pe-
chovou.

V kategorii 15 a více let se
odehrálo skutečné drama a
zejména druhé kolo přineslo
řadu excelentí'ích výkonú,
když prvních 5 překonalo ab-
solutní rekord soutěže.
Zvítězila Zuzana Jílková před
Lucií Čiperovou a Zdeňakem
Vejrostou. Rekordní čas má
velmi vysokou úroveň - 20,08
vteřiny a překonat jej bude jen
velmi obtížné.

mlha, takže chyběl pověstný
výhled do krajiny. V cíli po-
chodu v Zakšíně resp. v Dubé
pak na každého čeka! diplom a
odznak.
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4Zímní přechod Nedvězí Uzlařská regata

Vsobotu27.1.2001uspořá- VsobotulO.února200lse
dal Klub českých turistů Kra- uskutečnil na turistické zá-
Iupy nad Vltavou pro sv4 členy kladně v Kralupech nad
i příznivce již 26. rocriík tra- Vltavou 5.ročník Uzlařské re-
diční lednové akce. Byla za- gaty - soutěže ve vázání uzlů.
chována i tradice, kdy se Na tři desítky soutěžících mu-

1

blLa ?1
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S

Na přelomu února a března
čeká Tomíky Jarní tábor v
Krkonoších, v březnu pak
zaČne intenzivnější příprava
na Turistické závody - první
vrchol nás čeká při oblastním
kole 31 .března. Bude finišovat
organizace 29. ročníku Do
Okoře bez oře, který proběhne
7. dubna 200i připravuje se
zájezd do Francie a řada již té-
měř letrích aktivit.

Zdeněk Vejrosta
předseda KČT Kralupy ;7. Vlt.
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Zimní přechod Nedvězí

poslední lednovou sobotu vy-
stupuje na vrchol Nedvězí.

Z Kralup vyjelo celkem 58
účastníki:í a s nimi i4 čtyřnozí
přátelé. KČT připravil 4- trasy
od '10 do 20 km. Nejvíce turistÚ
vyrazilo na trasu plnou sněhu
v délce 16 km. Cesta vedla z
Vojtěchova Planým dolem
přes Střezivojice na vrchol
Nedvězí (458 m). Výhled z vr-
cholu bohužel zahalovala

seli prokázat své uměrí a bo-
jovalo s časem a nervozitou.

V kategorii do 10-ti let, která
váže 3 základní uzly (ambu-
Ianční, škotový a zkracovačka)
zvítězil Michal Novák před
Janem Vejrostou a Janem
Karešem. První dva dokázali
překonat i rekord Regaty v této
kategorii.

V kategorii 11 - 141et, která
váže již všech 6 základních

LUPA spol. s r. o. eProvádí na klíč

Průmyslové stavby
Občanské stavby
Půdní vestavby
Dodávka a montáž podlahových povrchů
Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Soukromá
PRODEJ
ů Prodám zahrádku s chatkou v

zahrádkářské kolonií ,,Na vý-
sluní" nad ČSAD. Cenaa doho-
dou.DůvodemjestářÍanemoc.
Telefon: 72M68

*

inzerce
jen družstevní nebo v osobrím
vlastnictví Možná výrněna za
OPEL ASTRA, r.v. 1994
TURBO D. + doplatek. Telefon:
0606/441544

Dobrovského 220, 278 0l Kralupy n. Vlt.
Tel. 0205/722484, 721758
Fax. 0205/721759

E-mail: pavel.lulek@worldonline.cz

(:'J Prodám RD, v Kralupech -
Lobečku, jednopatrový, 2x
2+1,1 míst. podkr. 2x koup. +
WC, 2x komora, balkon, ve-
randa, sklep, plyn. ÚT, městská
voda, studna, kanalizace, dvo-
rek, dílna s přístavky, zahrádka,
předzahrádka, celkem 526 m!
Telefon: 0607/856 990

PRONAJEM
ů Pronajmu řadovou garáž na

Cukrovaru Ihned - cena doho-
dou. Tel. 23924 po 18.00 ho-
dině

ů Pronajmu garáž v LobeČku
Ulice Krakovská (za býv. svo-
bodárnou). Cena dohodou,
platba předem. Tel. 24 249 - ve-
Čer.

