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Ceaa 5, - ?města Kralupy nad Vltavou

Starosti starosty:
ohlasy clánkŮ Zpravodaje

Pro červnové vydání kralup- Závěrem mě potěšila Vaše
ského Zpravodaje jsem zvolil odpovM na petici a vysvětlení
doslovnou citaci dvou dopis?ů měuspokofilo.
kralupského občana (čtenáře
Zpravodaje), které došly těsněa Dopis č. 2):
před redakční uzávěrkou. Proto Vážený pane starosto!
odpověď k druhému z nich na- V letošním roce ve Zpravo-
leznete v červencovém čísle. dafi kritizoval pan ing. Čeněk

Dopis č. 1): Jarský Telecom za rozkopané
Pane starosto! chodnrky u školy gen. Klapálka.
Po přečtení petice obyvatel V té době Telecom rozkopal i

sídliště Cukrovar v květnovém ulici28. října. Odpověďbyla, že
Zpravodafi,kdesedůrazněpro- vziměsetonedákvalitněopra?
testuje proti postavení hriště na vit a opraveno to bude nej-
sídlišti, mě popadla zlost, jelikož později do konce dubna.
sipamatuji,žetonenítakdlouho, Dodnešníhodnevulici28.
co byla petice na Cukrovaru, kde října nic není opraveno, již si
odmilají postavení supermarketu zde dvě osoby podvrtly kotnik.
s tím, že by se zrušilo hriště a děti V ulici 28. října je udělán asfalt,
by si neměly kde hrát. Hriště ten- je jen na příjezdu silnice, ale na
krát investor chtěl postavit za su- chodníky kašlou. / nepořádek,
perrnarketem, ale obyvatek5 si který udělali, musel p. Bureš
stěžovali, že vyhání děti. před vchodem 492 - 493 sám

V případě, že byste vyhověli naložit a odvézt, jelikož nešlo
obyvatelům a udělali tam par- do vchodu bezpečně vcházet.
koviště, za dva roky přijde další Ve vchodě jsem musel po nich
petice, kde jim budou vadit vý- umývat dveře od vápna a lux?
fukovéplyny, hlukzestartování very taM. Myslím, že to měli
motorů a podobně. dát sami do pořádku.

V případě, že tam bude park, Zajímalo by mě několik od-
stromy a zeleň, budou si někteří povědí na otázky:
alergici stěžovat na pyly, ostat- 1 ) Když obecní úřad tuto akci
ním třeba budou vadit ptáci, povolí, jestli někdo odpovídá za
kteří v keřích a stromech budou to, že to bude v normálním sta-
zpívat, jelikož je budou budit. vu předáno?

Mámzkušenostiznašehosíd- 2) Bude ještě v roce 2000
liště 28. ffina, kde za mnou jako dán do pořádku chodník v ul.
za předsedou samosprávy cho- 28. října?
dila jedna bydlící, abych před 3) Firma v případě, že měla
dům dal nějaké stromy, jelikožsi termín, který nesplní, je za to
nepřála,abysidětinatrávěhrály nějakpokutována?
a kopaly do míče. Bylo to ještě 4) Proč městská policie při
zaminuléhorežimu.Takpodelší obchůzce,kteroubymělapro-
době jsem z technických služeb vádět, na takový závažný ne-
pfineslstromkyazasadilje.Teď, pořádekneupozorní?
když vzrostly, tak se ta samá V případě, že mi budete chtít
osoba na mě obrátila, abych odpovědět na otázky, předem
strom nechal porazit, že zadání Vám děkuji.
a je pod ním nepořádek, kdy;r
padá listí. Já jsem na to ne- P.S.: Jsem velmi rád, že čte-
reagoval, ale stejně někdo ten náři Zpravodaje a občané na?
strom porazil. šeho města reagují na články,

Další příklad: u nás ve vcho- zabývající se místními problémy.
dě na mě nájemnice ÚtoČila, Doufám, že spoleČné ÚsilívyÚstí
abych na dveře nechal udělat k řešení pro61érnů města. Růz
kouli, že takto můre kdo chce nost názorů patří k demokracii.
vlézti do vchodu. Jelikož to byl Demokracie však nemůže být
dobrý nápad, tak jsem to ne- zaměňována s anarchií, vanda-
chal udělat, ale stejně se dveře lismem, nedodržováním plat?
nezavírají, jelikož jefích syn ne- ných zákonů i základních
nosí klíče a tak si je nechává principů společenskéhochování.
otevřené. Mgr. -Pavel Rynt, starosta města

KD Vltava

Pátek 9. června v 19.30 r
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Josef Náhlovský iJosef Mladý

v pořadu
,,Tady končí sranda..."
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Zápis z projednání stížnosti
4) K převlékání hráčů budou

sloužit obě střídačky, které jsou
částečně zastřešené, případně
prostor Unimo buněk.

5) Městská rada na dobu 3
měsíců objedná biolog. WC a v
rozpočtu na rok 2000 bude na?
vržena stavba WC odpovídající
hygienickým předpisům.

Kralupy nad Vltavou,
dne 18.5.2000

Zápis z projednánÍ stÍŽnosti
na provoz hokejbalového hřiště
užívaného AHL v Lobečku, po?
dané na VZ MZ dne 11. 5.
2000 občany z ulice Štefáni
kova.

1) Činnost na hřišti, v sou
Iadu s užíváním ostatních ve-
řejně přístupných hřišť, bude
končit v 21 .00 hod.

2) V případě, že bude hrán
důležitý zápas nebo bude důle-
žitý trénink, musÍ být Činnost,na
hřišti ukončena ve 22.00 hod.

3) AHL doloží do 31 . 5. 2000
přesný herní a organizaČnÍ řád
provozu hřiště. Na každý den i
hodinu provozu určí osobu,
která bude garantovat dodržo-
vání pořádku, nepřekračování
nadměrného hluku a bude

řádně vykonávat službu pora?
datele.
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To vše u firmy Internet Kralupy Cz, s.r.o.
DALE PRO.DEJ, ípsí,=??o.tnffl A

BROUZDÁNí V s,xší is'rí«sírovŮ xhvA«xúi
čechova 560, Kralupy nad Vltavou

a 0205/722 522 4 0606/405 623
www.ikc.cz eD info@ikc.cz

Závěrem:

Počínaje dnem 1.6.2000 bu-
dou všechna opatření, do-
hodnutá zástupci -AHL a MěÚ
dne 18. 5. 2000, kontrolovina
městskou policíí. Dojde-IÍ' k
vážnému porušení dohodnu-
tých zásad, obdrží MR návrh
na zruŠenÍ uŽÍvání zmíněného

hřiště amatérskou hokejbalo-
vou ligou

Rudolf Kasseckert

zástupce starosty
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Služby vysokozdviznou plošínou do 27m
- bezpečné a rychlé číšíění a náíěry okapů. opíavy sÝlech. komínů. fasád a pod.
- kácení a plOlezaVanl S{ŤOínv. ZVlás{e neíeZpacnýCh a vzíO&{lých l na nepíísíupných misíech.
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LENKA SLABA
autorský sperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vl+. Ill - Mikovice, V sadech 503, tel.: 020572 ]Ou
příjem a vý:lej zakázek - úterý a čtvrtek - 15,30 - 1 8,00 hod.
 ií

flSPEKTurí s.r.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Poskytujeme svým klieríům následující služby:
-vedení jednoduchého, podvojného a mzdového účetnictví
-zpracování všech typŮ daňoyých přiznání
-zpracování přehledŮ pro sociální a zdravotní pojištění
-rekonstrukce a revize účetnictví

-likvidace a konkurzy 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.

%l%l ?

mgr. Martin STEPÁN
DAŇOVÝ PORADCE
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Uzávěrka prázdninového Zpravodaje
je 19. června.
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a 3. ;ll;'ylt-. ...JJi,;,':',"j - - ' """ ""':la' -"""'l '-' ZV 05 KOVO Šroubárna Libčícenabízí možnost prožití dovolenéve svém rekreačním středísku

Albrechtice v Jizerských horách
Ternín: od 1.7. do 27.&2000

Týdenní pobyt
dospělá osoba 1 960,- Kč

dětí 10 - 181et 1 870,- Kč 'Pl'na" ?en"
dětí 2 - 10 let 1 680,- Kč
Zájemci se mohou přihlásit na ZV 05 KOVO Šroubárna

Libčice nad Vltavou v pracovní době od 8.00 do 13.00 hodin.l Telefon: 02/33004324.

fi
Vítězná 2958, 272 04 KLADNO 4,

Telefon: 0312/634495, Fax: 0312/634341
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Hledáme údržbáře
do areálu v Lobečku

ul. Vodárenská, Kralupy n. Vlt.
Důchodce na vedlejší PP.

Rozsah prací - malířské, na-
těračské, zámečnické a jiné
práce na udržování areálu.

Tel.: 0205/22056, 0205/24824.

Hledáme danního vrátného
do areálu v Lobečku

ul. Vodárenská, Kralupy n. Vlt.
Nepépe důchodce.

Tel.: 0206/22066, 0205/24824

Podntkání bez investic i

a přitom za peuÍze.
Info: 0602/61 77 59.

Hledáme uklízečku na
hlavní nebo vedlejší PP do

areálu v Lobečku

ul. Vodárenská, Kra!upy nad Vlt.
Můze být i důchodkyně.

Tel.: 0205/22056, 0205/24824.

a.@aím% INFOCENTRUM W 0205/722422
i'l:.iJm . '% telefonickéinformace W 0205/45457%4@

.:ii'»

't E' otevřeno Po-Ne8.00-19.00% # .,,. ,,' oficialnimformacniserver
r-"mélSwww.kralupsko.cz- v hale vlakového nMraží v Kralupech nad Vltavou

' - veškeré inforrnace o našem městě i jeho okolí- všechny inforínace dostupné po síti Intemet
- infomace o odjezdech a příjezdech vlakové i autobusové dopravy

Pokusťme se vám zodpovědět, osobně čť telefonicky, jakýkoliv dotaz.
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Město Kralupy n. Vlt. rozhodlo o pořízení územního plánu obce
města Kralup n. Vlt. K tomuto účelu byl vypracován KONCEPT

řešení územního plánu města ve smyslu § 21 stavebního zákona
č. 50/76 sb., Ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlá-
šeno pod č. 1 97/98 Sb. a § 12 vyhlášky č. 131/98 Sb. o územně
plánovacích podkladech a dokumentaci. Odbor výstavby a územ-
ního plánování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

OZNAMUJE

v souladu s § 21 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vy-
hlášeno pod č. 197/98 Sb. a § 12 vyhlášky č. 131/98 Sb. o
územně plánovacích podkladech a dokumentaci zahájení projed-
návání KONCEPTU řešení územního plánu obce - města Kralup
nad Vltavou a současně

SVOLAVA VEŘEJNÉ
projednání KONCEPTU řešení "Územního plánu města Kralup

n. Vlt.", které se bude konat dne 27. června 2000 (úterý) v 9.00
hodin ve velké zasedací síni v přízemí budovy Městského úřadu
v Kralupech nad Vltavou.

KONCEPT řešení územního plánu je vystaven k nahlédnutí na
odboru výstavby a územního plánování Městského i.iřadu
v Kralupech n. Vlt. v úředních hodinách v pondělí a středu od 8.00
hodin do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 12.00 hodin do 15.00 hodin

(polední přestávka od 11 .00 do 1 2.00 hodin). Dále je částečně vy-
staven ve vývěsní tabuli u budovy městského úřadu.

Veškeré podněty je možno zasnat v zákonem stanovené Ihůtě
do 30 dnů ode dne veřejného jednání (§ 21 odst. 3 a 4 stavebního
zákona) odboru výstavby a územního plánování Městského
úřadu v Kralupech nad Vltavou.

Miroslav Douda. vedoucí odboru výstavby

Q ?@=Zdeníku Policie čR Městská policie hlásíVEŘEJNA vysi-Ašxú Páteční žurnální služby praktických lékařů

Od 13.00 do 17.00 hodin
DATUM LÉKAŘ

2.6. MUDr. Homolová
9.6. MUDr. Horák

16.6. MLlDr. Komrsková
23.6. MUDr. Mikušová
30.6. MUDr. Nová

za noc MP umravňovala sku-

pinky opilé mládeže, které ru?
šily noční klid a tropily drobné
výtržnosti. Při této přnežitosti
sáhli strážníci do kapsy i pro
pokutové bloky.

Řešení přes-tupků neukázně-
ných motoristů je v podstatě
denním chlebem MP. I v po-
slední době museli strážníci
nasadit několik tzv. "botiček" a

udělit blokové pokuty v celkové
výši 3 500,- Kč, aby si někteří
řidiči uvědomili, že vyhláška
platí skutečně pro všechny.

Např. jen v třetím květnovém
týdnu vyjížděla MP zhruba v
devadesáti případech řešit růz?
né problémy občanů, které byly
oznámeny na 1. 156

MP Kralupy

V poslední době se MP po-
dařilo zajistit dvě nově zalo-
žené černé skládky. Na tom by
nebylo nic tak zvláštního.
Zvláštní a dobré je to, že se po-
dařilo strážníkům zjistit a zto-
tožnit osoby, které skládky
založily.

MP je nucena zasahovat i v
takových případech, kdy je
ohroženo zdraví jiných osob
Například dne 22.5.2000 byly
vzteklým psem pokousány dvě
osoby. K zneškodnění psa a
jeho odchytu museli strážníci
pouJt narkotizační puŠku a
speciální americké odchytové
rukavice. Pes bude předán do
Útulku po vyšetřerÍ veterinár?
ním lékařem

V minulých dnech několikrát

Krádež vloupáním do osob-
ního automobilu.

V době od 18.4.2000 20.30
hodin do 19.4.2000 6.00 hodin

(§ 247/lb, 2, 257/1 tr. zákona)
neznámý pachatel nezjištěným
předmětem vytrhl zámek na pra-
vých předních dveřích os. auto-
mobilu továmí zn. VW PASSAT
na parkovišti v Kralupech nad
Vltavou. Dveřmi vnikl do vozidla,
kde vytrhl zámek od schránky v
palubní desce, a poté z vozidla
odcizil autorádio s přehrávačem
na CD, klimatizaci a 6 ks CD
disků. Při svém počínání poškodil
palubní desku a lak vozidla.

Způsobená škoda: 62 000,- Kč.

Krádež hliníkových kabelů -
sdělení obviněrí (§ 9/2 k § 247/1
a, 2 tr. zákona).

19.4.2000 17 letý mladík - žák
pomocné školy a 20 letý mladík z
Litoměřicka odcizili z neoploce-
ného pozemku - pole v Nové Vsi
190 m hliríkových kabelů. Při od-
jezdu z místa činu byli s odcize-
nými kabely zadrženi hlídkou
OOP Kralupy nad Vltavou.

Odcizeno: 190 m hliníkových
kabelů pro rozvod el. energie (sil-
noproud).

Způsobená škoda: 19 000,- Kč.

Pavla Kopecká
tisková mluvčí PČR Mělník

Uzavírky na okrese Mělník
Do 1 4.72XX) 18.00 hodin bude

probíhat uzavírka sil. č. III/24635 v
obci Lužec nad Vltavou v úseku

od křižovatky s ul. Za humny po
křižovatku s ul. Sportovní. Provoz
bude bez objíždky veden pouze v
jednom jízdním pruhu. Délka uza?
vírky je O,5 km. Di:ivod: výstavba
kanalizace v obci.

a Krádež věcí z osobních auto-
mobilů.

Od poloviny května roku 1999
prováděli 23 letý mladík z Aše a
24 letý mladík z Mělnicka vloupání
do osobních vozidel a to:

18.5.1999 - OA Mercedes Benz
se škodou 123 000,- Kč
21.5.1999 - OA Škoda Favorn,
škoda 8 000,- Kč
30.7.1999 - OA BMW, škoda
30 000,- Kč
26.8.1999 - OA Ford Escord,
škoda 7 000,- Kč
10.9.1999 - OA Š Felicia, škoda
8 000,- Kč
3L10. - 1.11. 1999 - OA Ford
Escord, škoda 10 000,- Kč
14. - 15.1.2000 - OA Fiat Punto,
škoda 24 000,- Kč
16.1.2000 - OA Ford Escord,
škoda 10 000,- Kč.
Dne 26.4.2000 bylo vyšetřova?

telem OÚV Mělník sděleno obvi-
něnÍ pro trestný čin krádeže ve
spolupachatelství. Vyšetřuje na
svobodě OÚV Mělník.

ORDINACE

ZS AERO

Lobeček

Žižkova ul.
Kaučuk

Nerudova 686, 2.p.

TELEFON

722401

21221

25210

71 8016

25606

Přehled služeb }ékáren v Kralupech n. Vlt.
Každou sobotu je otevřeno v Lékárně U nádraží, ulice Žižkova, tel.
č. 25197, od 7.30 do 12.00 hodin, od 12.00 do 18.00 hodin zvonit!
Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25184, Lékárna
PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy 781110.

Il
4.6.

11 .6.

18.6.

25.6

Lékárna Nerudova ul.
Lékárna Lobeček
Lékárna Nerudova ul.
Lékárna U nádraz.í

8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Il

l
l
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Město Kralupy nad Vltavou

v souladu se zák. č. 367/90 Sb. v platném znění,
oznamuje svůj záměr:
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pronajmout nebytové prostoiy Rozpis stanovišť pro mob»ní svoz odpadu
odpad se sváží 1. a 3. týden v měsíciRESTAURACE ZIMNÍHO STADIONU

Jedná se o jednopodlažní prostor restaurace
zimního stadionu, situovaný v Lobečku.

Objekt obsahuje:
prostor restaurace, vinárny, salonek, kancelář, kuchyň,

sociální zařízení, sklady, zázemí.
Nebytové prostory se nabízí k pronájmu k využití

na restauraČní Činnost.

%mJŘ.
stanovíště 1- LobeČek - tenisové

kuíty 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00-15.50hodin

smnoviště 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hodin

ČtVrtek:
stanovíště 9 - Lídové nám.

14.00 - 14.50 hodin

stanoviště 10 - Mlýnská ul.
15.00 - 15.50 hodin

Pátek:

stanovíŠtě 11- Míníce - poMrní
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin

stanoviŠtě 12 - Zeměchy
15.00 - 15.50 hodin

Okénko rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou
s jednadvaceti sály, vyzdobe-
nými předními umělci, řemesl
nými výrobky i předměty z
asijského světa. Prohlédneme
si reliéfy od sochaře Václava
Levého (učitel velkého sochaře
i.i.v. Myslbeka), vytesané přímo
do devět metrů vysokých skal
ních bloků, dotvořené například
do dvou Čertových hlav-a dal
ších zajímavých výtvorů.

Odjezdy: z Minic v 8.00 hodin,
od Lidového domu v 8.10 hodin

od gymnázia v 8.15 hodin, od
MěÚ v 8.20 hodin, z Lobečku v
8.30 hodin. Cena zájezdu bez
vstupného činí pro člena 50,- Kč
a přihlášky se přijímají v klubovně
penzionu každé sudé úteíý.

VěřÍme, že se nejen pouČÍte
a zrekreujete, ale dobře se po-
bavíte s přáteli. Těšíme se na
spoleČnou cestu s vámi.

Výbor Sdružení

K výkladu odbornému přidá?
val pan průvodce i zajímavé
příhody, takže poslouchání bylo
nejen poučné, ale i zábavné
Kdo s námi z jakéhokoli dů?
vodu nebyl, může litovat. Už se
těšíme na zájezd příští.

A. LipšOVá

květu, v níž se tehdy napoč(talo
až 24 cechovních řemesel, ale i
dobu úpadku až skoro zániku
po požáru. Rozlehlé a pěkné
náměstí je lemováno památ-
nými domy, dnes renovova?
nými, na nichž je zřetelný
stavební sloh různých dob
Výstavná renezanční radnice,
na jiné budově pozná odborník
baroko, stojí zde i budova ve
slohu gotickém. Nedaleko od-
tud kolem nejstaršího domu
města jsme prošli na parkány,
odkud je půvabný pohled na
starší část Litoměřic. Na parká?
nech je budova divadla a vedle
ní socha K.H. Máchy. Na zdej
ších školách působil svého
času jako učitel českého jazyka
Josef Jungmann, krátce Jan
Jodl - Kralupský. Jako soudní
Úředník zde pracoval K. H.
Mácha.

l
Il

Do Litoměřic za dalším po
znáváním vlasti vyjeli tentokrát
rodáci a příznivci města dne
29. dubna t.r. Autobus byl plně
obsazen, počasí velmi pří-
jemné. Výklad ing. Otakara
-Špecingera zasvěcený a hlu
boce procítěný i plný úcty a ob?
divu k tomuto krásnému městu.
Již po cestě jsme z výkladu
pana průvodce blíže poznávali
krajinu i obce, jimiž jsme projí{
děli - kraj, kam až oko dohlédlo.
Na náměstí v Litoměřicích jsme
v zajímavém vyprávění vy?
slechli, že kraj zde byl obsazo-
ván již prvními českými kmeny,
že Litoměřice byly po celou
dobu svého historického vývoje
stejně věhlasné a di:iležité jako
jiná význačná česká města
jako např. Kutná Hora a jiná.
Město existuje tudíž od zmí?
něné doby, zažilo doby roz?

