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Cena 5, - Kč
w?Starosti starosty:

Cbtějí se radní ,,zapsat na věky" do děiŘn města?
V nedMi 3.6.2001 ve
14.00 hodin pořádá
KaSS na své zahradě
Pes»«rá zábavné odpo-
ledne pm dětj. Součástí
odp«?ne bude vy-
sk»upen/ profesionál-
n4ho kouzelníka Grina
a j«»ho týmu, divadelní
?avení souboru
Ro»r»ička - Potrestaná

pfinCeZna a
dalš( pořady,
diskotéka
a soutěže.

a Připraveno
je občerst-
vení pro děti

iirodiče.

l

fin. prostředků z městského
rozpoČtu.

Životní prostredí ve městě
(mimo zmiňovaných celostát-
ních problémů s automobilovou
dopravou) se spojeným úsilím
kralupských samospráv a míst-
ních podniků podařilo znatelně
a prokazatelně zlepšit. Na no-
vou zeleň, dětská a sportovní
hřiště, cyklistické stezky, kul-
turnÍ zařÍzenÍ, bytové domy a
mnoho dalších realit mohou být
občané našeho města právem
hrdi. Do dějin města jste se
mohl (a ještě můžete) také ,,za-
psat". Stačí vystoupit z anony-
mity a při komunálních volbách
se nahlásit ,,ke střídání".

,,Ptákovinu': nebo-li městskou
vlajku (s celkovou investi«j řá-
dově několika tisíc korun) si sou-
časní radní nevymysleli z dlouhé
chvíle a pro ,,věčnou slávu".
Např. já osobně jsem ve funkci
starosty již jedenáctým rokem a
osobně jsem se setkal s mnoha
dotazy, proč nemá město mimo
svého znaku i městský prapor.
Různé organizace, spolky, školy
(i nakonec město samotné -
r... 2002-100 let města7 pro svou
činnost a slavnostn( události
symbol města občas potřebují a
použijí. Myslím, že se nemiýíme
za své město nikde stydět.

A na závěr k návrhům měst-
ského praporu: Možné návrhy
odborníků (,,děs a hrůza") vy-
cházejí z pravídel heraldiky, ale
to všechno by Vám mohlo být
podrobně vysvětleno, pokud ,,se
proberete" a hrdě vystoupíte z
anonymity. Pro Vaši informaci
ieště uvádím, že k jednotlivým
návrhům podoby městského
praporu se formou anketních
lístků vyjádřilo celkem 436 ob-
čanů našeho města. Po schvá-
Iení zastupítelstvem města bude
vybraný návrh praporu zaslán
Podvýboru pro heraldiku a ve-
xilologii Parlamentu ČR k po-
souzení. Po kladném posouzení
návrh předají předsedovi Posla-
necké sněmovny k udělení pra-
poru městu.

Mgr. Pavel Rynt,
starosta města

Tento můj článek je reakcí na
dopis Václava Jankovce (po?
depsaný není v evidenci kral.
občanů - takže anonym?).

Úvodem doslova cituji dopis
ze dne 23.4. 2001.
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Vážení radní,
beru Váš návrh na městskou

vlajku jako aprílový žert.
Myslím, že když stále brečíte,
jak máte málo peněz je dost
velký přepych s nimi takto plýt-
vat na takové ,,ptákoviny': jako
je vlajka. Nevím čeho tím
chcete dosáhnout, ale hrdost
občanů na město takto těžko
získáte. Ono totiž není na co být
hrdý. A jestli nevíte co s penězi,
stačilo by se projít po městě a
inspirace by bylo dost a dost.
Jenom komunikace jsou v ka-
tastrofálním stavu.

Asi se chcete na věky zapsat
do dějin města. Bylo by na
čase, aby jste se probrali a vrá-
tili na zem, v opačném případě
by to chtělo nahlásit střídání.

Václav Jankovec
P.S. Vaše návrhy to je děs a
hrůza
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SKI SPOR'T
v Lobči

RozšítuJe nabídku
X o ptodej kol
N půjčovnu horských kol
X serv}s kol

Kontakt:
p. Palas
Ježkova l 152
Kralupy nad Vltavou
Telefon: 0205/721 100
Mobil: Oó07/756 770
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Hotel Sport ""
Na Cukrovaru 1086
278 0l Kralupy nad Vlt.
tel.: 0205/726 043
fax.: 0205/726 543
e-mail:

hsportkpy@hsportkpy.cz

0 ča'n se radí radní
HOTEI 8»RŤ,'lÍRMl#V sl
č2'
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Z jednárí rady města 18.4.
- RM souhlasila s poskytnutím

finančního příspěvku ve výši
4.500 Kč na rok 2001 na pro-
tidrogovou prevenci Základní
školy Gen. Klapálka

- RM odsouhlasila poskytnutí
finančního příspěvku na rok
2001 ve výši 15.000 Kč na
výdaje spojené s oslavou 40.
výrocí založení Střednítío od-
borného učiliště chemického

- RM odsouhlasila pronájem
nebytových prostor Č. 304 a
305 v OD Máj Ýirmě KE-
RAMO PENTA s.r.o.

- RM souhlasila s výzvou
města Kralupy nad Vltavou
více záJemcům o veřejnou
zakázku k podání nabídky na
akci ,,Oprava závad elektro-
instalace v NsP v Kralupech
nad Vltavou".

- RM odsouhlasila finanční
krytí opravy přístroje video-
gastroskopu GIF-100 0lym-
pus v NsP Kralupy nad
Vltavou z rozpoČtu města.

- RM doporučila předložit ZM
návrh na zvýšení poplatků zapobyt dětí v MŠ, akjeré hradí
rodiče, na 137 Kč za 1 dítě

měSÍČně.
- RM doporučíla ZM schválit

výběr dodavatele pro akci
,,Požadavky na dodávku
nového biochemického ana-
lyzátoru" pro nemocnici v
Kralupech nad Vltavou.
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ÚVtQY, DŮJČKY
Ing. Dagmar Suttnerová

Waltrova 41
318 14 Plzeři

tel. 0608/262 909

a
íl Vážený anonyme, předpo-

kládám, že jste kralupský ob-
čan, že znáte problematiku
města a ze sledujete proměny
města posledních deseti let.
Mohu Vám nechat ,,do pětníku"
spočítat, kolik stamílíónů inve-
stovalo město od r. 1990 do
Vámi zmiňovaných ,,katastro
fálních" komunikací. Nebýt na?
příklad nové lávky přes Vltavu
(cca 25 mil. Kč), tak by se do-
dnes cyklisté proplétali mezi
nákl.auty a maminky s dětmi
společně ,,inhalovaly" výfukové
plyny. Vzn:istající poČet aut a
pt'ůjezdy těžké nákladní do-
pravy obytnými zónamí nemůže
současná samospráva ovlivnit.
Toto se zároveň týká i stavu a
potřebných oprav větŠiny prŮ-
jezdních komunikací ve městě,
které jsou v majetku a ve
správě státu. Do oprav a re-
konstrukcí místních komunikací
je (a doufám, že nadále bude)
dáváno každoročně maximum

Hotel Sport *** Hotel Stadion ***
Kralupy nad Vlt.

Z jednání rady města 9. 5.
- RM odsouhlasíla přidělerí

bytu v půdní vestavbě na ZŠ
Komenského p. Bohumilu
Sekaninovi z veřejného záj-mu (učítel ZŠ Komenskéh:o
náměstQ. RM souhlasila s při-
dělením bytu v půdní ve-stavbě na -ZŠ Komenského
náměstí pí Mgr. Lence Mi?
chálkové, z veřejného zájmu(učitelka ZŠ Revoluční uÍ.).
RM schválila výše fínančních
příspěvků z rozpočtu města
pro sportovní organizace a
oddfly, které pracují s dětmi
a mládeží a doporučila ZM
schválit výše finančních přís-
pěvků z rozpočtu města.Tyto
př(spěvky budou poskytnuty
ve dvou stejně velkých splát-
kách - polovína po schválení
a druhá polovina v záff t.r.

pokračovánÍ na str. s?

í
awNabízí dlouhodobý pronájem pokojů čtyřlůžkových,

třflůžkových, dvoulůžkových.
Dále nabÍzíme byty 2+k.k.

Pokoje a byty jsou vybaveny kuchyňkou,
WC a sprchovým koutem. LENKA SLABA

autorský šperk,
zlařnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlafa
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Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovíce, V sadech 503
tel.: 0905 79 10 44, 0793 9Q0 479

prí3em a výde3 zakázek - úterý a čtvítek - 15.30 - 1 s.oo hod.
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flSPEKT"rírví s.r.o.
účhrní A oúovA xúuchrAá

Poskytujeme svým klientům následujfcf služby :
- vedení jednoduchého, podvojného a mzdového
- zpracovárú všech typů daňových přiznání
- zpracování přehledů pro soeiální a zdravotní pojištění
- rekonstrukce a revize účetnictví
- likvidace a konkursy obchodních společností
Máte-li zájem o nase služby, můžete nás kontaktovat v našf kanceláři na ad-rese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / 721 436 nebo 0603/466 249. Taktéž nás n'ůžete kontííktovat prostřednictvím e-mailu
aspekt@aspekthm.cz nebo pres stránku www.aspekthm.cz.

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. Martin šúPÁN
DANOVÝ PORADCE

l 'i&AAR Fradffišok g '
 P-Súryšsi

Elektmslsúby - ptá speciálními meahanizmy
Výstavba, údržba a opravy voteJneho osvětlení""Oh"aV"nkOVeh"'oš0 ,iElektromontáŽnÍ práce
- eleklíoínslalace razvOdu venkaVnlCh l vnítříík.h
Zemní a výkopové práce
- nakladaróam uNč 060

, Pronájem velkoobJemových kontejnerů
- pro odvoz slavebnl auíí, zemiriy a iíného odpadu (1 0m3)l .-81užby vysokozdvíznou plošínou do 27m' - bezpečné a rychka číšlění a nábary okapů, opravy sÝtech. komlríí, faaád a pod., - kátanl a píořezáváril 81romu, ZVlárarh nebezp0čnýCh a vzmsílýCh í na nepFl8kupfiýCh mlSk@Ch.Telefon,«ax. Telefon:' záznamník: W»WÁMTňTMT«G W&n€Ť] 0603-45782002@5-22(i53 W%%WMfflaW%M%Wěmk fflaM* 0603-508389l

 e ill «í!j[-í"'lll, Il . im t I» a 'i * . " " " . )' ..//
Prodej

lednic, mrazáků, sporákú, mikrovlnných trub,
vestaveb, digestoří, praček, televizí, hifi věží,

videa, vysavačů, kuchyňských spotřebičú
možnost nákupu na splátky:i bezakontace jiLo'A' firemnípůjčkybeznavýšení AKoa-'!,e"ene"' Cetelem,Aura,HomeCredit, Č.,yzbeGavt:ZkAdsl@'-,,kvKc','', OK, Multiservis

i Aktivacrode4 zřizování

IDThova 1 1llli Rento 1. patro nad Penny Marketeml 73, Kralupy nad Vltavou, Tel. 0205/721 643' www.telora.cz email: telora@iol.cz
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Informace

Pro rodiče dětí, navštěvující
mateřské školy

Zastupitelstvo města schvá-
Iilo na veřejném zasedání
dne 23.5.2001, že příspěvek
rodičů na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů MŠ
bude od 1.9.2001 činit 137
Kč měsíčně (namísto stávají?
cích 100,- kč).
Odbor sltížeb, škols'híí, kultury

Městský úřad Kralupy n. Vlt.

Pro pronajímatele bytů
Rada města schválila koefi-

cient rŮstu nájemného Ki (dle

§ 5a vyh. MF ČR v platném
zněnQ pro území Kralupy nad
Vltavou a období od 1. čer-
vence 2001 do 31. prosince
2001 ve výši 1 ,04.

Pro cestující ČD, ČSAD
MHD

V neděli 10.6.2001 dochází
ke každoroční celostátní změ-
ně jízdních řádů veřejné hro-
madné dopravy. Sledujte
proto informace na zastáv-
kách
Odbor sltúeb, školství, kultury

Městský úřad Kralupy n. Vlt.

a

Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt.
Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádraží, ulice Žižkova,
tel. č. 25197, od 7.30 do 12.00 hod., od 12.00 do 18.00 hod.
zvonitl Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 727375, 25184,
Lékárna PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy
781110.
3.6.LékárnaLobeček 8.00-12.0013.00-18.00hodin

10.6. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
17.6.LékárnaUnádraží 8.00-12.0013.00-18.00hodin
24.6. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
1.7. LékárnaVeltrusy 8.00-12.0013.00-18.00hodin
5.7. LékárnaLobeček 8.00-12.0013.00-18.00hodin
6.7. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
8.7. LékárnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.00hodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Páteční žiírnální služby praktických lékařů
Dosažitelnost praktického lékaře (žurnální služby) během páteč-
ních odpoledních ordinací od 13.00 do 17.00 hod.

DATUM

1.6.

8.6

15.6

22. 6.

LÉKAŘ
MUDr. BartoŠová

MUDr. Hájková
MUDr. Herber

MUDr. Hettychová

ORDINACE

PTZ Nelahozeves

Veltrusy
Nerudova 686
Vrchlického ul.

TELEFON
703158
781156
721771
726160

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

?
stanovíště 9 - Lidové nám.

14.00 - 14.50 hodin

stanovíště 10 - Mlýnská ul.
15.00 - 15.50 hodin

Pátek:
stanovíště 11- Míníce - poMrní
zbroj. 14.00-14.50 hodin
stanovíště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

g!o?.
stanovíště 1- Lobeček - tenísové
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00 - 15.50 hodin

?
stanoviště 3 - Lobeček - před ZŠ
TřebÍzského 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 4 - Zátiší (Fibíchova)

15.00 - 15.50 hodin

stanovíště 6 - Hostíbejk
16.00-16.50 hod.

Červen
l.týden(4.-8.6.) bioodpad
3. týden (18.-22.6.) stav. suť

Středa:

ónovíště 7 - u gymnázía
14.00 - 14.50 hodin

stanoviště 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hodin

Červenec
1. týden (9.-13.7.) bioodpad
3. týden (23.-27.7.) rozměrný

odpad z domácností

4

Městský prapor
Do ankety, která byla zve-

řejněna ve dnech 2. - 23. 4.,
se zapojilo na šesti hlasova?
cích místech, 436 občanů
města.

Návrh Odevzdáno
číslo 1 94 hlasy
číslo 2 57 hlasů
číslo 3 218 hlasů
číslo 4 67 hlasů
Zastupitelstvo města na

svém zasedání dne 23.5.2001

k výsledkům ankety přihlédne
a zvolí jediný návrh praporu
města, který bude poté před-
Iožen podvýboru pro heraldiku

Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR ke scíhválení.
Děkujeme všem za hlasování.

Jan Racek

Pozn. redakce: Na veřejném
zasedání 23.5. MZ byl vybrán
návrh Č. 3.

Městská policie hlásí
Dne 24.4.2001 ve 22.57 ho-

din zaznamenala operátorka
kamerového systému na Seifer-
tově náměstí před KaSS Vltava
mladíka, který kope do reklam-
ních tabulí a strhává plakáty.
Hlídka MP na mÍstě zjistila, Že
mladík je opilý, ztotožnila jej a
převezla do místa trvalého byd-
Iiště, kde byl předán rodičům. Ti
přislíbili uhradit vzniklou škodu.
Případ řešen jako přestupek.

Dne 5.5.2001 v O.30 hodin při
preventivní kontrole na Seifer-
tově náměstí zaznamenala
hlídka MP osobu, která vykopla
skleněnou výplň tabule KaSS
Vltava. Podezřelý muž byl za-
držen a jeho přestupek byl vy
řešen blokově. Muž dále
souhlasil s úhradou škody.

Dne 8.5.2001 ve 12.35 hodin

vyjela hlídka MP na žádost ob-
čanů na sídliště Hůrka, kde ob-
čané nabízeli ve vchodech
panelových domů k prodeji po-
chybné zboží. Hlídka MP pro-

vedla kontrolu totožnosti osob a

zjistila, že jsou slovenské ná-
rodnosti a do Čech přijeli za vý-
dělkem. Osoby byli vykázány
ze sídliště, což okarrížitě uČinili
a následně odjeli z města.

Na žádost stálé služby RZS
vyjela hlídka MP dne 9.5.2001
ve 20.45 hodin na lávku, na
straně sídliště Cukrovar, kde
došlo ke kolizi dvou cyklistů.
Oba cyklisté byli drobně zra?
něni. Jeden z nich byl odvezen
RZS k dalšímu opetření. Případ
řešila hlídka P ČR. Hlídka 'MP
převzala jeho kolo, uložila ho na
služebně MP a poté předala
majiteli.

Dne 13.5.2001 ve 20.10 ho-
din zaznamenala operátorka
kamerového systému v ulici
Husova muže, který fyzicky na?
padal muže a ženu. Hlídka MP
byla t.Č. v MikovicÍch, proto o?
rátorka přivolala hlídku P

ip0-
ČR

Kralupy nad Vlt., která si věc
převzala k dalšímu opatření.
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Práce strážníků spočívá i v řešení dostatečné vzdálenosti od

přechodu pro chodce. Tento přestupek Ize podle Zákona o
obecní policii řešit i blokovou pokutou až do výše 1.000, - Kč.

rn

Vyjádření ke článku ,,Kde bydlírn"
Vyjádření odboru organizač7

ního- a vnitřních věcí NMÚ
Kralupy n.Vlt.:

Dle místního šetření dne 25. 4.

2001 na místě samém bylo zjiš-
těno, že p. Luboš Jeřábek má
opravdu na svém domě čp. 886
osazenou ceduli s názvem ulice
Kmochova. Tato cedule byla
chybně osazena dřívějším národ-
ním výborem cca před 30 lety,
coz dosvědčuje i sama cedule,
která je zastaralá (lemovaná mod-
rým pruhem). V tomto směru bude
zjednána náprava a to tím, že
proběhne výměna cedule s ná?
zvem ulice (bude osazena cedule
s názvem V Olších).

V posledním odstavci článku p.
Jeřábka je uvedeno, že při ne-
dávném sčítání lidí, domů a bytů
ve sčítacích arších, které byly vy-
věšeny na úředních deskách před
městským úřadem, nebylo číslo
popisné 886 uvedeno ani v
Kmochově, ani v Mánesově, ani V
0lších a Zborovská ulice tam uve-
dena nebyla vůbec.