IKUPÓN PRO BEZPLATNOu SOuKROMOU NEKOMERČNÍ INZERCI l
TEXT:

0 Prodám novou garáž na vlast-
ním pozemku. Zděnou, v Lobči
v Kralupech nad Vlt.
NákladÍií přívěs za osobní auto,
typ ON-2 dřevěná korba 1 ,46 x
Í,'1 m. Telefon: 726 646 večer

KOUPE

CJ Koupíme byt v Kralupech nad
Vlt. - centrum (Hůrka, Óukrovat,
Kochmanka) 2+í , 3+KK, 3+1 -

Cl Pronajmu 2+KK na HŮrce ne-
zařízený byti dlouhodobě.
Telefon : 0603/429 162

Rl:lZNÉ
ů Hledám zaměstnání v Kralu-

pech nad Vltavou. Vzdělání -
středoškolské s maturitou.
Značka : Spolehlivá
Telefon : 0205/722 129

TELEFON NEBO AORESA;

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou úda%e obsaženy v textu inzerátu,nebudou zveřejněny. Vydavatel 1e však musí znát (vyžaduje to tÍskový zákon).
Jménoapříimení: Teleíon:
Adresa: Podpis:

TENTO KUPÓN MÁ PLATNOST DVA IVH'SÍCE
Kupóny zasílejte na adresu redakce Zpravodaie.
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Na skautské stezce * i 4

Krasobruslení 1231Výprava do Berouna
13. ledna 2001
Ráno jsme se sešli na nádraží a ačkolijsme nebyli všichni, nebylo nás málo.Koupili jsme si lístky a rozjeli jsme se doPrahy, kde jsme přešli z Masarykova nMraží na Hlavní nádraží. Z něj jsme odjeli vla-kem do Berouna. V Berouně jsme prošliměstem a Berounskou branou a začalijsme stoupat po ledové cestě na Městskouhoru.

Na té jsme navštívili medvědárium. Vněm jsme viděli medvědy z televizních ve-čemíčků, kteří měli zrovna své první naro-zeniny. Medvědi si pochutnávali načokoládovém doríu od Týdeníku Televizea na hroznovém vínu, které dostávali odsvého ošetřovatele a autora knihy Méďovép. Václava Chaloupky.

Dále jsme vystoupali ještě výše na měst-skou vyhlídkovou věž, odkud nebyl nejepšívýhled, protože nám nepřálo štěstí na po-časí. Naše další cesta vedla na pět kilo-metrů vzdálenou rozhlednu Děd.
Počasí bylo již krásné, ale bohužel terrtokráte nám nepřály přírodní podmínky.Okolo rozhledny vyrostly stromy vyšší nežona sama. Ško'da,- že se nikdo-po mnoholet nestaral o tento kamenný skvost. Podrozhlednou je vhodné místo pro svačinu amy jsme jej náležitě využili. Po svačinějsme začali sestupovat zpět do Berouna,místy spíše jsme klouzali a doklouzali doBerouna. Když jsme došli na nádraží, takjsme nastoupili do přeplněného vlaku arozjeli se zpět domů ze zajímavé výpravy,na které jsme viděli hned tři zajímavosti.

Mauglí
7. SKAUTSKÝ PLES
se koná

v sobotu lO.března 2001 od 20:00 hodinv KD Vltava v Kralupech nad Vltavou.K tanci a poslechu hraje SIMPLEX.
Vstupné 60,-KčVstupenky - nemocnice / prodejna zdr. poířeb /KaSG Vlíava a Cukráma paní Beritové v Cechove ulici

Rozhledna Děd
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Ve skautském středisku
Střelka je jedním z oddílů také
3.roj

Ve třech družinách světlušek
sdružuie dívky zmuba od 6 do
10 let, v jedné družině skautek
pak dívky zhruba od 10 do 15
let. Oddíl to není početný, je
nás tak málo, že ani nemi:ižeme
ustavit oddíly dva: roj světlušek
a oddíl skautek. Myslím, 'ze je
škoda, že dívky našeho města o
činnost v tomto oddfle nemají
zájem.

Roj od září loňského roku
prošel několika podstatnými
změnami.

Za prvé se přestěhoval z ne-
vyhovující klubovny v Lobečkudo skautského domu Bára v Ša-
faříkově ulici, číínž získal nejen
hygienické, ale i další zázemí.
Rozhodně mi:iže více využívat
kabinet plný různých pomůcek
pro oddlovou práci i knihovnu
plnou příruček a dětské i skaut-
ské literatury. V kuchyňce si
může na každé schůzce uvařit
čaj, ale také ji už využil při pe-
čení perníčků a cukroví na
Vánoce. Též broučkovu cha-
Ioupku z pemíku si družiny svět-
lušek upekly v této kuchyni
Cukroví jsme na vánoční be-
sídce snědly, chaloupku máme
vystavenu v klubovně a bude
alespoň pro nějaký čas součástí
výzdoby klubovny.