Il

'?
stanovíště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00- 14.50 hodin

stanovíště 4 - Zátiší (Fibíchova)
15.00 - 15.50 hodin

stanovíště 5 - Cukrovar (hala)
16.00 - 16.50 hodin

pouze 11.7.
stanoviště 6 - Hostibejk

16.00 - 16.50 hodin
kromě 11.7.

Il

Žádosti o pronájem musÍ obsahovaí:
1 ) kopii platného živnostenského oprávnění pro hostinskou činnost
2) nabízenou cenu za pronájem ročně
3) způsob a rozsah provozování

Prohlídka objektu pro zájemce se uskuteční 5.6.2000 v 10.00 hod.
se srazem na mÍstě

Informace zájemcům budou podány na: MěÚ Kralupy nad Vltavou
odbor sptávy majetku, tel. 0205/515 - 132, pí Břicháčová.

[

Po zdařilých zájezdech do
Litoměřic v dubnu a okruhu
míst Zlonice, Třebíč, Klobuky,
Peruc a Mšené lázně v květnu
t.r. pořádá naše Sdružení zají-
mavý autobusový výlet na hrad
Kokořín a do Liběchova dne

24. června 2000, opět v sobotu
Seznámíme se s dalšími

pamětihodnostmi našeho vzdá?
Ienějšího okolí. Projedeme
krásným Kokořínským údolím,
sevřeným romantickými pÍs-
kovcovými skalami a navštíví?
me barokní zámek v Liběchově

Červen
1. týden (5. - 9.6.) bioodpad
3. týden (19.- 23.6.) stavební suť

(arvenec
1. týden (10. - 14.7.) bioodpad
3. týden (24. - 28.7.) rozměirriý

odpad z domácností

l

I

:l

Žádosti o pronájem zasílejte poštou v zalepené obálce s razítkem ode-ílepené ol
NÍ STADIION" - NEOTVÍRATiisílatele a nápisem "RESTAURACE ZIMI

na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1087,
278 0l Kralupy nad Vltavou

nebo rríůžete doručit osobně do podatelny MěÚ Kralupy nad Vltavou
nejpozději do 12.6.2000 do 9.00 hodin.

Obálky se žádostmi budou otevřeny veřejně dne 12.6.2000 v 9.00 hod
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou

O pronájmu rozhodne dle zák. č. 367/90 Sb. v platném zněrí orgán
samosprávy - Městská rada MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Městská rada si vyhrazuje právo
odmítnout všechny předložené žádostí

Mgr. Pavel Rynt Rudolf Kasseckeít
starosta zástupce starosty

Sfflředa:

stanoviŠM 7 - u gymnázia
14.00- 14.50 hodin

l

Fam{ šatrík na rok 2000:

použité oděvy za symbolickou cenu.
Dne 28.6.2000 od 13.00 do 16.00 hodin ve 2. patře
nákupního střediska Máj Kralupy nad Vltavou.caritasl

IlljlIlIl

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje

termíny stánkových trhů v Lobečku na měsíc červen 2000

7.6. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)
21.6. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)

Veřejné zasedání MZ se koná 14.6.2000
od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Kralupy nad Vltavou.

Město Kralupy nad Vltavou nabízí k odkoupení
pp. 175/20 a stp. 510/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou

za účelem výstavby rodinneho domu
Pozemky jsou dosud ve vlastnictví města a prodány budou

pouze jako celek
pp. 1 75/20 o výměře 379 rrf a stp. 51 0/1 o výměře 220 m'-.

Minimální cena 500,- Kč/m".
Obálku s nabídkou označte slovy "NEOTVÍRAT!", "STAVEBNÍ POZEMEK".

Do žádosti o odprodej uvedte cenu za 1 m'-.
Písemné nabídky doručte na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor správy majetku
U cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou

nejpozději do 14.6.2000 do 12.00 hodín.
Obálky budou otevřeny dne 14.6.2000 na veřejném zasedání

Městského zastupitelstva v Kralupech nad Vltavou.
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Společenská rubrika Daňoyý sloupek
31ahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají FikUvní firmy
i červnu 2000 významných životních jubileí.
%jeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.«)3 let Marta Haklová, Hí:irka 1056/1.
35 let Alžběta Eiglová, Ladova 766/II.
30 let Anna Babuková, V zátiší 1019/I 4'>,i

??ffFrantišek Berka, Gagarinova 513/II. ?
Miroslav Ryant, Hak;nova 692/ll." - .,

)

V dnešrím článku bych se chtěl zabývat problematikou fiktívních,
neexistujících firem, jejichž doklady se vyskytují v účetnictví nejed-
noho podnikatele.

Fiktivní firmou mám na mysli právrúckou nebo tyzickou osobu,
která vystavuje účetní a daňové doklady, na kterých je uvedeno IČ:O,
DIČ: nebo obchodní jméno subjektu, který buď vůbec neexistuje, nebo
subjektu, který nen( plátcem DPH, ač o sobě tvrdi opak, a přesto vy-
stavuje doklady s DPH.

V poslední době jsme zachytili např případy, kdy podnikatelé v ka-
menném maloobchodě maj dvě razítka, jedno se svými pravými údaji
a druhé s falešnými, a svým zákazníkům razítkují paragony střídavě
oběma razítky. Do svého i:ičetnictví pak dávají pouze paragony se
správnými razítky a tržbu z paragonů s falešnými razítky zatajují.

Jiným případem je případ fimiy, která se přejmenovala a přestala
být plátcem DPH, avšak kdosi pod jejím starým jménem nadále vy
konával podnikatelskou činnost, dodával původním i novým odběra?
telům zboží a vystavoval daňové doklady. Je zřejmé, že tyto případy
zavání trestným Činem podvodu.

Velkým problémem pak je, pokud běžný podnikatel zahrne daňový
a i:ičetní doklad od takové fiktivní firmy do svého účetnictví.

Pokud jde o daň z přidané hodnoty, jedná se v daném případě o
nákup od neplátce DPH, při kterém nelze odečítat daň. Pokud se tak
již stalo, je potřeba podat dodatečné daňové přiznání a daň doplatit
dříve, než takové doklady objeví kontrola ze strany finančního úřadu.

Pokud jde o daň z příjmu a účetnidví, je nejepší takové doklady
vůbec nezaúčtovat, případně zaúčtovat a vyloučit je z nákladů pro
ÚČely daně z příjmŮ.

Pokud jde o plátce DPH, ten je povinen si ověřovat dle zákona o
DPH, že ti, od kterých nakupuje, jsou plátci DPH. Avšak i z hlediska
daně z příjm0 a Účetnictví je vhodné si své obchodnÍ paínery jednou
za Čas prověřovat. Předejde se tak mnohým finančním a jiným kom?
plikacím, a to zvláště v případě, kdy dodávky od 3ednoho partnera činí
významnou část obratu podnikatele (např. u obchodní činnosti je to
případ dodavatelů zboží).

Kde Ize zjistit totožnost a existenci firem? Nejsnadněji je to možné
na internetu, nejépe na adrese wwwinfo.mfcr.cz/ares/. což je server
Ministerstva financí Č:R. Zde jsou uloženy odkazy na obchodní rejst-
řík, živnostenský rejstřík, databázi plátcú DPH a spotřební daně a da?
tabázi Českého statistického úřadu. Lze tu tak poměrně komplexně
získávat informace o fyzických i právnických osobách.

Mgr. Martin Štěpán, daňový poradce
aspekDaspekthm.cz
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Svaz bojovníků za svobodu - místní organizace
dává na vědomí, že v pátek 19. května 2000

ve věku 87 let zemřel dlouholetý člen organizace
PhDr. Mojmír Dýma, CSc.

!

Návštěva v Komárně
mistrovství města Komárna,
podnítily pana primátora ing.
Pásztora opět pozvat kralup-
ské dorostenky, aby se poku-
sily obhájit loňské prvenství v
turnaji, který se hrál v sobotu
29.4. a v neděli 30.4. Hrálo se
systémem každý s každým za
úČasti prvoligových družstev
Budapešti, Nových Zámků.
Levic, Komárna a Kralup. Ten-
tokrát se soupeřky notně při-
pravily a konečné pořadí bylo
takové.: 1. Nové Zámky, 2. Ko-
márno, 3. Kralupy n. Vlt., 4.
Levice, 5. Budapešť. Přesto
však děkujeme i našemu druž?
stvu dorostenek za skvělou re-
prezentaci kralupského sportu.

Rudolf Kasseckert
zástupce starosty

Ve dnech 26. až 28. dubna
li pozváni zástupci města
alup nad Vltavou primátorem
rtnerského města Komárna
slavnostní zasedání měst-

ého zastupitelstva a zároveň
hájení již tradičních "Komár?
nských kulturních dní".
NaŠe město reprezentovali
stupci starosty p. Rudolf
isseckert a ing. Evžen Listík.
) ukončení slavnostního za?
dání byla odhalena ve vedle
2ícím parku socha českého a
íerského krále Vladislava
>hrobka, který se v Komárně
ed 500 lety narodil.
Před sochou hráli "Kralupští
isťoví sólisté", kteří v ten
tmý den - ve středu v 17.00
íd. předvedli koncert klasické
idby pro dechové nástroje.
íblikum v sále bývalého dů-
ajnickéh:» kasina na náměstí
;nerála Klapky nadšeně
»laudovalo výkonu žesťového
íinteta a hudebníci byli požá?
tni, aby mimo program za?
áli ještě ve čtvrtek na setkání
idebníki: a výtvarníků v zá?
idní umélecké škole.

jsou Kralupy v Komárně
prosavenějŠÍ a známější

město, které v kultuře něco
iamená. Kromě výborného
»morního orchestru Dvořákova
aje, Lužeckého kvarteta, diva-
>Iního saíboru Scéna, poznala
»márenská veřejnost i stejně
:ibré "žestové sólisty".
Musímezmínit i velmi oblíbené
<ájemné návštěvy "seniorŮ"
alupský;h i komárňanských,
;ré velni dobře organizuje
jní parí Holeková, ale i ob-
st sporLí mládeže. Výborné
;íkony corostenek volejbalu,
;ré lonivyhrály mezinárodní

Poděkování

Děkuji touto cestou za přidě-
Iení bytu v penzionu na
Cukrovaru č. 1171 .

Danuše Zápotocká

Ráda bych poděkovala sest-
Fičce Lidušce Pavlíčkové za
práci ve stacionáři pro děti před-
školniho věku s opakovanou ne-
mocností. Liduška začala pra-
covat ve stacionáři ihned po
jeho založení. Svoji práci vzorně
vykonávala. Nikdy nehleděla na
čas a vždy se snažila přizpi:iso-
bit veškerým potřebám dětí. 0
tom svědčí to, že si ji všechny
děti odchované stacionářem
velmi oblíbily. Vážím si toho, že
jsem měla možnost spolupraco-
vat s tak obětavým a skromným
člověkem, jako je Liduška.
Jménem dětí, rodičů a spolupra?
covníků ještě jednou děkujeme.

MUDr. Ingeborg Vokálová

55. výročí ukončení 2. světové války
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V pátek 5.5.2000 se uskutečnily na území města Kralupy nad
Vltavou u památníků padlých pietní vzpoímnky. Na celkem devíti
místech uctili památku padlých a připomněli si nejstrašnější válku
v dějinách lidstva, při níž zahynulo mnoho milionů lidí, představi
telé města, zástupci Svazu bojovníků za svobodu a děti z kralup?
ských základních škol.
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150 let kraJupské samosprávy (pokračování)
Rok 1895-1906,
starosta Prokop Jíndřich Masner
Prokop Jindr?ch Masner byl podruhé sta?

rostou v letech 1895 až 1906. Na začátku
jeho starostování v roce 1 895 byl slavnostně
vysvěcen nový kralupský kostel. Jméno
Prokopa Jindřicha Masnera je rovněž za-
psáno na pamětní desce uvnitř kralupského
kostela.

V roce 1898 byla založena "Dělnická spo-
třební, výrobní a úspomá jednota Svépomoc".
Svépomoc se svými "konzumy" sloužila sociál-
ně slabším obyvatelům až do roku 1948.

V roce 1901 vítal starosta P. J. Masner cí-
saře Františka Josefa I. při jeho druhé ná-
vštěvě Kralup, když dvorní vlak 17. června
1901 zastavil na kralupském nádraží. K přiví-
tání se sešly korporace z celého hejtmanství
a duchovenstvo vedené vikářem p. Duškem.
Jak poznamenává do pamětnice farnosti kra-
lupské zdejší řarář Karel Záruba, "byl to
slavný den a skutečný svátek pro Kralupy
a široké okolí". Snad si na to císař ve Vídni
vzpomněl, když o rok později 22. listopadu
1902 povýšil Kralupy na město. V tomto roce
se stala součástí města i osada Lobeč.

Dne 2. září 1901 byla slavnostně vysvě-
cena nová školní budova v bývalé zahradě
Václava Jodla. Je to dnešní základní škola na
Komenského náměstí. Kralupský stavitel
Alois Nový ji postavil za 11 měsÍců.

V roce 1901 byl na ploše 6 hektarů vybudo-
ván závod na zpracování ropy: "Kralupská rafi-
nerie minerálnÍch olejů" na jiŽním okraji města.
Ten se stal cílem spojeneckých letadel za 2.
světové války a příčinou válečné tragédie, kte-
rou toto bombardování Kralupům přineslo.

V roce 1904 odsouhlasilo městské zastu?
pitelstvo zřízení samostatného farního i.iřadu,
pro který byla v roce 1906 postavena "Na
Františku" fara. Fara stála v blízkosti právě
regulovaného Zákolanského potoka. Jeho
tok byl v letech 1 903/1 904 napřímen od lávky
přímo do Vltavy.

Rok 1907-1918,
starosta JUDr. Ladislav Pavlousek
JUDr. Ladislav Pavlousek se narodil

v Mladé Boleslavi. Byl kralupským starostou
11 let od roku 1907 do roku 1 918.
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V roce 1907 bylo provedeno přečíslování
domů v Lobči tak, aby navazovalo na čísla
kralupská. Předtím byly kralupské a lobečské
domy číslovány zvlášť v roce 1881 za sta?
rosty Prokopa Jindřicha Masnera. Pavlou-
sek byl posledním starostou v rámci říše
Rakousko - Uhersko. Dosáhl toho, že í<ra?
lupy získaly v roce 1912 soud a berní úřad,
a o rok později v roce 1913 i okresní hejt-
manství. Kralupy se tak na dlouho staly
okresním městem. Byl starostou v těz:kých
válečných letech 1. světové války.

Byl členem mnoha kralupských spolků
a institucí a věnoval se intenzívně kulturní
činnosti. V roce 1919 abdikoval a odešel do
Prahy, kde se stal radou nejvyššího správ-
ního soudu.

Rok 1919-1939,
starosta Josef Vaníček
Josef Vantček po skončené pívní světové

válce přichází do čela obce tehdy již jako 58
Ietý. Starostou byl v pěti volebních obdobích
za sebou 20 let, až do svých 78 let. V šestém
volebním období byl zvolen opět, ale to se již
přiblížil rok 1939 a německá okupace. Na ná-
tlak Němců musel abdikovat.

«
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Josef Vaníček (1919 -?1939)
Hned začátkem dvacátých let prosadil

elektrifikaci města, vydláždění ulic, stavbu
kanalizace. Jeho úsiím a vytrvalostí byl vy-
budován most přes Vltavu (1926 - 1928).
Předtím v předstihu v roce 1924 byl po druhÁ
regulován Zákolanský potok.

Pro kralupské gymnázium zřízené v roce
1923 byla vybudována v roce 1930 krásná,
moderní budova na Dvořákově náměstí.
Nevyhovující stará budova poŠty v Podřipské
ulici (kde bydleli rodiče Jaroslava Seiferta)
byla nahrazena v roce 1937 dnešním poš-
tovním úřadem v Nerudově ulici. Zásluhou
Vaníčka dostaly Kralupy novou radnici
(dnešní finanční úřad). Poválečné Kralupy
se pod jeho vedením měnily v nové, moderní
město. V roce 1919 byl ke Kralupům připojen
Lobeček a v roce 1923 Mikovice. V jeho
době dosáhly Kralupy v roce 1936 hranici
10 000 obyvatel.

4 JUDr. Ladislav Pavlousek (1907 - 7!971

Rok 1939 - 1942,
starosta Josef Kobera
Josef Kobera, byl druhý a poslední sta-

rosta Masarykovy republiky. Nastoupil po
Vaníčkovi po německé okupaci v roce 1 939.
Zpočátku se zdálo, že bude pro Němce přija-
telný, neboť uměl dobře německy. Civilním
povoláním byl obchodník a majitel realit
a bydlel v domě čp. 8 na Komenského ná-
městí. V roce 1942 jeho činnost na měst-
ském úřadě skončila na nátlak Němců.

Druhá světová válka. Vládní komisaří
Dne 23. května 1942 rozpustili Němci

městské zastupitelstvo a na místo Josefa
Kobery jmenovali vládního komisaře Karla
Benesche. Tento nepřítel Čechů udal staros-
tu Vaníčka gestapu. Vaníček musel čelit čet-
ným obviněním a domovním prohlídkám. Byl
však neohrožený a po kriminálním úředníkovi
vzkázal komisaři Benešovi: "Der gróste Lump
in ganzen Land, ist und bleibt der Denunt-
ziant". A tak se zbraní proti zvůli Němců stal
ver'a německého básníka Goetha. Po roce
poslali Němci komisaře Benesche na frontu
a na jeho místo přichází další německý vládrí
komisař Ing. Leo Duschek. Ten se snažil již
s Čechy vycházet lépe.

Poválečný vývoj. Předsedové MNV
Po skončení druhé světové války v roce

1945 se záhy mění městský úřad na Městský
národní výbor v Kralupech a do jeho čela vy-
bírá komunistická strana předsedy. Během
příštích 45 let následují za sebou předsedové
národního výboru:

Petr Tíll

Václav Karlovský
Antonín Hokův
František Kdér

Antonín Škanta
Josef Holán
Josef Koutný

Vývoj po roce 1989
Po roce 1989 zůstává ještě po nějakou

dobu předsedou Městského národního vý-
boru Josef Koutný. Po pívních demokratic-
kých volbách 10. prosince roku 1990 se
dostává do čela nově budovaného Měst-
ského úřadu v Kralupech nad Vltavou Mgr.
Pavel Rynt. Jako nestraník kandidoval za
Klub angažovaných nestraníků a za Občan-
ské fórum. V dalším volebním období 1994 -
1998 byl zvolen starostou opět. Konečně
v posledních komunálních volbách 13. a 14.
listopadu 1998 byl zvolen potřetí.

od 4.5. 1 945
od 3.7.1946
od r.l950
Od 26.5.1954
zemřel 13.8.1954
od 10.10.1954
od r. 1964
od r.l981 do r.l990

Závěr

Předchůdci starostů - rychtáři museli před
vrchností přísahat, že budou "tento úřad
rychtářský věrně a právě spravovati...a chu-
dému i bohatému spravedlnosti dopomáhati
a toho jináč nečiniti pro přízeň a nepřízeň, ani
pro žádnou věc".

I starostové se cítili povinni řídit podobným
mravním kodexem. Kralupy měly štěstí na
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150 let kraJupské samosprávy (dokončení)
všechen svůj Čas ve prospěch
obce. Jejich úsií o povzneserí
obce bylo v minulosti oceňo-
váno, a tak někteřÍ byli jmeno-
váni čestnými občany Kralup.
Kupodivu však nemáme v Kralu?
pech ani jednu ulici pojmenova?
nou po některém zaslouŽilém
starostovi.

Kralupy mají ulici Hybešovu
Hakenovu, Rubešovu - co o nich
kdo ví? Ale nemáme ulici nejza-
slouŽilejšího kralupského sta
rosty a Čestného občana města
Kralup Josefa Vaníčka, který byl
starostou nepřetržitě po dvacet
Iet. Již jednou ulici se svým jmé-
nem měl, ale protože pro ně-
mecké okupanty byl Vaníček
nepřijatelný, rychle ji přejmeno-
yali. Podrobnosti o tom uvedl
Zpravodaj ve svém únorovém
Čísle v roce 1997. Druhý zaslou-
žilý starosta a čestný občan

l

města Kralup, Prokop Jindřich
Masner, má alespoň svoji stezku.

V roce 1936 si žáci měšťanské
školy v učebnici Občanské nau
ky mohli přečíst "Desatero do-
brého starosty". Stojí snad za to
ještě dnes si jej ocitovat:

1. Důvěra spoluobčanů tě po-
stavila v čelo obce. Být prvním
občanem v obci je velM vyzna?
menání. Slib sám sobě na svou
čest a svědomí, že tuto důvěru
nezklameš.