Na toto můžeme reagovat jen
tím, že p. Jeřábek nemá pravdu.
Číslo popisné 886 bylo uvedeno v
,,Přehledu sčítacích obvodů" v ulici
V Olších a ulice Zborovská se
nám také ze seznamu nevytratila,
ale byla řádně uvedena s čísly po-
pisnými 846, 856 a 862 (sčítací
ObVOd č. 201 ).

Občané města Kralup se mo-
hou přesvědčit o pravdivosti na-
šeho tvrzení ve Zpravodaji z
března 20Cll na straně 6, kde
tento ,,Přehled sčítacích obvodů"
byl také zveřejněn.

Vyjádření evidence obyvatel
MěÚ Kralupy n.Vlt.:

V seznamu identifikačních čísel
názvu ulic a čísel popisných je ve-
deno čp. 886 již asi 20 let také v
ulici V Olších. Dále sděluji, že bylo
provedeno šetření na OkÚ Mělnfl<,
oddělení evidence obyvatel u paní
Dymáčkové, která potvrdila, že v
okr.ev. obyvatel mají čp. 886 také
vedeno v ulici V Olších a žádnou

předešlou změnu nemají v se-
znamu ulic k Čp. 886 vedenu.

Vyjádření odboru výstavby a
územního plánování MěÚ
Kralupy n.Vlt.:

Z archiválií odboru výstavby,
které ovšem neobsahují podklady
pro rozhodování o názvech ulic a
jejich změnách, bylo zjištěno ná?
sledující:

- Stavba rodinného domu č.p.
886 byla povolena v roce 1937
manželům Benešovým a kolau
dována v r. 1938. Místo stavby je
vymezeno pouze katastrálním
číslem - název ulice se zde neob-

jevuje.
- První adresu obyvatel tohoto .

domu Ize zaregistrovat v r. í'é46,'
v souvislosti se stavbou nouzo-
vého domku manželů Benešo-
vých, který byl postaven vedle
pí:ívodního, rodinného domu č.p.
886, zničeného bombardováním.
V této souvislosti se ve spisech
objevuje ul. Zborovská a vysky-
tuje se i v dalších písemnostech a
mapových podkladech až do
r. 1952. Jelikož původní dům byl
svým vstupem orientován smě-
rem do ulice V Olších a nouzový
domek směrem ke hřišti - do ul
Zborovská, Ize se dovodit, že ná-
zev ulice byl určen právě na zá?
kladě této skutečnosti.

- V r. 1952 se opět kolauduje
rodinný dům č.p. 886, postavený
v rámci obnovy válkou zničeného
domu původního a v této souvis?
Iosti se již uvádí ul. V Olších. Tato
změna odpovídá jak orientaci
vstupních dveří domu do této
ulice, tak i mapovým podkladům
dodnes.

- Poslední změnu Ize zazname-
nat až v písemnosti z roku 1968.
Tato dokumentuje změnu vlas'l
níka nemovitosti Č.p. 886 i změnu
názvu ulice - Kmochova. Tato
místní komunikace byla budována
v šedesátých letech, v souvislosti
s průběžnou výstavbou v daném
území a jako místní komunikace
navazuje na ulici V Olších

Upozornění
Městský úřad v Kralupech nad

Vltavou upozorňuje občany
města, že k provádění kominic-
kých služeb neur«:uje území, kde
jsou kominíci povinni provádět
kominické služby, ani žádné
další podmínky k výkonu komi-
nické živnosti. Každý občan je
oprávněn žádat o provedení ko-
minických služeb kteréhokoliv
podnikatele v tomto oboru.

Právním předpisem pro uŽi?
vatele a majitele spotřebičů pa?
Iiv je zákon o požární ochraně č.
133/1985 Sb. ve znění novely
zákona č. 237/2000 Sb. a Vy
hláška č. 1 1 1/ 1981 sb., o čiště-
ní komírnl, pokud její ustanovení
nejsou v rozporu s platnými zá-
kony.

Živnostenský odbor
Městský úřad Kmlupy n. Vlt.
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9MESTO KRALUPY NAD VLTAVOU
v souladu se zákonem č.1 28/2000 Sb.
v platném znění oznamuje svŮj záměr

*

prodat dúm čp. 11 v ulíci Na Hrádku v Kralupech n.
Vlt. se stp. 6/4 o vymere 318 m" a pozemek pp.32
o vymere 539 m'
za minimální základní cenu 1.000000,-Kč, vycházející ze
znaleckého posudku.

Žádosti o prodej zasílejte poštou v zalepené obálce s nápisem
"ČP. 11 NEOTVíRAT" na adresu:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy
nad Vltavou nebo můžete doručit osobně do podatelny MěÚ Kralupy
nad Vltavou, nejpozději do 20.6.2001 do 10.00 hod. Obálky budou otev-
řeny na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 20.6.2001 , v za-
sedací síni Městského úřadu v Kralupech n. Vlt.
Prohlídka uvedého objektu, včetně pozemku, je možná po předchozí
telefonické dohodě, tel. 0205/739 816 - Městský úřad, Odbor správy
majetku.

Odbor správy majetku, Městský úřad Kralupy nad Vltavou

MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU
)'v souladu se zákonem č.1 28/2000 Sb.

v platném znění oznamuje svi:ij záměr

PRONAJEM AREALU DVORA STRACHOVA
katastrální území: Lobeček

Areál je možno pronajmout jako celek nebo jeho jednotlivé objekty pro
provozování např. zahradnictví, zemědělské účely - je moŽno pronajmout
i přilehlé pozemky, skladovací prostory pro skladování ekologicky
nezávadného materiálu drobná řemeslná výroba - např. truhlářství
Informace zájemcům budou podány na MěÚ Kralupy n/Vlt, odbor správy
majetku - pí Břicháčová, tel 0205/739832

V žádosti o pronájem areálu uvedte:
- zpŮsob využití
- cenu za pronájem ročně
- živnostenský list nebo výpis z obch. rejstříku k požadované činnosti

Žádosti o pronájem zasílejte poŠtou v zalepené obálce s adresou
odesílatele a nápisem ,,STRACHOV" - ,,NEOTVÍRAT"
Městský úřad Kralupy n. Vlt., U Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad
Vltavou nebo doručte osobně do podatelny MěU Kralupy n. Vlt.
nejpozději do 29.6.200al do 10.00 hodin.
Obálky se žádostmi budou otevřeny veřejně dne 29.6.2001 v 10.00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.
0 pronájmu rozhodne dle zák.č.l28/2000 Sb. v platném zněrí rríěstská
rada.

Odbor správy majetku, Městský úřad Kralupy nad Vltavou

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

ČERVEN 2001

13.6. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)
27.6. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)

 Veřejné zasedání Městského zastupitelstva
v Kralupech nad Vltavou se koná:

20. června 2001 (od 15.00 hodin)

ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.
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Společenská rubrika Poděkování

Farní charita děkuje všem
pracovníkům a pracovnicím
technických pomocných prací

? j!ms Př' Techníck'lCh Slu"bách '
4A?d fflÍ!ě Kralupech nad Vlt za Llklid

místnosti v OD Máj, kam byl

851et KarbanováAnna,VzátišílOl9/l
Kvapilová Božena, Třebízského 180/Il >
7i*krssiá larmílp Tsilrssio OQ/Il b ?Zítková Jarmila, Tylova 95/ll

přestěhován ch'ffi'ritní'-m'ffitníl'.
Zvláště děkuje řediteli TS
panu Chladovi za příkladnou
vstřÍcnost.

80 let Bláhová Božena, Revoluční 668/Il
Farní charita

Hausdorfová Zdeňka, V zátiší 1-001/I'
Šesták Oldřich, Tylova 379/II
Šinka Petr, Hakenova 692/Il
Šrámková Věra, Hůrka 1054/I
Veselá Božena, Gagarinova 71 7/Il
Vidim Oldřich, U cukrovaru 11 71/l

(Jména jubilantů jsou zveřejněna s jefich souhlasem.)

Český červený kříž

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v čevnu
2001 významných životních jubjlei Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti.

94 let Haklová Marta, Hi:irka 1056/l

Velice ráda bych vyjádřila
upřímný dík paní Kochma-
nové, která vlastní galanterii
Peggy v Kralupech nad Vlt., a
která již třetím rokem mně a
mému synOVi přiSpÍVá na
lázně, nebo ozdravný pobyt.

Také bych chtěla poděkovat
firrně Global, která rovněž po-
skytla opakovaně hračky, ne-
jen pro mého syna, ale i pro
ostatrí potřebné děti

E. NovákováČeský červený kříž Mělník
připravuje na středu 20. června
2001 koncert dětského pevec-
kého sboru ,,Radost-Praha"
Základní umělecké školy Praha
7. Sbormistrem je pan Vladislav
Souček, na klavír bude dopro-
vázet paní Jitka Nešverová.

Pěvecký sbor má na pro?
gramu duchovní i světské
pÍSně.

Koncert se uskutečrí od
17.00 hodin v Husově domě
(vedle evangelického kostela) v
Krompholcově ulici v Mělníku

Deuaci krve použijí, jako volnou
vstupenku ,,Legitimaci dobro-
volného dárce krve': pro ostatrí
je vstupné dobrovolné.

Všechny srdečně zveme.
úřad Oblast. spolku ččK Mělnk

Prázdniny na Sázavě
V době od .4, Srpna do 18.

srpna 2001 pořádáme ozdravný
pobyt určený dětem s ortope-
dickými vadami, ve věku od 6 -
1 5 let (diagnosa např. Iordosa,
kytosa, skoliosa, stavy po luxaci
a subluxaci).

Pobyt se uskuteČnÍ v pensi-
onu Panda - Zlenice. Toto stře-
disko se nachází v posázavské
oblasti u Čerčan', poblíž je
Benešov, zámek Konopiště. K
dispozici je v areálu sportovní
hřiště, ohniště pro táboráky,
půjčovna loděk, v blízkosti je
bazén (vhodný pro rehabilitační
cvičenQ. Přítomna bude od?
borná rehabilitační pracovnice,
která povede i cvičení na gym?
nastických mÍČÍch.

K čerpání dotace je třeba po-
tvrzení lékaře - ortopeda. Cena
čtrnáctidenního pobytu je
2.300,- K(,. V této ceně je zahr-
nuto ubytovárí s plnou penzí,
doprava, i.irazové pojiŠtění, ná?
klady.na doprovod vedoucích a
rehabilitační pracovnice. Pokud
nebudou všechna místa obsa-
zena, je možné se ÚČastnit po-
bytu bez potvrzení ortopeda za
plnou cenu max. 3.600,- Kč
(konečná cena bude podle po-
čtu zúčastněných dětí).

Informace a přihlášky OS
ČČK Mělní, Kokořínská ul., tel.
0206/623040, 0601/234332-3

56. let od skončení 2. světové války
V pátek dne 4.5.2001 jsme

položili kytičky u památníků
padlých ve druhé světové
válce. Na celkem devíti rr'ís-
tech ve městě uctili památku

padlých v nejstrašnější válce v
dějinách lidstva představitelé
města, zástupci Svazu bojov?
níků za svobodu, žáci základ-
ních škol a žáci umělecké

.'?
'%

? "l
4

1
l

1

1

?

r

r!

í

;}
1

l'q

L
'1 l

l

Q
ffi *

r

r

r

J

gl

í7
??

J r

í
í

l

?

i
?

§

školy a stráž u jednotlivých po-
mníčků drželi skauti.

Tam.

LJryvek z básně, kterou
přednesla žačka ze základrí
školy Sídliště.

Čest padlým
Vám, stateČní hrdinové,
kteří spíte věčný sen v rodrw5 zemi
i v dalekých krajích,
Vám platí slova básruka,
kdo padl v boft za svobodu, ten ne-
zemřel.

Proto semkněme své síly ve jménu
mírového života na Zemi,
ve jrm5nu humanismu a pokroku,
ve jménu lidského štěstí,
abychom důstojně nesli nehynoucí
odkaz těch,
kteří padli v bofi za svobodu.

Daňový sloupek
Mezínárodní zdaňování

fyz«ckých osob

"Z éšae'-uvedWného vyplývá, že
může snadno nastat sÍtuace, že
fyzická osoba, která má příjem ze
státu, kde nemá domicil, bude
zdaňována dvakrát, a to jednak v
zemi, odkud příjem pochází, a
dále v zemi, kde- má daňový do-
micil.

Tuto situaci mezi rozvinutými
zeměmi řeší smlouvy o dvojím
zdanění, které stanovují, které
druhy příjmů se v které zemi zda?
ňují. Tak například smlouva o dvo-

pouze v tom státě, odkud přichází,
druhé zdanění ve státě, 'kde má
fyzická osoba daňový domicil, pak
nepřichází v úvahu.

Smlouvy o dvojím zdanění mají
zvláŠt@í postaven{ ve právním
řádu Ceské republiky. Mají totiž
přednost před ustanoveními da-přednost před
ňových zákonŮ.. Proto vzdy, když
se posuzuje problematika mezi-
národního zdanění, je třeba záro-
veň s platným zněním daňových
zákonů posuzovat i (+říslušnouzákonŮ posuzovat i příslušnou
smlouvu.

Jak vidno výše, klíčovým po-
při mezÍnárodrím 'zdaňo-jmem ?

vání je 'pojem daňového domicilu.
[)le zákona o dani z prilmu má v(:íeské republice" áaÍ;ový" domicil? daňový

bydliště iten, kdo zde má nebo se
zde obvykle zdržuje (tj. pobývá
zde vice jak 183-dní- v roce).
Smlouva o-dvojím zdaněním však
může daňový domicil definovat ji?iový doi

. výše znak. Např. výše zmíněná smlouva
s Itálií ďefiniíje domicil jako stát,
kde má popÍatrík stálé' bydliště,
resp. kde má nejužší hospodářské
a osobni vztahy a teprve jako třetÍ
kriterium nastupuje kriteřium ob-
vyklého zdržování Jako doda-
tŠné (avšak pouze podpůrné
kritérium) ve vztahu k Itálii použít
i státní občanství.

mgr. Martin štěpán
daňový poradce

aspeMhaspekthm.cz
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Občané se ptají Účetní poradce
informujer'-
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Co s tím ?
Na dotaz, který se týkal

havaríjního stavu domu v
Havlíčkově ulici jsem dostala
následující odpověd'.

,,Dům čp. 96 v Havlíčkově
ulicí vlastní od roku í992 šest
spolumajitelů. Tento dům je ve
velmi špatném technické stavu,
který vyžaduje značnou finanč-
ní částku pro jeho opravu. Proto
ještě nějakou dobu potrvá než
budou nashromážděny pat?
řičné finanční prostředky na
jeho rekonstrukci. Všechny
spolumajitele mrzí, že dúm ne-
dělá v ulici parádu." Tam.
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účTOVÁNí FAKTURY ZA
OPRAVU U NAJATÉHO AU-
TOMOBILU

Na vozidle, které je na Iea-
sing a tudíž není v majetku pod-
nikatele, míuze vzniknout škoda
nebo potřeba různých oprav.

Jak tedy zaúčtujeme fakturu
za opravu, když se jedná o na-
jaté vozídlo?

Bude náklad za opravu da-
ňově uznatelný?

Takže, vozidlo dosud podni-
kateli nepatří, protože je na Ie-
asing. Pro způsob účtování je
rozhodující smlouva mezi lea-
singovou spoleČností a podni-
katelem, který má vozidlo v
nájmu.

Zde mohou nastat dvě okol?
nosti:

1 ) vozidlo má pojištěna lea-
singová společnost, která
nese veškeré náklady na
opravu a také inkasuje ná-
hradu od pojišťovny,

2) z leasingové smlouvy vy
plývá skutečnost, že pojíštění
platí nájemce, potom musí na
své náklady zajistit opravu -
tyto náklady jsou daňově
uznatelné, a samozřejmě in-
kasuje náhradu od poji'šťovny.

Z toho vyplývá, že výdaje
spojené s odstraněním škody
může uplatnit pouze jeden z
partnerú. Tato logika je však
uplatňována pouze u leasingu.

Ovšem pokud by nastala-ta-
ková skutečnost, že leasirv
gová spoleČnost např. prvý rok
promíne zaplacení pojístného
na automobil - jako určitou vý-
hodu a nezahrne pojistné do
splátek, tak v tomto- případě
nejenže nelze uplatnít výdaje
za opravu vozu jako daňově
uznatelný výdaj, ale ještě se
jedná o nepeněžní příjem.

Jaroslava Hajtúnová
- účetní poradce

tel. 0607-585186
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A'Co tu bude?
Dne 5.5.2001 bylo ve středu

města, proti autobusovému a
vlakovému nádražr otevFeno par-
koviště pro 60 osobních aut. Toto
parkoviště slouží bezplatně pro
občany města a blízkého okol'í. S
rekonstrukcí plochy se začalo v
listopadu loňského roku a ná-
klady na jeho zbudování činily
1 .801 .436,-Kč. Oplocení objektu
bude využíto jako celoplošné re-
klamní plochy. Kolaudace objek-
tu již byla provedena a o údržbu
se budou starat Technické
služby města Kralupy nad Vlt.

Tam.
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0 čem se radí radní Nešvar
U FK Čechie a AHL-hokej
balu budou z celkové výše
příspěvku odečteny zálohově
poskytnuté částky. Příspěvky
budou poskytnuty až po vyúl
čtování a předlojení dokladů
za minulý rok. Z naléhavých
důvodů RM souhlasila s po-
skytnutím zálohy FK Kaučuk
ve výši 20.000 Kč.

- RM schválíla návrh smlouvy
na pronájem biochemického
analyzátoru umÍstěného v
NsP Kralupy nad Vltavou
uzavřené mezí Městem Kra-
lupy nad Vltavou a RHG s.r.o.

- RMvzalanavědomížádosto
vyjádření města k zamýšlené
rekonstrukci bývalé prodejny
potravín na sídlíšti Cukrovar
na restauraci a sázkovou
kancelář. Žádost bude před-
Iožena ZM.

zajistít tuto zakázku prostřed-
nictvím veFejně prospěšných
pracÍ.
RM odsouhlasila přidělení by-
tu v půdnívestavbě na ZŠ Ko-

Svoboáové', " YčÍtel
menského námíiěstí Mgr.

itelce ZŠ
Julíi
Re-

voluční ul. z veřejného zájmu.
RM souhlasila se zveřejně-
nÍm záměru města pronaj
mout areál dvora Strachova.
RM souhlasila s opravou
chodníku před poliklinikou v
ul. Dr. E. Beneše

- RM odsouhlasíla opravu po-
vrchu vozovky v ulici Slad-
kovského.