Druhou podstatnou změnou

byla změna vedoucí odcílu, kde
jsem jako důchodkyně převzala
na čas vedení oddílu za sestry,
kterým se jejich osobní povin-
nosti nahromadily tak, že jim na
oddíl jiŽ čas nezbyl

TFetí změnou bylo převzetí na
bedra 3. Roje jakéhosi patro-
nátu nad skautským domem
Protože je třeba se o náš skaut-
ský dům starat a 1. chlapecký
oddíl má pod podobným patro-
nátem naší základnu Dfevo-
morku v Lužických horách a
4. smečka zase tábořiště
Puchverk u Sušice. Ale zatím
jsme naši patronaci moc nepro-
jevily, protože se na naší Báře
dokončují práce, na které by-
chom nestačily, a tak se jich
ještě stále zůčastňuje celé stře-disko. Čeká nás r;yn( na jaře
úprava dvorka. Budeme sít tráv-
ník, a jeho údržba také zabere
nějaký čas.

Jako všechny oddíly se zu?
častníme všech střediskových
akcí. Budeme mít službu u tom
boly na našem skautském
plese, zúČastníme se brigády v
rokli, aby mohla dobře sloužit
občanům města. Ale hlavně se
každý týden scházíme na
schůzce, kde se učíme pís?
ničky, cvičíme si paměť různými
hrami. Abychom nebyly jako z
cukru, a neroztekly se ve Špat-
ném počasl učíme se správně
oblékat na oddílové výpravy. A

protože jsme správné holky,učíme se i uklízet, udržovat si
své věci v pořádku a nyní se.chystáme oblékat družinové
panenky pro každou příležitost.
Začneme šitím, určitě jim na?
pleteme svelry a naháčkujeme
Čepice. MoŽná jim ušijeme i
boty. A pak si v klubovně udě-
láme výstavku našich výrobků

Na lednové výpravě jsme si
prošly Královskou cestu a podí-
valy jsme se na Hrad.
Začátkem února jsme se sna-
žily vymalovat si klubovnu, ale
ještě že nám roveri pomohli.

A nyní si oslavíme Den ses-
terství. To je svátek všech skau-
tek na celém světě. A my jsme
si pozvaly na besedu nejen
všechny oddíly střediska, ale
také starší sestry. Moc se tě-
šíme na spoleí:né písničky, vy-
právění jak kdo v oddíle
pracoval ať již před 50, 30 lety
nebo před týdnem. A také se tě-
šíme na společný čaj.

Skautky se připravují na
Svojsíki:iv závod, kde si vy.
zkouší mezi dalšími oddíly
skautského okresu co všechno
již umí. Všechny se zaČneme
připravovat na ukázkový tábor
pod kralupskou lávkou v
květnu. Chceme tam totiž při?
vést hada Kaa, a v;eríme, že
nám zejména kralupské děti po-
mohou. Takže sledujte pla-
kátky, bude tam i rada, jak nám

mŮze kdokoli pomoci.
A mezi tím všírn se ještě mu-

síme připravit na tábor. Protože
náš tábor na Střele bude určitě
z těch nejkrásnějších.Těšíme
se na táboráčky, na hry, na
spaní ve vlastnoručně postave-
ných stanech a možná i na při-
pálenou polívku

Měly jsme sem přidat foto-
grafii, ale my žádnou z poslední
Činnosti nemáme. Začaly jsme
totiž natáčet na video. Jeden z
taffnků nám krásně natočil
Vánoční besídku, vi:idce roverů
nám nyní jistě natočí Den ses-
terstv«. A až bude teplo a nebu-
deme muset na E3aáre topit,
urČitě vás pozveme na ,,promÍ-
tání". Těšíme se na vás. A také
se těšíme na další výpravy: at' již
na Vycházky za humna, po krá?
sách našeho města pod ná
zvem Mé město a ...., nebo na
Toulky naší krásnou Prahou.

Vůdkyrně 3.rojeJindra Šatavová - Xanda

Středísko Střelka se
omlouvá, že musí odložit týden
otevřených dveří na teplejší po
časí, nyní by to pro nás bylo pří-
Iiš finančně náročné. O konání
této akce budeme kralupskouveřejnost včas informovat - i
plakáty. Děkujeme vám za po-chopení.

"!