2. Jsi starostou nejen těch ob-
čaríů, kteří tě volili, ale i těch,
kteří tě nevolili. Buď ke všem
stejně vlídný a spravedlivý.

3. Stejně tak nerozlišuj pri vý-
konu svého čestného úřadu pří-
slušníky různých politických
stran, máš v nich vidět jen a jen
občany.

4. Snaž se podle svých sil
a možností obce, abys ulehčil
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Josef Kobera (1939 - 1942), (uprostřed) se loučí s úřadem.

život starým, chudým a práce
neschopným příslušníkům obce.

5. Podporuj všechno, co napo-
máhá školství v tvé obci. Nic lep-
S:l?70 nemůžeme přát našim
dětem kromě zdraví než dobré
Vzdělání.

6. Nezapomínej na obecní kni-
hovnu a jiná kulturní zařízení,
která poskytují ušlechtilou zá-
bavu a vzdělávají občany.

7. Máš být upřímným přitelem
všeho, co zkrášluje, zvelebuje
obec a zlepšuje její zdravotní
Úroveň.

8. Vynasnaž se co nejdříve si
osvojit nejdůležitější prá vní před-
pisy a zákony, abys nezapomněl
na nic, co by mohlo sloužit obci
ku prospěchu.

9. Obecní majetek spravuj a
nakládej s ním opatrněji a
Úzkostlivěji než se svým maje'b
kem. Když proděláš ze svého,
bude to tvoje škoda, když pro-
mamís majetek olxe, ztra'hš čest.

10. Dávej obci přiklad nejen
jako dobrý starosta, ale také jako
řádný občan v soukromém ži-
votě. Jeden tichý přrklad mívá
yětšÍ cenu neŽ mnoho řečí
a velká kázání.

Uvedené desatero jistě není
úplné, ale morální profil dobrého
starosty v podstatě vyjadřuje
Současný starosta má toto desa?
tero vyvěŠeno ve své Úřadovně.

Ing. Josef Stupka

Bude na co vzpomínat...
Město Kralupy nad Vltavou,

KD Vltava a Rádio Relax pořá?
daly 3. května na počest 55. vý?
ročí ukončení ll. světové války
Celoměstskou akademii. V sá?
Ie KD Vltava se sešli rodiče a
známí vystupujÍcích žáků a stu-
dentů kralupských škol, příto-
men byl také přednosta
Okresního úřadu v Mělníku
Mgr. Miroslav Neumann a čle-
nové kralupského městského
zastupitelstva.

Mgr. Pavel Rynt připomenul
tragédii války, která připravila o
život miliony nevinných lidí. Ani
město Kralupy nezůstalo ušet-
řeno válečných ztrát. Byla zde
silná posádka německé txanné
moci a jejích 1500 vojáků za?
bralo školu na Komenského
náměstí, většina kralupských
průmyslových podniků a ně-
kdejší rafinerie musela praco-
vat pro válečnou mašinérii. V
minulých Číslech jsme připo-
?riÁli-n61eí+ lall:l kr>liinv UlrŤvia si

zaslouží poděkování a úctu
nás, živých. Pro dnešnÍ i bu?
doucí generace se stali symbo-
lem hrůznosti a nesmyslnosti
všech válek. Zároveň by ztráty
na životech měly být varováním
před vznikem jakýchkoli forem
diktatuíy a fašismu a pobídkou
k neustálému úsilí lidstva o za?
chování světového míru
Celoměstskou akademií byl při-
pomenut rok
1945 a záro-
veň hudbou,
zpěvem a
tancem děti
vzdaly hold
Životu.

Návštěvríci
oceňovali v bo-
hatém progía-
mu vystoupenÍ
pěveckých
sborů, nejmen-
ŠÍ děti před-
vedly ukázku
0g54d9J31g- m
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lách zabývají, byly tu i ukázky
aerobiku, tančilo se ve stylu
country, nechybělo předvedení
moderních tanců i v provedení
romské skupiny tanečnic, líbila
se také ukázka skladby pro so-
kolský slet staršího žactva.

Akademie se vydařila a jistě
bude na co vzpomínat.

(text a foto: ain)
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Kruh přáte
Prahy

Kruh přátel Prahy z
?K'!g

K4
nad Vltavou oslaví v roce 2001
avítstoletí činnosti. Náplní pro-
gramu je poznávání pamětihocl
ností hlavního města. Akcí se
účastní od 30 do 50 zájemců.

Letos už přátelé Prahy zhlédliuŽ přátl
Řek Zoiirba v HD Karlín amuzikál

výstavu obrazi:i Julia Mařáka,
p'rohK.dli si kostel sv. Štěpána a
jeho okolí i Pivovarského domu v
:Ječné ulici, muzeum A. Dvořáka,
vilovou čhm Ořechovka, dům F.
Palackého a tzv. modrý pokoj J
Ježka. Na červen výbor KPP,
vedený dlouholetou předsedkyní
Libuší Vackovou, připravuje
exkurzi do nově zpřístupněného
Jeleního příkopu.

Akce organizaČně připravují
na vysoké úrovni Členové vý?
boru. Ti dlouhá léta spolupracují
i s výbornými pražskými prů
vodci,- kteří si připraví vždy nová,
neotřelá, zajímavá vyprávění pro
zvídavé kralupské účastníky
exkurzí.

Městská knihovna

u příležitosti
120. výročí založení

- vyhlašuje soutěž pro děti
do 151et

o nejhezčÍ ilustrací ke kn}ze.
Do soutěže přijímáme práce
na formátu A3 nebo A4 kres-
Iené libovolnou technikou.
Na rubovou stranu napjšte název
knrhy. ke které se vztahuje. své
jméno. bydliště., věk. Vybrané
'práce budou trvale vyvěšeny ve
'vstupní chodbě MéK a tň tvůrce
odměníme knihou. Obrázky vy-
bere porota. do které přislíbil člen-
ství akademrcký malíř Otakar
Čemus. Ilustrace odevzdáve)te do
8. zMí 2000 v MéK Kralupy.
Jodlova 7 1 7

y dMském oddělení kni
hovny je připravena soutěŽ na?
zvaná "NaŠe knihovna,
knaky a {ak je znáte" S
otázkami a podmínkami sou
tě.Že se mŮŽete seznámit ve
vstupní chodbě dětského od-
dělení. Trvá rovněž do 8. září
t.r., poté bude vyhodnocena.

knihovna nezapomněla ani
na čtenáře oddělení pro do-
spělé, pro které připravila
anketu. Anketní lístky jsou k
dispozici v půjčovně a v po-
bočce Lobeček.

pro všechny návštěvníky
jsme připravily výstavu z nej-
starších a ne{zajímavějŠích
kníh z fondu knihovny, která je
zpřístupněna ve studovně.

Dějiny
Počátek okupace - akce MŘÍŽ

Okupace byla očekávána od
podzimu 1938, ačkoli byli i tací,
kteří doufali, že se Hitler spo-
kojí s poddajnou vládou a ne-
obsadí české země. 15. březen

1939 je vyvedl z omylu.
Okupanti očekávali, že se za

okupace chopí odbojové práce
především bývalí funkcionáři
a snažili se tomu a případnému
vzbouření čelit tzv. akcí Mříž

(Gitter). Spočívala v tom, že
dali hned po 15. březnu čes?
kými četníky a policií pozatýkat
všechny komunistické funkcio-
náře známé z rŮzných hláŠení.
Josef Blecha uvádí v deníku, že
pro něj přišli 20. března večer
a odvezli ho spolu s ostatními
do Velvar a odtud druhý den do
Prahy na Pankrác. Z kralup?
ského okresu to bylo 86 lidí.
Očekávání, že se bude vyšet?
řovat, nemohla česká policie
splnit, protoŽe zatČených bylo
příliš mnoho a zastrašení bylo
podle zdání okupantů u: zatče-
ním dosaženo. Proto byli za-
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V roce 2000 si Městská kni-

hovna v Kralupech nad Vltavou
připomíná 120 let svého vzniku
Počátky knihovny se datují do
roku 1880, kdy v Kralupech
nad Vltavou byl:a založena Ře-
meslnicko - čtenářská beseda.

Na jaře tohoto roku se v hos?
tinci U beránka scházel krou-

žek pokrokových lidí pod
vedením Antonína Boruty, dě-
dečka Jaroslava Seiferta, je-
jichž snahou bylo zřídit spolek
sloužící k vzájemnému vzdělá-
vání. Tento nevelký spolek se
rozrostl v četnou společnost,
která 16. května svolala veřej
nou schůzi. Na této schůzi byly
položeny základy ke sdružení a
byl zvolen výbor pro zpracování
stanov. Již 24. června byly sta?
novy schváleny a 18. července
se konalo za účasti 33 členů

první valné shromáždění. Tímto
zahájila činnost Řemeslnicko-
čtenářská beseda v Kralupech
nad Vltavou.

Knihovní fond v prvním roce
Besedy byl tvořen 84 svazky.
Spolková knihovna se široce

odboje proti nacismu na Kralupsku (4. část)
tČení postupně propouŠtěni
domů po podepsání slibu, že
nebudou pracovat proti Říši.
V Čechách postihla akce Mříž
celkem 6 440 lidí, u nichž na
1 500 bylo hned posláno do
koncentračních táborů. Úslužné
české úřady při tom vypraco-
valy na žádost Němců sez?
namy komunistů, které se staly
základem kartotéky pro další
činnost gestapa. Okupanti totiž
správně předpokládali, že tito
Iidé se nejspíše stanou odbojo-
vými pracovníky. V tom se ve
většině případů nemýlili...

Práce se opírala o tajný tech-
nický aparát, kteíý zajišťoval
tisk, získávání a šíí'i zpráv, ile-
gální byty a přepážky, potra?
viny, oděvy a distribuci tisku.
Odbojáři se znali a stýkali jen
v trojkách a pětkách, vedoucí
pětek volili okresního nebo ob
vodního důvěrníka, který měl
přes zvláštní spojku styk s kraj
ským vedením. Pro větší bez?
pečí si odbojáři volili ilegální
jméno, ale většinou bylo známo

i jejich skuteČné jméno.
Klouček využíval pro politic-

kou práci svých cest vlakem do
zaměstnání, tam se viděl s od
bojáři z druhých obcí a někdy,
se ve vlaku nebo v Praze či

v Kralupech předával také ile-
gální tisk a důvěrně sdělovaly
důležité zprávy. Byli to: Václav
Votava z Kralup, Josef Blecha
z Veltrus, Karel Lein a Václav
Vlach z Otvovic, Mojmír Dýma
z Minic a někdy také Oldřich
Kroupa z Uhů.

Hned na počátku vzniklo na
Kralupsku několik odbojových
skupin: asi tři v Kralupech nad
Vltavou, ve Veltrusích a Nela?
hozevsi, v Otvovicích, v Ka?
menném Mostě a Neuměřicích
v Zeměchách, v Černuci a na
Velvarsku a samozřejmě v Do-
Ianech. K nim nutno připočÍtat
také učitelskou skupinu na
Kralupsku. Tyto skupiny měly
hned od počátku velmi těsný
kontakt s vojensko-sokolskou
skupinou zajištěný tím, že něko-
Iik členů bylo v obou skupinách

V prvních letech se aktivita
odboje KSČ soustředila hlavně
na tisk a organizační výstavbu
strany. Už v létě 1939 začalo
vycházet Rudé právo vyráběné
různou technikou, zvl. tiskem
a cyklostylem. Současně byly
Šířeny i jiné Časopisy vydávané
nižšími složkami a Časopisy
a Ietáky nekomunistického
odboje. Nižší složky nebyly na
počátku vystaveny takovému
nebezpečí jako ústřední tisk,
kde šlo o větší náklady. Zpo-
čátku bylo tiskovin poměrně
dostatek, ale jak přibývalo
členů a jako se nepříteli dařilo
likvidovat tajné tiskárny, byly
dodávky stále menší až ko
nečně docházelo jen po 2 - 3
kusech některých tiskovin. Pro-
to se v organizaci provádělo
opisovánÍ na stroji, ČÍrnŽ se
však s velkou námahou získalo

sotva 20 kopií.
Dr. MojmÍr Dýma

Vladislav Vávra

(pokračování příště)

120 let městské knihovny

rozvíjela, a aby mohla lépe plnit
svou funkci a získala větší pro-
stoíy a podporu, byla prohlá?
šena v roce 1887 za veřejnou
knihovnu.

Ve vzpomínkovém almana-
chu knihovny z roku 1905 se
píše, že v roce 1904 bylo evi-
dováno 318 čtenářů, z toho 30
žen, 19 dělníki:i, 72 řemeslníků.
34 živnostníků a obchodníků
13 železničních zřízenců, 1 rol-
ník, 76 učitelů, úředníků a jiných
inteligentů, 4 lidé neurčitého
stavu, 69 žáků pokračovací
školy průmyslové. Toho roku
se nejvíce četlo v měsíci únoru
kdy bylo pi:ijčeno 14B7 děl, nej-
slabší návštěva byla v červenci
kdy si čtenáři půjčili 295 děl

Dalším důležitým mezníkem
při vytváření knihoven se stal v
roce 1919 Knihovnický zákon
V roce 1921 vedení -Řemesl
nicko-čtenářské besedy pře-
dalo knihovnu městu, aby plnila
dál svoji funkci pod názvem
Husova veřejná knihovna
městská

Od roku 1892 byl čelní po-
stavou knihovny inspektor Se-
verozápadní dráhy Jan Rys
který knihovnu vedl až do roku
1956. Pod jeho vedením kni
hovna a kulturní život ve městě

zaznamenaly značný rozvoj
Na jeho působení nezapo
mněla ani obec. Již v roce 1935

byl Jan Rys jmenován Čestným
občanem Kralup nad Vltavou.

Díky jeho nadšené práci kni-
hovna překonává i kritické ob-
dobí 2. světové války, kdy při
náletu na Kralupy byla téměř
zničena. Po dvou letech mra?

venčí práce se 17. Iistopadu
1 947 dveře knihovny opět otev-
řely. Ale, bohužel, ne nadlou-
ho. Přichází další katastrofa.

Nečekaná povodeň zaplavila v
roce 1948 téměř celý střed
města a s ním i budovu, ve
které byla knihovna dočasně
umístěna. Asi pětina fondu byla
znovu zničena. A opět díky ne-
únavné práci Jana Rysa a příz-
nivci:i knihovny byl fond
budován

V současné době, ke konci
roku 1999, měla knihovna 2
300 čtenářů, z toho bylo 880
čtenářů dětských. V roce 1999
si čtenáři z fondu knihovny vy
půjčili 100 tisíc knih a časopisů
To bylo o 5 tisíc výpůjček více
než v roce 1998. Celkový fond
knihovny je tvořen 70 tisíci
svazky.

Zájem o knihovnu vzrostl
díky rekonstrukci dětského od

dělení a oddělení pro dospělé,
po které se zvětšily prostory
pro volný výběr a značně zprí?
jemnilo jak pro malé, tak i do?
spělé čtenáře. V roce 1999
byla kralupským občanům zpFí?
stupněna také studovna.

Knihovna provozuje jednu
pobočku, která je pro veřejnost
otevřena každou středu v Kul

turním domě Vltava Kralupy
nad Vltavou.

Kralupská knihovna nenabízí
ČtenářŮm pouze knihy, denní
tisk a časopisy. Pořádá pro zá-
ky základních a středních škol
Iekce bibliograficko-informační
výuky a exkurze, besedy, sou-
těže, poskytuje registrované
informace a meziknihovní vý?
půjční službu, kopíruje z fondu
knihovny, informuje návštěv
níky o kulturních a společen?
ských výročích a akcích atd

V naší knihovně máme ra?
dost z každého nového čte-
náře. A rádi přivítáme i ty, co
ještě váhají, zda se stát členy
knihovny.

Š. Pánková

(Literatura: Almanach "Čtvrt
století Řemeslnicko-čtenářské
besedy v Kralupech nad Vlt.")
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Program ,,Bezpečný podnik" Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou

program na červen 2000podnik, jak konstatovala, vy
chází ze Zákoníku práce a je
obdobou prograínů uplatňova-
ných v zemích Evropské unie a
předznamenává i přístup, jaký
budou orgány státníl"io odbor-
ného dozoru nad bezpečností
práce ve vztahu k provérova?
ným podnikatelským subjektům
v budoucnu uplatňovat.

V zastoupení generálrího ř.e-
ditele převzal plaketu a diplom
BezpeČný podnik Ing. Svatopluk
Baítoš, asistent GŘ. Ten při pří-« } ležitosti převzetí certifikátu po-

L I děkoval za ocenění a zdi:iraznil,
ze získání osvědčení Bezoečnťa"a?.' . , . . , , žezískáríosvědčeníBezpečnýZleva.. .lng.. Sv?topluk .Ba?rtos, namesiek .mínis?tra prace a podnik ie roVně, závazkem dopodnik je rovněž závazkem dosociálních-věcí JUDr. Petr Šimerka, Ing. Stanislav Dušek. dalších let. V krátké řeči k audi?

Kunčice a Koksovna Nové huti toriu všem, kdo se podíleli na
Ostrava Kunčice. přípravě auditu k získání oce-

Osvědčení předával náměs- nění Bezpečný podnik, včetně
tek ministra práce a sociálních externích odborníků, při této
věcí JUDr. Petr Šimerka a slavnostní chvíli jménem ve-
předsedkyně Českého úřadu dení a.s. Kaučuk poděkoval.
bezpečnosti práce Ing. Miluše Vyslovil přesvědčení, že a.s.
Váchová. Ta řekla mj., že účast Kaučuk čestný název napříště
na programu Bezpečný podnik znovu obh4.
je pro každý zapojený subjekt Aktu předání osvědčení byl
nespomým přínosem. Umož- přítomenvedoucíodboruBezpeč-
ňuje vedení firem najít reálný nostrí prevence Ing. Stanislav
přehled o existujícím stavu na Dušek: ,,Označení Bezpečný
úseku bezppčnosti práce a pra- podnik zatím pffliš běžné v naší
covního prostředí, ale zároveň republice není. Kaučuk, as. je v
získat i podněty pro přijetí opat- tomto směru první ve Středo-
ření k nápravě případných ne- českém kraji," řekl nám.
dostatků. Aktivita Bezpečný (ain)

<oncem roku 1996 byl vyhlá-
n ministrem práce a sociál
:h věcÍ program Bezpečný
dnik. Jeho cílem je pomoci
jmyslovým podnikům v Čes-

republice splnit požadavky
ropské unie v oblasti bez-
čné práce. V roce 1998 byla
vním deseti firmám - po
Iněííí všech podrn.ínek k udě-
ir - slavnostně předána pla-
ta a osvědčení opravňující k
tzvu BezpeČný podnik.
Zájem o tuto dobrovolnou
tivitu projevila i akciová spo?
5nost KauČuk, neboť pocho-
a, ze to je i jeden z nástrojů
ísilování prestiže v daném
íoru, k zlepŠování image, zvy-
+vání podnikové kultury. Na-
= řadu aspektů, které jsou
»dmínkou k udělení názvu
azpeČný podnik, již od roku
)90 Úspěšně vyřešila, a proto
iderí a.s. rozhodlo v polovině
ku 1999 o přijetí podmínek
ogramu Bezpečný podnik. Po
»lnění potřebných předpo-ých

česladů vytyčených českým úřa-
'>m bezpečnosti práce Praha
= uskutečnil loni v listopadu
?idit. Tým osmi inspektorů
iohl v závěrečném protokolu
:ínstatovat, že na základě zjiš?
?ných skuteČnostÍ Inspektorát
azpeČnosti práce doporuČuje
ýdat Kaučuk, a.s. osvědčení

SPE iNG
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UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej
na další dny končí půl hodiny před začátkem představen(.
Telefon (.O po.:.la? ?e vstu enek 0205/21 101
1. čt 20.00 Jana a 3ejí přátelé art kino
2. - 4. pá - ne 20.00 Erin Brockovich
5., 6. po, út 20.00 Dvojí obvinění
7. st Černá kočka, bílý kocour

art kino

Hranice lásky
Král sokolů

Ene bene

Král sokolů

Východ - západ
Král sokolů

Musíme si pomáhat
Mise na Mars

Mise na Mars

Počítání mrhííých
Tři králové

Tarzan

Samotáři

Samotáři

Sgmotáři

Ospalá díra
Siberia art kino

South Park:

Peklo na Zemi

ů -=ío lm Dolby Labora!ories
l
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1.,Á"-* í Erín Brockovích

USA, čl, 130 min., Dolby SR, 45,- m
Nový film v hlavní roli s Julií Roberísovou. Erin
je rozvedená matka tří dětí bez zaměstnání a
bez peněz. Když se uchytí v advokátní kance-
láři, popadne svou příležitost pořádně za pa-
česy - zaČne dávat dohromady "velký případ",
který obrátí kaíu jejího osudu.
Dvojí obviněnÍ
USA, č.t., 95 min., Dolby SR, 45,- s
Manžel záhadně zmizel ze společné víkendové
vyjížd'ky na jachtě. Ona pyká za vraždu, kterou
nespáchala. Kdo měl zájem na jejím nespra-
vedlivém odsouzerú? V hlavních rolích Tommy
Lee Jones a Ashley Juddová.
Černá kočka, hílý kocour art kino
Německo/Francie/Jugoslávie, č.t., 127 min.,
Dolby SR, 50,- 0
Režisér Emir Kusturica nás zavede na povede-
nou cikánskou svatbu z rozumu. Řada absurd-
ních postav v této romantické komedii uchvátila
publikum festivalu v Benátkách v loňském roce a
poté se vydala na úspěšné tažerí po festívalech
i kinech.