- RM vzala na vědomí infor-
maci pí ředitelky Novotné o
provozu koupaliště a krytého
bazénu v letním období,-o ce-
6ách vstupného na koupa-
liště o termínu otev4enj (24.5.
2001 ) pro sezónu 2001. RM
uložila pí ředitelce prověřit
variantně možnosti zásobo-
vání koupaliŠtě vodou s ohle-
dem na dožití stávajícího
přívodního potrubí.
Ing. Jaroslav Kaňka, tajemník
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Hokejbal má v Kralupech mnoho příznivců mezi mládežía výsledkydosahované v tomto druhu sportu dělajíi dobré jméno městu. -Tento
sport je v příznj také zdejšíradnice, která ho podporuje, o čerríž svědčíi další budovaný hokejbalový areál na sídlišti Cukrovar v sousedst;í
basketbalové sportovní haly. Na druhou stranu by měli příznivci ;i-oi
vého sportu vMy rozvažovat, kam nalepí plakáty, aby nehyzdilyměsto, a po ukončeníje také hned likvidovalj. Jeden z těch, kten5 seještě po městě po roce uplynulém od mistrovství světa v našem ;ěstě
dosud nacházej/: je nevhodně umístěn ve vchodu do podchodu-zPalackého náměstL Jak dlouho tam zůstane, to je v rukou ť;e;ů ve-d,eenř.íŤrr-nísl,t,ní: h,ol:,eíb#,al,o:é, o,r!a,niz,a.ce., Byl by to možná precedens; pro

(ain)ostatní (vjz plakáty na snímku výše)...'

Z jednání rady města 16. 5.
- RM nesouhlasila se zadáním

veřejné zakázky ,,Výměna
písku v pískovištích' firmě
Bohuslav Vostruha za cenu
74.025 Kč.RM uložila TSM
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Mé zlaté Kladno, poznám tě snadno,
tvé hutě září v oblaku tvárí,
tvůj dým v% kreje, tě Kladno celé,
hí«á saze mění nám v noc i den ...

Tak se zpívalo na Kladně ve
třicátých letech minulého sto-
Ietí. Dnes už to neplatí, ale
presto bylo Kladno cílem dal-
šího poznávacího zájezdu
členů Sdruzení rodáki:i a příz?
nivců města Kralupy nad
Vltavou. Zájezd byl uskutečněn
v sobotu 28. dubna t.r. autobu-
sem. Ten byl zcela zaplněn.
Vylévaná struska už dnes ne-
září do daleka sahajícím jasem ,
na mnohých dolech Kladenska
se dnes uŽ netěží. Di:il MAY-
RAU (Majrovka), kde se dobý-
valo velice výhřevné černé uhlí,
je dnes hornickým skanzenem
(od roku 1997), po němž nás
zasvěceně provedl tamější
pnlvodce. Odtud zamířil auto-
bus do Lán, kde účastríci tiše a
v úctě postáli u hrobu T.G.

Masaryka a jeho rodiny, a pak
prošli zámeckým parkem
Cesta dále vedla zpět do
Kladna a tamějšího muzea. Z
přednášky průvodce a z vysta-
vených exponáti:i byli návštěv?
níci poučeni o historii Kladna,
jež bylo od roku 1561 městeč-
kem, v roce 1870 bylo pový-
šeno na město a v roce 1898
se mu dostalo titulu Královské
horní město. Při volné pro-
cházce městem se mohli
pozorní účastníci zvláště obdi-
vovat obnovené renesančrí
budově bývalé lékárny U české
koruny, bohatě zdobené sgra?
fity podle návrhů Mikoláše Alše
(1891). Bližší poznání Kladna,
jeho historie i jeho okolí stojí za
to. Kladno je naším blízkým
sousedem a o sousedovi má-
me vědět hodně!

Za účastníky
A. LipŠová

Juhileum Jiřího Corvina
Před 70 lety, 15.6.1931, se

narodil malíř krajin Kralupska
a Slánska, ak. mal.

Jiří Corvin. Vyučil se za-
hradníkem, a tak snad odtud
pramení jeho láska k přírodě a
k přírodním materiálům, jakož
i zájem o krajinomalbu. K té se
však musel teprve propraco-
vat. Akademii výtvarných
umění absolvoval v roce 1958
u prol. Mináře a vrátil se zpět
do krajiny svého dětství - do
Nové Vsi. Nějaký čas učil i na
kralupské umělecké škole, její
pravidelný rytmus však jeho
naturelu vadil, vadil i on sám
svým životem tehdejším moc?
ným. Proto následuje odchod
na Slánsko a soustředění na
volnou tvorbu.

Corvinova raná díla jsou
realistická a zachycují prosté
náměty z venkovských zahrad
a dvorků. Záhy však malíř rea-
Iistický výraz opouští a nastu-
puje dlouhou cestu k co nejvýs-
tižnějšímu zachycení základní,
archetypální struktury krajiny.

Velký vliv na Corvinovu
tvorbu mělo přátelství s o
málo starším grafikem
Ladislavem Čepelá-kem, s
nímž v 60. a na počátku 70.
let sdílel ateliéry v nejrůzněj-
ších lokalitách Slánska.
Opustil tak zvlněnou krajinu
vltavských břehů s hnědavě-

fialovou půdou a objevil pro
sebe zdánlivě fádní a ploché
horizonty krajin s půdou čer-
venou v okolí Slaného. Navíc,
pod vlivem svého přítele, se
začíná zabývat krajinným de?
tailem a jednotlivými přírodni-
nami. Putuje po krajině a
hledá v ní otisky stop člově-
čích a zvířecích. Snaží se vše
poznat v celku a souvislos?
tech, proto se zajímá o dějiny
tohoto kraje, o lidové nářadí,
o původní výrobní postupy
(např. houslí a perníku), které
nejen sbírá, ale i prakticky
zkouš(. Děje se tak často i na
úkor vlastní tvorby, která je
ale tím vším nesmírně oboha-
cována. Každý Corvimlv ob-
raz je do detailů promyšlen a
skrývá svůj malý, zdánlivě
prostý příběh o Šrámech a jiz?
vách krajiny.

Jiří Corvin vystavoval samo-
statně i s L. Čepelákem v řadě
doma i v cizině, tam přede-
vším v Paříži, Montrealu,
Moskvě, Berlíně, Curychu,
Compiegne a New Yorku.

Do kralupského muzea se
Corvinovo dílo vrací po 6 Ie-
tech, tentokrát v podobě roz-
sáhlejší výstavy. Její vernisáž
byla 31 .5.2001 v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 15.7.2001

Jan Racek

Při následujícím zájezdu dne
16. května t.r. poznali členové
Sdružení rodáků a příznivců
města Kralupy nad Vltavou
další město regionu, okresní
město Rakovník, jež také nese
titul ,,královské město". Účast?
níci byli uvítáni na radnici, od?
kud se vydali na prohlídku
města s průvodkyní. Paní
průvodkyně zasvěceně a odu-
ševněle o městě a jeho pamě-
tihodnostech vyprávěla. Viděli
jsme krásu a spořádanost
města dnešrího, dozvěděli
jsme se, že ve své historii za-
žilo doby rozkvětu, ale i
úpadku, téměř zániku i krutého
úsilí o další bytí. Za dob blaho-
dárných se zde vařilo pivo až v
devíti pivovarech, krušné chvíle
zažívalo např. v době porážky
bělohorské.

V průběhu 19. století se zde
čile rozvíjí průmyslová výroba
keramické výrobky (RAKO),
prací prostředky - mýdlo - Otta
Rakovník.

V budově židovské synagogy
jsme zhlédli stálou výstavu ob-
razi:i Váqlava Rabase, jenž se
narodil v nedalekých Krušo-
vicích, a v jehož dÍle se pře-
vážně uplatňují motivy zdejšího
venkova.

Většina účastníků vystoupila
na hradební věž, jež byla po
opravě předána návštěvníkům
k 8. květnu t.r. - svátku osvo-
bození. Vysoká věž.

S obdivem jsme viděli krásný
sportovní areál, bohatou a
úpravnou zeleň, jež hodlá závo-
dit s krásným okolím Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko.

Paní průvodkyně zdůraznila,
že město mělo - a jistě i dnes
má - dostatek schopných a od?
daných kulturrích pracovníků,
jejichž práce přispěla ke slávě
města. Najdou se takoví i v na-
šem městě? Pomohou vytvořit
v našem mladém městě tako-
vou historii, aby se jednou bu-
doucí potomci také slavnou
historií města mohli pochlubit?
Jak by to bylo krásné!

A. Lipšová

Na středu 20.. června 200.1 je.
připravován zájezd Sdružení
rodákú a příznivců města
Kralupy nad Vltavou. Za od?
borného vedenÍ a yýkladu pana
inženýra O. Špecingera dopo-
ledne navštívíme zámek
Ploskovice a po poledni při ná-
vratu se seznámíme s městem

Roudnice nad Labem. Cena
zájezdu pro členy, kteří mají za-
placen členský příspěvek na le-
tošrí rok, je 50,l Kč. Členem se
můžete stát i Vy, když při ob-
jednávce zájezdu požádáte o
členství a zaplatíte požadovaný
členský příspěvek.

Upozornění pro účastníky zá-
jezdu: Odjezd autobusu je pro
tento zájezd pozměněn. Auto-
bus odjíždí v 8.00 hodin z ko-
nečné stanice MHD v Minicích,
v 8.'lO hod. od Lidového domu
v Mikovicích, v 8.15 hod. od
gymnázia, v 8.20 hod od MěÚ a
v 8.30 hodin od KaSS Vltava.

Přihlásit se mi:ižete v Úterý 5.
či 12.6.2001 v klubovně ve ll.
patře Penzionu důchodci:i na
Cukrovaru, vždy od 15.00 do
17.00 hodin. Tam je nutno slo-
žit příslušný finanční obnos.

Zámek Ploskovice se nachází
v okrese Litoměřice. Je opravdu
skvostným objektem v tzv. ,,pa-
rukovém" slohu. Byl zbudován
A.M. Františkou Toskánskou
kolem roku 1 725. Tato nev'ged?
ní žena byla manželkou po?
sledního člena rodu Medici,
panujícího v italské Florencii.
Sama však žila jen v Čechách
a vlastnila některá panstvÍ i na
dnešním Kralupsku, zvelebila je
a často sem přicházela. Účast?
níci zájezdu získají i mnoho no-
vých poznatků o Podřipsku a
tzv. Blatech v Polabí. Při ná?
vratu poznají i město Roudnici
nad Labem. Absolvují poutavý
výklad ing. 0. Špecíngera, nav-
štíví mÍstní galerii a pešky se
projdou centrem města.

Občerstvit se můžete v plos-
kovické restauraci a při návratu
v cukrárnách, bufetech a res-
tauraci na náměstí v Roudnici
nad Labem.

Na setkání s Vámi se těší
všichni členové výboru Sdružení.

Za Sdružení rodáků a příz-
nivců města Kralupy nad
Vltavou

-jk-

Farní
šatník

M 2001
použité oděvy

za symbolickou cenu
Dne 27.6.2001 od 13.00

do 16.00 hodin
ve 2. patře nákupního

střediska ii""jíí
Kralupy nad Vltavou.

0 císaři Františku Josefu 1. a
jeho návštěvě v Kralupech se
již ve Zpravodaji jednou psalo
(Iistopad 1997). ílakouský cí?
sař byl v Kralupech dvakrát.
Poprvé v roce 1880, podruhé v
roce 1901

Letos tedy uplynulo právě
100 let od jeho druhé a po-
slední návštěvy Kralup.

Starosta městyse Kralup
(městem se Kralupy Ítaly až 'v
následujícím roce) Prokop
Jindřich Masner, svolal na
31. květen 1901 zasedání
městské rady, aby ji oznámil
důle;ito.u novinu: Bylo to v
uvedeném roce již deváté za?
sedání a jako bod jedna byla
právě návŠtěva -cÍsaře-y
Kralupech. V archívu se za-
choval zápis o tomto jednárí:

wa

Protokol MR 31.května 1901
1. Pan starosta oznamuje, že

dle úředního sdělení p. okres?
ního hejtmana Schallera ve
Slaném, hodlá Jeho Veličen-
stvo císař a král na své cestě
do Terezína zastaviti též ye
stanici Kralupské, z formálrích
důvodů však nutno, aby měst-
ská rada prostřednictvím c.k.
okr. hejtmanství k c.k. místo-
držitelství království Českého
poslala žádost by jeho cís. a
král. Apoštolské- Veličenstvo
ráčilo nejmi!ostívěji k tomu
svolití , aby se dvorní vlak dne
17. Června t.r. ráno ve stanici
Kralupské na krátko zastavi!,
by obmyšlený hold městské
rady a obecního zastupitelstva
i ostatních korporací a spolků
vydán býti mohl

Městská rada usnáší se, aby
dotčená žádost ihned podána
byla.

Tím schůze skončena.
Samozřejmě, že žádost

byla oficiálně podána a
kladně vyřízena. Císař měl v
červnu navštívit Prahu a z
Prahy cestovat do Terezína.
Prvnívětší stanicí na trati byly
Kralupy. Slavný den nadešel
17.června 1901, kdy dvorní
vlak s císarem a jeho dopro?
vodem v Kralupech zastavil.
Dvorní vlak se skládal z osmi
přepychových vagónů vyro?
bených v roce 1892 vagón?
kou Ringhofer v Praze.
Salonní vůz Jeho Veličenstva
měl číslo 3.

Na slavnostně vyzdobeném
kral5.ípském nádraží se shro-
máždily k uvítánÍ cÍsaře nej

»

4 q

Císař František Josef /. (1830-1916)
různější korporace, zástupci Za duchovenstvo uvítal cí-církve, pracovnící dráhy a čle- saře vÍkářM.-Du'šeak-. Kraal'upsk:ýnové obecního úřadu-. Když farář Ka;el'Zá;YbWatWto"s'l;y'?dyorní vlak zastavíl, uvítal cí- nou udál«:ist pe'člivm z;psal"dosaře jako prvríí předríosta kra- pamětnice-far;;sti kr';aupské.IupskéstaniceLeoSinek.Byl Aneopomenul'í-zapsa;,a;'e"ná:malé postavy a dlouhá šavle, vštěva císa7re trvala pouhých 7
kterou měl připnutou na boku minut.sváteční uniformy, mu prý při Těch 7 minut přišlo měst-přecházení trati tloukla o ko- skou radu d;fflt-draho.a:IIÍižav"azá-
leje. pisu ze dne-4-. 'června-1901

»
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l
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před uvítáním císaře, nachá-
zíme v zápisu městské rady:

Pan starosta předpokládá
výkaz výloh, kteréž za účelem
uvítání Jeho Velič. císaře a
krále Frantíška Josefa I. dne
1 7.června v Kralupech obci vy-
šly a jichž úhrnný náklad 407-K
33 h činí.

Městská rada na védomí.
Uvedená částka 407 K vy-

daná z obecní pokladny před-
stavovala v tehdejší době
velké vydání. Ale zřejmě stála
za to. Pan farář Záruba neo-
pomněl do pamětnice farnosti
zapsat: ,,Byl to slavný den a
skutečný svátek pro Kralupy i
celé široké okolí."

Návštěva císaře v roce 1901
v Praze, souvisela se slay-
nostním otevřením nového
mostu přes Vltavu u Národního
dívadla (dnes Most Legíí) a
snešťastným titulkem -,,F'ro-
cházka na mostě" pod lolo-
grafií uveřejněnou v novinách.
Od té doby se neoblíbenému
císaři v Čechách neřeklo jin:4k,
než František Procházka
Když o rok později, v roce
1902 podepisoval dekret kte-
rým jmenoval Kralupy měs-
tem, jistě si na krátkou
zas.távku v naší obci vzpo?
mněl. Měl prý fenomenální j:ia?
měť. Na kralupském nádraží
byl císař fotografován rovněz a
řada snímků se zachovala do-
dnes.

Ing. Josef Stupka

Salonní vůz určený pro císaře
a jeho doprovod
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:kolní rada - ZŠ Gen. Klapálka Zprávy z DG a OA
Zpravodaj i [, i Zpravodaj

Sbor z USA ve Veltrusích Politické harašení
rl

kolní rada se schází již dva
/. Pravidelně se scházívždy
zástupci z 5. - 9. tříd. Řeší

olémy vzniklé na naší škole,
házejÍ s náměty na Činnost
í v různých oblastech, apod.
íáplni proběhlé schůzky in?
nují spolužáky ve třídě a od
h přinášejí další návrhy. Na
nosti se mohou podílet
chni žáci školy.

Jitka Hokešová
:h. porad«x» ZŠ Gen. Klapájka

olnÍ radi
3eseda starosty

dou ZŠ
města se
Generála

apálka
:)ne 17.4.2001 navštívil sta-
sta města Kralupy nad
!avou Mgr. Pavel Rynt naši
kladní školu. Byl pozván na
isedu se členy žákovské
.olní rady skládající se vždy
i dvou žáků každé třídy od 5.
> 9. ročníku. Byla přítomna i
iše paní ředitelka Dana

E
m*1

!
L
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aen byl pro ZUŠ Kralupy tra-
:ť:ně ,,absolventským měsí-
m". Během dvou intemích a
oou veřejných koncertŮ se ve-
íjnosti postupně představílo 29asolveantů I.'a IÍ. stupně ZUŠ
?o rok 2000/Ol . Všem absol-
nti:im děkujeme za pěkná
'stoupení a souČasně jim pře-
me, aby se hudba stala nedíl-
u součástí jejich dalšího
íota.

učitel J. Gombos a jeho
:i přispěli hudebními vystou-

»ními při kladení věnců ke kra-
ípským pomníkŮm k
ů;tojnému průběhu májovýchbv- osvobození ČR od -fa-

u.