Zveme příznivce tohoto krásnéhosportu, aby se přišli podívat 24. a2'5.3.2001 na Zimní stadion. V tyto dnyzde bude probíhat již XXIV. ročník zá-vodu v krasobrusíení ,,KRALUPSKÁKLIČKA"
'Závod probíhá v rámci žebříčku Čes-kého poháru a započítává se bodověCIO hodnocení na kvalifikaci MistrovstvíČR. Tohoto závodu se již tradičně zúčastňují borci z celé ČR
l letos oČekáváme velkou í.íČast, ne-boť kralupská klička má již dobré jménomezi krasobruslaři. Doufáme, že seopět podaří zajistit bezchybný průběhtohoto klání a ze i výkony a ceny potěší.Ohlédnutí: LetoÍní Kralupská kličkabude pro Kláru Vítkovou tou poslední.Svou závodní činnost ukončí na domá?cím ledě, kde se před dvanácti lety začala tomuto sp6rtu věnovat. Prvníkri:ičky se učila pod dohledem píSpoustové, pak u pí Št'astné a píBláhové. Již šest sezon je pod mým do-hledem a z děvčat, se kterými jsme vy-tvořily tým, který navázal na předchozíúspěchy, zi:ístaÍa nejdéle a %á doufámže'bude pokraČovat dále a to v roli trenérky. Postupně jsme vytvořily dobré

jméno našeho oddílu a začaly jsme seaprosazovat i v žebříčku českého po-í'iáru, kde závodí v každé kategorii 100- 200 děvčat. Pouze 24 nejepš(ch seúčastní MčR. Prvrí start si Klára vybo?jovala již v kategorii Žačky mladší, v 11Ietechaa od té-doby pravidelně hájínaše barvy. V prosinci naposledy star-tovala na -MČR v kategorii seniorky vMladé Boleslavi a svoji závodní činnostna MČR zakončila krásným 1 6 místem.Volnou jízdu předvedla uvolněně,svěže a s-radostí, takže její kariéra bylazakončena di:istojně.
Dnes, kdy se pomalu loučí se zá-vodní činností, bych chtěla Kláře podě-kovat a přát jí jen to nej, jak v osobnímživotě, tak t:aké hodně talentovanýchdětí a'hlavně nadšených rodičů, kteříjsou tomuto sportu ochotni obětovat"nemálo času, jak tomu bylo i v případějejích rodičů. Doufám, že i s jejím tre--nérským přispěním najdeme dostatekdětí aarodÍČi:i :a naváŽeme na Úspěchy,které bezesporu jako oddíl máme

Za oddíl krasobruslení
trenérka Majrychová

«
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ZVEM[ VAS do ryov? o-rrvňrxe
ísíjlívxčjší půjčovísy lyží

vchod Z RAMp'!y" Obchodxího doíviu MAj
@ REZERVAct sjízdových, bčžíckých lyžíí A síyowboú«dů []Q sí*izovAxí, b«oušíryí, woxíAž Ci

oítv?tíso dtrvrvč od 15.00 do 18.00 hod
Td. Oó08 174 }29

Sjízdový koxplí:r Ibo'ry. lytt, holí)Bčžccký koíviplír (bo"ry, lyžt, holí) 70,- Kč/dt?x
60,- Kč/díry
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Program oslav 100 let fotbalu FK KAUČUK - rok 2001
Dětský sportovrí karneval
FK KAUČUK - sobota 17.3.
klubovna V olších zahájerí
v 16.00 hodin.

Fotbalový klub pořádá pro
nejmladší členy klubu, hráČe
přípravek, a jejich rodiče, dě-
dečky a babičky příjemné od-
poledne s písničkami, hrami a
zábavou. Na fotbalovém stadi?
onu jsou vítáni i ostatní malí
kralupští sportovci, jejich ro?
diče a prarodiče.

Mistrovské utkání divize:
sobota 24. březen 2001 ,
zahájenÍ v 10.1'5 hodin
FK Kaučuk - SK Rakovník

První jarní utkárí na našem
stadionu.

Neděle 25. března 2001,
zahájení 10.15 hodin
FK KAUČUK - Chmel Blšany

V přátelské zápasu uvítáme
v Kralupech účastníka I. Gam?
brinus 'ligy České republiky
Před utkáním bude provedeno
vyhlášení vítězů 2.ročníku zim?
rího turnaje dorostu.

Činností divizního mužstva
FK KAuČUK Kralupy

Po neslavném zahájerí %amí
přípravy (krátká anabáze tre-
néra Půlpita a malý zájem ve-
dení klubu o potřebné doplnění
kádru mužstva pro boj o zá-
chranu soutěže a hlavně sta?
rost prezidenta klubu P.Pálky
o zimní turnaj čechie Karlín a

poté jeho odjezd do zahraničí)
byl novým výborem klubu zís-
kán těsně pred zahájením
soutěže trenér Josef Košťál.
Mužstvo bylo doplněno mla-
dými hráči, ale se zkuše-
nostmi, kteří přinesli do týmu
bojovného ducha. Výsledky na
jaře byly nad očekávání dobré
a na konci soutěže jsme obsa?
dili pěkné šesté místo v divizi
sk. B (44 bodů). Oporami byli:
David Lomský, Michal Robek,
Jiří Faifr, Alexandr Marek, Lu-
bomír Remanec a František
Šimek. Nejlepší střelci - Šimek
a Šetinin