Hraníce lásky
USA, č.t., 109 min., Dolby SR, 45,- 0
Na vrchokh milostného trojúhelníku sžo')í mladý
spisovatel, bohatý úředník a jeho vášnivá man?
zelka. Bouřlivý milostný vztah je únikem z nud-
ného manželství, do všeho ale osudově
zasahuje válečná realita.
Král sokolú
ČR/SR/Polsko/Maďarsko/Francie/Německo,
čy., 96 min., 45,- *
Nový, romantický, pohádkově dobrodružný film
režiséra Václava Vorlíčka. Osířelý mlad* čelí s
pomocí starého sokolníka a svých zvířecích po-
mocníků hradním intrikám. Hrajr Juraj Kukura,
Jiří Langmajer a další.
Ene bene

ČR, 104 min., 43,- *
Iva Janžurová, Leoš Suchař'ípa, Eva Holubová,
Theodora Remundová, Vladimír Javorský a
další v intimní komedii o obtížnosti rozhodování.
Východ - západ
Francie, č.t., Dolby SR, 121 min., 45,- m
Osud ruských poválečných reemigrantů nebyl
jednoduchý. Začalo to Stalinovými sliby a kon-
čilo popravamí, pracovnímí tábory, v nejepším
případě neradostnou všední sovětskou reali-
tou. Vzepřít se?
MusÍme si pomáhaÍ
ČR, 720min., DolbySR, m,4
Maloměsto za války. Bezdětrí manželé u sebe
ukryjí židovského uprchlíka z TerezŤna. Pro od-
vrácení pozornosti musí spolupracovat s oku-
paČnÍ mocÍ. Život mezi dvěma mlýnskými
kameny je plný směšných, absurdních situací,
Př: kterých jde o život. Nenechte si ujít reprízu
filmu režiséra Hřebejka, v hlavrích rolích uvidíte
mj. Bolka Polívku, Jaroslava Duška, Jiřiho
Kodeta.

Míse na Mars

USA, 114 min., č.t., Dolby SR, 43,- *
První expedice s lidskou posádkou na Mars se
setká s nečekanými problémy. Roje meteorů,
prachové bouře a nakonec záhadný objekt na
povrchu rudé planety. Jsme opravdu ve ves-
míru sami? Dozvíte se pn premiéře tohoto vý-
pravného scifi filmu.
PočÍtánÍ mrtvých
USA, 120 min., č.t., Dolby SR, 45.- s
Režisér Martin Scorsese přichází s další výpo-
vědí ze života New Yorku. V roli životem una-
veného záchranáře brázdi ulice nočního
Manhatíanu Nicolas Cage. Duchové m%ích,
které se mu nepodař'lo zachránit, ho obklopují.
Záchrana je blízko - přečká peklo tří hektických
nocÍ?
Tři králové

USA, č.t., 115 min., Dolby SR, 41,- s
Repríza dramatu o skupince amerických vo-
jákŮ, která se rozhodla přivézt si z války v Iráku
pěkný suvenýr v podobě zlata, které ukradl
Saddám Kuvajtu. Ted' ho oni seberou Saddá-
movi. Válka v zálivu bez závoje ofíciální propa-
gandy. V hlavních rolích George Clooney, Mark
Wahlberq, Ice Cube.
Samotáří
ČR, 103 min., Dolby SR, 55,- 0
Repríza úspěšné komedie Petra Zelenky a
Davida Ondříčka. Sedm mladých lidí řeší v
dnešní F'raze své problémy. Dokážou žít v paí-
nerských vztazích, nebo jsou odsouzeni k sa-
motě? Jak je to s krátkodobou pamětí? Proč
přistávají mimozemšťané právě v Čechách? Co
to je body shot? Nenechte si ujít odpověd' na
tyto a další otázky:
Tarzan

USA, čy., 88 min., Dolby SR, 43,- *
Repríza úspešného animovaného filmu z pro-
dukce studia Disney.
Ospalá díra
USA, č.t., 102 min., Dolby SR, 50,- @
Po stopě vraždícího fantóma se vydává v za-
padlém městečku ve Virginii newyorský detek-
tiv Crane. Blížící se 19. století už duchům moc
nepřeje, i uťaté hlavy je možno vysvětlit vě-
decky. Další film z dílny režiséra Tima Buríona
(Batman, Beetlejuice, Střihoruký Edward).
Sibería artkino

Nizozemsko, č.t., 91 min., Dolby SR, 45,- @
Péče dvou amsterodamských gigolů o zahra-
niční turistky je přikladná - ovšem zákaznice za
ni platí nejen penězi, ale i nejdůležitější strán-
kou cestovniho pasu. Plány hrdinů na velkole-
pou cestu za naspořené peníze kolem světa
dostávají trhliny, když na scénu vstupuje Lara..
Soulh Park: Peklo na Zemi
USA, čl, 81 min., Dolby SR, 41,- 0
Repríza filmu podle populárniho televizního se-
riálu. Eric, Kenny, Kyle a Stan si zajdou do kina
na film s poněkud hmbším slovníkem. Ten jím
nadíníru vejde do krve, rodiče jsou ovšem proti
Co z toho všechno vzniklo, se dozvíte v kině.
Prozraďme jen, že Kenny zemře.
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13., 14. út, st 20.00
15. - 19. čt - po 20.00
17. so 17.30
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23. pá 20.00
24. so 15.00
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26. - 28. po - st 20.00
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30. pá 20.00

l

-0

lO.so

BezpeČný podnik.
U příležitosti zahájení tří me-

zinárodních veletrhů s názvy
PYROS 2000, INTERPROTEC
2000 a ISET 2000 na brněn?
ském výstavišti, které měly
společného jmenovatele: bez?
peČnost, ochranu života, zdraví,
majetku a pracovního prostředí,
bylo Kaučuku uděleno osvěd?
čení Bezpečný podnik.

Náročné podmínky programu,
vyhlášeného ministerstvem
práce a sociálních věcí, splnily
íoni i firmy Nestlé Čokoládovny
Praha, a.s., závod Maryša
Rohatec, České aerolinie, a.s.,
Praha 6, Nová huť Ostrava
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mládežr do 15 let nepřístupno
mládeŽi do 12 let nepřístupno
mládežj přístupno
česká verze
české titulky
širokoúhlý fNm

*
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Č. V.
Č. t.
ŠÚ

Klokon 2000

7. A]eš chodí do kroužku kaž- A nyní ještě k výsledkům.
dý den. Bob každý druhý den, Na-naší škole, ZŠ Komen?
Karel kaMý třetí den, Dan kaMý ského náměstí, soutěžilo 348
čtvrtý den, Erik kaMý pátý den, žáků ve třech kategoriích. Nej-
Franta kaMý šestý den a Jirka lepší řešitelé byli odměněni VěC-
každýsedmýden.Dnesjsouzde nými cenami a diplomy. Na
všichni. Za kolik dní nejdříve se závěr jména těch nejepších.
tadyzase všichni sejdou? V kategorii "Klokánek" byl na

prvním místě Tomáš Těthal, žák
2. Pepa psal postupně všech- páté třídy. S 95 body byl abso-

na pťírozená čísla seřazená vze- lutně nejlepší na celé škole. V ka-
stupně podle velikosti, ale pouze tegorii "Benjarrín" na prvním
taková, která se rovnají součinu místě získal Stanislav Hanč 89
všech svých různých dělitelů bodů, mezi nejstaršími v katego-
(mezi dělitele nepočítáme číslo 1 rii "Kadet" byla nejúspěšnější
a číslo samo). Jaké číslo napsal Michaela Boušková s 80 body.
jako 10. v pořadí?

Poděkování patří nejen pocti-
vým soutěžícím, i když se ne-
umístili na předních místech, ale i
učitelům, kteW byli ochotni na
i:ikor svého předmětu s námi,
matematiky, do soutěže jít a po-
moci při její organizaci.

MK - 2: ZŠ

Matematický klokan (někdy i
lokan evropský) se opět přihlá-

s nastávajícím jaíem. Pra-
delněnás navštěvuje již několik
it v prvrích jarních dnech.
éřím, že se již ve všech oblas-

naší republiky usadil a zdo-
iě, Že nejsou místa, kde by

němještě ani neslyšeli. Přesto
e pojďme s ním krátce sezná-
iit.

Klokan je matematická soutěž,
»rá vznikla v 70. letech v
istrái. Jejím hlavním cílem je
»pulírizace matematiky. Z

iie se rozšířila do celého
Přes Francii se dostala i k

n. aokan si u žáků i učitelů
kalvelkou oblibu. FascinujÍcí
ton je, Že ve stejnou dobu
»dák řešení testu jen v Evropě
+ niž jeden milion dětí.

Jediota Českých matematiků
i 'tyziů připravuje česká zněrí
íloh, které se prostřednictvím
)DM lostanou do škol.

Soutěž je určena všem žákům
4. až 9. tříd základních škol, ro;b
dělených do tří kategorií: Kloká-
nek, Benjamín, Kadet a do dvou
kategoriÍ pro střední školy -
Junior a Student.

Soutěž je individuální, na ře-
šení je vymezeno 75 minut
čistého času, test obsahuje 30
úloh. Odpověd' vybírá řešitel z
pěti nabízených možností, cel-
kem může získat 150 bodů.

Na naší škole prošli touto sou-
těží všichni žáci uvedených roč-
níků, neboť Klokan není jen
soutěží, ale slouží také jako pro-
středek vzdělávání a výuky - se-
znamuje žáky s novými vztahy
mezi známými pojmy, ukazuje
zajímavé aplikace matematiky,
využívá logického myšlení, pro-
storové představivosti a dalších
schopností a dovedností řešitelů.

Zkuste si i vy vyřeŠit alespori
jednu úlohu z kategorie 7. - 9.
tWd.

V červenci kino nehraje.
Připravujeme na srpen:
Gladiátor, Patriot, Deuce Bigalow: Dobrej striptér,
Hurikán v ringu, 28 dní, Kluci nepláČou, Himaláj,V ringi

irávnáPř(ští správná věc, Blood Simple, Hurá na mecl
věda!, Vše o mé matce, Happy Texas.
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Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seiferta 706
278 0l Kralupy nad Vltavou 2

tel.: 0205/22827 fax: 0205/23664
e mail: kass.kralupy@worldonline.cz

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

bloku na Info kanálu kabelové televize.
Naše kino na internetu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a dalšÍ zajímavosti najdete na serverech
www.kralupy.cz www.kralupsko.cz/kino

l

Nestačí Vám to?
Sedněte si se svými dětmi a

zkuste i další úlohy, jejichž za?
dání si děti přinesly domů.
Povzbudíte tak své děti ještě k
lepším výsledkům v příštím roce,
kdy opět v březnu přijde Klokan.

Jana a je{í přáíelé art kino
Izrael, č.t., 5 + 90 min., Dolby SR, 48,- 0
Tato milostná tragikomedie o osudech ruských emigrantů v
Izraeli na počátku devadesátých let získala uznání poroty
na MFF v Karlových Varech 1999. Součástí programu je
krátký fílm Pavla Koutského Média, satira na působení sdě-
lovacích prostředků na člověka.
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'?bní a Spo(ečensíd Střediskp'!?upy ngd Vlhvou
KD VLTAVA

Progrim na měsk červen 2000 Tda#om @HíaW ž7

1. zadáno pro školy
i.so, íí.oo

4. ve 14.00
den na zahradě KD Vltava
jka Zd. Vranovského " soutěže o
?išťují: skupina historického šermu
. Klub českých turistů, skautský
ukázky historického šermu sk.
' vystoupení známého "bublináře"
.era " vlastrí opékání špekáČků za
' italská zmrzlina - cukrová vata
klobásy a sudové víno '
Vstupné: dospělí 30,-/děti zdarma

dě nepříznivého počasí se akce
ále KD Vltava.

5. v 9.00 a 10.30
. v 11.00
pro školy

. v 19.30
láhlovský, Josef Mladý v pořadu
tončÍ sranda..."
.ihá představení ze 30. dubna!
íky zůstaly v platnosti. Zbylé vstu?
íižete ještě stále zakoupit v před-
t kanceláři KaSS.

720,

17. Akce Kruhu přátel Prahy
přÍstupněný JelenÍ příkop *
v 8.38 hodin z kralupského nádraží.

Neděle 18. ve 14.00 zahrada KD Vltava
Tradiční zábavné odpojedne pro děti.
Ahoj školo, těšíme se na prázdniny!
Pořádá divadelní soubor Scéna.
Hraje kapela AB band ' program členů
divadelního souboru ' pouťové atrakce "
soutěže a závody o ceny '

Vstup zdarma
V případě nepříznivého počasí se akce
koná v sále KD Vltava.

Víkendové dískotéky v rámci
Mistrovství světa v hokejbalu 2000

a

Mistrovství ČR 2000 turistícké závody
Kralupy nad Vltavou

Pátek 23. 22.00 - 02.00
Diskotéka s diskžokejem Rádia Relax
Tomášem Kučerou

40,-

Sobota 24. 22.00 - 02.00
MAXI - DISCO - SHOW Ivana Mejsnara
Přijďte se pobavit a zatančit si při hudbě
70. - 90. Iet i nejnovějších hitech a setkat
se jak se svými známými, tak zahraničními
účastníky sportovních klání!

40,-

Nabídka filrnů:
pá 23. ve 20.00 Tři králové (USA, č.t.) 41,
so 24. v 15.00 Tarzan (USA, č.v.) 43,?

v 17.30 a 20.00 Samotáři
(ČR, č.v. a angl. titulky) 55,-

Neděle 25. v 19.30
Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková
a orchestr o.o;'r.u. v pořadu
"Politická inventura"
Nenechte si ujít nejnovější z pořadů této

populární dvojice, který jsme pro vás při?
pravili na závěr sezóny! Nejenže se po-
učíte, ale stoprocentně polechtáte svoje
bránice.
Vstupenky v prodeji od 5.6. v kancelán
KaSS.

750,-

sn 19.00 hodín
Nelahozeves, Rytířský sál
komornÍ orchestr
Sakae Sakakibara
magawa - klavír
n:

Elgar (7857 - 1934)
anisch Lady Suite
»zart (1756 - 1791)
koncert Es dur, KV 449
rkemitsti
alone"
lendelscn

íen 19J)O hod@n
Nelahoeeves, RytWský sál
«omorrí orchestr
Guidni %. Emilsson
Cagan -klavír (USA)

Englicíová - haría

ict Hándel (1685 - 1759)
> pro hafu a smyčce B dur, Op. 4

»h Haydn (1732 - 1809)
3 rír a orchestr D dur Hob 7
yič (1906 - 1975)

Bartholdy (1809 -

pro sinyčcový orchestr g moll

Dvořákova Nelahozeves 2000
49. ročník hudebního festivalu

Preludia, op. 34
Claude Debussy (1862 - 1918)
Tance pro harfu a smyčcový orchestr
Béla Bartók (1881 - 1945)
Rumunské tance

30. červen 19.00 hodin
Dvořákova síň Rudolfina, Praha
Symfonícký orchestr českého
rozhlasu
Robeit Page Festival Singers (USA)
dirigent Robert Page (USA)
sólisté v jednání
?
Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Kostel NanebevzetÍ Panny Marie,
Zlonice
Symfonický orchestr českého
rozhlasu

Robert Page Festival Singers (USA)
dirigent Robert Page (USA)
sólisté v jednání
E?
Antonín Dvořák (1841 - 1904)
Requiem

Letní kino mesta Vethusy
program na mŇÍc Červen
17.00 0íicíálnízahá§enísezóny2000

s tiskovou konferencí.
Účastnk.i obdržína míste zdarma celosezÓnnÍprogramy
LK Sál Hasičského domu, Veffrusy.
8. 21 .45 Fontána pro žuzanu 3
Slovenská hudební komedie. Mláde'E přístupno.
9. 21.45 Asteríx a Obelíx FFF
Francouzská nejnákladnější komedie. Mládeži přístupno.
10. 21.45 Tarzan
Ámerická animovaná pohádka. Mládeži přís'hipno.
15. 21 .45 Prin?a ze mk»jna 2
Pokračování české pohádky re5sára Trošky.
Mládeži pWstupno.
16. 21.45 Všíchní mojí blízcí
Česká tragikomedie s hvězdným obsazením.
Mládeži přístupno.
22. 21.45 Taxi FFF

Franoouzská kriminální komedie. Do 12 let nepřístupno.
23. 2t45 Polovičníšance FFF
Francouzská komedie s A. Delonem a J. P. Belmondem.
Mládežj pWstupno.
24. 21 .45 Blbec k večeři FFF

Úspěšná franoouzská komedie. Mládeži přístupno.
29. 2t45 Musírne si poínáhm
Česká kornedie od Wirců "Pehsků". Míádeži přístupno.
30. 21 .45 Toy story 2: PřiNh hraček
Americká animovaná komedie od W Disneye.
Mládeži pWstupno.
1.7. 21 .45 Nevěsta na útěku
Amerid<á romanffdá komedie. Mládeži přístupno.

Zmána progamu vyhrazena. Dopoxču%eme Vašemu zájmu
FeJval francouzskýdi filmů v rámci pqramu tohoío kina oma-
čený FFF.
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* Evropa versus Kanada
* Informace o vstupenkách
* Program a rozpis zápasŮ
* Prezidení ISBHF organizáto-

mm věřÍ

* Trenér reprezentace Milan
Syblík má ke Kralupům vřelý
vztah

* Dva Kralupáci z I. Kralupol
AHL na mistrovství světa?

* Logo MS maloval under?
groundový ílustrátor z Krnova

* Mezinárodní varianta hokej
balu v Kralupech

Naše mésto přivítá třetí týden v červnu nejlepšf hokejbalové juniory svéta. kteří si dajf dostave-
níčko na ínístním zimním stadionu, kde se uskutečnf nejen 1. mistrovstvf svéta juniorů v historii to-
hoto mladého a nesrnírně dynaínicky se rozvíjejícnho spoí, ale i prvm MS v Kralupech nad
Vltavou vůbec. Rep'rezentačnf výbéry osmi států se utkají o titul světového šampióna.
š' r

l Hráč kralupské AHL Ivo Loskot
(č. 21 ) dovedl jako kapitán reprezen?
tační tým junrorů (leské republiky k
titulu mrstrů Evropy rra šampionátu
ve Zvolenu. Fotografie je ze zápasu
se Slovenskem v základní skupině ME
1999. Letos v kategorii juniorů skon?
čil. Studna talentů místní hokejba?
love /. Ki'alupol AHL, kteřť se dokáf(
prosadit na mezinárodním fóru, od-
chodem Ivoše z juniorske kategorie
nevyschla. Velikou šanci ho nahradit
majť dalH dva domácí hráčr Jiř(
Palica a Josef Ibl.
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Naše město se bude preze,ntovat
mezinárodním sportovním fóruno

"Během velrni krátké doby, vlastně necelých čtyř let od svého založení, Amatérská hokejbalová
liga v Kralupech nad Vltavou dokázala motivovat stovky dětf a mládeže k tomu, aby velrni smys-
luplně, prostřednictvfm ryffřského sportovánf a hry využívaly svůj volný čas. Ještě zaffm žádnému
sportu se nepodařilo to, co kralupským hokejbalistům. Rozvinout se tak rychle, že svou aktivitou
dosáhli vrcholu - pořadatelstvf I. mistrovstvf světa v hokejbalu juniorů. Tomuto mistrovstvf pře?
jeme mnoho zdaru a hokejbalistům děkujeme za tak skvělou prezentaci našeho města na meziná-
rodnfm sportovnfm poli. Město Kralupy n. Vlt. podporovalo a bude dál podporovat dětský a
mládežnický sport." Ing. Evžen Listík

zástupce starosty
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Mgr. Pavel Rynt
starosta města

Rudolf Kasseckert

zástupce starosty
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AmaMísJ sokelbalová Ligb

@MJ http://www.hokelbal.cz
http://hokeibal.cstv.cz

Trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz
Martin Procházka slavnostně zahájí I. MS 3uniorú v hokejbalu
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Kralupský rodák Martin Procházka, čerstvý mistr světa z Petrohradu,
nebude chybět na slavnostním zahájenf mistrovství světa, které začíná
22. června od 18.00 hod. na zimnfm stadionu. Ihned po slavnostním ná-
stupu a kríítkém kulturnfm programu vhodf zahajovacf buly
I. mistrovství světa juniorů v hokejbalu mezi hokejky reprezentanta
Ní:mecka a domácího hráče České republiky. Utkání po otevfracfm ce-
remoniálu začíná v 18.30 hodin.
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STARÝ KONTINENT KANADAvsrsus

Kategorie juniorů má za sebou tři mistrovství Ewopy. Jednou se z titulu radovali hráči Slovenska, dvakrát
naši reprezentanti. V loňském roce hostil ewopský šampionát slovenský Zvolen za účasti reprezentacf Švý-
carska, Německa, Maďarska, České republiky a domáciho Slovenska. Naši v bouřlivé atmosféře zaplněného
stadionu doslova vyrvali ve finálovém utkání titul Slovákům, zvftězili 6:4. (dokončení na straně 3 )
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HISTORICKY PRVNÍ MS VKRALUPECH-POŘÁDAJÍ HOKEJBALIST]Í
*. p. mus rovstvi světa ú@ag=gg«..gp

)umoru v hoke)balu ""'0 * @. @.