5. jeli žáci 4. a 5. ročníkú se
mi učiteli do Zlončic u Sla-
io, kde navšffvili Muzeum A.
ořáka. Děti se zde seznámily
ijen se zajÍmavými Úseky Ži-

našeho slavného sklada-
-Iú mÁlv i nevŠední

KnčSpfelmacherová.
Panu starostovi jsme poklá-

dali otázky týkající se jeho
funkce staros'ry a ptali jsme se i
na problémy souvisej(cí se
správou města. Protože se pan
starosta snažil odpovídat velmi
obšírně, abychom všichni po-
chopili souvislosti, zbylo mnoho
nezodpovězených otázek. Na
dotaz, jaký rok pan starosta po-
vaŽuje za nejÚspěŠnějŠí, odpo-
věděl, že takový, který přinese
dospělým, ale hlavně dětem, ur-
čitou radost. Jako příklad uvedl
nově upravená nebo vybudo-
vaná hřiště. Faktem ale zu-
stává, že řada pěkných věcí je
brzy poškozena vandaly.

Obyvatelé Kralup nad Vltavou
si zajisté zlepšení životního pro-
středí všímaj( a těší je. Za
zmínku určitě stoj(, když prozra-
díme, že pan Mgr. Pavel Rynt je
starostou již 11 let. Beseda
členy rady zaujala a všem se
nám líbila. Doufáme, že i někdy
příŠtě nás pan starosta navŠtÍví
a zodpoví i zbývajÍcÍ otázky naŠÍ
školrí rady.

Do dalších let si přejeme, aby
byly Kralupy i jejich okolí stále
hezčí a panu starostovi přejeme
ještě řadu úspěšných akcí v
jeho nelehké funkci

Hanka Malíková
ve školní radě za 8. C

ZŠ Generála Klapálka

23. 4. probíhaly na škole přijí-
mací zkoušky jak na čtyřleté
nebo osmileté gymnázium, tak
na obchodní akademii. Pro žáky
naší školy byl připraven ná-
hradní program. Některé třídy
absolvovaly přednášky, jiné se
účastnily exkurze. Studenti 3. G,
6. G, 2. A a 3. A se vydali do
Národního muzea v Praze. Výlet
se nám moc líbil. Asi největší zá-
jem byl o výstavu fotografií.
Exkurze zároveň doplnila látku
probíranou zejména v biologii.
Všichni jsme si z muzea odvezli
nové zajímavé informace.

10. 5. se část sexty, která si
ve druhém ročníku vybrala vo-
Iitelný předmět laboratorní cvi?
čen( z fyziky a chemie,
vypravila s paní profesorkou
Kováčikovou na exkurzi do
elektrárny v Miřejovicích. Místní
elektrárničku je nutno chápat
spíše jako historickou památku.
Vybavení mnohdy starší než 70
let je ale stále funkční a elekt-
rárna zásobuje el. proudem
přilehlé vesnice. Zdejší zaměst-
nanec pracuje v Miřejovicích již
přes 40 let a je opravdovým
nadšencem a zajisté i odborní-
kem. Zhlédli jsme generátory,
kterých je zde fungujících pět, a
další místnosti nezbytné k pro-
vozu. Obdivovali jsme se
předvídavosti a schopnostem

ZUŠ informuje
možnost zahrát si na klavír dal
šího slavného českého muzi-
kanta, pana J. Suka.
V květnu proběhl na všech kra-Iupských'MŠ nábor žáků do
ZUŠ.- Na základě talentoyé
zkoušky a doporučení třídních
učitelek mateřských škol byla
rodičům talentovaných dětí pře-
dána nabídka možností uplat-
nění jejich d(těte v naší škole.
'l'i e. a 8. Června proběhnou v
sále ZUŠ tématické koncerty
pro MŠ, které jsou každoročně
vyústěním předběžného náboružáků v MŠ.' Na třech koncertech
se budoucím prvňáčkům před-
staví naši žáci, kteř( svým mlad?
ším kamarádi:im ukáží, co vše je
možné se v naší škole naučit.
Přijímání žáků do přípravných
tříd ZUŠ Fliegrova '181 Kralupy
nad Vlt. proběhne v týdnu od
11.6. do 15.6.2001 v učebně
č.4 u pí zástupkyně Mgr. Ivety
Jirasové. Se svými rodiči se v

těchto dnech v době od 14.00
do 17.00 hodin mohou přijít při-
hlásit děti z mateřských škol,
které prošly výběrovým řízením
a dostaly písemné doporučeníke studiu v ZUŠ. Tyto- děti bu-
dou ve školním roce 2001/02
zařazeny do přípravných roč-
níků studia v naší škole.
Zároveň se v těchto dnech mo-
hou přijít přihlásit i ostatní před-
školáci, kteří mají zájem o práciv ZUŠ 'a doposud neprošíi vý-
běrovým řízením.
Naše škola bude od září škol-
ního roku 2001/02 doplňovat
některé hudební třídy novými
žáky. Zájemci z řad dětí před-
školního věku se mohou přijít
přihlásit ke studiu hudby každé
odpoledne v průběhu celého
měsíce června. Nové žáky rádi
přivítáme i v tanečním, literárně
dramatickém a výtvarném
oboru naší školy.

Mgr. lveta Jirasová

našich předki:i, jejichž výtvor se
ještě dnes plně obejde bez po-
čítačů. Elektrárnu jezdí obdivo-
vat odborníci z celé Evropy, a
určitě právem. Exkurze se nám
velice líbila mimo jiné díky
vstřícnému přÍstupu našeho
průvodce.

Zajímavosti: U nás na gym-
náziu existuje tzv. ,,studentská
rada': kterou tvorí vždy dva zá-
stupci každé třídy. Tyto zá?
stupce si kaŽdoroČně volí
studenti sami. Předsedou a zá-
rovef'? mluvčím rady je Adam
Herber, student 6.G, který vý-
borně zvládá tuto funkci
Každou lichou středu se rada
schází a snaží se pí. ředitelce
pomáhat řešit různé problémy
našeho gymnázia. Po schůzi
studentské rady seznamují zá-
stupci svou třídu s průběhem
jednárí. Každý student má
právo svěřit se s problémem
nebo sdělit nápad zástupci své
třídy a tyto podněty se potom
mohou řešit na schi:izi student-
ské rady. Od 18. do 20.5. se
uskuteční v okolí Brna sraz stu-
dentských samospráv. Naše
gymnázium má o toto shro?
máždění samozřejmě zájem.
Dosud je známa i.iČast Petra
Giovagnnonniho, druhá osoba
je předmětem projednání.HerberovÁ, Šlehoferová
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Od vzniku tohoto snímku uply-
nulo takřka pět Jet a z majých
kluků, Jana Oravce a Tomáše
Maračka, se mezitím stali ús-
pěšní absolventi naší škoJy.
Tomáš i Honza ,,zušku" často a
dobře reprezentovalj při veřej-
ných vystoupeních. Pro naši
školu taM vybojovali mnohá pr-
venství v různých soutěHch ve
Me na klasickou kytaru.

Po velmi úspěšném kon-
certě, který byl ve Veltrusích
30. března a na kterém vy-
stoupili zpěváci a hudebníci-z
Irska, se ve Veltrusích v kos-
tele s. Jana Křtitele představí
2. června 2001 v 18.'00 hodin
50 členný smíšený sbor COM-
MUNITIES IN CONCERT z
USA - stát Wisconsin. Vstupné
je dobrovolné.

Jak lépe než prostřednic?
tvím hudby se sblížit, to jsoučtyři hlavní důvody, kteréačiní
základ každého Ev.ropskéhoturné tohoto tělesa. Žít aa sdílet
kulturu s lídmi jiné národnosti.
Společně zdůraznit důležitost
hudby ve světě. Vidět na
vlastní oči místa, která jsou
důležitá pro lidi v různých re-
gionech. A v neposlední řadě
navštívit poklady Evropy,krásná města a být na chvÍlí
turisty.

COMMUNITIES IN CON-
CERT založila Stefanie a Paul
Graber. Dr. Stefanie Graber je
umělecká vedoucí, její manžael
je manažerem zájezdů. Dr.
Marek Pruett hraje -na piano a
varhany.

Pěvecký sbor navštěvuje

Evropu od roku 1980. Turné
roku 2001 je jejích sedmým
zájezdem do Evropy. Budoukoncertovat v těchto -rněstech:
Asfeldu a Mníchově, v Praze,
ve Veltrucích, v Březnici, v
Biglen, v Fraubrunnen a y
Bernu (Švýcarsko), v Paříni a
v Aalten (Holandsko).

Pěvecký sbor se skládá ze
zpě.váků a instrumentalistŮ ye
věku od 17 do 81 roků. Toto
složení vytvár( pozitivní atmo?
sÝéru pěveckého tělesa.

Jejich repertoár je bohatý a
zahrnuje chrámovou hudbu a
písně: W.A. Mozarta, L.
Masona. J. Althouse a H.R.
Wilsona. Dále spirituály ame-
rické a africké varhanní
skladby.

Koncert pořádá kulturní ko-
mise MělJ Veltrusy spolu s fa-r-
nÍm Úřadem.

Jste srdečně zváni na so-
botu 2. června 2001 do kostela
s. Jana Křtitele ve Veltrucích.
Začátek koncertu je v 18.00
hodin. Vstupné dobrovolné.

Bubeníček Ladislay
člen kulturríí komise

AMÚ Veltrusy
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Poli.tické harašení, takový
byl název předpremiéry tele-
vizního pořadu s hlavními pro-
tagonisty Miloslavem Šimkem
a Zuzanou Bubílkovou ne?
soucí název S politiky stále
netančím. Přijeli s ním do
Kralup a tamního publika ne-
pochybně zvítězili

Do publika v KaSS Vltava se
Iinula z pódía plejáda postřehů
z ,,běžného" života politiků a
jejich ,,škobrtání" při jejich ver?
bálrích projevech zejména ve
sdělovacích prostřed-cích.

ff

Po představení byla v sále
zorganizována autogramiáda.Š+B podepisovaji"-hlavně
svoje knížky a přebaly cédé-ček. Pana -Šimka potěšil di-
vák, který mu podstrčil k
parafovám program předsta-
vení, v nč»rnž účinkoval s Jiřím
Grossmannem před 33 lety v
divadle Semafor a podivoval
se zejména ceně vlepené za?žloutlé vstupenky za 'pouhých
dvanáct korun 8eskosioyoen?
ských.

text+foto (ain)

Zastřešení ledové plochy
Dne 18.12.200 byla pode-psána smlouva, na zastr'ešení

ledové plochy na zimním sta?
dionu v Kralupech nad Vlt.,(tzv. malá ledová plocha) mezÍMěÚ a firmou S.O.K.-stavební
s.r.o. z Trebrče. Po zpraco-
vání projektové dokumentace
se v dubnu letošního roku za-
čalo s vlastrím zastřešováním.
Do konce če.rvna budou prácehotovy a vznikne tak nová hala
s ledovou plochou. Celkové
náklady činí 9.'l29.M9,- Kč.

Tam.
Foto: Petrovičová
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, ZNÁMENÍ 0 0TEVFIENÍ-KOUPALlŠTĚ
!lPlavecký bazén oznamuje, že Měatské koupalíště v Kralupech nad Vltavou

zahájílo provoz dne 24.5. 2001
Vstupné pro Imošní sezónu:

Dospělí - 30,- Kč
0ětí do 10 let 15,'- Kč 0 uzavrení koupalíště v prípadě»
Dětí do dvou let zdarma nepř€znívého počasí rozhoduBe
Dúchodci 20,-Kč ;právce'akoupalÍště."
ZTP zdarma Odbor služeb, školství, kulturyPO - Pá po 17.00 hod.je vstup - jednotná cena 15,- Kč MěSfSkÝ Úřad KraluPV 'l Vlta

)

l?i
'.ffi ':?'/
Provozní doba na měs(c červen:

po-pA io-ie
SO-NE 9-18

Provozní doba červenec až srpen:
PO-NE 9-19

a>-

Prohlášeru" KPH
Kralupy nad Wt.
Koncert pana Pavla Šporcla

se neuskutečrí v rámci 29. se-
zóny KPH s ohledem na dlou-
hodobě přijaté závazky
houslisty, zejména v zahraničí.
ProtoŽe v Červnu t.r. nemá
umělec volný termín, uskuteční
se koncert v rámci 30. kon-
certm sezóny KPH 2001
2002, termín bude včas ohlá-
šen a koncert plakátován.
Zakoupené vstupenky se
mozné vrátit v KaSS, jin'ak bu?
dou platit na náhradní-koncert.

Velice se omlouváme za
vzniklou situaci.

Ing. Vojen Očenášek
předseda KPH Krajupy

Sdružení zdravotně
postížených v Kraíupech

nad Vltavou,
(Hůrka 1041 v přízemí) oznamuje,že další poradní dny 'budou-kaž'dé
čtvrté úterý v měsíci od 15.ÓÓ do
!6.00 hodÍn a to: 26.6.200IÚřadovna byla-p;estěhována do
vedlejMho vchodu Hůrka 1041.
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Nové knihy v kralupské knihovně Nákup i bez hotovýcb peněz
Oddělení pro dospělé

Beletrie

Preston Ríchard: Případ kobra
Strhující thriller a realitě sou

Časné biologie ukazuje odvráce-
nou část genetiky a připomíná
aspekty, na které bychom neměli
zapomínat.

Shobin David: Vražedná léčba
Univerzitní nemocnice byla vše-

obecně považována za nejšpičko-
vější lékařské pracoviště
Poklidnou hladinu každodenního
života však náhle naruší série ne-
vysvětlitelných úmríí na novoroze-
neckém oddělení...

Pressfíeld Steven: Ohnivá brána
Autor líčí ve svém historickém ro-

mánu jednu z nejslavnějších bitev,
ke které došlo roku 480 p.n.l. v hor?
naté soutěsce na severu Řecka.

Naučná literatura

Windisch-Graetz Chislaíne:
Alžběta: ,,Rudá vévodkyně". Ži-
vot vnučky Františka Josefa I.

Upřímná a mnohdy velice
osobní výpověd' o životě arcivé-
vodkyně Alžběty, jediné dcery ko-
runního prince Rudolfa a milované
vnučky císaře Františka Josefa I
z pera její snachy.

Tyldesley Joyce: Nefertití
Významná britská egyptoložka

čtenářům zprostředkovala zasvě-
cený a strhujÍcÍ náhled na soukromí

proslulé panovnice, a zároveň nás
provází jedrím z nejpoutavějších
období staroegyptské historie.

Oddělení pro děti
Beletrie

Černá Barbora: Denísa
Nadaná teprve patnáctiletá au?

torka rozvíjí příběh čtrnáctileté
Denisy Lajbnerové, šťastné svým
mládím a trochu vyděšené období,
kteíí: přichází.

Pobočka Lobeček

Štorkán Karel: Hříšná léta české
královny Žofie

Nesmírně dramatický příběh
dává čtenáři nahlédnout do záku-
Iisí královského dvora, jehož sou
částí byla vysoká a tajná hra o
český trůn. -V ní Žofie-ve svých
mladých letech zápasila se vším, i
se svými půvaby, o své osobní
ŠtěstÍ.

Studovna

Habsburkové - žívotopísná en-
cyklopedíe

Obsáhlý reprezentativní lexikon
se 400 hesly, životopisy členŮ a
příslušníků jednoho z nejmoc-
nějŠích šlech-
tických a
panovnic
kých rodů
Evropy
dynastie
Habsburků.

?WŽ
!ÍÍé

I" m
'?4

V poslední době se na ně-
kterých výlohách objevují
nápÍsy ČS-SPOROSERVIŠ.
Co to znamená?

Jedná se o úvěr od České
spořitelny, který zajiMuje ob-
chodník pro svoje zákazníky,
aniž by do této banky oni mu-
seli sami dojít.

Jestli tomu dobře rozu-
mím, mohu si koupit zboží,
aniž bych na něj rněla ho-
tové penÍze.

Je to tak. Obchodník se zá-
jemcem vypíše žádost, kterou
pak odešle k posouzení do
acentrální pracoviště České
spofitelny a počká na vyrozt+
měríí, které netrvá déle než 15
minut. Pokud je zákazník kli?
entem této banky a na sporo-
Žiro mu dochází mzda,
nepotřebuje žádné potvrzení.
Je-li klientem jiruá banky, musí
doložit čistý přQem za poslední
tři měsíce (tiskopis dostane u
obchodníka) a poslední výpis
ze svého ÚČtu.

Splňuje-li zákazník pod-
mínky spořitelny, podepíše na
místě úvěrovou smlouvu a
zboží si odnáší domů. To je
jeh:o majetkem. Občan pak
splácíměsíčně úvěrpřevodem
ze svého účtu. Může kdykoliv
dltížnou částku doplatit a
může dát imimořádné splátky.
Tím si zajistí v České- spoři-

telně pozitivní reference a vy-
řízení dalšího nového úvěru

nebývá problémem.
A poslední otázka: ,,Kdo v

našem městě už tuto službu
poskytuje?"

Sporoservis v Kralupech
nad Vltavou poskytujÍ:

- AuTO KRALUPY, a.s. pro-
dej nových i ojetých automo-
bilů - Růžové údolí 554
AUTOBAZARJiříTuba-Udý-
hárny 1162 - CYTAS, s.r.o. -
prodej počítačů, Čechova 405
- ELASO, s.r.o.- prodej výpo-
četní a kancelářské techniky
Čechova 500 - Ing. Jindřich
Pražák P-H-P DATA - prodej
počÍtačŮ a vybavenÍ, Žižkova
913 - Pavel Kejmar, - prodej
mobilních telefonů

Chelčick@ho ul. - ELEKTRO
Felix - Žižkova 51 - Radka
Dočkalová MIKROTRANS
Jungmannova 69 - GARANT
stroje, nástroje, nářadí -Jiří
Tomek - Žižkova 913 - OEP -
OPRAVY ELEKTRO PRODEJ
- Milan Kuchař, ul. Legií č. 80

SERVIS A PRODEJ
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Josef Litt, obchodní středisko
Hůrka - EKOR KOLOSERVICE
- prodej jízdních kol a sportov-
ních potřeb - Vodárenská 199
. JÍÉ)NÍKOLA - ŠlCÍSTROJE

Milan Křížek - Žižkova 55
V. Pavlů

Prázdninový provoz
Městské knihovny

v Kralupech nad Vlt.