Před zahájenÍm podzimní
sezóny odešlo několik kvalít-
n(ch tuaáčú (brankář Lomský
do Libiše, kde získal zaměst?
nání; stoper Robek - ukončeno
hostování; útoČník Šimek
přestup s profesionální smlou?
vou v Chomutově). Do prvního
mužstva klubu příšli hráči
Michalík, Kurucz, Kýček, Sýko-
ra a Vimr, příležitost dostávali
dorostenci L. a M. Kopecký,
Nádeník a Židoň. V průběhu
soutěže byl navíc kádr posílen
hostujícím Vrabcem a návra?
tem Pařízka.

Mužstvo se tedy nově tvo-
řilo, jeho výkonnost byla proto
kolísavá a hlavně obranná
fáze nebyla přniš silná. Náš
nesmírně mladý celek nedo-
kázal v některých utkárích
(hlavně na hřiŠtÍch soupeře,
ale i doma - viz výsledek s

Kodak/US 1:6) správně orga-
nizovat defenzívu a dostávali
jsme hqdně branek. Proto do-"slo k $osílení realizačního
týmu, od října v klubu pracuje
společně s Josefem Košťálem
trenér Stanislav Procházka.

Nejvytíženějšími hráči pocí
zimu byli Michalík a Trojan
Nejlepším střelcem Marek.
Stínem podzimu %e 56 žlutých
a 5 Červených karet.

Přezimujeme v klidném stře-
du tabulky, v mužstvu panuje
dobrá nálada a navíc většina
hráů je ochotna na sobě tvrdě
pracovat, aby podali co nejlepší
výkony v jarní části soutěže.3

Kaučuk - Neštěmice
Rakovník - Kaučuk
Kaučuk - Štětí
Kaučuk - Kodak/LIS
Litoměřice - Kaučuk
Kaučuk - Čelákovice
Benešov - Kaučuk
Kaučuk - Žatec
Ústí - Kaučuk
Kaučuk - Litvínov
Smíchov - Kaučuk
Kaučuk - Roudnice
Satalice - Kaučuk
Kaučuk - Aritma
Kadaň - Kaučuk

2:1
4:5
2:0
1:6
3:0
2:0
4:2
2:0
3:0
1:0
1:0
4:2
2:0
0:0
0:0

Ing. Jaroslav Slavík

ROK 2001 - 100 LET 00 ZALOŽENÍ NAŠEH0
FOTBALOVÉHO KLUBU

100 LET FOTBALU V KRALUPECH NAD VLTAVOU

Svatebrí salon

(!ča«utda
?ů provoz v nově óvřené

pobočce od 2. 1 .2001

q 1251

TIGER TEAM JU-JITSU KRALUPY NAD VLTAVOU
Jako bojové umění patří ju?

jitsu mezi nejstarší v Japon-
sku. V dobách samurajů se
umění dědilo z otce na syna a
později se vyučovalo pro po?
třeby osobn(ch strážců šógu?
na. Tak jako většina bojových
umění se postupem času i ju-
jitsu transformovalo a přizpí:i
sobilo své době. Ju-jitsu dalo
vzniknout i jiným formám jako
je aikido (jemná cesta) a judo
(sporíovní forma).

Dnešní ju-jitsu patří mezi

nejefektivnější zpŮsoby boje.
PřÍ využití technik úderů, pák a
škrcení to dokazuje i skuteč-
nost, že téměř všechny bez-
peČnostní složky a speciální
jednotky na světě zařadily do
své výuky tyto techniky pro je-
jich efektivitu. Nezálež( na síle
-bojovníka, ale spíše na taktice
a technice boje, kterou zvolí.
Ju-jitsu je vhodné i pro ženy.
Ukázkou praktického využití
jsou tzv. Ultimate fighting (boj
-bez omezení), ve kterých již
několik let kraluje rodina
Gracie (bojovníci Brazilian ju
jitsu). ,,Kdo se chce naučit
'opravdu efektivní sebeobraně
měl by se zaměřit předevŠím
na ju-jitsu': to jsou slova vět?
šiny policejních instruktorů!