. Připravil:JindřichKohmFoto: Michaela Horováj 22. - 25. června na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou
pod patronacf starosty města Mgr. Pavla Rynta '

Zápis do jazykových kurzů
anglický jazyk:

- přihlá.šky si vyzvednéte v KaSS
- začátečníci. mírně pokročilí. ptíkročjlí

iittedne, konverzace
- 20.8. konzultace p. Plíhal

Iel.: 0205/742 078, O(í04/537 284
- dtídatečný zápis 18.9.2(IOl)

od 15 od 18 hodtn
- kurzovné 2 č)OO.- Kč

, - zíůájeni kui'zů 19.9.2000
- rozsah výuky - 4x měsíčné IOO minut

výuka do 30.0.200l

Učastníci

I. MS juniorů
Ů česM repubuka
M Kanada
Ů Slovensko
!,!! USA
Ž Německo
--- l

D svýcarsbo
 ] Itáliel.: ..Z Lotyšsko l

l



l

%í

VSTUPENKY NA MS OD 1.6. V PREDPRODEJICH
hledišti bude držet palce našim i Martin ProcházkaV
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,,Ahoj, zdravť Vás Mčírtin Procházka, Přijd'te povzbudit i Vy naše
kluky, aby ukázali světu, že se v České republice nehraje jen nejlepší
hokej, ale také nejlepšť hokejbal! S Vaší hlasitou podporou si naši jistě
s největšími soupeři KANADOU a SLOVENSKEM poradí, stejně jako
my v Petrohradu,"

Prezident mezinárodní hokejbalové
TSBHF organizátorům MS juniorů věří

"Vjubilejnfmroce,vrocelO.výročfzaloženfČes- dol8,resp.20let.Českomoravskýsvazhokejbalupo-
komoravského svazu hokejbalu. byla Česká republika véřil po vzá3emné dohode hokejbalisty z Kralup nad
pověřena pořádáním významné hokejbalové události - Vltavou přfpravou a organizací tohoto nejvýznamnéj-
organizací 1. mistrovství světa v hokejbalu juniorů. šiho hokejbalového mrnaje v České republice. Místní
Zájem o zvýsení prestiže soutěž'í juniorů souvisí s Amatérská hokejbalová liga totiž dosáhla během něko-
dlouhodobou snahou ISBHF posflit mládežnický ho- lika let takový rozmach, že si Ize lepšf atmosféru pro
kejbal v jednotlivých členských zemfch. Cflem fede- hokejbal jen stéží představit. Věffme, že mistrovstvf
race je dát vysokou motivaci mladšfm hráčům, kteřf svéta bude důstojným vyvrcholenfm desáté sezóny
jsou odchovanci hokejbalových oddflů. Hokejbal má (:eských hokejbalistů."
totiž hlavm perspektivu právé ve vékových kategoriích Vít Řezáč, President of the ISBHF

federace
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Trenér reprezentace Milan Syblík má ke Kralupům vřelý vztah

WORLD JUNIOR STREET & BALL HOCKEY CHmPíONSHÍP

ROZPISY UTKANI - ]Kralupy nad Vltavou, Czech Republie, June 22 - 25. 2000
(%lil uyLanl ťííinim Lačmek urkám Diímmi i>'ní H«»síu3ivi {ýin 1

r 21.6. Tréninky účastnických družstev í

l 22. 6 8.00 Německo USA I

l 22.6. 10.30 Lotyšsko Česká rep. l

r 22. 6 13.00 Itálie Slovensko l

l 22. 6 15.30 Kanada Švýcarsko l

l 22.6. 18.€»0 st,xvsosmí zhn,=7rqŤ l

l 22.6. 18.30 Česká rep. Německo Skupina A ?

l 22.6. 21.00 Lotyšsko USA Skupina A ?

l 23.6 8.00 Slovensko Švýcarsko Skupina B ?

l 23.6. 10.30 Kanada Itálie Skupina B ?

l 23.6. 13.00 Německo Lotyšsko Skupina A ?

l 23.6. 15.30 Česká rep. USA Skupina A ?

l 23.6. 18.00 Slovensko Kanada Skupina B ?

l 23.6. 20.30 Švýcarsko Itálie Skupina B ?

l 24. 6. 8.00 IB 2A Semifinálová skupina ?

l 24.6. 10.30 IA 2B Sernifinálová skupina ?
í 24.6. 13.00 3A 4B Utkánf o 5. - 8. rnísto l
r 24.6. 15.30 3B 4A Utkánf o 5. - 8. rmasto l

l 24.6. 18.00 IA IB Semifinálová skupina ?
r 24.6. 20.30 2B 2A Semifinálová skupina i
r 25. 6. 8.30 Poražený 15 Poražený 16 Utkánf o 7. rnísto l
r 25.6. 11.00 Wtěz 15 Wtěz 16 Utkání-o -5. rnfsto -l
r 25.6. 13.30 3 4 Utkánf o bro?nzovou medaui L

l 25.6. 16.30 l 2 J

l 25J6. 19.00 SLÁVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ]
Závazně potvrdilo ISBHF účast 7 družstev. S USA se neustále jedná (pravděpodobnost jejich staítu je tak 95 %)
Prograín šampionátu bude vyvěšen na plakátech týden před jeho zahájemm. V případě potvrzení startu USA se
program již nezmění. O utkáních bude informovat pravidelně Radio Relax a Deník Mělnicka.
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Skupina A
Skupina A
Skupina B
Skupina B
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0 MS juniorů v Kralupech se dá
předpokládat veliký zájem. Místní
AHL sdružuje pod svými křídly na 500
hráčů. Dalšfmi velkými hokejbalovými
středisky v oko]f jsou Kladno, Mladá
Boleslav, Litoměřice a samozřejmě
Praha. Kapacita zimniho stadionu je
2 100 diváků. Všem fanouškům hokej
balu v Kralupech a blízkém okolí
doporučujeme včasné zakoupení vstu?
penek v předprodejích. Předejdete tak
zbytečně ztracenému času ve frontě na
?fstek na zimnfm stadionu a pohodlně
bez spěchu a stresu stihnete začátek
utkání.

'?HRA(jSYSTÉM:
Prvm dva celky ze základnfch skupin pos{oupí do
sen+lfinále, ve klerém se uíkají posíoupivsí soupeřl
kfflbm. 'Jzájemnl zápas ze základnf skupiny se za-
pociíává do semifinálové íabulky. Ve finále se uíkají
první dva ce!ky seníifiníílové skíípiny. Tře{í a clvůé
?žstvo mulky se utká o brcínzovou memli.

Kanada

Slovensko

Švýcarsko
Itálie

Česká republika
USA

Německo

Lotyšsko

(N4A

NiAB

1

1

"Očekávám veliký zájem o utkání
nejen ze strany kralupských fanoušků.
Na mistrovsM světa se hrozně těším,
protof,e poprvé budeme mít možnost v
juniorské kategorii změřit say s
Kan«ulou".

Trenér reprezentace Milan Syblík

Trenér reprezentačnf dvacftky se o kralup-
ském hokejbalu více dozvěděl při m. ME ve slo-
yenském Zvolenu. Kralupskíí výprava, vederú
AHL, zde s Milanem navázala velmi přátelský
vztah. Milan Syblík před finálovým zápasem se
Slovenskem na uklidňujfcf procházce dokonce
zavítal do kralupského tábora, který se s vlaj
kami připravoval povzbudit naši reprezentaci na
cestě za titulem a samozřejmě hráče kralupské
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Junioršrí rrúsrti ze Zvolem:r oslavili titul na er:hibi«'n[m turnafi
na kralupskí:m Colosseu v srpnu 1999
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AHL Ivo LOSkOta, kíerý
byl hlavním důvodem
cesty na Slovensko. Milan
Sybhk, zjevně velmi ner-
vózní, procedil skrz zuby:
"Tak jsme z té vaší hvězdy
udělali kapitíína!" Iůvo-
dem byl distanc Kada?
něho, který obdržel v
semifinálovém utkání.

Ivoš splnil úlohu vůdce
dokonale, přihrál na ví-
tězný gól a byl skutečnou
osobností týmu. Milan
Syblflc si ho po ME vzal do
seniorského extraligového

?dmžstva Sport parku Praha, kde je prezidentem
oddilu. V srpnu 1999 přijal Milan Sybhk pozvání
na slavnosh přijetí Ivo Loskota na kralupské rad-
nici starostou města Mgr. Pavlem Ryntem, mís-
tostarostou Kasseckertem, Ing. Listflcem.
Pozvání přijal i senátor Jaroslav Horák. Sympatie
ke kralupskému hokejbalu zpečetil Milan Sybhk
účastf ínistrovského výběm ze Zvolena na exhi-
bičním prmím meziměstském tumaji pořádaném
dnižstvem Minice Quijotes O pohár Rytíře dona
Quijota. Vedle mistrů Evropy a domácích celků
Minic, Hockey Machines a ALL star AHL se tur-
naje zúčastnila družstva Sklárny Nižbor a Diabla
Beroun. Ce}ý turnaj byl oslavou hokejbalu a v le-
tošnfm roce se jistě dočká svého dmhého roč-
níku. Mistři zde v oslavách titulu dohnali to, co
nestihli v uspěchaném návratu v červnu ze
Zvolena. Všichni hráči repre sh'bili, že do Kralup
opět přijedou. Vyslovil se tak i Milan Sybhk, ale
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to ještě netušil, že do Kralup přiveze nároďák na
I. mistrovstvf světa juniorů. Sybl?v Sport park
Praha dojždf pravidelně pro zpestřem pffpravy
do Kralup na přátelská utkánf. Naposledy se
Pražáci na Colosseu představili 16. 5., kdy se
utkali s Black Ravens a zvítězili zde 3:4. Milan

Syblík si ,,vytáhl" Paucu s Tolem (kralupské
kandidáty repre- €

zentace) do závěíeč-
ných bojů přebom >,,iČeské republiky ffi

juniorů, ve-kterém
trénuje tým Sport "qqPparku Praha. Oba k -parku Praha. Oba 'fflffi,
se vytáhli, i proto f'
je třeba na mfstě
špetka optimismu
při čekánť na defi?
nitivní sestavu, kte-
rá se zúčastnf MS. Palica s Tolem pomohli
juniorskému Sport parku Praha zdolat po dlou-
hých čtyřech letech čekání Jihlavu 4:3 (Tol za-
znamenal čtyři asistence, Palica dvakrát
skóroval). Oba dva mají po čtyřech zápasech bi-
lanci více než úctyhodnou: Josef Tol má na kontě
11 kanadských bodů za branky a přihrávky,
Pauca o bod méně. '[?Jloha Milana Sybhka je
vehni těžká, každý po něm chce titul mistni
světa. Sport zůstává vždycky jen sportem a nejde
v něm nic dopředu plánovat. Vždyť poslední pff-
klad výbuchu mských hokejistů v domácfm
Petrohradu hovoff za vše. Pokusme se vytvořit
našim reprezentm'itům co nejbouřlivější pros? a
ze všech sil je povzbuďme. ]e5tch úloha nebude jed-
noduchá. A kdyby neuspěli, oceřune jejich soupeře.

J7
j

J

Starý kontinent změří poprvé v historii síly se zámořím.
»Uspěje KANADA? (dokonren.í :e strans' / )

p«sal :is !
tulu jako kapitán hráč ského titulu si nepřipouštějí. Samozřejmě již mno-Na vítěznou branku přihrával a naše kluky vedl k íptulu jako kapitán hráč

kralupské AHL Ivo Loskot. Všichni, kteff se seznámili se zdejším hokejba- ťi(- j:i]
Th"

ikrát nás historie poučila o tom, že i největší
'orité zůstanou mnohokrát daleko předlovým zázemfm, anebo znají kralupskou hokejbalovou atmosféru

AHL alespoň z doslechu, věH, že Kralupáci vytvoří na stadionu,v průl
celého MS takovou diváckou kulisu, jaká zde v hiSt0?aiO]

úspěchu. Nelze podceňovat tra-

!!" sty z evropských turnajů 2Německa a Švýcarska. Ne-rnistrovství ještě nebyla. Naše reprezentace patří k vi
naje, Česká republika se ímlže hrdě hlásit k titulu hokj .érově na vrchohié me-

unebudou nakonec v cizírn prosffedí nevystresovanf hráči startu3ící výběry LotyšskaŤ;3 dalšfl'io zíímořského vý-z Kanady nad její síly? V Kanadě má hokejbal zapuštěny
-USA se neustále intenzfvněhlouběji než je tomu na evropském kontinentu.

n Papírové předpoklady jsou jenAssociation (CBHA) zahájila svoji čimiost již v roce 1977, pro sroo
Českomoravský svaz hokejbalu oslaví letos desáté výročí založem věa'dohadů, o titulu se rozhodne na betonu
Kanaďané jsou velice sebevědom?f a nic jiného než zisk prvního mi4ov- kralupského ziiruůo stadionu.
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Čtvrtek 22 čeiína Zápasyveskupinách 20.-Kč
Pátek 23. čei'vna Zápasy ve skupinách 20,- Kč
Sobota 24. června Seínifinálový den 30,- Kč
Nedéle 25 čenína Finále. zápasy o urnfstenf 40,- Kč

í Vstupenkti po opuštěrú stadionu pozbvva plamostí l

22. - 25. června PERMANENTTSíÍ VSTUPENKA 79 - Kč
Om<en< náklad INa všechna utkam MS )umoru)

Zais+éie +ii íiiupenk)'r<sh s píedpníáeíuh KaSS VLTAVA
OTEVŘENO
PO-ST 8.OO-11.00

13 00 - 15.30 hod.
(:T 8.00 - ll 00

13.(H) - I 7.00 hod.

tel. 0205/228 27

' Hlavní předprodej vstupenek:
MaRlC l v hale vlakoyého nádraťl
OTEVŘENO' PO - NE 8.00 - 19.OO hod.
tel. 0205145457. 0205/T22422

m:! J» i.l&í
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l q líilKRALUPÁCI
na MI8TROV8TVÍ 8VĚTA

BOJUJÍ DVA?) START NA MISTROVSTVÍ
HráciLKRALUPOL AHL bojují o start na wu'rsxxvuvúxvs .?..-?-?

iraei JulllLll(}? ....-J--- . - ,d ně.o očekávají jediné - vybojovat pro českou republiku první titul mistTh sveta a pcííííza? Ilalluma. - 'I+ - ??ěnf i Praze a dubnové v Třešti u Jihlavy, na kterých Milan Syblík vyzkoušel 35 hráču. Příprava na MS jde do finále. Užší výběr čeká turnaj v- " -í-< - ---íi-x..., tp iiininry a seniory Slovenska a finalisty extraligy Radoučem Mladá Boleslav a Ústfmlěnf i Praze a dubnové v Třešti u Jihlavy, na kterých Milan Syblík vyzkouseí h-> íuhcu. s Il,,.,. ..- -.- J?.itorr5řicích, kde Se dvacítka utká Se seniorským výběrem ČR, juniory a seniory Slovenska a finalisty extraligy Radoučem Mladá Boleslav a-" =""---'x;-n--xíqnúí"ítóMilanS'iblíks21(3brankáři+l8hráčŮdopole).Konečnounominaciol'rr:'rřirc':"%h,akdue :'e"dvacítka-utká-se-senioorským výběrem ČR, juniory a seniory síovensxa a ííuauoíy ,.....,, --- ?l Libem. V současné době kádr tvoří 24 hráčů. Pro MS počítá Milan Syblík s 21 (3 brankáři + 18 hráčŮ do pole). Konečnou norninaci oznámí' a a a a ---í---- ;-a.. krgnkář /l dya hráči do pole. Pro Kralupy je potěšitelné a hodně nadějné, že na MS do-ItgrCrlClCll, Auc 3,.. ....-? - -- - -Id Llbern. V současné dObě kádl' tVOří 24 hl'áčů. PTO MS pOčítá Milan S/blík S 'l l (j I:)rllllsaíí -r xu íttíw+ -. r -- ,íávěpo turnaji v Litomeřicích. Z kádru bude vyřazen jeden brankář a dva hráči do pole. Pro Kralupy je potí:šitelné a hodně nadějné, že na MS do-- = ' " --ix- -:-*.,: .r,íúep T Kraluool AHL. Po mistru Evropy ze Zvolena 1999, Ivo Loskotovi, se štafetu mezinárod-' a 'a - -----oa"'- c«tí-m :ll nílcestuíÍ na
lirávěpo turnaji v Litomeřicích. Z kádru bude vyřazen jeden brankář a dva hráči CIO poíe. rru waíuH y J, P.....------ ?'<lovav domácím prostředí uvidí hráče místní soutěže I. Kralupol AHL. Po mistru Evropy ze Zvolena 1999, Ivo Loskotovi, se štafetu mezinárod?' - = o -"--Xi-*-i-,.,.,;,-hKri?ťunákůJosefIt»laJiříPalica.Obadvazatímprocházejíreprezentačríímsítemaodcestujíní

Letní kino města Veltrusy zahajuje sezónu roku 2000
starto

Šafránková, Vilma Cibulková,
Bolek Polívka, Josef Abrhám.
Lukáš Vaculík, Jiří Bartoška a
mnoho dalších.

V letošní sezóně však přišlo
vedení kina s dvěma novirv
kami. Ještě před zahajovacím
představenÍm proběhne v úterý
6. června 2000 v 17.00 hodin
v sále Hasičského domu ve
Veltrusích slavnostní zahájení
sezóny 2000 letr'ího kina s kul-
turním programem, podrob?
nými informacemi o sezóně a
závěrečnou tiskovou konfe
rencí. Také úplný závér sezóny
bude slavnostní. Na neděli 24.
září 2000 od 19.00 hodin je při-
praven koncert Komorního
orchestru Dvořákova kraje pod
dirigentskou taktovkou prof. V.
Mazáčka a to v prostorách vel-
truského kostela

Bližší podrobnosti o pro?
gramu celé letní sezóny najdou
občané Kralup nad Vltavou a
jeho regionu na programových
plakátech a letácích, ale také
ve Zpravodaji.

Vedení kina města Veltrusy

zve občany Kralup nad Vltavou
k návštěvě jimi vybraných před?
stavenÍ a zároveň přeje vý-
borné letní počasí, dobrou
náladu a příjemný, pohodový,
kulturní záŽitek.

Je dlouholetou tradicí města
Veltrusy, že s příchodem Iet-
ního období se otevřou brány
jeho letního kina v příjemném
přírodním prostředí okraje par-
ku veltruského zámku. Není
tomu jinak ani v letošní nadchá?
zející letní sezóně roku 2000,
kdy je připraven program let?
ního kina v obdotí od 8. června
do 8. září 2000. Letní kino tak
umoŽňuje i v tak zvané "okur?
kové sezóně" příjemnou a hod?
notnou zábavu, trochu napětí a
snad i pouČení pro občany
Kralup nad Vltavou a jeho
regionu, kteří si mohou vybrat z
široké palety nabízených filmů
NávŠtěvníkŮm kina je vždy k
dispozici rozsáhlé hlídané par-
koviště aut, motocyklŮ a kol a
před představením se mohou
občerstvit v kiosku letního kina.