Červenec - srpen
Oddělení pro dospělé čte-
náře

Pondělí a čtvrtek
13.00 - 17.30 hodin

Pátek 8.00 - 11 .30 hod

Oddělení pro děti

Pondělí a čtvrtek
8.00 - 11 .30 hodin

Studovna - čítárna
Červenec a srpen - zavřeno
/Internet a denní tisk po do-
mluvě se čtenáři/

Pobočka Lobeček
Červenec
středa 11.30 - 16.00 hodin

Srpen - zavřeno

Zajímavá služba občanům Kralup nad Vltavou a okolí
Stavební spořitelna MODRÁ

PYRAMIDA a. s., otevřela
koncem minulého roku v
Kralupech nad Vltavou svojí
kancelář. Poskytuje zde bez?
platně podrobné informace
o stavebním spořenÍ a všech
typech úvěrŮ, které má k dis
pozici.

Stavební spoření je moderní
forma spoření, dotovaná stá-
tem 25% státním příspěvkem
z naspořené částky a 3% úro
čením vkladů. Možnost po?
skytnutí úvěru ze stavebního
spoření je až 60% cílové
částky s úrokovou sazbou 6%.

V loňském roce zazname-
nala Modrá pyramida velký
zájem klientŮ o stavební spo-
ření a výhodný úvěr. Tento zá?
jem v prvním čtvrtletí letošního
roku ještě vzrostl, protože sta?
vební spořitelna nabízí klien
tŮm jistotu, Že o naspořené

peníze nepřijdou, dobré zhod
nocení vložených prostředků
a především výhodný úvěr, ře-
Šící bytové potřeby.

Modrá pyramida drží v
tomto směru laťku hodně vy-
soko, připravuje stále nové
atraktivnější nabídky a pro-
dukty. Její ,,Přátelský úvěr" s
20% akontací je dostupný
všem vrstvám klientů.

Další novinkou v nabídce je
možnost financovat ze sta-

vebního spoření i opravy pa-
nelových či činžovních domů,
jejichž majitelé či družstev
níci nejsou schopni zaplatit
nutnou generální opravu z
vlastních zdrojů.Tyto pro-
gramy jsou určeny nejen pro
vlastníky či spoluvlastníky
bytů, ale i členy bytových
druŽstev. Ani ta totiž na dů-
kladnou opravdu či moderni-
zaci domů nemají vždy

dostatek prostředků
U každé investice je samo-

zřejmě nutné plánovat. Se sta-
vebním spořením je to stejné.
Jakým způsobem se dnes roz?
hodnete, to pocítíte ve chvíli,
kdy uplyne pět let od vašeho
rozhodnutí, či v případě, kdy
budete potřebovat úvěr.

Pokud se rozhodnete pro
některou naší službu, uza-
vřeme S Vámi na mÍStě
smlouvu o stavebním spoření,
či žádost o úvér.

Najdete nás v Žižkově ulici
463 (v pasáži u nádraží v 1.
poschodQ denně od 13.00 do
17.30 hodin, v pondělí a ve
středu také od 9.00 do 12.00
hodin. Navíc si na telefonu
0205/721 764 můžete sjednat
s našimi pracovníky schůzku i
mimo uvedenou dobu.

Podsklanová
ved. obch. skup.

[d7ffl4 KinoVLTAVAKralup?ynadVltavou
IK?NO KRAluPYl program červen 2001

UPOZORNĚNÍIPokladnajeotevřenal,5hodinypředzačátkemkaždéhopřed- ' " - *al
stavenr'pÍae':d'prodej';a-d'alšřdny'ko;:;í;ůl'hodinyy'p;ed-začát'ke;"představení. 5
Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 101 . §

na

31 .5.-6.6.Čt-st 20,00

1 .-2. pá - so 22','30
2.-3. so - ne 17,30

7.-8. čt-pá 20,00
9.-10. so-ne 20,00

11.-12. po-út 20,00
13. st 20,00

14.-15. Čt-pá 20,00
16.-17. so-ne 20,00

HANNIBAL

HANNIBAL

102 DALMATINŮ

TAXI, TAXI
SVATBY PODLE MARY

NA POKRAJI SLÁVY
OTEC RODINY

VYHNÁNÍZ RÁJE
QUILLS-PEREM

MARKÝZE DE SADE
ZIVOTNÍ ZKOUŠKA
TMAVOMODFIÝ SVĚT
TMAVOMODFIÝ SVĚT
TMAVOMODFIÝ SVET
SMLOUVA S [)ÁBLEM
V Č-ERViNCl

18.-20. po-st
21.-27. čt-st

22.-24. pá-ne
22.-23. pá-so
28.-29. Čt-pá
30.

20,00

20,00

17,30

22,30

20,00

20,00so

Př*pravu}eme na srpen:
Mumíe se vraci, Záhada Blaír Witch 2, Krokodýl
Dundee v L.A., Pokémon 2, NepFhel pred bra-
nami, Otíudové setkání, Bílá vdova, 101
Reykjavik, Patnáct minut

NA POKRAJI SLÁVY
USA, 120 min., T,DOLBY SR, *, 48 Kč
V zákulisí rockových koncertů je všechno jinak
aneb komedie o Íom, jak napsat článek o začí:
nající kapele do Rolling Stone, nepropadnout al
koíholu ani drogám,-zachovat si odstup a
objektivitu. Režie: Cameron Crowe

OTEC RODINY
liSA, 100 min., T,DOLBY SR, *, 50 Kč
Úspěšný, bohatý, ale poněkud osamělý mana?
žer se ze dne na den měrí ve starostlivého otce
rodiny, který se místo obchodů na Wall Street
živí prodejem pneumatik. Nicolas Cage v ko
medii o závažné životní volbě. Režre: Brett

ejem pnei
závažné

Ratner

yví-íwAíyí Z RAJE
ČR, 120 min., s, 50 Kč
Tragikomedie o tom, zda jsme schopni být svo
bodní, aniž jsme přestali bý mravní. 'Při natáčení
filmu na nu-distické pláži F'aradiso se střetávají
ambice všech zúČastněných... Hrají BoleÍ<
Polívka, J.A. Pitínský, Chantal Poullainová a
další. Režie: Věra Chytilová

QUILLS - PEREM MARKÝZE DE SADE
uSA, 123 min., T,DOLBY SR, *, 50 Kč
Příběh aristokrata, zvrhlíka, excentrika a vzdě-
Ianého erotomana Marýze de Sade v excelent?
ním hereckém obsazení (Geoffrey Rush, Kate
Winsletová, Michael Caine, Joaquin Phoenix)
Film získal několik nominací na Óscara. Režie:
Philip Kaufman

UŠKA
.,ŠUP,

ŽIVOTNÍ ZKOI
USA, 115 min.,ŠUP, T,DOLBY SR, s, 50 Kč
Když %e unesen občan USA pracující v Jižní
Americe, najímá jeho manželka specialistu na
řešení únosů. Společně pracují na jeho zá?
chraně, agent se však do své zaměstnavatelky
zamiluje..-. Hrají Meg Ryanová a Russel Crowe.zamiluje... Hrají Meg R)
Režie: Taylor Hackford

0 mládežl do 15 let nepřístupno D česká verze
N mládeB do 12 let nepř(stupno 1, české lllulky
* mládežl přístupno SUP šrrokoúhlý fNm

HANNIBAL
uSA, 125 min.,T,DOLBYSR, @,55 Kč
Anthony Hopkins a Julianne Mooreová v pokra
čování oscarového hitu Mlčení jehňátek. Dr.
Lecter po útěku z vězení přesídlil na jiný kontiZenÍ přeSi

'ky však niezměni-I.. .- Režie:nent, stravovacÍ návyl
Ridley Scott

TMA'
ČR, ?

VOMODRÝ sv?í
115 min., ŠUP,DOLBY SR, s, 65 Kč

Příběh československých pilotů RAF, vyprávění
o odvaze, lásce, přáteíství', strachu a něvck.ku v
dlouho očekávaném velkofilmu. Scénář Zdeněk

V Íkto; aP re Ís;', a K;štof 'H ád ek', ' "Ía ra aF ítzg e raldo':v:ÁSvěrák. Hrají Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser,:j Vetchý, OI
Hádek, Tara

a další. Režie: ,jan Svěrák

1
l

102 DALMATINú
USA, D, 100 min., DOLBY SR, *, 50,- Kč
To, že Cruellu De Vil pustili z vězení za dobré
chování, je poctou jejímu urnění přetvařovat se.přetvc

:jmě n:Jejím životním cílem je samozřejmě nadále ka
bá-t z kůžiček malých roztomilých dalmatinů!
Glenn Closeová a Gerard Depardieu v pokra
čování úspěšného rodinného fiÍmu. Režie: Kevin
Lima

TAXI, TAXI
Francie, 100 min.,D,DOLBY SR, s,55 Kč
Komedie plná rychlosti a skvělých karikatur. V
Paříži a Marseílles začíná hon za záchranou
uneseného japonského ministra obrany
Režie: Luc Besson

Ó
SMLOUVA S ĎÁBLEM
USA, 94 min., T,DOLBY SR, s, 50 Kč
Dobrák Elliot v téhle komedii podepíše smlouvu
s krásnou ďáblicí, která mu za duši splní sedmspli

zíslpláxl. Ta
kok.gyně

mu mají splnit jeho sen - získat ruku
Alison-. Ále vyslankyně pekla má

omyslný smysl-pro hiimor... Režie:
.amis
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SVATBY PODLE MAFIY
USA,- 100-min.,T,D6ÍÍlY SR, ŠUP, s,50 Kč
Svatební agentka Mary je natolik pohlcena. plá?
nováním žíÓotŮ ostatních, že na ten. jejÍ jí ne.';
zbývá čas... Jennifer Lopezová v h-lavní roli
romantické komedie. Reži'e: Adam Shankman

V ČERVENCI
Ne'.me.d5o,T,pOLBYSR, w, 52Kč.
Prázdninov:á road movie napříč východem
Evropy d?o Turecka. T.o, co. hledáme t.řeba až za
vodami Bosporu, často miaižeme vézt celou ce-
stu na sedadle spolujezdce

Letní kino - Veltrusy
Jak jsme již čtenáře Zpravodaje infor-

movali v květnovém vydání, bude i v le-
tošnŤm letním období v provozu letní kino
města Veltrusy. Oproti původní informaci
se zahajovací představení z vážných tech?
nických důvodů uskuteční o týden později,
tedy ve čtvrtek 14. června 2001 ve 21 .45
hodin. Na pořadu bude americká komedie
Do hola? od tvůrců dříve úspěšné kome-
die Do naha! Každý čtvrtek a pátek až do
24. srpna 2001 mohou návštěvníci zhléd?
nout celkem 22 představení. Jejich za?
čátky byly stanoveny v červnu a v červenci
na 21 .45 a v srpnu na 21 .1 5 hodin

Zároveň jen dodáváme, že návštěvníci
letního kina města Veltrusy mají vždy k dis-
pozici rozsáhlé a zdůrazňuji hlídané parko-
viště s možností občerstvení v soukromém

kiosku přímo u hlavního vchodu do areálu
kina.

Vedení kina zve občany města Kralupy
nad Vltavou a jeho okolí k návštěvě jimi vy
braných představení. Přeje jim výborné
teplé letní počasí a příjemný pohodový zá-
žitek z promítnutého filmového díla.

Rudolf Bartoš

14.6. ve 21 .45

Americký film
Do hola?

15.6. ve 21 .45

(,eský film
21 .6. ve 21 .45

Americký film
22.6. ve 21 .45

Český film
28.6. ve 21 .45

Francouzský film

Z pekla ŠtěstÍ 2

Vertical limit

Cesta z íněsta

Tanec v temnotách

Sa»ry Movm
- 0Ňnej biják

29.6. ve 21 .45

Americký film

Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seiferm 706
278 0l Kralupy nad Vltavou 2

tel.: 0205/726101 fax: 0205/23664

e-mail: kass.kralupy@worldonline.cz
Ukázky z filmů uvádíme ve spoluprácí s TV
STUDIO PRO jako součást zpravodajského

bloku na Info kanálu kabelové televize.

Naše kino na internetu:

programy, ž6bří(.ky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na serverech
www. kralu py.a www.ki noserver.cz wíííw . kra I u ps ko . cz/ki no

Soutěž k filmu Tmavomodrý svět

Pokud správně do 12.6.2001 odpovíte
na následující otázku, můžete být mezi
třemi vylosovanými výherci naší sou-
těže. Hraje se o tričko filmu Tmavomodrý
svět a 2 x 2 vstupenky do Kina Vltava na
představení dle Vašeho výběru.

Ve kterém roce proběhla letecká
bitva o Anglíi?

Do slosování budou zařazeny správné
odpovědi, které budou doručeny do
12.6.2001 na adresu redakce Zpravo-
daje, nebo na faxové číslo 0205/23664
nebo na e-mailovou adresu kass.kra-
lupy@worldonline.cz, výherci budou
zveřejněni v příštím čísle Zpravodaje, na
internetových stránkách kina a na vý-
vesce u pokladny kina.
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Program na mřsír červen 2«)«)l
s Tófon: 0206ff27 U7

pátek 15. a sobota 16.neděle 3.ve 14.00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI Íestival amatérské.ho divadla
na zahradě KD Vltava ' diskotéka Zd. ,,ZA VODOU"
Vranovského - diskžokeje rádia OK Hr. DS Scéna a KaSS Kralupy n. Vlt.
Králové " soutěže o ceny s diskžokejem rá-
dia Relax" kouzelnická estráda se zvffátky
- vynikající kouzelník a iluzionista Grino "
Ioutkářský soubor Rolnička uvede pohádku
,,Potrestaná princezna" " opékané klobásky
a výborné víno jistě zpříjemní odpoledne i
doprovázejícím rodičům " nebude chybět
ani zmrzlina a cukrová vata. V případě ne-
příznivého poČasí v sále KD.

?

Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
počet dospělých jezdců. Dvě doprovodná vozidla budou dbát
na bezpečnost účastníků. V prvém jede kameraman, za sebou
má vozík, kdyby snad někomu došly sfly, v kufni veze buřty a
chléb a dostatek nápojů. V dnihém vozidle jedou osoby, které
budou zajišťovat ríizné služby během ce}é akce. Jsou to: p.
farář, z DDM pí ředitelka, zástupkyně a propagační pracovnice,
která pořizuje dokumentační snímky během cesty.

Krátce po deváté hodině se vyjíždí. Trasa vede kolem
kralupského hrThitova, kolem Debrna do Turska. Zde je první
zastávka, kde si cyklisté mohou doplnit tekutiny. Dále vede
cesta přes Úholičky. Tady je pěkný kopec, někteří kola vedou.
Potom již vede silnice téměř po rovině až na Levý Hradec.

Okolí starobylého kostela je pohádkové. Jasně zelená louka
plná žlutých pampelišek, kvetoucí jabloně, ticho a klid.
Nezapomenutelný je pohled ze skal pod kostelíkem na údolí
Vltavy s jejím pravým břehem.

Po přípravě ohniště jdeme do kostela, kde se usazujeme v la-
vicích. Nejprve hovoří paní, která se stará o kostel. Seznamuje
nás s jeho historií a ukazuje nám jednotliyé fresky, po ní čte
paní Světlana Nováková z DDM inforrnace, které vyhledala o
historii kostela a žiyotě sv. Vojtěcha, který je s Levým
Hradcem úzce spjat. Kostel zaplnili i jiní návštěvníci, kteří si
vše rádi vyslechli. Na památku si všichni odnesli malou
brožum s bližšími údaji a mapku zdejšího kraje s vyznačenými
historickýrni místy.

Tak a je čas oběda. Hurá k ohništi a opékat buřty! Kdo kolik
sní. Po jídle je čas na píseň při kytaře a potom společenské hry.
Tentokrát si pracovnice DDM připravily hry, při kterých je
potřeba trochu zmčnosti a zkušenosti. Protože se nám všem
nedaří, jak bychom si přáli, hodně se při hrách nasmějeme. Vše
zachycují kamery manželů Krátkých a pana Kovačika,
fotografie pořizuje paní Gabriela Junášková z DDM.

?
í

ř
?

r»"l

(w

A

(
ěl

ř

J

Pozvánka na Akademii
Srdečně vás zveme na Akadernii DDM, kterou pořádáme u

příležitosti konce školního roku 2000-2001. Máte možnost se
podívat, jak pracují naše zájimové útvary, poznáte jejich náplň
a výsledky práce vedoucích a dětí, které útvary navštěvují.

Akademie se koná 14. června v kulturním domě Vltava od
16.00 hod. Celým programem vás bude provázet Tomáš
Kučera z rádia Relax.

neděle 17.
Akce Kruhu přátel Prahy M
Letenské vyhlídky - od Kramářovy vily
k Bruselskému pavilonu
Odjezd vlakem v 8.58 hod. z kral. nádraží

p.itek 22.od 21.00 hod.
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND - koncert
Po skončení pokračujeme diskotékoté?
kou Radia Relax s Tomášem Kučerou
Nenechte si ujít vynikající pořad posled-
ního předprázdninového týdne! 95,-

20,.

Příměstské tábory
Stejně jako vloni a v průběhu jarních prázdnin i letos mimo

klasických pobytových táborů pořádáme tábory příměstské.
1. 2.7. - 4.7.
2. 9.7.-13.7.

Program bude opět bohatý, hry jak sportovní, tak stolní,
výlety, návštěvy koupaliště. Program bude samozřejmě upra-
ven podle počasí a počtu dětí.

Oběd bude zajištěn při chladném počasí ve dnech 9.7. - 13.7.
Přihlášky do 20.června přímo v DDM.
Cena za den 60,- Kč bez oběda, s obědem 80,- Kč.

čtvrtek 7. v 10.30 hod.
Mělnický Vrkoč - Vystoupenífolklórních
souborů pro školní mládež
(Jarošáček, Jarošovci, Váh Půchov,
Padureanca Rumunsko

Čtvrtek 14.v 16.00 hod.
Akademie Domu dětí a mládeže
Kralupy n. Vlt.
Vystoupení složené ze zájmových útvarů
DDM

Pohled zpět
V měsíci březnu jsme pro vás připravili zájezd do Liberce do

Aquaparku, v květnu na Safari do Dvora Králové. Mrzí nás, že
o tyto zájezdy není dostatečný zájem a proto jsme nuceni je
mšit. Snažíme se nabídnout nejen zájmové útvary, ale i co
nejpestřejší program v odpolednfch hodinách a volných dnech.

Rádi uvítáme náměty, abychom další akce co nejvíce
přizpůsobili vašemu zájmu.