V 'lednu 2000 vznikl v
Kralupech nad Vltavou klub
pod názvem Tiger team ju?
iítsu, který ie začleněn pod
'WORLD JU-JITSU &KOBUD0
FEDERATION púsobící po
celém světě. Cvičení probíhá
v tělocvičně oddílu Juda, které
nám pronajalo prostory a po-
mohlo v začátcích. Ju-jitsu
dalo rovněž možnost judistí:ím,
kteří již ukončili kariéru, aby
mohli dále rozvíjet své schop?
nosti a učit nové techniky. V

současné době čítá klub 22
čl-enů z toho 2 děvčata a vět-
šina z nich si v průběhu roku
zvýšila technické stupně. Tiger
team ju-jitsu spolupracuje také
s jinými oddíly v regionu i v
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ČR. Např. Kobra Kladno (ka-
rate), Ju-jitsu Ostrava team
se kterými pořádáme pravi-
delné semináře. Je velmi pří?
jemné pozorovat mladé lidi
jak se 'vám v prí:íběhu roku
amění tzv. pod rukama. Většina
z nich našla hlavně sama sebe
a upevnila svi:ij charakter.
Někteří z nich přehodnotili ži-
votní hodnoty a našli svoji ces-
tu. PředchozÍ slova zřejmě
zněla jako Ýráze, ale toto jsou
hlavní- aspekty bojových
umění, dokáží změnit charak?
ter člověka. Možná v dnešní
době to je právě vnitřní discip?
lina a Úcta co chybí dneŠní
mládeŽi
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Velice rádi bychom navázali
užší spolupráci s magistrátem
města a nabídli možnost spo-
Iupráce na některých projek-
tech, které plánujeme do
budoucna.
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'r-«-k-"o-fao?a'a-e?"' r-eukw-'=fi--mw=mTo vše u firmy Internet Kralupy Cz, s.r.o,Dále pro Vás 'máme zajímavou na-bÍdku různých;oěíta'ěov'ých Íkolení p;o začáteětíky v naší učebně.v'ýi
člechova 560, Kralupy nad Vltavou.Cechova 560, Kralupy naa vttavou.

QO205/ 722 522 % 0606/405 623
www.ikc.cz (í3 info@ikc.cz
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Jedním z nich je ukázková
hodina pro strážníky Městské
policie a popřípadě jejich sys-
tematické vedení výcviku boje
muŽe proti muŽi, obrana proti
zbrani či pacifikace a transport
zadržené,ho, samozřejmě vše
v rámci zákonných prostředků.

Dalšíakcíkterou, plánujeme
na příŠtí rok, je pořádání mezi-
národního semináře za ÚČasti
světových špiček ju-jitsu, kde
bychom na záver velice rádi
uspořádali Budoshow, ve spo-
lupráci s ostatními kluby v
Kralupech nad Vltavou a

Samozřejmě záleží vše na fi
nančních prostředcích a jeli-
kož jsme občanské sdružení

' budeme se snažit zajistit do-
% statek sponzonai, kteří jsou

ochotni udělat něco pro mlá?
dež a snížení kriminality mlá?
deže ve městě.

V nejbližší době (v březnu)
připravujeme nábor nových
ČlenŮ, takže vŠichni jsou sr?
dečně vítáni.

Zbyněk Góralczyk
instruktor

l

I

Kupujete byt nebo dŮm?
Nevíte jak na jeho správu? '?'-=č=#'

l

Nabízí:

- dámské svatebnía spol. šaty
- pánské obleky

snubní prsteny
(cca 300 druhů)

- svatební oznámení
(cca 330 ckuhů)

Adresa: Jungmannova oh
1 . patro, Kralupy n. Vlt.
Informace tel.: 0603/239061

0605/284588
r

Nejlépe je to takto:
Při zaplacení 500.- Kč do fondu oprav

a odečtení poplatků za správu,
zůstane Vám

ve fondu oprav 600.- K(,.
(umí to i jiná firma?)

Informace na tel.: 0607 /R88 186 k
I
I

Milé ďárny a vážení pánové,
fy PENELOPE - prádlo, pro Vás i vaše blízké připravila- -a a '-"-a'-=t---«l-íaní>!rshrs(lnPprlaSve své znač.k,ové proďejně (v přízemí bývalého OD Perla)

malé i velké dárečky

Přijďte si vybrat ze široMho sortimentu spodn{ho a sa-ténového prádla - dámského i pánského - těchto značek:?- ----- - -- -A r-hrrí'rkl %/IrsrxCTRlUMPHaŮLLY-,-"TRIOLA, ÁLBA, SAFRIEN MODE,JANE:"LISCA, ANDRIE, SWENS, MANON, PASSIO-
NATE, CHANTELLE ..

%ěšime se na Vás.