Vedení kina zajistilo opět
bohatý a rozmanitý program
filmových děl, včetně již tradič-
ního festivalu francouzských
filmů. Lze hovořit o tom, že jde
vlastně o přehlídku úspěšných
filmů, které byly a jsou na pro-

gramu stálých kin v několika
posledních měsících. V prů?
běhu celé letní sezóny bude
promítnuto 37 filmů ve 38 před-
staveních. Z tohoto počtu je 15
filmů z produkce USA, 11 z
České republiky, 7 z Francie a
po 1 filmu z Velké Británie,
Austrálie, Ruska a Dánska
Zahajovací představení uvidí
diváci ve čtvrtek 8. června 2000
ve 21 .45 hodin, kdy bude pro-
mítnut úspěšný česko - sloven-
ský film Fontána pro Zuzanu 3.
Závěrečné představení je na
programu v pátek 8. září 2000
ve 20.30 hodin a bude uvedena
výborná ruská komedie Své-
rázný rybolov. Nemusíme snad
ani připomÍnat, Že návštěvnÍci
jednotlivých představení mo-
hou zhlédnout mnoho známých
a oblíbených herců a hereček.
Jen namátkou uvádíme: Richard
Gere, Leonardo DiCaprio, Alain
Delon, Jean Paul Belmondo,
Stephen McCole, Oleg Men-
šikov, Marián Lab'uda, Ladislav
Chudík, Julie Ormondová,
Yvetta Blanarovičová, Libuše

Rudolf Bartoš

l"Š:aan:e':b""o""u' od""'v"ouakral:;psk;ch ěerných Panterů jsou veliké

l

h'v'ě'z'í'y'z'dej;íh';-hoŮejbalovéhonebe.Palicasr2ýhrálkanadskébodovamzaícumrubu.stzx..,,....r?-?? ,střerl bodového krále AHL hráče Hockey Machines Daniela Bejra, před kterého se dostal i klubový spoluhráč "paličky" Josef Ibl.' - - ' a"" a " '-:j--ag ". - -x+; =nianíírh 7/1 nw roa«lně proslavenýni Petrotuovym. poharem.

v drt;st':u-Black Panthers, v kralupských soutězích AHL hrafi oa )e)tcn zawBíu wh.. ,,,.. . -?? ?hvězíy zdejšího hokejbalového nebe. Palica sr2ýhrál kanadské bodování základní části I. Kralupol AHL a po dvouletém kralování se?- - - --- - -=- yyw... xítírh;nr.=c T)nniela Beira, před kterého se dostal i klubový spoluhráč "paličky" Josef Iblstřel?l bodovtho krúle AHL hráče rioc«ey macnmes yuructu ycJ, L41 y. .- .???.Obadva hráči dovedli jako 7ťdři tým Panteru po pěti sezónách za ji'z řá«lně proslaveným Petroniovým pohárem.

l
l

rKdyb'y' vIse dop:ldl- dob're a {renéři nás poctili důvěrou, očekával
- " -»-q -.-í h.'b.;o Tp tn veíká motivacebych od MS nOVOu zkušenost na rozdfl od hokeje. Je to velká motivace' a a a --': ---.,.*. í;rq< TTí'í':itě nřiide fanditzahrát si v Kralupech, kde mě zná spousta liďf. Určití: přijde fanditZaru'ať Sl V ruasupyyxí, -- .--- ---- Lmnoho kamarádů. (jlem je samozřejmě co nejlepM výsledek. Už jsem

a a"" --- "' L-A: í-mr- n*r-mrstŤvo-nln0nO Ka?lllauu. s-xx----J. .--?-??, ? ?hrál proti Kanaďanům v hokeji, prohráli jsme O:7, byli jsme přemotivo-' " a a o "?-----x»..-a*:,i 'piidniíqsineivětsímnasímsou-ru?al prOLl Ilíllluuíluuiii . ...-J-, r--- ,vaní. V hokejbale bych jim to rád wátil. Budou asi největsím nasím sou?-aa" - crín'hí se !"IOVákV na CeSíč'peřem spolu se Slováky na cestě
za titulem. Nominace se uzavře až
PO turnaji v Litoměřicích, kde tre?
;éí' vyřadí z 20 lu-áčů do pole ještě
'áva. S Josefem uděláme všechno,

r
l

uabVydchaoam»;; ":a;;eii. -Propásnout
t'Áovou přležitost, jakou je první
mistrovstvf světa a ještě k tomu
doma, to by nás hodně rnrzelo."

"Hí'át na mistrovství světa v hokejbalu by pro mé znaínenalo dosa-iO úspěchu. Samozřejměžen'í"mého -dosavadm'ho největšfl'ío sportovm"híŽenÍ meno Cl0SaVauuxuu ---,1=.---- -rbych se snažil svojí hrou přispět k vybojování co nejcennějsí medaile.-a a ' -----s-::-..tt.ríin nriidounástíovzbuditvccbych se snazii svu3i iyw, P..,-- -- , ,Věřím, že nás Kralupáci nenechají ve štychu, přijdou nás povzbudit v co
-r-;su-tť<rn noctu. Musííne precenejyětšfm -počtu. Musfme přecel ;;Jč'ně-na'rnyš-lené Kanadě ukázat,

« . ?:í??x: !.í.-:hal cr- TIF!hra!e Zal že nejlepší-hokejbal se nehraje za51 mořem, ale v Evropě, v české re-ř J ;o;em' -,'ale v Evropě, v České re-ý 7 publice. Ještě musíme s paličkou7 i! publice. Jeste musíme s palíčkou
,,? přežít Litoměřice, poslednf sou-

;tředení repreZentaCe, kde se uza?
vírá nominace. Dva ještě půjdou z
kola ven. Snad nás v závěrečné
násti pffprav neopustí stěstí, držte
nám palce."
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Z kralupských restauracíA?

l
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V z panenky a kuřecích prsíček
plněné sýrem a poličanem oba-
Iené v anglické slanině a napích-
nuté na jehle. Stejně dobře
chutná i specialita české ku?
chyně vepřová kapsa Nábřeží,
výborné byly též medailonky
obalované v mandlových lupín?
«jch podávané s pikantní kopro-
vou omáčkou a smaženými
bramborovými lupínky, pochui
nali jsme si i na směsi ze svÍč-
kové s husími játry. Ceny jídel se
pohybují většinou v rozmezí 90,
až MO,- Kč.

K úpravě jídel jsme neměli
žádných připomínek, snad jen
k objednanému šopskému sa?
Iátu, v němž zcela chyběla papri?
ka, a k pivu (je zde nabízeno
pouze lahvové Krušovice l0a
á 20,- Kč (v době obědů 12,- Kč)
a Plzeňské 12' á 23,- Kč), které
mohlo být o stupínek chladnější.

Kdo si chce dát ještě dezert,
prosím. Krásně nazdobené
zmrzlinové poháry, ovocné salá-
ty, smažený ananas s čokoládou,
nebo snad okusíte kalorickou
bombu - palačinku Nábřeží? Je
výborná, ale spořádáte-li ji, nic ji?
ného se už do Vás nevejde.

Možná ještě nějaká tekutina -
rozličné ovocné štávy (opravdu

ovocné), vína mladá i archívní,
česká í francouzská, míchané
nápoje, destiláty - například
Calvados ve skleničce s poklič-
kou či francouzský Pastis. Je
z čeho vybírat.

Vinárna Na nábřeží si již od
svého vzniku drží výborné re-
nomé hlavně díky skutečné pro-
fesionalitě personálu a také kvůli
výtečné kuchyni. Místní kuchaři
jsou svým umem vyhláŠeni Ši?
roko daleko. Jen málokdo sem
přijde na samotný drink či kávu
drtivá většina návštěvníků a
hostů se ráda vrací a vydatně
stoluje.

A zcela určitě, stejně jako my,
si i oni přejí, aby paní majitelce
elán do takového podnikání vy?
držel.
Vínárna Na Nábřeží
hodnocení:
prostředí
kvalita obsluhy
kvalita jÍdla
pivo
celkový dojem

otevřeno po-Čt
pá, so
ne

9
g/,

Vinárna Na Nábřeží
Byl horký podvečer a my jsme

měli chuť usednout do příjem-
né.ho prostředí a dobře se najíst
a napít. Zastavili jsme se tedy ve
vinámě. Na Nábřeží u parí Evy
Komárkové, jejíž podnik se na-
chází nad lobečskými tůněmi
a řekou, v tomto Čase posetou
chmýřím z topolů a ozdobenou
kvetoucó;ni akáty.

Na chodníku před jednopatro-
vou vilkou sedí hosté u dvou
stolků pod barevnýmí slunečníky
a velmi příjemná a ochotná ser-
vírka Vás obslouží i zde. Dnes
ale lepší vejít raději dovnitř, do
chládku, kde je vzduch vířen ně-
kolika větráky.

Ve dvou menších místnostech
(cca pro šedesát hostů) bývá
zpravidla plno, a tak je záhodno
včas si r'rísto rezervovat. Dře-
věný strop, reprodukce staíých
map i veselý barový pult s
mnoha láhvemi a flaštičkami,
vše absolutně čisté, vytváří hned
při vstupu dobrý dojem. Stoly
jsou pokryty Iněnými ubrusy
s nezbytnou Čerstvou květinou.
I pohled na konzumující hosty,
tichá reprodukovaná hudba, Iá-
kavý výběr z nabídky četných
jídel a konečně i lahodné vúně li?

noucí se z kuchyně íychle pů?
sobí na chuťové buňky. A coz
teprve, když vidíte jídlo na stole.
Porce jsou nezvyklé nejen svou
velikostí, která uvede do roz?
paků i zkušeného jedlíka, leč i
vkusnou Úpravou a samozřejmě
chutí a originalitou receptur.

A čeho si tedy můžeme do-
přát? Jídelrí list nab(zí samo-
zřejmě teplé i studené předkrmy,
mnoho jídel masitých, nlby, po-
krmy z drůbeže a mnohé specia?
Iity - např. jídla ze zvěřiny, jídla
flambovaná přímo na stole, ce-
Iou kachnu, chatoubriand pro
dvě osoby. Je možno si vybrat
z klasických přnoh nebo si ob-
jednat bramborové placky či
bramboráčky, nabízeny jsou de-
zerty, saláty, ovoce.

Ve velkých teplech přijdou
k chuti i sezónní zeleninové ta-
Iíře a saláty. V poledne zde mů-
Žete i íychle a poměrně levně
poobědvat jedno z několika ho-
tových jídel (ceny zhruba od 35,-
do 65,- Kč) či jen polévku (á 12,-
Kč). My jsme ochutnali a mů-
žeme doporučit jedno jídlo
z plátku lososa s opečeným
brambůrkem, velmi chutný byl
i špíz nazvaný "jehla paní do-
mácí", což jsou jakési kapsy

l
l
l'J JIŘÍ PALICÁ

narozen 26. 4. 1982
í
l

JOSEF'. IBL
narozen 30. 12. 1982 Ij

l'?Hlavnípartneři MSmá na svědomí undergroundový kreslíř
aJ+arcírníi' "Deather" Bezi'uč 3e autOrem loga. pOStavy praotce Cecha. který je symbolem 1. rnistrc'ívstvÍ svéta- ' =---. ...-; r;,írsr'p ip mpíat'orou. vyiadřu.iící pcístavení hokejbalu vJarcírníi' "Deather" Bezi'uč 3e autOrem I0ga. pcís?íívy yíawt,, .---.-?? , ., ,junjorů v hokejbalu. Ona legendárni pOStaVa nasí histcírie je meiat'orou. vyjadří4iící pcístavení hokejbalu v- - - sxcr =ř-.b.q mrínhlika - zeme hokejbalu zaslíbená". nenf v žádném pMpadé nadsa-junjOnl V hOKeJDalu. siua xv(5yxx..,-.. r----. -.České republice. Podtext MSJ : a'Česká republika - zeme hokejbalu zaslíbená",' »í i-í-í-+;.,.,í.-h srsrsší crvnQm neipočetnéjším sponenČeské republice. Podtext MSJ : a'Ceská repuDllKa - z.cmc isuxíí,1,.,... .--..-- ----zený Hokejbal je v pořadí kolektívních Sp0'ml čtvným nejpočetnéjším sponem u nás s aktuáW členskou zá-? - . -I isrsí» l Q lílzl rpa«emivan<ích hráčú lu hokejbalu - "uličního spcirtu" je to třeba obzvlášťlí kolektívních Sp0'rtl?l cs'vnyssí iicly,.íyyi.is,...... ..-?? ?18 304 registrovaných hráčú iu hokejbalu - "uličríiho sportu" je to třeba cíbzvlášťkladnou k 31.1. 2 000

zdůraznitaa 5Jarornír "'Deather" Bezruč z Krnova je znám jako kreslíř v undergí'oundové. nebo chcete-li podzemní. ne-? ? - ? -,-- rkl rícyrí u'r-í l y.gměren< na podpoí'u nekomerčních hudebních srylů.Jarornír "'Deather" Bezruč z Krnova 3e znam )aícu ychui , ..,...,.-..-???komerční kultuře Vydáva svůj zine N DEED HELL zarněrený na podpoí'u nekomerčních hudebních srylů.? ? ? - - ?- .--í... rrs kr-»lííntksJ('h doom metalových MONASTERIAL CRYT'T.komerční kultuře Vydavá svů3 z;ine IIN vcvú ítww. -.--.-??, , ,Deather naínalovali přebal prvíůo CD kralupských doom meíalových MONASTERIAL C RYPT"-- -= - - rí..thg.rp -i-.x iíiíí<ii'aci symboiu 1. MSJ v Kralupech nad Vlt

Hokejbal má mnoho variant, Kralupy uvidí tu mezinárodní
::,:iiX=s>y=:ffi€:iJ:=íí:"ž aahrají na hřištích rozměni .)2xzo m v puí.;íu suayú -. . F-?? . ?vaný mezinárodnf hokejbalovou federací ISBHF (ínistrovství swěta, rnistrovství Evropy), a soutěže v?---- -iii---.i<i-inmynobmmáčů5+1.Kralupskávariantahokejbalu, 4,rlvan'ý -mezinárodní hokejbalovou federací íSBHF (mistroyství syeíía, uustw v .í,,. - ..,,, ?USAaKanadě.sehrTaffjín,ař:Y,ch,,v%dukVolt:tiV60ulx3oOTOmVOvZupl.oečtVu:aánčtůu5h+olk.elKrbialuup3s+ká1vnariamanltsah.h3o2kxej1b6almu:Wffl,, 'q,r Th .mía' ílUSA a Kanaae Se ?u-aJl Il(l iux,,.... . -----? . ?řízená sdnižením AHL Kralupy nad 'Jhasíou, provozuje variantu hokejbalí"- a ' -'- -" : - - --.* vsr-cm<rnA mladV a V náŤOCi

Je financovam vystavoy nn81. rsu'b-'-3yú- - - - -? ?? ?budoucnosti bát nemusf, spfše naopak. Až ta ukáže, v jaké formě se hokejbal prosadí ne')více.?:,: :7,,:,':,-',,:,;;:"W'?Hiavní poradatel /. MS iunioru .AHL Kralupy nad Vhasiou Mkí4i« všem, kteři nam pomoruí 1 uucríb. ...-. ..-- -.. . ,?,a í Rm, kteH ješté pomoh.ou pt' organir?ačním zabezpečerím hístorickl' prsrního MS poř«ídan.eho v na.šem mtsxě. Nesmínu' si vážtmt kaž.dé pomoci.' - a a - -.- ..l..4Aa ntdrólik bvlU našť Snafťnl' qu4iOLSké... Zí.í .áyHL Jil}dM[ h Knhm. Tníná.« Hllrl.l (I Vlastírrul Buhenlr'ťk
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Oddělení pro dospělé
Beletrie

Benzoni, Julíette:
Velké dámy, malé dností

Autorka provádí čtenáře šesti
staletími na francouzském králov
ském dvoře, kde hranice mezi tím,
co je nomiální a co ne, byly často
určovány přáním velkých dam,
které nezřídka oplývaly malými
ctnostmi.

Francková, Zuzana:
Liska ve stÍnu popravíště

Šest povídek- o' šesti ženách,
které se zapsaly do historie krimi
nality. Na základě starých soudních
záznamů líčí autorka přiběhy hrdi
nek, jejichž osudy nebyly rozhodně
št'astné.

Kíng, Stephen: Pytel kostí
Ústřední postavou tohoto strhují-

cího románu je spisovatel Mike
Noonan. Ztratil tragicky ženu a s ní
i nenarozené dítě. O to urputněji se
ujme mladé ženy Mattie, která
ovdověla a její movitý tchán ji chce
připravit o dcerku.

Romancero del Cid. Romance o
Cídovi.

Nádherně graficky upravená
publikace ve skvostné vazbě.
Výběr starých španělských romancí
o Cidovi, který českému Čtenáři
ukazuje jejich bohatství a krásu.

Westlake, Donald E.:
Jak nezníčit lidstvo

Fantasy román plný napětí, tra
giky, beznaděje, ale i humon.i a iro-
nie, je výmluvnou charakteristikou
společnosti konce 20. století. Bůh je
rozhněván a chystá se zničit pro-
hnilý svět se vším všudy.

Naučná Ifleratura
Noordhuis, Klaas T.:
Encyklopedíe zahradních rostlin

V této příručce, která je nepostra?
datelná pro každého majitele za?
hrady, najdete možnosti použití
zahradních rostlin v Evropě, mnoho
dn.ihů rostlin a jejich uspořádání
podle zvláštních vlastností, rozsáh
lý přehled rostlin pro všechny dn.ihy
zahrad...

Dessaint, Marie-Paule:
Nezačínejte stárnout

Ke zjevnějším fyziologickým
změnám dochází už od čtyřicítky.
Praktické rady a cvičení pomohou
stárnutÍ co nejvíce zpomalit a
umožní žít co nejdéle příjemně a sa?
mostatně.

Bríckhíll, Paul: Po nás potopa
Kniha en.idovaně a zároveň pou-

tavě vypráví o vzniku přesné
zbraně i o plánování a provedení

p

Nové knihy v kralupské knihovně
jednotlivých útoků na vodní pře-
hrady i další cíle v průběhu 2. svě-
tové války.

Linder, Leo: Johanka z Arku
Životní osudy francouzské ná?

rodní hrdinky, Johanky z Arku, pojal
německý spisovatel a režiséi
kud netradičním způsobem

?r3»oně-
Ctená-

řům umožňuje vyívořit si vlastní
názor na základě postojů Johan-
činých současníků.

ZeňkoviČ, Nikolaj: Kremelské
atentáty: od Lenína do Jelcina

Kniha se zabývá atentáty na
hlavní představitele sovětské moci
počínaje Leninem a konče součas-
ností. O mnoha teroristických
aktech nebylo veřejnosti doposud
nic známo.

OddělenÍ pro dětí
Beletrie

Svobodová, Vlasta: 0 modrooké
holce a iejÍ školce

Knížka vypráví o pětileté Lence,
která poté, co její maminka začíná
opět chodit do práce, si jen nerada
zvyká na školku. Jak to ale většinou
bývá, najde si kamarády a nakonec
se jí ve školce líbí. Knížka plná po-
hody a pochopení je vhodná pro
všechny čtenáře bez rozdílu věku.

Vaverková, Kamlína: ?.
autentická výpověď dívky, která
prošla rájem i peklem droqové
zM?

Přiběh dívky, která prošla drogo-
vou závislostí, ale díky pomoci ro-
dičů, lékařů a knotorů ze střední
školy se vrátila k nomiálnímu ži
votu, dostudovala, byla přijata na
vysokou školu a nyní pracuje v kon
taktním centru pro drogově závislé.
Svou výpovědí chce podat pomoc-
nou ruku těm, kteří propadli drogám
a ostatní od narkomanie odradit.

John, Jaromír: Rajský ostrov
Poutavé vyprávěnÍ o životě a přÍ-

hodách dvou
marádů na

u chlapců
Žofíně 2.

a jejich ka-
poloviny 19.

stoletl o svatbě, vyhoření a novém
budování Národního divadla a po-
stavách kultumího dění kolem něj

Zinnerová, Markéta:
Za humny je drak

Drak Mrak není nelida a kruťas,
který by požíral princezny a pustošil
království. Naopak je docela milý a
hodným lidem užitečný. Má dobré
srdce a pomáhá zamilovaným a
bezbranným...

Naučná literatura
Goldman, Jane: Jak sí nenechat
ublížit: Bezpečnostní průvodce
životem pm -náctileté

Čtivě napsanou příručku obsahu?

jící mnoho příhod ze života, po-
střehů a názorů mladých lidí jistě
přivítají všichni -nádiletí, protože se
dozvědí, jak se chovat v nebezpeč-
ných situacích

Bragdon, Allen D.: Trénink obou
polovín mozku: soubor 60 cvi-
čení, která rozvíjejí vízuální, ma-
tematické, sociální, emoční a
dalšÍ dovednosti

Soubor šedesáti cvičení ve formě
nejrůznějších hlavolamů a hádanek
je určen všem, kdo chtějí rozvinout
své dovednosti.

Erb, Helmut H.: Násilí ve škole a
jak mu čelit

Kniha určená především mlá?
deži, je doporučována také všem
pedagogům, psychologům, sociál
ním pracovníkům i právníkům.
Autor Čtenáře seznamuje s postupy
proti šikaně a násilí ve třídě, ve
škole, v partě...

Tematická encyklopedíe
Larousse: Umění a literatura

Čhmý díl šestidílné encyklopedie,
bohatě ilustrované, založené na
více než stoleté encyklopedické
zkušenosti francouzského nakla?
datelství Larousse.

Studovna
Sígl, Miroslav:
Osobnosti a osudy obce
(Obříství 1290-2000)

Kniha o jedné obci mělnického

okresu vypovídá o jejích osobnos-
tech a osudech nezvyklým způso-
bem. Na pozadí historických
událostí se v této obci odrážejí dě-
jinné okamžiky a příběhy lidí.