1. máj - je na výlet čas
Je 1. května ráno. A není to ledajaké ráno. Slunce svítí, nád-

herně modrá obloha, ve vzduchu je cítit jaro. Takový začátek
dne slibuje zážitky, na které se jen tak nezapomíná. Před budo-
vami Domu dětí a mládeže a farou se scházejí nebo sjíždějí
účastníci cyklistického výletu na Levý Hraďec v Žalově.- Výlet
organizuje již tradičně Th.Mg. Edward Walczyk z kralupské
farnosti ve spolupráci s ředitelkou DDM Marií Blažkovou.

Nezapomněli jsme na něco? Mapku kraje máme, zkušeného
průvodce cyklistů též, nechybí lékařský dozor ani dostatečný
m í
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Sdružení Mělnický Vrkoč
(SRDPFS Jarosáček Mělíík, Jarošovci

Mělník, Nové divadlo Mělrík, qkresní muze.um
spolupráci s MěÚ Mělník, MěÚ
MěÚ Kralupy nad Vlt. za podpoi

Mělník) ve
Neratovice, MěÚ Kralupy nad Vlt. za podpory
Ministerstva školství Č:FÍ, Ministerstva kultury

ČR, ZUŠ Mělnn«, KD TGM Mělník Vás srdečně
zvou na taneční hudební festival

,,K Mělníku je cesta dlouhá",
aneb - jaké to kdysi bývalo

očima tradice, fantazie, fikce

Program festivalu
7.6. - 10.30 hodin KaSS Kralupy nad Vlt.
8.6. - 9.30 hodin Masarykův kulturru' dům Mělník

- 1 1 .00 hodin Společenský dům Neratovrce
VystoupenÍ folklornÍch souborů pro školní
mládež Jarošáček, Jarošovci, Váh Púchov,
Padureanca Rumunsko

8.6. - 14.00 hodin na nádvofi zámku kM.lník
15.00 hodin námésíí Míru, náměstí Karla IV.

Volná vystoupení souborů Váh, Padureance,
Valášek, Jarošáček, Jarořhovcí

18.30 hodin MasarykŮv kultumí dům Mělník
Zahajovací představení festívalu
Jarošáček, Jaro'aovcl, Nové dívadlo, Valášek,
Váh, Padureanca

9.6. - 10.00 hodin
Prúvod účastníkú festivalu městem
Svatoantonínský jarmark na náměstí Míru

-15.00hodin NáměstíMíru
,,K MMníku je cesta dlouhá" přehlídka tanečních a
hudebních souború Padureanca, Váh. Valášek,
Dykyta, Jaros(cek. Jarošovci. Nové divadlo Mělník,
Historický tanec, Irish Dewn

-21.00hodin MasarykůvkulturnídůmMělník
Vecerní zábava
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A už je čas na cesm zpět. Cyklisté si vybrali trasu kolem řeky
Vltavy.-Sjedou dolů do Žalova, přívozem se nechají převézt na
dnihý břeh a pokračují směrem ke Kralupům. V Lobečku se
zastaví v cukrárně, kde se po zásluze odmění. Až na jednu
prasklou pneumatiku vše dopadlo dobře. A jak slibovalo ráno,
všicni jsme skutečně zažili okamžiky, na které se jen tak
nezapornfná.

Dvořákova hudební Nelahozeves 2001
5.6. 19.30 hod. Jiří Stivín
zámek Nelahozeves, Rytírský sál 8pi;n'eam4
Program: ,,Sám se svým S

ia Šerých
stínem" + vernisáŽ

obrazů Jáchymí
12.6. a 13.6. 19.30 hod Petra Janů
zámek Nelahozeves, Rytírský sál
Program: Gershwin
22.6. 19.30 hod. Yong-Choon Park
zámek Nelahozeves, Rytí7ský sál
Program: Klavírní recitál
27.6. 19.30 hod. Swings
zámek Nelahozeves, Rytířský sáVzámecké
nádvoří

Program: Gershwin, Ellington, Lewis

q
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Pod záštitou farní charity Kralupy nad Vlt.

vystoupí dne 10.6.2001 v 17.00 hodin v
kostele sv. Jakuba Staršího v Minicích
smíšený pěvecký sbor SCANDULA z
Libčic. Formou večerních nešpor zazní
duchovní černošské zpěvy. Vlak odjíždí z
nádraží v 16.17 do Minic, autobus MHD
odjíždí od nádraží v 16.40 hodin.

Výtěžek dobrovolného vstupného bude
věnován na projekt farní charity Dům na půl
cesty.
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Světlana Nováková
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VELTR(ISY - LETflÍ KltlONŤtK %OBOŤfl

1. híwno *. hívno

od í9. hodln od ll. hodín
V*gwt Bóry
Líst«k Lokro

$entín*l Blííeland
W*it{hómw Shonnon

Plyiovó rybo Mln*hovo
$uroví kocoJí Novó s«kca

Ilvódl: Tomól 'roveío fi xaando V@
Vilupnéi 10 Kč no Im«n ínhí. olio vííhíl 10 KL

Děll o mlédwž vilup víílný.

?l*0ío4*%: líoílka V*l{íasl, Kíítt Kííílapy íuí4 Vlt«ínííí.

u pina*pi ffl íío

« «

d:vadeW Sbu&or Stér,s s f':sSS Vítaan Vás nbu rís '!1, DlVhDELr P(»KUS Á(estih! smst6rsferb d:ndls

Í%]:-=
'7'5. - %, CERVNA 200'íAuvAoimt ro (Po)íusY:

Pátek 19" DS Nejhodně3Ší medvídci Hradec Králové 14'o DS Hugo Prostl:3ov - O CÍZfM
- JEšTE žUU S VĚšÁKEM, čEPÍCf A KOŘENOW - KaSS Vltava
PLÁCAčKOU - KaSS Vltava 16"' DS Jesličky Hradec Králové - ZUB ZA

21" koncert kape}ky JABLKOŇ - hudební bar OKO - KaSS Vltava
PONORKA DS Scéna Kralupy - DLOUHÁ PRO-

CHAZKA Už K uhpoLkr> - KaSS
Sobota 10" DS Kejklíř - TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA Vltava

VšEVEDA - Zahrada KaSS 17" Michal Wšek - JAK ZABfT SOKA -
DĚTSKÝ JARMARK - Zahrada KaSS hudební bar PONORKA

13" DS Rolnička - O POTRESTANÉ 18' DS Vrtule Slaný - OSKARKY - KaSS
PRINCEZNE - KaSS Vlíava Vltava

20" DS Bysúice u Benešova - CAUSA
RUDOLF - KaSS Vltaya

Vstupné: 1 predshvení 20,- hbrun perm:ee'9Ó, - kbrs (neplsH prb pstetní hbntert)Zássání pbdpbra: městb Kra!75 risd 'Vltavííu, déle: HB Pbnbrb, CiSL, Pebhhí "U HrJihM','.
»;ee inlbvmei ns http://www.knlupg.tdmvlbu
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24. dubna byl v 15.00 zahájen první turnaj století, který
iřádal Dům dětí a mládeže ve spolupráci s farním úřadem pod
íštitou starosty města Mgr. Pavla Rynta. Konal se na
+tbalovém hřišti tělovýchovné jednoty Kaučuk v Olších.
Slavnostního výkopu se ujaly paní Lipšová a Holeková. Zú-
istnilo se 12 ?žstev, startovné bylo dobrovolné. Zápasy se
-ály sou«:asně na obou polovinách hřiště. Předěl ,,zdobily" roz-
.oskávačky, které připravily S. Czechmanová a L. Pelcová.

K dobré náladě přispíval i Roma band, dechová hudba p.
Kozelky a hudba radia Relax. Tomáš Kučera z radia Relax také
provázel odpolednem a podvečerem.
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Hrálo se 2x7 minut hrubého času. Hráčů v poli 6+l,
iovinností bylo, aby v sestavě figurovaly také ženy a v případě
ierozhodného výsledku střílely pokutové kopy.
Všechna dmžstva hrála s plným nasazením. Bohužel někdy

= to neobešlo bez menšího úrazu. Nechyběla ,,rychlá zdravot-
iiccá pomoc" pro znavené hráče. Počasí bylo po mnoha dnech

>:é a slunečné.
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A nyní již k sarnotnému turnaji.

Skupina A
DDM - Rádio Relax
VONS - DDM
Rádio Relax - VONS

l)
1:O

1 : l (O : 1 pk)
2:1
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Skupina B
JS Centrum - TOP Trans
TOP Trans - Česká rafinérská
česká rafinérská - JS Centrum

Skupina C
Učitelé - Kralupská farnost
MÚ Kralupy - 'Učitelé
Kralupská farnost - MÚ Kralupy
Skupina D
Městská policie - Arcidieceze
fa. Gabčo - Městská policie
Arcidieceze - fa. Gabčo

4:O
2:0

1 : 1 (O : l pk)

2:l
1:0
1:3

2:O

l : l(3 :4pk)
o :O (4 : 3 pk)

VONS - Kralupská farnost
TOP Trans - Arcidieceze
Rádio Relax - Učitelé
Česká rafinérská - fa. Gabčo
DDM - MÚ Kralupy
JS Centnim - Městská policie

o 1l. a 12. místo: Kr. farnost - TOP Trans
o 9. a 10. místo: VONS - Arcidieceze
o 7. a 8. místo: fa. Gabčo - Rádio Relax
o 5. a 6. místo: Učitelé - Česká rafinérská
o 3. a 4. m?ísto: Městská policie - DDM
o 1. a 2. místo: JS Centnim - MÚ Kralupy

Zápasy se protáhly až do pozdního večera a tak k vyhlašování
vítězů ďošlo až při soumraku.

Konečné pořadí družstev bylo následující:

3)

2) 3:0
0:2

l : l (l :2pk)
3:0

0:0(0:?pk)
I:0

O:l

2 :2 (2 : i pk)
O:O(i:opt)
O:l
0:l

2:0
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

JS Centrum s.r.o.
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Dům dětí a mládeže
Městská policie
Česká rafinérská a.s.
učitelé
firma Gabčo
radio Relax
VONS ss.o.
Pražská arcidieceze
firma TOP TRANS
Kralupská farnost

Wtězovi patřil nejen pohár za 1. rnísto, ale také pohár
putovm. O něj se bude znovu hrát na podzim, takže již nyní
mohou ?žstva trénovat, protože zffi tu bude co nevidět. Těší
nás, ze se již hlásí první ?žstva.

Zbývá ještě informace o vybraném startovném. Čistý zisk
činil 16 tisííc korun. Ten se dělil rovným dflem mezi DDM, kde
bude použit opět pro děti a charitu. Ta použije peníze na úpravu
Domu na půl cesty.

Děkujeme všem zúčastněným a divákům za jejich čas,
dobrou náladu a chuť strávit společné odpoledne. Doufárne, že
druhý turnaj století bude alespoň stejně pěkný a pohodový.

G. Junášková
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Thrnaj školních družstev v minifotbalu
26. 4. 2001 přádal fotbalový klub Kaučuk Kralupy tradičníturnaj v rninifotbalu, který pravidelně každý rok-pořádá na

hřišti v Olších. V tomto roce byl tento turnaj součástí oslav
stoletého výročí fotbalového klubu Kaučuk Kralupy. Zároveň v
rámci tohoto turnaje proběhlo i oblastní kolo ZŠ, které pořádá
DDM v Kralupech n/Vlt. Turnaje se zúčastnilo celkem 8
dmžstev. Děti byli rozděleny do dvou skupin.

Skupina A

Dvoř. gym.
ZŠ Ve}vary
ZŠ Gen. Klapálka
Zvláštní škola

Skupina B

Zš Komenského
Zš Libčice
Zš Třebízského
Zš Veltrusy
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Ve své skupině naše děvčata všechna utkánÍ 'vyhíála a po-- a' " -'a"-ití V n'[aVnÍ ČáSfi naŠÍnlÍ soupeřlVe SVe skupine- naSe deVcaía vow---... ? ?stoupila tak do finálové skupiny. V první části naširni soupeři" "-i--.,vigíMBoleslavi.D(avčataobazápasysstoupila tak do finálove síí.upíuJ. . r- ?byla družstva Kladna a Mladé Boleslavi. D(avčata oba zápasy s- a -s-.<í, 17P ňnálové části nás čekaly tři zápasy sebyla družstva Kladna a ímauc ,,....- .přehledem vyhrála. Ve finálové části nás čekaly tři zápasy se= -'-:-;lnX;ě(m z nich bylo dmžstvo Nym-přehledem vyhrála. ve niiaiuvv ,..- -?? ?silnějšími soupeři. Nejsilnějším z nich bylo dmžstvo Nym?-a ' a"-----qígnéhoaBrandýsan.L.Zbylí'silnějšími soupeři. Nejsílne3suu b íí.,.. .J-?burka. Dal'sírni byla družstva Ze Slaného a Brandýsa n. L. Zbyláa "-"=--- wvmhiirka mělo yíce sil a iburka. Dal'sírni byla aruzs?va t.c ,y....--- ? ?dvě jsme porazily, ale družstvo Nymburka mělo yíce sil a i
----llaskltí «s nět hodů.dVe JSITle puia---J, ?-stěstí, a tak jsme mu podlehly o pět bodů.a= a --- -í--i-b mfstn ye středočeském kraji a obhájily""'Ob'sadily 'jsme druhé rnÍsto ve streaoccsxcu?í .., . ?tak loňské dnihé mÍsto. Všechny zápasy byly velice pěkné a na- a a ?-: srzwhnn děyčata bojovala do posledníchtak loňské dnlne Ilučí.u. . ,.---, , ?basketbalové úrovni. Všechna děvčata bojovala do' a a"- --A-* rrs npilenší 'V<lko'n'ý a tíbasketbalové úrovni. VSecuua =,-- .minut a yteřin, chtěla podat co nejlepší yýkony a to se jim po-" a ' - "---:-mp 7!;l sl70nnOu reprezentací skoly arlllnut a 'lŇeřln- CMe' la pO(l?aL L'L' xx?»--v-- ., ,dařilo.Všem dívkám děkujeme za VZOrnOu reprezentaci 'školy a

- a ' -"-= ]-aííhí'ťllll 'InlSfu.darilo. V Selll uxvx--. .??-??,bla]"iopřejeme k dosaženému díuhému místu.- - ----+-.,ahr('eírnákováZiU
na, Liíeroyá K6ílýna. 'škl{oyá Míám, IJo!lo'vá kne!a, Smelna, Literová Kristýna, Síúíova í-vt«uytt,., . .-ková Klára, Kouč.ová Kristýna, Slavíčková Kateřina, Merfai-a a r=--- xír»vavca'vá Jana, Jásková Markétaková Klára, Kouč.ová ?styna, .y..,...-?tová Anita, Bagalová 'Eya, Moraycoyá Jana, Jásková Markéta,
Kohoutová Petra.

'e kupinách se hrálo xazíay b ha.J.-. ? ,hoila utkání družstev podle jejich výsledků v kaMé skupině/e kupinách Se hrálo každý s každým. O pořadí v turna?p' a - ---- --Ii,- ;piich vvsledků v kaMé skupině
hoila utk?a 1 úl'llZSLev y??- J -J - - - - ,. Pyní s prvním, dmhý s druhým atd.

ré pořadí
ZŠ Veltr

Ceko'ví družstev:

ItnlS)'l
ZŠ 'Je}yq2 Z5 VelVmy
ZŠ Gen. Klapálka3 ZS Oen. xsíay -..,.
ZŠ Komenského4 ZS Aomciibhv..,
ZŠ Třebízského5. ZS IreDizsícíu,
Dvořákovo gymnázium6
ZŠ Libčice7. Z5 i,iocibc

Zvláštní škola8.
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Výsledky jednotlivých utkání
ZŠ Kralupy : Kladno
Zň 'Kraluapy : Ml. Boleslav

íl
f

1
r

30 : 10
63 : 16

ř.

ríri
í ř'

1 Finálová část:
w

4J

?

25 : 30
33 : 12
39 : 17

ZŠ Kralupy : Nymburk
ZŠ Kralu'py : Brandýs
ZŠ Kralupy : Slaný

Kone0né pořadí družstev

1.ZŠ Nymburk
2.ZŠ Kíalupy
3.ZŠ Brandýs

Body střílely:

Literová Kristýna 63 b.
Eerrnáková Zita 31 b.
fiídlová Martina 28 b.

'--a- 1(Il.Smetáková Klára 19 b.
Ťotx:čová Kňstýna 19 b.

putovního poháru FY'-F- ůpvxt -.....putovního poháru byla ZŠ Gen. Klapálka. ZŠ Veltrusy tímto" ' - ---+---ríilg (l0 okresního kola ZŠ, které se konalo
- - /%lX?.l,

'putovního poháru byla z.> sataí. í..,-??vítězstvím postoupila do okresního kola ZŠ, které se konalo- "'-1-íAm hřišti Kaučuk Kralupy v Olších.
" 2o'!1 -opeÍ '-?d:.':'*,a"í" 'an:;;tva ZŠ Veltrusy, ZS Jung. sa,aY
Mělník a zš 28. {iina xe+íí«ov;ce. po ceíbem vymvnímýci+bojích zvWzila ZŠ 28. řljna NemyovŤce a poímpuie do" - «?-»- yísgé íll lona!o 24. 5. 2001. Na díuhémregionálního kola, ktere Se xuuaxy , .. - ?rnístě Se umístila zš Veltmsy a na třetím ZŠ Jung. sady Mělník.' - """(Iriim nřeieme hodně úspěcM a

bojích zvítězila ZS tb. ri3iia x,,..---. ?regionálního kola, které se konalo 24. 5. 2001. Na druhém- --=i - -r6 vp.ltmsy a na třetím ZŠ Jung. sady Mělník.:Stlla Z:5 Velullsy a xxa ------ ?ostatním účastníkům přejeme hodně úspěcM aVítězům it':e'š'ím:;e na další spolupráci. Kymplová Helena 17 b.
- a'-'-- Al,Ů'erfaitová Anita 4 b.

Slavíčková Kateřina 2 b.
řohoutová Petra 2 b.
'!olfová Aneta 2 b.

Jaroslava Merfaitová
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Za základní školu Revoluční, Kralupy nad VR. Kellerová MarieW
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Středočeské finále koš&ové dívek základních školStředočeské tínme huíú»* 0 # -. . ?