Tabulka podzímní částí soutěžního ročníku 2000/2001 - divize sk.B
Llmístění uíkání vííězství remizyporážkyskóre body
l.FCPragisSatalice í5 9 4 2 38:20 31
2.SKSmíchoy í5 8 5 2 26:í3 29
3.SKUnionČelákoyice 15 8 4 3 24:15 28
4.FKLitoměřice 15 6 5 4 18:13 23
5.SKKODAKUSPraha 15 7 2 6 27:19 23
6.FKKAUČUKKralupy 15 7 2 6 21:26 23
7.SKAssiDomanSMí 15 6 4 5 2518 22

' 8.SKBenešov 15 6 4 5 21:19 22
9.SKROudníce 15 6 3 6 21:24 21

.lO.FKNeštěmice 15 5 5 5 28:23 20
'N.SKAritmaPraha 15 4 7 4 17:20 19
12.SKRakovník í5 5 2 8 29:27 17
'13.MFKÚstín.L. 15 4 4 7 17:26 16
14.FKTatranKadaň 15 3 4 8 15:28 13
15.FKChemopetrolLitvínovl5 2 5 8 16:31 1116.ACLučanŽatec 15 3 2 10 22:40 11 u :Wfflll IQ4'a(@"řn G?W lm '-'j 9l

Ku«:HYNĚ KORYNA

@

Praía 3 * HtaSitSká 33
tel.7FaX: 02/628 49 19

Prodejní d05a:
Po-Čt 1000-2000 Pá 1000-1800

a
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individuální i skup. kurzy

zač., mírně pokr., konv.,

kontakt: 0608/043776

Iíllíl!Ij pt»lt{., ItOIIV.,
obchodní ang.

(max. 4)

??l

l
l Přijmeme
ýzahradníka
se středoško{ským odborným

vzdélánjm í výroby
tskresbrs«airaks rl'*e=«i{r»Okrasných dřevin»

a na realizace.
Požaduieme ŘP skupiny B.

l
l

l
l
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:ontakt5
radnictví Petr Jelinek,"'a

Šafaříkova 598, Veltrusy
0205/781 019
0603/538 750

;?»
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1 . - 8. července 2001

Zaiímavý týden pro:
dospělé, mládež a rodiny s dětmí

Pro mládež od 14 do 181et le
pňpraverí zvláŠtrí program

,,TEEN CAMP"
Skvělý program pro

všechny spoěeČně
s týmem mládeže

a dospělých Z Amer}ky

Informace;
Karel Fáberg.

bl. CQOE[721 049.
rríob#l CÝíMM33l 239

Pflhíášky p možrié
vyzvedriout v Manai

4 ff

[YLAAR PradMek
?P-Súryjx "Ů :o'i 'O)'

Elekt;msluTby ;áaa'sp'eTgálnímg mechamzmy
Výstavba, údržba a opravy veteiného osvětlení- osvěílíinl hal e veííkovnlch p;osíor
Elektromontážní práce
- elekííoiíísíalace íozvodu venltovnich i vniklnlch
Zemní a výkopové práce
- nakladačem UNC 060

P rO n a j0 r? VO Ik 0 0 bj e rf'í O V '] C h k ů n í e j n e ru O O 'I)(0 «voz stavebííí suli zeminy a llného odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdvižnou plošinou do 27m
- bez'pecné. a rychlé čišRíni a nákr:;ry okapu. opíavy s!lech. komínů. lasád a pod.- kácenl a píolazávánl sÝíom(r, zvlMkč. ííebezpeČných a vzros!lých i na neplls{upných mísíech.
'!'!!'?'!9.":a ua&mOŘau'ffllmm0ffl &mÁaM ..Telef5>25-!4----"!í!=. KDNljlKTuJTW NAš! !!!!.!-!!!!!90205-22053 m%%lmWlflW%M%lěm& @MW&š 0603-508389KONTAKTuJTE NÁS!
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KRALUPY
PENNY MARKET 1. patro
tel.: 020Srl2 23 03

VELŤRuSY
Alešova 291
tel.: 02D5r78 10 97

-l

TEXTIL ODĚVY
dětské, dámské,

pánské

1
% PůZ o [Ř 1

%

Zcela mimořádná nabídka
lelkoobchoó ee 31atými čsperky

l
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Vám nabízí
veškerý sortiment

zlatých 14 karátových
šperků české výroby

za velkoobchodní ceny
< 1

Hostivítova 334, }

nabázi dopi

Osobní vozy - Škoda Octavia, V
Fiat Ducato - objem 12 ma, nosn
Iveco skříň s hydraulickým čeleí
Liaz - valník s plachtou, nosnosi
Volvo - tahač s návěsem, placht

JŇž tradičně zajišťujeme lev
24 hodin denni

Např. Zlatý prsten
Řetízek
Náramek
Přívěs

14 krt. jen 580.- Kč
14 krt. jen 460.- Kč
14 krt. jen 290.- Kč
14 krt. jen 190.- Kč

Kde: Kulturní dům Vltava
nám. J. Sieferta 706
Kralupy nad Vlt.
1 . patro

Kdy: 12. - 13. 3. 2001
9.00 - 17.00 hodin

Využijte tuto velice výhodnou nabídku k nákupu dárků
pro své nejbližší, ale i pro sebe.