Průcha, Jan:
Pedaqoqický slovník

SlovnM obsahuje více než 1400
hesel a tímto rozsahem se řadí k ob-
dobným dnům zahraničním. Je
určený širšímu okruhu uživatelů
učnelům, studentům pedagogických
a psychologických oborů, odbomí-
kům z jiných sociálních věd, ale i ro-
dičům a veřejnosti

Sheldon, Sidney: Odhalená tvář
Na ruŠné ulici je ranou nožem do

zad zavražděn pacient doktora Ste-
vense, známého psychoanalytika s
úspěšnou soukromou praxí... Další
napínavý román jednoho z nejpro-
dávanějších autorů.

Deveraux, Jude: Požehnání
Romantický příběh o nalezení

št'astné lásky, jehož hrdinkou je
předčasně ovdovělá mladá žena,
která zůstala na světě pouze se
svým několikaměsÍČním synkem.

Hubáček, Miloš: Vítězství v Paci-
fiku: bitva o Guadalcanal

Detailní dílo, opírající se o auto-
rovo mnohaleté rozsáhlé studium
pramenů, představuje nejucelenější
vylíčení důležité kapitoly největšího
válečného střetnutí všech dob.

Akce Domu Dětí a Mládeže

v Kralupech nad Vltavou
Sobota 3.6.2000 - Dětský den

od 9.00 do 1 1 .00 hodin v budově DDM

Soutěžní hra "Nikdo není dokonalý"
- od 14.00 do 16.00 hodin ve Spoítovní hale DDM - Zátiší

SportovnÍ soutěŽe

Dne 4. 6. - malování fasády
Na práci se podílí zaměstnanci DDM, vítězové vyhodnoce-
ných prací, zveme i ostatní děti ve věku 6 - 181et.

DDM Kr.alupy n. Vlt. po%ádá dne 12. 6. 2000
DEN OTEVŘEŇÝCH DÝEŘÍ od 14.00 do 18.00 hod.

Přijd'te se podívat do nově zrekonstruované budovy ve
Smetanově ul. 168 (naproti Penny marketu)

DDM Kralupy n. Vlt. nabízí:
a) Příměstský tábor: 10.7. - 21.7. 2000

7.8.-18.8. 2000

- přijd'te si vyzvednout přihlášky
- program pro děti bude zajištěn na celý den
b) Poslední volná místa na letní tábor
v termínu 26. 8. - 2. 9. 2000
Cena: 1 950,- Kč

Neváhejte, prožijte pěkný týden v překrásné přírodě
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,ÁmDDM, Smetanova 168, Příspěvková organizace s právní subjektivitou. Ředitelka: Marie Blažková, tel: 0205/722 430 §

Nepřehlédněte nabídku zájmových útvarů DDM a přijd'te sí VČAS pro přihlášku na školní rok 2000/20Í'ÍÍ !

Z4JMOVÉ ÚTVARY ŠK. R. 2000/2001
ZU Věková skupina
Biologický Zš Sš
Biologický Zš Sš
Mineralogie Zš Sš
Vý'uarný Zš Sš
Výtvarný ZšSš
ŠÍkovná dívka Zš Sš
Plastikový modelář 10 - 181et
Počítače I. Zš
Počítače II. Zš
Počítače Ill. Zš
PočítaČe ?? Zš
Po stopách praotce Čecha Zš Sš
Kresleníčko Mš a 1 . roč. Zš
Vaření ZšSš
Letecký modelář Zš
Cvičení s Lenkou 5 - 10 let
Cvičenís Ilonou Mš Zš
Cvičení na gymbalech Mš Zš
Cvičení na gymbalech
Angličtina-MŠ,' I. st. ZŠ

dospěl
MŠ, I.

Angličtina - konverzace 2. st. Sš
Sportovní hry 1. Zš
Míčové hry Zš Sš
Oddíl stoiního tenisu Zš Sš
Kickbox ZšSš

dospělí
Zš Sš

dospělí
Zš
Zš Sš
Zš
Zš
Zš
Zš Sš

Jméno vedouciho
B. Veselá, J. Vávra
P. PŠánská
S. Němec
G. Junášková
G. Junášková
L. Lipšová
A. Strejček
J. Meríaitová, V. Macák
M. Blažková, V. Macák
S. Nováková, V. Macák
Ing. K. Janda
V. Burešová
J. Meríaitová
T. Grund
V. Dvořák
L. Váňová
I. Nováková
1. NÓváková
1. Nováková
K. KouŠová
P. Pšánská
J. Davidová
J. Gelbič
I. Karas, F. Šulc
L. Šuda

,9chůzky.
Ut í6.30-17.30
Pá 14.30-15.30
St 16.00-18.00
Po 14.00-15.30
Po 16.00-17.30
St 16.00-1 7.30
Čt 14.00-18.00
F?o 15.30-17.30
gt 15.30-17.30
Čt 15.30-17.30
St 16.00-18.00
lJt 15.30-17.00
St 15.30-16.30

Liché Út 16.00-18.00
Čt 15.00-18.00
út 15.30-16.30
St 14.30-15.30
St 15.30-16.30

gle dohody
ígt 15.30-16.30
Út 17.30-18.30
ut 14.00-15.00,15.00-16.00
Pá 15.00-17.00
Po 15.30-1 s.oo, Pá 15.30-1 7.00
F?o 16.00-19.00
Čt 17.00-19.00
F?o 16.00-17.30
Čt 16.00-17.30
Po 16.00-18.00
Út 18.00-19.00,Čtl7.00-18.00
Fýo 18.00-19.00,Stl6.30-17.30
Út 16.00-18.00
St 15.00-18.00
Po 16.00-17.00
Po 17.00-18.00
St 14.30-15.30
Pá 14.00-15.30
Út 15.00-16.00
Po 16.00-17.30
Čt 15.00-17.00
Čt 14.30-17.00

Cena
500
500,-
400

600,
600,-
400,-
600,
700,-
700,-
700,
700,
400,-
500,-
400,-
400,
400,-
500,
400

400,
600
600

400,-
600,-
500,-
eoo,-

1000,-
600,

1000,
400,
400.-
600,-
eoo,-
300,-
400,
400,
400,
500,
400,
600,
600
400

Aikido K. Slapnička

Dětský aerobic
Juniorský aerobic
Florbal
Stolní tenis
Taneční kroužek "Kamoro"
Literární kroužek
Písně k táboráku
Jóga pro děti
PaličkovánÍ
PíMalka
Paličkování
Badminton
Šachový kroužek

P. Klozová
S. Czechmanová
J. Meríait
V. Svoboda
M. Peštová
V. ,9imůnek
V. Šimůnek
J. Kořánová
V. Baításková
T. Špačková
V. Bartásková
V. Svoboda
K. Maítinec

Zš Sš
Zš
dospělí
Zš
Zš

SEZNAM KLUBŮ ŠK. R. 2000/2001
BABY.Sport Club 0 - 6 let
Sluníčko O - 6 let

Klub aerobiku
Volný tenis - sport. činnost

Sš, ženy
bez omezení

S. Nováková
J. Merfaitová, S. Nováková

Mgr. H. Vyhnánková
pracovnice DDM

Qt 9.30-10.45
l,t 9.00-12.00
Čt 9.00-12.00
St 20.00-21.00
dle dohody 8.00-18.00

15,-/1 hod.
20,-/1 hod

20,-/1 hod.
10,-/1 hod.

SEZNAM NABíDKY SPONTANNÍCH ČINNOSTÍ ŠK. R. 2000/2001
Volné poČÍtaČe M. Blažková, S. Nováková, J. Meríaitová, V. Macák
PO 14.;00-15.30 18.00-19.00 Út 14.00-15.30 Čt 13.30-15.30 Pá 13.00-14.3Í)

15,-/1 hod.

Bližší informace o zájmových útvarech poskytne Dům Dětí a Mládeže Kralupy n. Vlt.

N? no'vých žáki:i '? pm škokí rok 2?1
zuš «razq nm v? y@múú ? ? ve ?u m g AOI ?O hebí ? ? ab téomo ab«»rú:

hudehní obw: zdbw*na tíét+a - pffik5nea Mna - trubka - saxoton - kjav«r - keyboard - zpěv - ky!arú - houske - vkxkxe+mk+ - akordeon
%? obor - vý? ebor

Z4er?i o studíum ve v%=e uveadenýah obor*ch se mohou dosteA i se evýmí rodíč:i v %ídnu od i. do Ř. čarvn?a ;W)W v odpoledraih
ho? k z,!stupci ředítam (}veM Jrasové) do uč*bny č.4

Teísfor+ni biformace ZUŠ 4sky%í4a na temíonr*n 6?s4e 228 43 Při oeobr+ím lednárw zvot'Vbe na " uč 41zéaí íeeíitele
' ředítel ' ekonorn - hospodář " ško}nJk

A%r. ,R/lna Lhotská, Pedmeka ZUš Krdupy nad !vť%mvou
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Boryňové ze Lhoty (vychází na pokračován0
Za své jmění, které pravděpo-

dobně nepřniš čestně nashromáž?
dil, si koupil od dr. Antonína
Kaítesia a jeho manželky Felicity
za 7 000 kop míseňských Levý
Hradec, Husinec, Rež a Roztoky,
kam také přesídlil, zvelebil tamější
tvrz a dožil se vysokého věku.
Roku 1569 byl zvolen stavy na
všeobecním sněmu na hradě
Pražském, konaném od 19.12.
1569 do května 1570, za kraj
ského berníka (výběrčího) posud-
ného, které se mělo týkat daně
z piva placené po dobu 4 let
v hodnotě 4 grošů českých

Berníci byli zprvu jmenováni jen
nepravidelně, protože daně nebyly
vypisovány každoročně. V slán
ském kraji úřadovali obvykle ber-
níci dva (poprvé připomínány
k roku 1481 ). Od roku 1566 krajští
berníci nebyli vůbec jmenováni
a jejich pravomoc byla převedena
na krajské hejtmany. Posudné
byla nejpravidelnější daň a proto
existovali zvláštní krajští výběrčí.
Podle sněmovního usnesení z
roku 1546 je jmenoval sám král,
roku 1564 pak Ferdinand převedl
tuto pravomoc na stavy.

V roce 1571 byl za Slánský kraj
společně s Fridrichem Míčanem
z Klinštejna a z Roztok na Kom?

hauze, Jindřichem z Lobkovic na
Peruci a Václavem Pětipeským
z Chyš a Egeberku na Blahoticích
zvolen stavy za jednoho z pomoc-
níků hejtmana při určení počtu
plátců posudného.

David se na svou dobu dožil ne-

obvykle vysokého věku (pravdě-
podobně kolem 90 let). S jeho
stářÍm je spojena zajÍmavá přÍ-
hoda. Roku 1590 postihlo kraj ve-
Iiké sucho, což mělo za následek
i velkou neúrodu. Skupinky hla?
dovějících se organizovaly, přepa?
dávaly a loupily na různýchIoupily

Řáděnípanstvích této loupeŽné
bandy šokovalo celou tehdejší
veřejnost, neboť svou organizova?
ností se vymykalo běžným mě-
řítkům loupežnictví na konci 16.
století. David se stal obětí jednoho
z nejnásilnějších aktů tohoto
druhu.

0 Davidovi bylo všeobecně
známo, že je velmi bohatý, ale
také skoupý. Svým poddaným ne-
chtěl vyplácet mzdu. V listopadu r.
1590 se sebrala jistá chasa z okolí
Prahy v místní krčmě "pod Babou"
v počtu téměř 200, která sobě
dala jméno Maíínkové, a vydala
se k Roztokám. Mezi nimi byli
i někteří Davidovi poddaní, kteří
zjistivše, že je jeho tvíz zavřená,

nechalí spustit padací most,
a vpadli dovnitř. Maskováni ku-
klami, aby 3e nikdo nepoznal,
zmocnili se čeládky a nechali ji po-
zavírat a poté se vydali za
Davidem. Když starý pán, leže
v komnatě, spatřil, co se stalo,
hodil chásce určitý obnos peněz,
kteíý se jim však nezdál dosta?
tečný, a proto vyrazili dveře
a vpadli do jeho komnaty.
Zmocnili se Davida, spoutali ho,
bili a vodili po tvrzi, aby jim ukázal,
kde má peníze a šaty, které pobral
své čeládce. Snad by ho i zabili,
kdyby jim jeden z nich nezastoupil
cestu. Když byl už David dost zří-
zen, uvolil se nechat jim klíče od
truhly, kterou povstalci uloupili
a s níi podle některých zpráv 15,
20 i30, podle jiných až 50 tisíc kop
a to i přesto, že v Roztokách
právě pobývali Davidovi synové
Jan a Václav. Přestože Davidův
úředník ihned poté učinil ozná-
mení u císařského dvora, podařilo
se.loupežníkům odtud odtáhnout
k Ujezdci nedaleko Kunratic, kde
přepadli tvrz patřící paní Johanně
z Chodova a z Vrabí. Dokázali
ještě vyloupit Jana Hyzrleho
v Cholupicích, ale úmysl přepad?
nout v noci z 1. na 2. prosince
Petrovickou tvrz byl vyzrazen,

když byl jeden lupič předchozítío
dne zatčen a plán vyzradil, takže
se asi 50 z odbojných podařilo
chytit, ostatní odtáhli na Moravu
Zpráva o tomto řádění vyvolala
paniku mezi místními zemany,
kteří se hromadně stěhovali do
Prahy, jako například Zikmund
Sluzský na Suchdole. Jistě i pod
vlivem této události vydal císař
24.11.1590 mandát, kterým se
hejtmanŮm a jiným vrchnostem
nařizovalo, aby přísně trestali
různé lotry a povaleče, které způ
sobují mnohé loupeže a vraždy.

David nedlouho poté zemřel
a údajně byl pohřben v minickém
kostele. Pří stíhání lupičů malo-
stranským a hradčanským rychtá?
řem se podařilo z boryňovského
bohatství nálezt pouze truhliČku
s 300 kopami, u jednoho z účast?
níků přepadu. Nedlouho poté byl
v Kutné Hoře zajat vůdce útoku
na roztockou tvrz, řečený Plundra.
Císařským rozkazem z 25.1 .1591
bylo uloženo Kutnohorským, aby
jej vydali Menšímu městu Praž-
skému. Jeho další osudy jsou ne-
známé, pravděpodobně skončil
na šibenici

Marek Škorvaga
(pokračování při'>tě)

Křížovka
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Pomůcka: AIT, ATT, IRI, NAPP, OTIS, TAKA.

Správné znění tajenky z květnového Zpía?
vodaje: ,,Svatý Jan z Nepomuku naíahuje k létu
íuku". Dvě volné vstupenky na něklerý z pořadů,
uváděný v KD Vltava v měsíci červnu, vyhrává
Věra Malá, Třebízského 466, Kralupy n. Vlt. Il
Výherkyni blahopřejeme (vstupenky si vyzvedněíe
v kanceláři KaSS)

Znění červnová tajenky zasílejíe na adresu re-
dakce Zpravodaje do 15. června 2000.

LIDOVÁ PRANOSTIKA
Vodorovně: A) íudíž, posíava, vodrí íok B) lenochod

ířípístý, 1. část tajenky, chem. zn. vápríku C) slepičí ciío-
slovce, loudaíi, měsío v Noraku D) pyllák, odíůda, spíáv-
ně E) angl. "moře", píažské výíobni díužshío, koíýš, angl.
"dub", zkr. Mezináíodrí íuíisíické oíganizace F) kypfiíi pů
du, uzel, boíovice G) kočovníci, maíka Mohamedova, sía
íé plaíidlo H) SPZ okí. Komámo, íodový znak, kambodž-
ské plaíidlo, údeí v boxu, čásíi hlavy l) Finsko, ciíoslovce
zvoněrí, malý ušaíec J) úbylek hmoínosíi kapalin, opak
(zasíarale), řeka v Jugoslávii K) chem. zn. kysl*u, 4. část
tajenky, chem. zn. kosloíu L) podnik v Aši, angl. "síříhaíi",
pokojová okrasná rosílina.

Svisle: 1) sudokopyíník, angl. "sáknouíi", Br?í 2) la?
ponská délková míía, 2. část tajenky, lilipínská sopka 3)
sázková oíázka, pyílácké smyčky, kancel. zkraíka, velikán
4) cizokrajná íosílina, seíře, ovocná šláva 5) zkí. svěíové
oíganizace, kfič, měto v Nigéni, SPZ okí. Plzeň - měsío
6) díop, Afíičan, ímnrí běh 7) írancký kupec, zn. pokr?
mového íuku, hydroxid kovu 8) pohádková posíava, způ-
sobiíi bolest iíal. "íř:" 9) angl. "člun", hrabsM v Anglii, žen.
jméno í 0) vozidla, ohon, puška (zasíaíale) í í ) předložka,
něm. člen uíčitý, SPZ okr. Domažlice, pobídka í 2) součásí
domu, kovaí, malva 13) ukazovací zájmeno, beduinský
plášť, sporiovní zkíaíka, odliíá 14) SPZ okí. Olomouc, 3.
část tajenky, okolo 15) kane, ííanc. komik, čepice.

Auloí: -šíí-

p

Výstava ,,Kralupští skauti"
V letošním roce si připome-

neme dvě události, které jsou
velmi významné pro skautské
hnutí v našem městě a možná

i jeho okolí.
V roce 1935, tedy před 65

Iety, byl založen první skautský
oddíl v Kralupech a v roce
1990, již před 10 lety, byla
obnovena činnost střediska
STŘELKA.

Tato výročí se stala i hlavním
tématem výstavy "Kralupští
skauti", kterou připravilo stře-
disko STŘELKA ve spolupráci
s městským muzeem. Celá vý?
stava je koncipována v první
části jako přehled té dávnější
historie činnosti kralupských
skautů a ve druhé části jako
informace o posledních deseti
letech nepřetrŽité činnosti stře-
diska od obnovení činnosti orga?
nizace Junák - svaz skautů
a skautek České republiky,
neboť středisko Střelka se

snaží být jejím platným členem.
V první Části jsme se snažili

postihnout nejen ta údobí, kdy
JUNÁK mohl-nerušeně praco-
vat, ale i údobí, kdy slovo skau
ting patřilo mezi zakázané.

Ve druhé části, kromě stře-
diska jako celku, se představí
i jednotlivé oddíly svými vlast?
ními expozicemi. A tak se ná
vštěvníci mohou podívat na
jakou činnost se musí sejít celé
středisko, co dělají jednotlivé
oddny a možná se svou činností
pochlubí i jednotlivci. Budeme
rádi, když naše výstava ná-

Na skautské stezce

vštěvníkům napoví, co můze
dobrého skautská výchova pro
občany a hlavně pro děti na-
šeho města přinést.

Výstava si v žádném případě
nechce dělat nárok na úplnost.
Stále ještě zůstávají, zejména
v té nejstarší historii, mezeny.
Proto uvítáme jakékoliv infor?
mace o činnosti oddílů i družin,
zejména z období od vzniku
prvního skautského oddílu do
prvého rozpuštění JUNÁKA v r.
1940. Historie skautského hnutí
je bohatá i v našem městě
a rozhodně stojí za důkladné
zmapovánÍ a zaznamenání.
Tato výstava by se měla stát
pívním krokem. Budeme se
velmi snažit, aby nebyla po-
sledním

Vladimír Šatava - Šaman

Z činnosti Vlčat
Školní rok se po-

' lmalu bíží ke konci
'e)y5m . .
>J(5a nase smecka se

opět chystá na prázd?
niny. Jak to vypadá,

tak tábora se opět zúčastní
všechna Vlčata. Byla by to
škoda po roce společné práce
vynechat tak lákavou část
skautské činnosti, jakou je
právě letní tábor. V průběhu
roku si opravdu nemi:ižeme stě-
žovat na spolupráci s rodiči
dětí. Podařilo se sjednotit naše
názory na naŠi Činnost a umož-
nit tak i přes stále vyšší finanční
náročnost prožít dětem jarní
prázdniny s oddnem Stopaři na
základně Luž.

Velikonoční prázdniny Vlčata
prožila na základně Puchverk.
Bylo to opravdu zajímavé kole-
dovat 200 kilometrů od do-
mova. Věřili byste, že Vlčata
vykoledovala tolik vajec, že si
je vezla domů? Každých 14 dní
se koná nějaká výprava, střídají
se výpravy do přírody, do
muzeí, na výstavy a snad nej
oblíbenější je seriál návštěv
zoologických zahrad. Další
zoo, kterou navštívíme, je Pocl
krušnohorský zoopark v Cho-
mutově. Zkrátka VlČata 4.
smečky nezahálí.