?SkO}ý Si u'čG3-'e=t na f0'íl"fO ílnadlta z-a3x---- - r-.- ,kola. Naše škola zastupovala okres Mělník. Této soutěže sea "-x-+-., -r íplého středočeského kraje.

finále košíkové dívek ZáKlaanlUu .-uw.. --?skoly si účast na tOrntO finále zajistila postupem z okresního"- a ---a------aía útres Mělník. Této soutěže seMola. Naše škola ZaStupOVala omc» x..,.---zúčastnilo celkem 11 družstev z celého středočeského kraje.a" - -I- *" cknnm. v kterých se sehrálz-zúčastnilo celkem 11 druzstev z. L(;lljLll0 .--DruŽstva byla rozdělena do tří skupin, v kterých se sehrála
vzájemná utkánÍ.

Středočeské flnále odbUené dívek základních skol- -- úhn zyílez+ío V okíeíníín kn{eir'edOčeSke Ilnaic uií'ux3 -- ? . .Družstvo žákyň ZŠ Komenského zvítězilo V okresním kole- = o -xí-..*rsv;Acíi a nostoupilo do regionálního kola. Vvouleljub'alu" 'v Nergatovicích a postoupilí' -e í qnm qešlo 10 (volejbalu v Neratovicícn a pu»?uuF... -- ,Při'brami Se 25. 4. 2001 sešlo 10 druzstev z celého súeáo-' -'- 8-'lrsin'é nostoupíly ze skupíny poPři'brami Se 'l'). 4. tvvx .,,,.. ?českého regionu a naše žákyně postoupily Ze skupiny poa = -----i- {")- m 2 Ml. Boleslayí (2 : 1).čeSkéhO regíonu a xxa-- .- -, - .vítězství nad Nymburkem (2: 0) a Ml. Boleslayí (2" a -'-" ?l-r61sr < favoríte'rn, ínísttězstvínadNymburícem(z:u)aivii.,-???? ,Ve fináloyé skupine prohrály s favoritem, ínístní Při'braíní- - -- =.- ...i,i.?ig 7.iíič n. Sázavou až v tie -Ve fináloyé skupine pruiiiaiy , --.-- - ,2 : O) a v boji o 2. rnísto je zdolala Zruč n. Sázavou až v tie- - " a-t--i q míctíí natří žákyním naší školy X(2 : O) a v boji o :z. rrus?u 3c b,..,.- ?breaku (13 :15). Za kíásné 3. rnísto patří žákyním naší školy ye- a " "-Ia'ylíiií6 7. Nádeníková,M.Růžková,breaku (13 :15). Za krasne .>. uubw ,.,.--,složení A. Míková, B. Medalová, Z. Nádeníková, M. Růžková," - o "----=: xn í(rálnvá. H. Svobodová dík zasložení A. Míková, kS. Meualuv«+ .. - .?L. Mikulo'vá, Š. Rybákowá, M. Kíálová, H. Svobodová dík za- " "-í-, krqlunského volejbalu.L. Mikulo'vá, S. Rybíoya, tvt. i,...?. . ,sizornou reprezentaci naší školy a kralupského volejbalu.a '-IX(í'+'í cnúítovních i osobníchVZOrnOkk reprezenfacl naSl S!kusy - ---,Přejeme děvčamm mnoho dalších sportovních i osobních
úspěchů. , ,Za základní školu Komenského Ivana Sulova
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INFORMACE A STŘÍPKY Z TURIST?KY
Klub českých turistů a Asociace turistických oddílů mládeže Kralupy n. Vlt.

www.kralupy.cz/kct kct@kralupy.cz

DVOŘAKOVA NELAHOZEVES +
STAVBA STANU

V úterý 1. května 2001 pořádal Klub
českých turistů a Asociace TOM
Kralupy nad Vltavou již popáté tradiční
dvouakci. Nádherné májové počasí lá
kalo do přírody a nabídku využili 282
účastníci turistického pochodu - ze
jména rodin s dětmi. Připraveny byly
trasy od 8 do 25 kilometrů, podél Vltavy
a okolními stráněmi. V cílí akce na tu-
ristické základně je čekal diplom a malá
upomínka, děti soutěže a možnost jež-
dění na lodích.
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Doprovodnou akci - Stavba stanu vyu-
žilo 48 zájemců. Nejepšími v kategorii
dol O let a mladší byli Michal Blecha a Jan
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Vejrosta v novém rekordu kategorie 1 .52,
druhé místo získala Karolína Lorenzová +
Adéla Veselská a 3.místo Jan Kareš +
Michal Novák. V kategorii 11 až 141et vy-
hrála dvojice Jana- Řádová a Iveta
Nováková v čase 1 .28, 2.místo získali Jan
Blecha + Jan Kašpar a 3. m(sto Petra
Gottliebová + Barbora Vaňáková. Mezi
staršími pak zvítězili Romana a Zdeněk
Vejrostovi v čase 1.24, 2. místo pak
Zuzana Jílková + Markéta Lorenzová a
3.místo Vít Procházka + Vladimír Siegl
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Přechod Martinskýcži holí Hostibejcké schody
Druhý květnový - prodlouŽený víkend

uspořádal KČT Kralupy n.Vlt pro své členy
a příznivce přechod Lúčanské Malé Fatry -
tzv. Martinských holí. V pátek večer nás 18
vyrází. Cesta ovšem začala tříhodiiJinovým

.ě Čect'i,zpožděním kvůli krupobití na západi
kdy náš rychlík vyjíždějící z Františkových
Lázní byl odkloněn - musíme do Nymburka
a ve 3 hodiny v noci konečně míříme na
Slovensko. Naštěstí to byla jediná kompli?
kace na cestách.

V půl desáté vystupujeme v Žilině a au-
tobusem se přesunujeme do Strečna, kde
začíná náš výstup. Nejdříve ale jdeme na
,,čapovanú kofolu". Dobře vychlazená
chutná totiž skvěle. Nasazujeme batohy a
čeká nás nejdříve čtyřhodinové stoupání
přes Úplaz na Minčol.- Počasí je příznivé a
výhleďy do kraje nemají chybu. Kousek před
vrcholem si prohlížíme zbytky 2. světové
války - kanón a minomet. Po obědě a od-

počinku nás čeká nejvyšší vrchol a to Velká
Iúka (1 476 m). Po nezbytném fotografování
a výkřicích íí ... a vrchol je dobyt': pokraču-
jeme k místu našeho prvního noclehu - a to
na Hornú lúku v nadmořské výšce 1300
metr'ů. Okolo 1 8. hodiny sundáváme batohy
a těšíme se na odpočinek. Však také více
než 1500 m převýšení a 8 hodin s batohem
na zádech dalo docela zabrat.

Večer pozorujeme nádherný úkaz, kdy
všude okolo nás řádí bouřka a blesky?jsou
vidět všude okolo nás. Bohužel velký černý
mrak se přihnal i nad naše stany, a tak
rychle do sucha. Prší a padají kroupy, ale to
uŽ skoro nikdo nevnímá.

Ráno nás probouzí sluníčko a modrá ob-
loha. Snídáme, balíme a pokračujeme dál.
Čeká nás cesta po hřebenech s výstupem
na Hnileckou Ky'čeru. Až sem probíhá vše
0.K.. Ovšem sestup do sedla, kdy nás čeká
300 výškových metrů prudkou bahnitou

Ve středu 6. června proběhne již
ctvrtý ročník běhu ,,do Hostibejckých
schodů". Jedná se o co nejrychlejší zdo-
lání schodů od ,,bazénku" až po poslední
schod)/.

V roce 1998 se o to pokusilo 85 běžců
a běŽkyň, v roce 1999 jich bylo 68 a v
roce 2000 zdolávalo schody 74 stateč-
ných a to v 5 kategoriích.

Absolutním rekordmanem je V(t
Procházka, který zdolal schody za 1 mi-
nutu a 8 vteřin. s' -

Pokud si chcete vy-
zkoušet, jaké to je, '{(,(%'(',b
můžetepřijítvestředu l'7/ '?
od 16.15 hod. pod
schody na Hostibejk
a pak už jenom bě-
žet vzhůru.
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strání je dost namáhavý a o pády není
nouze. Naštěstí jsou špin-avé jen'om zadky.
Dole u pramínku vody nás čeká zasloužený
oběd. Pak opět batohy na záda a jdeme dál
Trošku měníme plán-ovanou trasu a vyb(i
ráme cestu okolo vody, která se nám zdá
hezčí a v panujícím -teple i praktičtějš7
Chvílemi to člověka láká lehnout do :rávy u
potoka a lenošit. Jenže c(I našeho putovánÍ
je ještě dost daleko. Po dalších dvou a půl
hodinách v sedle pod Ostrou skalou sva?
číme ;; nabírámepsílu na..poslednř částdnešnítrasy. To ovšem netušÍme, že výstup

Turistické akce v okolí
nabídka na červen

na Ostrou skálu bude tak drsný. Vždyť za půlhodiny ,,vyběhnout" o více než 300 -výškoivých metn:í není žádná le;)race. Naho'ře';e
bohužel kazí počasí a mraky zabra-ňuÍí' pěk-ným výhledůrrí. Z Ostré skály-jeThtě"stou?
páme na KÍak (1351 m) cl p;k-n'ásleduje více
než hodinový sestup do Fáčkovslaého sedla
- tedy o 500 výškových metrů níž. Okolo 1 9.
hodiny jsem dole a stavíme stany - máme za
sebou téměř 9 hodin s bágly a převýšení
1400 metrí:í. Po večeři unavenÍ zaléháme do
staní:í a hurá spát.

V noci se zvedá silný vítr, 'ale protože
máme šikovně postavené stany ,,za větrem"
je to pohoda. Pondělní ráno nás však vÍtá
mlhou, chladným větrem a na vršcích sei drŽí
mraky, což je škoda. Protože 3.den mm být
odpočinkový, necháváme batohy v nedale2
kém bistru a jdeme se podívat do ČÍčman.
Podle mapy to jsou 4 hodinky cesty. Hned
ze sedla, ale čeká výstup prudkou sjezdovf
kou. Ovšem bez batohů'se
šlapalo dobře. V poledne
jsme v Čičmanech, které
nás dost zklamaly. Pár ma?
Iovaných chalup,- ale jinak
nikde?nic až na všude pří-
tomný nepořádek. Aspoň,
že byl otevřen obchod a my
mohli doplnit zásoby.
Zpátky odjíždíme kousek
autobusem a pak nás če-
kaiÍ ještě 4 km stoupáríí
zpět do Fáčkovského
sedla. Dnes zvládáme 1 6,5
kilometru a převýšení přes

1. závod Českého poháru - Thristický závod

600 metrů. Odpoledne odpočíváme, dopiňujeme kalorie, klábosíme u stanů a aplánu?
jeme poslední den. Spát se jde-trošM
později ne? předchozí dny.-Úterní 'ránoanás av'Ítá sl'uyníčkem a trhají se
mraky. Balíme, fotíme a čekáme na autobus,který nás odváží do Prievidzi. Tady -nechá?
váme batohy, domlouváme čas srazW -a vy-rážíme do-Bojnice. V Bojnici-'nejdřívye
navštěvujeme rmstrí ZOO a 'pak jdem':eo ado
zámku. Probíhá zde festival duchů-a 'st;aši?
del, takže prohlídka je vedena ve zcela jném
stylu a všichni se pobavili více než dost. Čas
odjezdu se ale přiblížil. Vracíme se-do
Prievidzi, čekáme,na auto.bu.s do Žiliny. Ponecelých dvou hodinkách jízdy vystupuÍemev Žilině a čekání n; vlak dornů' si'kr:ě'íme' ve-
černí prohlídkou města. Cesta vlakWm 'doČech je již bezproNlm:rn'ová-;taka"končíme
1 . část letošní ,,Slovenské trilogie;' Ve st;edu
ráno na kralupském nádraží.
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2.ěervna - Oan rodmné turístíky aaeb za to«-
lavýmNáprstkem fflkm, RNDr Vlasta
Gottwaldová, Vbalého 25, 15300 Praha -5
Radoffn

6.červan - Hastibsjaké sahody - rseesaí běh
do sebodú

por'ádá náš K(,T a ATOM - inforrnace na str 13
9.červen - Pytláekýmí rgkleíni
pěší 7 až 70 km, ing Přemysl Douša, Na Kavči
skále 16960, 25101 Řrčany
10.- 18.června - EIIRORANOO - Krampy
n.Vll. a akoH
pořádá náš KčT a ATOM - in#ormace na str 16.
lfi-června- Pe stopágb Keítá
pěš( 15 - 50 km, ingRostís}av Jánoš
Mezthorská 27. 14300 Praha 4

ž3.í,ervna - Jízda raíru na kela
cyk}o 65 - 1 05 km, íng.Jan Hovad, Nár hídínú
172, 53003 Pardubice

30.června - Wělnícký hnizen
pěší 16 až 50 km, cyklo 70 - 90 km, Jan
!o,ukup, Mladoboleslavská 3286, 2'7601'
Mělní

V sobotu 12.května 2001 se uskutečnil
v Bílovci (okres Nový Jičín) první závod-lefii (okres

českéhitošního o poháru vaTuristických zá-
vodech. Výprava kralupských závodníků
sem jela s mírným optimísmem po dof
brých výsledcích v oblastních koÍech-.

Na závodmky čekali kvalitně připravené
trati se všemi kontrolními stanovíšti. Počas?
závodu poměrně přálo a tak zbývalo je-n
r=r'.aží'.l,a:s ar'*.a?ú#'
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podat kvalitní výkon - prokázat rychlý běh
a um na kontrolních stanovištích-.

Medaílová umístění závodníků KČT Kralupy
nad Vltavou:
nejmladší žákyně

1. Adéla Veselská + Blanka Rosáková?
1. Jakub Fúsek + Zdeněk Doutnáč

mladší dorostenci
1. Petr Kalousek + Jakub Bendžela

nejmladší žáci
2. Jan Vejrosta + Michal Blecha

starM žákyně
2. Petra Gottliebová +

Barbora Vaňáková
?

2. Jaroslav Rosák + Martin Rychtařík
mladší doros}enky

2. Zuzana Jílková +
Markéta Lorenzová 'q'i-2. KvětaZrzavá m

2. Tomáš Fúsek

Vtyodnocení k.olektiyů patří zá"'vodníkům
KČT Kralulypy n.Vlt.

ií českéh?
prí:íběžné první místo v

hodnoceni io poháru.-:a to jak-vbí-lém (žákovské kategorie), tak i v červeném
(dorostenecké a dospělé katego-rie)

Zdeněk Vejrosta - KČT Kralupy n. Vlt.

?
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l
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Na červriový výlet Vás
zveme do Větrušické rokk. a do
kraje ,,atomu" - do okolí Řeže.

Z Kralup se vydáme po pra?
vém břehu, proti proudu Vltavy
po červené turistické značce.
Nejdříve jdeme kralupskou zá-
stavbou, pak podél zahrádek a
posléze jiŽ těsně podél řeky -
protí proudu Vltavy. Mineme
areál Kovošrotu, podejdeme
železniční most na Neratovice
a po chvíli jiŽ vcházíme do
Chvatěrub. Z místního zámku
stojí pouze jedno křídlo, neboť
zbytek nebyl nikdy dokončen.

Dále nás značka vede podle
vody, okolo dolanského jezu až
k přívozu Na Dole. Na protějším
břehu jsou Libčice a na stráních
nad námi zraje réva a stojí bu?

dova včelařského výzkumného
ústavu. My však vcházíme do
Větrušické rokle, kde na ska?
Iách zůstala zachována te-
plomilná stepn( vegetace.
Vyjdeme lesem na kopec a do
Větrušic pak dorazíme po pol-
ních cestách. Z Větrušic stále
po červené značce jabloňovými
sady a posléze okolo zahrádek
až do osady Husinec.

Zde opouštíme červenou
značku a dáme se po modré
zpět po proudu reky. Pro-
cházÍme k IJstavu ja-
derného výzkumu, po lávce pro
pěší přejdeme Vltavu a na míst-
ním nádražíčku vyčkáme na
vlak, který nás po 16 kilomet-
rovém putování odveze zpět do
Kralup.

Q

l
I

Z historie KČT
pokračovánÍ
Souběžně s výstavbou turistického pa-

vilonu se však nepočetné vedení Klubu
českých turisti:i pustilo i do dalšího smě-
lého podniku; inspirováno Eiffelovou věží v
Paříži přišlo s myšlenkou vystavět při pří?
ležitosti výstavy zmenšeninu (1 :5) této roz?
hledny na Petříně a aby k ní byl od Vltavy
snadný přístup, spojit stavbu s položením
Ianové dráhy. KdyŽ dr.Kurz seznámil v
lednu r. 1890 českou veřejnost s tímto pro?
jektem v dnes již slavném fejetonu
,,Rozhledna na Petříně, obrázek z blízké
budoucnosti Prahy': kde předpovídal ho?
tové stavby na srpen příštího roku, připa-
dala každému myšlenka jako nemístná
fantazie, zvlášť když rozpočet činil přes
100 000 zlatých. Vedení KČT se však ih
ned spojilo s odborníky, předložilo verei?
nosti projekty (věž o výšce 60 m s
restaurací, lanovka s technicky zajímavým
pohonem na principu převahy vody, na-
pouštěné do nádrže vozu na horní stanici),
založilo ,,Společenstvo s ručením omeze-
rím': jehož předsedou se stal arch.
Pasovský, vykoupilo pozemky, v otázceilo pozen

Živnosteipi:ijček se spojilo s :nskou bankou
a vypsalo podílové listy po 50 zlatých,
které soukromé osoby, obchody, podniky i
praŽská, vinohradská a žižkovská městská
rada rychle vykoupily - a mohlo se začít se
stavbou.

Základy rozhledny i zemní práce na Ia-
novce byly po tuhé zimě dohotoveny v
květnu 1891, ocelová věž dostavěna 2.
čeivence téhož roku (35 montérů smonto-
valo díly z českomoravské strojírny za ne-
celé tři měsíce). Lanovka dala více práce,
vozy ze smíchovské továrny Ringhoffer
vyjely na trať až 20. srpna - přesto ,,fan-
tastický" fejeton dr. Kurze se stal přesně
podle předpovědi skuteČnostÍ. Lanovka i
rozhledna je v provozu dodnes, i když

vodní pohon byl později nahrazen elektric?
kým a Věž sloužila přechodně i jiným úče-
Ii:im.