Výkup zlata: 14 krt.
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Vážené dámy, vázem pánové, ínilí kuenti,

l

 jsme potěšeni, že Vás můžeme informovat o dalšíín výrazném rozšíření a zkvalitn«:-
, ní naší moderní služby přííneho bankovnictví - SporoteL

Česká spořitelna v ráínci rozsáhlého programu změn, kteíými prochází po vstu-
pu nového vlastníka Erste Bank, pro Vás připravila zajirna+ou novinku.l' Koncem února budete moci využít rozšířené nabídky finančnich operací,

které Vám nabídnou obě varianty služby Sporotel, tedy Sporotel Telebanking
a Sporotel SMS.
A navíc od 1. února nemusíte za zavedeni Sporotelu platit! Poskytneme
 Váín )ej zdarma.

l

Co Vám Sporotel uínožní?
Z pohodlí domova nebo kanceláře můžete zadávat jednorázové nebo trvalé
ptíkazy k úhradě nebo je rušit, zřídit si vkladové účty ke sporožiru a pro-
vádět spoustu dalších íinančních transakcí, např. operace s podflovými
usty otevřených podffových fondů Spořitelni investiční společnosti nebo '
' si zajistit cestovní pojištění Kolumbus. V neposlední řadě můžeteprostřednictvím Sporotelu získat informace o službách, které Finančni
skupina České spořitelny nabízí. K dispozici je také operátor, který Vám
v případe potřeby pomůze nebo poskytne poúebne informace.
Abychom Vám usnadnffi přechod na rozšířenou verzi Sporotelu, nemění se

i podminky pro přihlášení, přidělené identifikační znaky, telefonní «ísla
a stanovené denní umity transakci.

Nabízme V;un i možnost vyššího stupně zabezpečení přenosu informací
prostřeďnictvíín autentizačního kalkulátoru, který si můžete zakoupit ve své
pobočce.

Věřírne, že náš Sporotel Vám umožní ovládat Vaše finance kdykoli a odkudkoli bu-
dete potřebovat, a že tak získáte více času na vše, co Vám v životě přinášf potěšení.
Vaše a povííne na zeiene Unce Če»ké ipořhelny - os«x» 129 129,

přtyě prostřednict e-'# adresy csas@«sas.cz
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l ' ..' aay i" ' .íí 'l í« lal -*.a{alISamolepky. Bezpečnostní tabulky. WzRky. 8větelná reklama.
- výmba řemné .reklamy ž kvalitní lolle urť:.erí. pro polep vývěsních štítů,stmj.zanzení, automobilů,motocyklů, atd. .
- níipísy a malby na fasády - ruční línkování auto a moto veterární
- výmba plastíckých reklam z tvrzený«.h PVC desek o tlouě%e 5 - 30mm(písmena, loga, postavy, atd.)
- nápísy a malby na autoplachty a transpareríty ž PVC, pmváckíríé baníou
- nápísy na látkové transparenty, tríčka, montérky, atd....
- lamínace dokumentů, vízitek, atd....

e-íríail:f.víba@worldoííline.cz %,r'iamtiuiJ«&asik4ú:reffa»tý.
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' + Okna,dveřezplastuahliníku
prosklené stěny

* Zasklívám balkónů a lodžií bezrámovým systémem
+ Žaluzie

el Páber, mlinská 530/10, Praha 9,
telefon./fax: (02) 8388 0415, mobil: 0608 258 685

, e-mail: kfaber@seznam.cz
V Kralupech můžete volat také (0205) 721 049l .  ... - ...
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Pronájem nebytových prostor
, .Společnost Montako hledá .nájemce do připravovanýchnajemních prostor v bývalém ob3ektu Jednoty uprostřed sídlištěl Lobeček.
i V současné době je objekt využíván jen Částečně pro prodejny
 zeleniny, chlazené drůbeže a večerky.
l ,, . .Zamerem le nelpozději do konce roku vybudovat nákupríl centrum se samostatnými menšími prodejnami či provozovnami.
 Hledáme zájemce, kteří mají zájem o pronájem prodejny či
, provozovny v této lokalitě, aby nás co nejdříve kontaktovali pro
upresnení pripadných prostorovych uprav v tomto objektu.ll Kontaktníosoba: Ing.PetrZávodský, tel.č. 0205/721 310 - 13

, 0602/354772