Když jsem v říjnovém vydání
psal o tom, že se naši chlapci
připravují na Závod Vlčat
o totem náčelníka, netušil jsem
jak složité je minulé vítězství
obhájit. Naši dnešní rádci již
stuhu za vítězství přivezli a bylo
na dnešních Vlčatech ukázat,
že jsou stejně dobrá. Smečka
věnovala mnoho času na ná?
cvik potřebných dovedností,
vždyť každé Vlče musí umět
zabalit a po-
slat balíček,
zatlouci hřebík B

a přišít knoflík.
Nejen manuál
nÍ zruČnost,
ale i vědo-

mosti jsou při
závodu vyza?
dovány. Je to
znalost rostlin,
zvířátek, první l
pomoci, doprav-
ních a skaut?

ských znaČek.
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Závod je běžen í"a čas, ale
jeho vliv na pořadí je opravdu
minimální. Nejvíce se hodnotí
znalosti a chování členů hlídky
na trati. Při nácviku se nám
stala nepříjemnost - při jednom
z tréninkŮ jsme zapomněli
všechny obrázky na Hosti-
bejku. Jaká byla radost celé
smečky, když se na naši výzvu
ozval pan D. Kuča a ztracené
materiály nám nezištně vrátil

4. smečka Vlčat - Tuláci mu

touto cestou ještě jednou moc
děkuje, vždyť bez těchto mate-
riálů bychom pravděpodobně
nemohli v sobotu 13.5.2000

v pražské oboře Hvězda závod
VlČat o totem náčelníka vyhrát
a postoupit do vyššího kola.
Věřím, Že nám tam hlídka ve
složení Václav Vagenknecht,
Roman Polák, Pavel Doležal,
Martin Kejmar, Jakub Klvan
a Ivan Popelka ostudu ne-
udělá. PeS
Vítězná hlídka na startu při
kontrole výstroje a výzbroje.
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NÁRODNí DNY KULTURY A SPORTU 2000

Přehled akcí pořádaných v rámci Národních dnů spoíu a kultuíy 2000 v okrese Mělník

Tělovýchovná akademíe; Nelahozeves; TJ Dynamo
Nelahozeves

Turnaj žákú a domstu v kopané; Nelahozeves; TJ
Dynamo Nelahozeves
Fotbalový turnaj mužú: Jeviněves; TJ Sokol Jeviněves
Fotbalový turnaj Mků; Nová Ves; TJ Sokol Nová Ves
Fotbalový turnaj staré gardy: Vraňany; TJ AFK Vraňany
Fotbalový turnaj Mkú; Vraňany; TJ AFK Vraňany
Atletická všestrannost ZŠ 1. - 5. ročník - okresní a ob-

Vraňany;
ZŠl.-i

Iastní kolo; Asociace školních sportovních klubů ČR
Den dětí - soutNe; Mělník - Tyršův dům, letní cvičiště: TJ
Sokol

3.6.-4.6. Turnaj ke Dní dětí v basketbale; Kralupy nad Vltavou:
Basketbalový klub Kralupy nad Vltavou
Hostibejcké schody - běh do schodú; Kralupy nad
Vltavou;-KČT Kralupy nad Vltavou

1 o.e. - 11.6. Středočeský turnaj veteránú v tenise; Libiš; TJ Sokol Libiš
24.6. Fotbalový turnaj Mků; Nebužely; TJ Sokol Nebužely
24.6. Letní soutěž regularity; Kralupy nad Vltavou; TJ Ardea

Kralupy nad Vltavou

Červen

Červen

Červen
Červen
Červen
Červen
Červen

Celostátní akce
datum akce; místo; pořadatel
10.6.-11.6. MMnícký vrkoč - folklorní festival s českou zemskou pře-

hlídkou dětských folklomích soubori:í; Mělník; Folklorní sou-
bor Jarošovci, Dětský folklorríí soubor Jarošáček
Cílová plavba; Kralupy nad Vltavou; Ardea Kralupy nad
Vltavou
Místrovství ČR - Turistický závod; Kralupy nad Vltavou;
KČT Kralupy nad Vltavou

23.6.-25.6. Mistrovství světa juníorů v hokejbalu; Kralupy nad
Vltavou; Ardea Kralupy nad Vltavou

Akce v rámcí okresu a regionu
červen Turnaj v odbíjené; Hostín; TJ Hostín
červen Fotbalový turnaj mužú; Zálezlice; TJ Sokol Zálezlice
červen Fotbalový turnaj žákovských družstev; Jeviněves;

TJ Sokol Jeviněves
Turnaj Mkú v kopané: Chvatěn.iby; TJ Chvatěruby
Turnaj dorostu v kopané; Chvatěruby; TJ Chvatěruby

17.6.

23.6.-25.6.

1.6.

7.6.

Červen
Červen

l
l

l
l

ij

l
l

l

Il

Il
l

Il

iii

l
l

ij

ií



q

* =ě'-"""',t!Informace z turistické akceIDnv"o'ř'á;ova-Nelah;zeves a stavba stanuDVóřakOVa tveianozeve» a ot«- -. -----V pondělí 1. května 2000 uspořádal Klub českých turistí:í a' ? a a ---írí.a. .i,,iú*a Kralunv nad Vltavou 4. roč-V pondělí 1. xvetna zuuu uo,,.i,,,.. .-.?? ?Asocíace Turistických oddílú mládeže Kralupy nad Vltavou 4. roč?- " a -"-- ----řáe*í akt'A hVla SOufěŽ WASOCíaCe 'TuristícQcn ouuííu ííííau,,, . ..-. r,ník akce Dvořákova Neíahozeves, součástÍ akce byla soutěŽ ve 24. Geívita &llll - '411811"-

Je tu měsíc červen - měsíc, ve kterém vrct'íoIí pVipravy na nei?" a a "'-"--- -- Vvalíínar)h nad Vlťavoustaxvabětrasstaynou, 5' 8' l4a a' W5"-"'lo"-e-""r;u "h:larz5esloli ld8io71oúmc .asolonhkleúdkk'e; výJzenaÍumnměěj.šSxíca:ecž"z'l'hl.:kdlií';,k,a,",tŤul'lrr;IQttiaklc';k'e;mKzraalvu0pde5:,hktneared pVr'otab'yeohunV-C:aip'0aCshyOoddu5na8tu1r4iSt;2k;1'Zá&"ok'J'laedtnnrě,ňuv:yb':ar:že'QIIiadd'ipke!OmDJre-pkOVahpleedn(kuold- W,I:ntraomVsntěVlí:éeaSk,ekC::QepQu,bzn'e0,lln.lSkKydvltuu,15"oLt':Ic'yké-m-z---a?v-0,-dělktereaprobe,n,VCnipOCtlOdunalunSnCKďzeihícíuíí-,.-.--..?, 'iturní památky, slevu do zíatnictví Danda a sladké překvapen( od? --=-i -xi,i,,-iriíi ,:ii rU.Ťi mohlv wzkoušet při-turnípamátky,slevudoziatnictvíDandaaslaoí<epreíiví:ípaííív, ....-.-?Algidy. V prostoru turistické základny si děti mohly vyzkoušet při- o víkendu 23. - 25.6.2000.=- =,i.,i hluah/ í".i si zaiezdit na kanoích po Samotný závod se uskutečrí 24. června 2000, akci podporuje= " o- ------,.o, roríí?r,álním soonzorem je Česká rafínérská,;IgÍd'ý. V prostoru turistické záklaany sl Lltjtí íííví-y .y.-..--- ? ? ,pravenéhryasoutěže,opécibuřtyčisizajezditnakanoíchpo Samotnýzávodseusxu'íet;íííc-r.,,,,.....??,, .celá řada sponzorů. Generálním sponzorem je Ces.ká rafínérská,a a - --í- - - --a--h hmrít Půd00rLl máme i Od MěU Kralupy naCCelá řada SpOnZOrLJ. Lieneraíí Ill II oysí- --,. .. . . ,?výrobce pohonných hmot. Podporu máme i od MěÚ Kralupy nadVltavě.

Th ='E""é:Ě'..',.-:és:=,s,.=:===-p:,;í:ZElaVO«3 prOběhne V prosíoíu pvv?v-- -s í- ---. ? ? ,soparcích. Věříme, že kralupská veřejnost nám vyjde vstříc tím,- a o-o--íI-a- .,,a,hZ»h yáyúdu (neničení Wbavení a značensoparcích. Věříme, ze xraiupbha vv,,,,.... .. eaže umožnÍ hladký pnlběh závodu (neničení vybavení a značerí;ratČ'respektov'ání pořadatelí:í,...)31tl,...).Ing. Zdeněk Vejrosta, ředitel MC'R TZ

Z činnosti Turistických oddflů mládeže
turistický závod
24. Června 2000
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Hostibejcké schodyI
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?@?že st=ya

lení Ve StaVbě a SlOZenl xiabivhci - ,=. .- . . .předloňský rekord (68 sekund), přesto rychlost některých byla ob-' a o aa--: ízhimlarl5mí si vedla nejlépe dvojice MichaprlÍyeidihlooňdsnkáý. reMkeozrdi (nb:mselaKdušímu»i' pSiJ :;d'la'-fn:ej'Íé,pŘe,,dv.o@jilce,rpMnizcůhvaáldivuhodná. Mezi ne)miaasiiiii 51 vv,,, ..-,.?, ?Blecha a Jan Vejrosta, v kategori'i 1 'l - 141et Markéta Lorenzová' a--"-: --í- l íírip ('.inerová a VladimírBlecha a Jan Vejrosta, v +t.aíeguiii i , . . .-.,?a Zuzana Jílková a mezi staršími pak Lucie Ciperová a Vladimír
egl.
KČT a ATOM připravují pro

Sii

kra'luup;o"u'veÍern'ost a ze-;éna-děti možnost aktivníhoIvyuzŮ volného času, nejbliž?mÍm"'akcemi je v nedělí 4.H::'ivna=Dmt'ský den ve spolu-
;á:Ji'-s KaSS Vltava a veystředu-7.-června Běh do
Ho;Ůbejckých schodí.í.

Zdeněk Vejrosta
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Na kontrole "azimutové
úseky".
určováníznaček. Ý
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Prvm závod Českého po-
háru-L Kladno 13.5.2000' "V;tup -do hlavní sezóny tíxis-tických'závodů se nám -vydařil::Qé'Ťea Jna-závodech 1 3. květ-;'a'na Kladně jsme dokázali vy-
Í:oÍovat řadu postupŮ na:mÍlstrovský- závod u nás v
Kralupech nad Vltavou.a-'Z'ffi'teplého počasf jsme natratrdokázali z'úročit přípravu z:':icviků-a- tréninkí:í - a získaliÍsme"I"l medailových um(stění.
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?Tipy-na Mní turistjckou dovolenou
V minulém Zpravodaji jsme

slíbilÍ Ů'ěÍ;;ačování tipů na dovo-le'nou'. Př'Ínášíme tedy další.
Slovenský rái

Tato-ro'manÍická a nádherná
kraiÍna'ňstě každého nadchne'a-r:Á3 'se sem bude vracet.
Ceasty vedou tíesňavami, poiebííycích-, nad řekou, okolo vo?
dopádů...

Jako ídeálrí východisko slou?ží"kemp 'J"'odlesok" nedaleko'Hrabušrc. Vycházíte z iednoho:';fsta ;-vracíte Se opět zpátky.
ňemusíte nikdy pospíchat na
;ějaÍě .autobus či vlak.

7.6.2000
Sraz pod schody na Hostibejk

a pak jiz vzMru
16.00 - -17.30 hodin

?Našimedailísté z 1 . závodu Českého poháru:
" " »--sí,:vr,«sra>k/líchalNaSí meaaiiiSťe z i . t.a- - - - -- -. - ,nejmladší žáci: 2. Jan Vejrosta + Míchal BlechamiariA( žákvně: 3. Radka Jílková + Lenka Vejrostovámladš( žákyně: 3. Raaxa JI?KOVa "r w'g- --- - .2. Jiří Kruž(k + Jan Blechamladší žáci' 2. Jlrl 2rut«* -r vúi - ,..... .-1 . Jana Rádová + Barbora Vaňákovástarší žákyně: 1. Jana hauuvi:i -i- igg,,,.. --..-?2. Markéta Lorenzová + Petra Gottliebová«. IVlalrlglu ----.. -1 . Jakub Fúsek + Zdeněk Doutnáč

- a '- - V-r?vs6y
staršÍ Žáci: 1 . JaKuU T!J>ars - ffi%+i .-.?3. Pavel Strapczyk + Jan KašparŮ2a. 'M'íchal Opočenský + Tomáš Fúsek

2. Květa Zrzavá
3'. ÍÍenka Jindřichová

muŽi: 2. Tomáš FúsekHodnocerí oddílú: 1 . místo KČT Kralupy nad Vltavou- " - -ar-w s íí va*antsr;aí rlorost a dOS(Hodnocerí oddílú: 1. misío rívi I%lGlíí.íHy ..-? ?(v žákovských kategoriích 1 ., v kategorií dorost a dospělí 2. místo)

mladší dorostencí'
ženy:

Doprava je možná rychlíkemdo-Popradu, pak přestoupit nao;ob-n'Í'-víaka do'Vydrníku aod;dapo-červené TZ cca 1 ho-';'mu" do -kempu. Eventuálně
;Wtobusem z 'Popradu do za-;távky-Betlanovce rozc. a pakc;aM0-mÍnut pěšky. Autobus
jezd( velice sporadicky.

' a" - a'a-Á-ŤeslI"Pokud je toamožné, je lepší do-pravaaautem. Z Kralup trvá cesta
- ' = "- ="'a -Ákíírííí cpccaa8 ;odin. Na větší nákupy se';;latíazajet do Popradu. Dalšímožnost je v Hrabušicích či v'kem;u-a 'před kempem. Ovšem

výběr a ceny vás možná pře-
kvapÍ dost nemile.-(pákračování na str. 17)
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Tipy na letní turistickou dovolenou (dokončení)
Návrhy tras:
1) kemp (Z) - Suchá Belá (Ž) - Glacká(Z)

Kláštorisko (Z) - hrdloCesta

Hornádu (M) - kemp
la (Ž) ?2) kemp (Z) - Pflí(Z)

cesta (č) - kemp
3) kemp (M) - hrdlo Hornádu - Prielom

Hornádu (Z) - Kláštoriská dolina
Kláštorisko (M) - Kyser (+ náhradrí
okruh po žluté TZ) - Suchá Belá vrchol
(č) - kemp

4) kemp (Z) - Kláštorisko (Ž) - Kysel' ústí
(Z) - Tomášovská Belá (Ž) - Sokolí do-
lina vč. Závojového vodopádu - Suchá
Belá vrchol - po silničce do kempukemp (Z) - Píla - Sokol (Ž) -'Velký
Sokol (M) - Suchá Belá vrchol (Č)
kemp

6) kemp (M) - Prielom Hornádu -
Letanovský mlýn (Ž) - Tomášovský vý-
hlaad (Z) - rozc. Pod Tomášovským vý?
hl'adom (M) - Kláštorisko - kemp

7) kemp (Z) - Kláštorisko (M) - Kyiyser (Z)
.a (Ž) -- Velaký Kysela - Velká Pol'ani

Suchá Belá vrchol - kemp
8) návštěva Dobšínské I'adové jeskyně

Pokud jste autem, doporučuji absolvo-
vat tuto cestu vozem. Nádhemá jes?
kyně, pouze spojení velmi špatné.
Pěšky: kemp (Z) - Pna - Sokol - Krivian
- Stratenská dolina - jeskyně. Zpět buď
po stejné cestě anebo busem přes
Poprad.

Doporučená mapa č. 124 1:50 000 Slo-
venský ráj z edjce Slovenské kartografie.

Piecky - Glacká

5)

Vrátná doling

Jako druhý návrh je tu možnost návštěvy
Vrátné doliny v Malé Fatře. K dispozici je,
bohužel, jenom kemp v Nižných Kamen-

cích. Ve Vrátné dolině je pak k dispozici
řada chat, penzionků či privátů.

Dopravaaje možná rychlíkem do Žiliny a
pak autobusem. Anebo opět varianta
autem. Cesta vychází na necelých 7 hodin.
Kvůli nákupi:im (v Terchové či Belé) je lepší
vlastní vůz.
Návrh tras vč. km a převýšení:
1) Štefanová - Vrátná-chata p. Sokolím

- Tiesňavy - Kamence 14,5 km 408 m2) Štefanová - Medziholie - Stoh
Poludňový Grúň - Chleb - Snilovské
sedlo 16km ll67m

3) Biely potok - Dolné Diery - Podžiar -
Nové Oiery - Podžiar- Medzirozsutce -
Medziholie - Štefanová - Terchová
18 km převýšení téměř minimální

4) Snilovské sedlo - Kriváně - Suchý vrch
- Starý hrad - Vaín 22,5 km 43i m

5) Biely potok - Malý Rozsutec - VelkýRozasutec - Medziholie - Štefanová
20km ll78m

6) Terchová - Boboty - Podžiar - Štela?
nová - Grúň 14 km 863 m

Výstupové cesty Ize even. ušetřit využitím
Ianovek.

Doporučená mapa č. 110 1:50 000
Malá Fatra - Vrátná z edice Slovenské
kartografie.

A jako posledrí navrhujeme netradiční
putování autem spojené s výlety a pozná-
váním zajímavostí a přírodních krás. Je za?
měřeno spíše na méně známá rrísta, proto
jsou vynechány např. Tatry.

Samozřejmě existuje i řada jiných moz-
ností, ale věříme, že vás naše nabídka
alespoň trochu zaujala.
Pá odpoledne odjezd na Vranovskou pře-

Ivadu, nocleh tamtéž
So výlet v Podyjí, nocleh u přehrady
Ne výlet v Podyjí, nocleh u přehrady

přejezd k vodní nádrži Teplý vrch příp.
Kurinec (u Rimavské Soboty)

Út prohlídka jeskyní - Donprohlídka jeskyní - Domica
Gombasecká, nocleh viz. výše
výlet - Plešivecká planina, nocleh viz.
výše

Čt výletvýlet na Muráňskou planinu, nocleh
viz. výše

Pá přejezd na Zempl(nskou Šíravu, noc-
Ieh na Zemplíně

So volno či výlet do pohoří Vihorlat, noc-
;mplíně
lo Červei

leh na Zei

Ne přejezd do Červeného klášto.ra, cestouproahlídka měst, nocleh v Cerveném
kláštoru

Pieniny, splutí Dunajce, nocleh v Čer-
veném kláŠtoru

Út přejezd do Súl'ovských skal, nocleh u
Povážské Bystrice
Súl'ovské skály, nocleh u Povážské
Bystrice

Čt pÍejezd do Lednici, prohlídka, nocleh v
kempu Apollo

Pá Pálavské vrchy, nocleh v kempu
? Apollo
So odjezd domů

Ubytování je možné v kempech, penzio-
nech či privátech. Záleží na každém, co si
vybere a jaký druh ubytování mu vyhovuje.

Po

+

St

Po

St

Upozornění. Od 1.1 .2000 %e potřeba mít
na Slovensko pojištění léčebných výloh,
neboť skončila dohoda o bezplatném ošet?
Ferír u lékaře. Prostě Slovensko je cizina
jako každá jiná země.

Za KčT Kralupy nad Vltavou
Aleš Stárek

JUDO
Judisté na oslavě neratovických

"narozenÍn"

V sobotu 13. května uspořádal oddíl
juda Neratovice turnaj k desetiletému
výročí svého oddílu. Turnaj byl pro ka?
tegorii mlád'at a mladšího a staršího
žactva. Pogratulovat neratovickým k
"narozeninám" a zároveň změřit síly
přijelo 285 závodníků z 24 oddílů

Z kralupského oddílu juda se zúčast?
nilo 13 závodníků a závodnic, deset z
nich vybojovalo medailová umístění. Ze
zlaté medaile se mohli těšit: starší žák
Vladimír Kordík v hmotnostní kategorii
+73 kg, starší žákyně Lucie Chytrá v
kategorii do 40 kg, mladší žákyně Jana
Pospíšilová do 32 kg a mláďata Jakub
Dušek do 22,5 kg a Miroslav Kordík do
52 kg. Druhá místa získali: mláďata Jan
Kodera do 37 kg, Štěpán Hajn do 24 kg
a Tomáš Mácsodi do 40 kg. Na třetímmístě se umístili v kategorii-mláďat Šlé?

pán Servátka do 30 kg a David Hájek
do 28 kg. Pavla Pospíšilová byla čtvrtá
mezi mladšími žákyněmi do 32 kg a
Michal Servátka se umístil na pátém
místě mezi mláďaty do 25 kg.
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Dne 20. května proběhl v tělocvíčně na sídlišti
Cukrovar tumaj judo, kterého se zúčastnilo
116 dětí z oelé republiky. Na snímku Lucie
Chytrá, vítězka v kategorii starších žákyň.
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Výbor MO ČRS Kralupy-nad Vltavou
pořádá v sobotu 3.6.2000 tradiční
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D*tsk* rybóřsk* zóvody
no rybniku v Koxomině

Propozíce závodu:
1 . Chytat mohou mladí rybáři i nerybáři,

kluci i děvČata
Závodí se ve dvou kategoriích:
do 12 let
od 12 do 151et.

3. Chytají a měří se všechny ryby
systémem 1 cm = 1 bod.

4. Zápis k závodům: 6.00 - 7.00 hodin.
Vlastní závody: 7.00 - 12.00 hodin.

5. Ihned po závodech předání cen
úspěšným závodníkům.

6. Občerstvení zajištěno a pro mladé
závodníky je zdarma.
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