Prvnítři roky existence Klubu českých tu?
ristů se tedy vyznačovaly mimořádnou
podnikavostí a pracovním nasazením ve-
doucích osobností, z nichž dvě vynikaly (dr.
Kurz a arch. Pasovský), ostatních několik
(pánové Mareš, Tallošitz, Růžička,
Machulka, Pohnert, Prokop) jim bylo do-
brými pomocníky. Na začátku tohoto ob-
dobí měl KČT 225 členů, na konci již 872
členů - přesto se stal veřejnosti obecně
známým a oceňovaným zejména proto, Že
jeho práce nesloužila jen vlastním zájmům
ale celé české národní společnosti.

Podobnou aktivitu ukázal KČT i v pří-
padě další velké ,,Národopisné výstavy" v
r. 1895 (tehdy měl asi 2600 členů).

I na tuto výstavu připravil pavilon, tento-
kráte v podobě hradu Kokořín a to podle
návrhu architekta prof. Cechnera. Pavilon
měl rovněž veliký úspěch a čistý výtě.zek
ve výši7 500 zlatých

Další vývoj KČT do 1. světové války
hozím bouřlivém období se vý-Po předcl

ij KČT uklivoj KČT uklidnil a nastala soustavná práce
na úkolech daných jeho stanovami, v první
řadě na aktivní turistice. Kromě pravidel-
ných vycházek do okolí měst (zejména
jsou známy akce pražského ,,kroužku šla-
pákú") se klub pustil již od počátku do hro-
madných zájezdů (jejichž vzorem byla již
zmíněná návštěva Paříže). Tak již v r.
1892 zavítali členové KČT'do Kra-kova a
Tater, což s malými změnami opakovali i v
následujících letech. Výpravou s mnohem
větším významem se však stal 1 4denn( zá?
jezd 71 členné delegace klubu do
aDalmácie, Oierné. Hory, Bosny a Záhřebu,
vykonaný o velikonocích r. 1897. Tento čin
nebyl totiž jen prostou návštěvou jadran?
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ského pobřeží, ale v prostředí tehdejší ra-
kousko-uherské monarchie záměrnou ma-
nifestací slovanské vzájemnosti. Podobný
zájezd se uskutečnil i v roce 1899.

V roce 1896 podnikl KČT početný zájezd
(260 osob) do Adršpašských skal, kde byla
na jeho počest zasazena i pamětní deska.
V tehdejším ,,Časopise turistů" se však do-
čteme i o cestách na Saharu, do Skan-
dinávie, nemluvě o střední a západrí
Evropě. Velkým cestovatelem byl i po-
zdější předseda KČT dr. Guth-Jarkovský,
který navštívil Afriku a dvakrát Ameriku.
Mezi věrné prálele klubu patřili i světoví ce-
stovatelé - E. Stanko !Jíaáz a Josef
Kořenský, kteří často přednášeli na schů??nský,

KČT.zích

Z počátku klubu se výlety turistŮ ome-
zovaly na pohyb pěší (případně kombino-
vané s železniční dopravou), poměrně
velmi brzy se však obohatily o zimní pře-
sun na lyžích. Zásluhu o první pár lyží při-
vezených do Čech má již v r. 1887 známý
sportovní propagátor Josef Róssler?
Ořovský (který se mimochodem zasloužil i
o rozvo% vodáckého sportu), zakladatel prv?@ rOZVQj
ního ,,Člního ,,Českého SKI-klubu pražského". V
téže době přivezl lyže z Osla i hrabě
Harrach. Prvním skutečným lyžařem v
Krkonoších se pak stal správce harra-
chovského panství Ing. Reich. Lyže se z
praktických důvodů rychle rozšířily, takže v
r. 1894 jich bylo v provozu již 120 párů a
získávaly po-zornost i mezi sportovci.
Dobrým přítelem hraběte Harracha byl ště-
panický řídící učitel Jan Buchar. V roce
1893 sÍ v Praze zakoupil lyže a stal se pak
hlavnÍm propagátorem lyŽovánÍ nejen v
KČT, aleai ve SKI-klubu Jilemnice, které r.
1894 založil a s nírnž pořádal během své
40leté funkce nespočet zájezdů do
Krkonoš i Jizerských hor.

pokračovánÍ přÍště

l
i

i
1
]
1
l

l l
l

l
í

i

i
í

l

«

l
l



q
@

j:
i Přehled o činnosti Svazu důehodců ČRk??

Největší akce v rámcí evropské turistiky
- hvězdicovítý štafetový pochod Evropou.

Větev Vll., která prochází přes Kralupy n.Vlt.,vstoupí na území České republíky ze Sloveniska,
Polska a Německa a bude pak pokračovat

do Rakouska, Německa a Francíe. g*-ax=@.=,z' +IY
200l EURORANDO

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ a ASOCIACETOM
KRALUPY N. VLT. jsou garanty akce

EURORANDO
zooí

10. června 2001 (neděle) Roudnice n. Lab. - Nové Ouholice
(21 km)(Start: Roudnice n.L. nádraží ČD * 7 -10 hod.)

11. června 2001 (pondělí) Nové Ouholice - Kralupy n. Vlt. (10 km)(Start: Nové Ouholice zastávka BUS * 7 -10 hod.)
12. června 2001 (úterý) výlety okolím Kralup n. Vlt. (5-15 km)

Veltrusy, Nelahozeves, Okoř(Start: Kralupy n. Vlt. nádra'žÍ ČD * 7 - 10 hod. Řada individuálních startů u škol
a školek.)

13. června 2001 (středa) Kralupy n. Vlt. - Praha (22 km)
(Start: Kralupy n. Vlt. nádraží ČD * 7 - 10 hod.)

Trasy možno absolvovat i na kole, Ize je i libovolně krátit a upravovat.
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Srdečně Vás zvou pořai lípil'.(laTRlf'!

Záštitu nad akcí má městské zastupitelstvo Kralupy n.Vlt. v čele se starostou Mgr. Pavlem Ryntem
@Im '=vř'?Česhá

Íafinérshá
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ď[@ kaučuk

Hlavním posláním Svazu dů-
chodců ČR je podle platných
stanov ochrana práv a opráv-
něných zájmů důchodců a star-
ších- občanů ČR bez rozdílu
jejich národnosti, rasy politic-
kého přesvědčení a nábožen-
ského vyznání. Svaz důchodců
je nestranickým občanským
sdružerím, které působí na ce-
Iém území ČR.

Při plnění společenského po-
slání Svazu důchodců se jeho
organizační sloŽky zasazují o to,
aby životní úroveň důchodců byla
v přiměřené relaci s Životní Úrovní
ostatních vrstev obyvatelstva.

Usilují o zlepšení sociální a
zdravotní péče o di:ichodce,
zajištění charitativní péče a o
zabezpečen( dalš(ch potřeb-

ných služeb.
Ve všech těchto a několika

dalších oblastech působíla pře-
devším aktivní činnost místních
organizacÍ našeho svazu. Patří
sem např. přátelské besedy a
zábavy organizované člen-
skými organizacemi, besedy se
starosty a poslanci k aktuálních
problémům v příslušné komu-
nitě, různé přednášky a besedy
o zdraví, srýzivěi, bydlerí a ob-
čanských právech.

V roce 2000 byla nepříznivě
ovlivněna - finanční důvody -
činnost ústředí a poboček
Centra sociální pomoci.

Z hlediska rozsahu své čin-
nosti a služeb pro celkový počet
našich senion:i je v pníní řadě
třeba vyjmenovat komise na-

šeho Svazu na ústředí v Praze.
Jedná se o komisi rekreační,

která zajišťuje jak tuzemskou,
tak zahraniční rekreaci.

Ekonomická komise sleduje
vývoj sociálního postaverí čes-
kých seniorů, problematiku sta-
rodůchodců a novodůchodců,
zásady relormy důchodového
systému a předkládá materiálykajednárí s'ministrem Špidlou.-

Zdravotní komise posuzuje a
podává připomínky k různým
materiálům při jednání s minis-
terstvem zdravotnictví.

Mezinárodní komise zajišťuje
spojenÍ s rŮznými zahraničními
organizacemi seniorů, zejména
s EURAG, zemskou organizací
seniorŮ v Braniborsku, účast
na mezinárodních dnech seni-

oru v Norimberku, problema-
tice seniorů v době pro event.vstup ČR do EU. '

Svaz důchodců ČR byl v
Kralupech založen v roce 1989.
V této době byla základna 10
členů. Během doby se nám stav
rozrostl na 98 členů, ale opět s
přibývajícím věkem máme úby-
tek, takže souč;asný stav je ko-lem 80 členů. Úmm a n-emoc
snižuje členskou základnu.

Přátelská posezení SD se ko-
nají každý čtvrtek od 13.30 hodin
v Penzionu Kralupy - Cukrovar.
Seniory zveme, jak na posezerí
při kávě, tak i k event. návrhům,
jak zlepšit naši činnost a tím si i
zpříjemnit zbytek života.

Za SD Kralupy nad Vlt.
Vlasta Loskotová

Každý měsíc jeden
Bramborová buchta
70 dkg syrových brambor, 1 kg polohrubé mouky, 1 / mléka,4 vejce, 20 dkg droMí, škvarky, salám, česnek, majoránku, sůl8»yrové brambory rozstrouháme na jemném struhadle, přidámeostatní přísady a zaděláme řidší těsto. Necháme chvilku vyky-nout a pečeme ve vymaštěném pekáčku ve středně teplé troubě
cca 1/2 hodiny.
Dobrou chuť.

Křížovka
Správné zněm tajenky z květnového čísla zní: ,,Slavíkzpívá v háji, až za tepla v máji". Dvě vstupenky na některýz pořadů, uváděný v KD Vltava v měsíci červnu vyhrává

Marie Hegrová, Hybešova 110, Kralupy nad Vltavou.
Znění červnové tajenky zasílejte na adresu redakce

Zpravodaje do 18.6.2001 .
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' Taneční a pohybovél

 studio
:Zuzany.Ho.lekovi .- štarkové porada od zari 2(,OlRelaxačm cviceni pro

dospěW
Lekce jsou zaměřeny na

protažem a uvolněm
všech svalových partií

a práce s dechem
Kde: v prostorách ZŠ

j. A. Komenského
Kdy: od 13.9.2001 každý

čtvrtek od 18.00 do 19.30
hodín

Bližší informace získáte n:a
tel. 02/878 373

Vítězná 2958,
272 04 KLADNO 4

Telefon: 0312/634495,
Fax: 0312/634341

@i
a4 II

CIK
*á mmsm m
[pI' ![!I:
smm

čmu TKOsP'gl'0-CEK"' S'L"K,vE"l' "- 'l- -BOR' !SOBNí 4As4-Í" 'i2RAKuljmisni ,,EKkl ..2 ZAJMEN[l BASNJ J



q
Zpravodaj i [7pravodaj lígl

Zdravá zábava, pro každý věk
Úvodem ještě slovíčko k naší

partě. Máme nejen zasloužilé
houbaře, Členy s různými umě-
Ieckými vlohami, ale také za-
sloužilé znalce tradičního
českého moku - piva. Proč tedy
i toto neohodnotit, když už i v
jedné slavné české opeře se
zpívá ,,to pivečko je přece bož-
ský dar". Takže těmto dvěma
znalcům ( a také hospodářsky
významným konzumentům-)
jsme při příležitosti letošního
prvního buřtopečení věnovali
,,Pivní pasy".

A teď k slíbeným tématům.
Nelze samozřejmě vyjmenovat
všechny sbíratelné houby, navíc
bez věrných obrázků, by to ani
nemělo smysl. Jeden takový
houbařský vtip říká, že všechny
houby jsou jedlé, některé bohul
žel jen jednou. Z toho vyplývá
ponaučení, sbírám zásadně-jen
to co bezpečně znám, nestydím
se t5:eba zeptat na radu někoho
zkušenějšího. Mít doma takový
atlásek hub, není vůbec marné.
Donesu-li si domů nějaký vzo-
rek, o kterém nemám jistotu,
mohu ho pak v klidu nad atla?
sem prostudovat. Je skutečně
řada dobrých a dokonce vyni-
kajících hub, které nesbírá'me
třeba jen proto, že jsme se nikdy
neobtěžovali je identifikovat.
Zásadně pak v lese houby,
které nesbírám, neničím. Co
když za mnou přijde někdo a
sbírá je. A jestli je opravdu nikdo
nechce, proč bych ničil krásu
lesa? Na zahradě si přece také
nešlapete po kytkách, jen proto,
že z nich nejde udělat salát!

Jednou jsem na kraji takové
smrčinky, promÍšené břízkami,
objevil pole muchomůrek čer-
vených, dokonale rozkopaných.
Tento milovník lesa se ale- vy-
trestal sám. Na druhé straně
smrčku stáli, jak tři králové, pa-
rádní křemenáči. Mnohdy nás
houby dokáží i pěkně zmást.
Třeba když je velká úroda hřibů
horčákí:í a chudák houbař už je
tak vynervovaný, že k tomu pa-
desátému, co se nejvíce tváří
jako pravák, se ohne, třeba ho i
zvedne a když ani prohlédnutí
nevěří, snad ho i opatrně
ochutná. Fuj! A přesto s ním ne-
praštím, ale píchnu ho zpět, ať
krášlí les a jsem-li naladěn
zrovna škodolibě, ať se ještě
dalšítrouba napálí. Pozor, jedna
chuťově závadná houba- (ne-
musí být jedovatá), Vám dokáže
zkazit celou večeři.

Ono i s tím atlasem hub to
nenítak jednoduché. Máte-li ně-
jaký památečný po dědovi, tak si
ho?važte, ale berte ho přece
trošku s rezervou. Jednak staré
atlasy měly kreslené obrázky,
někdy sice nádherné, ale ne
zcela odpovídající skutečnému
vzhledu houby. Moderní atlasy
mají kvalitní barevné fotografie
Pro srovnánj, co píŠí o dvou zná-
mých houbách atlasy staré 50,
25 let a čerstvé.

zdravé části odstraníme, rozlo-
žíme na tácy a dáme do chladu,
nejépe do ledničky.

Je to již dlouho, co jsme byli
na houbách, poblíž Bezdězu
Když jsme nastupovali do auto-
busu, přihnali se z vojenského
prostoru ,,bratrští okupanti" a na-
!;ízeli nám Z! des.etikačku Y ige-
litových taškách zmačkané
houby i s mechem a hlínou. Inu
i v houbaření se může projevit
kultura.
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ZátišÍ s pivními pasy
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Václavka
50 tržní houba, vařená ne-

škodná
25 jedlá houba dobře te-

pelně zpracovaná, sy-
rová mírně jedovatá

nový jedlá pouze v menším
množstvídobře tepelně
zpracovaná, mŮŽe vy-
volat zažívací potíže,
aŽ mÍrné otravy

Žampion zápašný -2-'žloutne
páchne po karbolu
není zmínka
mírně jedovatá houba,
mnozí houbaři ji ale ne-
rozliŠují

nový nesbírat, vyvolává
zvracení a nevolnost

Košík volte lehký, středně
velký. V obrovském nalezených
pět hub vypadá dost opuštěně,
maličký naplníte a další dáváte
stejně do tašky. Je výborné udě-
Iat si z kousku látky, v kraji s gu-
mou, kryt přes vršek, jinak jedno
projití mlázím znamená, že
krásně očištěné houby jsou
znovu plné jehličí. Pokud sÍ bu
dete pořizovat nový košík, do-
poručuji oválný s uchem v
podélné. ose, lépe se nosí.
Pořádný houbař má šikovný
nůž. Nějakou kuchyňskou kudlu
nepovažuji za příliš bezpečnou
Lepší je zavírací, či zaskakovací
a dáte-li si ho krátkým poutkem
na zápěstí pravé ruky, nemi:i-
žete ho ztratit a hlavně -nemusíte
při každé houbě, mnohdy špi-
navýma rukama, lovit v kapse.
Dí:íležitou roli v lese hraje oÍ:iutí.
Jsou milovníci polodenní kou-
pele v rose, když vyrazí v tenis-
kách, nebo nějaké větrací trhové
obuvi. Pokud se nejedná o vy-
loženě horký a suchý den ( rosa
je téměř vždy), doporučuji pe-
vnou obuv, nejépe kryjící kot-
níky s neklouzavou poa-rážkou.
V případě mokra, nebo očeká-
vánÍ deŠtě, vždy gumáky.

50
25

Nasbíráte krásné houby, co je
to ale platné, donesete-li je
domů zmačkané a zapařené?
Několik rad : houby vybereme z
podkladu celé, neuřezáváme je
u země. Hniloba ze zbytků se
mí:íže přenést do podhoubí.
Houby ihned okrájíme a očis-
tíme a ukládáme je nejlépe do
košíku (nikdy ne do igelitové
tašky). Nemůžeme-li je itíned po
příchodu domů zpracovat, pře-
krájíme je aspoň na pŮlky,'ne-

Jednak máte nohy v suchu,
ochráníte se od ri:izných škrá?
bancí:í od větví a malinových šla?
hounů. Je-li úroda klíšťat,
značně jim znemožníte přístup k
tělu.

A poslední recept z konzervo-
vaných hub, tentokráte suše-
ných, které jsme zatím
opomíjeli.

Staročeský kuba.
40 g sušených hub, 300 g

krup, 60 g sádla, cibule, 2
stroužky česneku, SLI?, kmín,
majoránka, mletý pepř.

Kroupy s česnekem, solí, kmí?
nem a částÍ sádla uvaříme do
měkka, přidáme osmaženou ci-
bulku a trochu majoránky.
Sušené houby povaříme a na?
sekáme. Do vymaštěného pe-
káče střídáme vrstvu krup a h'ub.
Poslední vrstvu krup omastíme
sádlem. Zapečeme asi 1/4 ho-
diny v troubě a podle chuti po-
dáváme s kysaným zel'ím,
kyselými houbami apod

Dáme si přestávku. Ti, kteří
houbám fandí, vyrazí do lesa, ti
které to nebaví, si oddechnou a
íeknou.,,už nám?dá konečně po-
koj". Slibuji ale, že po sezóně se
s Vámi podělím o zážitky. Jen
Vás prosím, chovejte se -k lesu
šetrně. Je to krása, kterou nám
mnohé krajiny závidí. Není zde
jen pro nás, má své stálé oby-
vatele a jistě chcete, aby i Vaše
děti tuto krásu jednou poznaly.
To co je dnes lesy, aby nebylo
jen smetiště a ony se nemusely
na bývalé lesy chodit dívat do
botanických zahrad.

Přeji Vám krásná rána a
vzhůru na houby!

MUDr. Egon Borek

Základní
umělecká škola

Kralupy
nad Vltavou

příjímá ve školním roce
2001/02

nové žáky
pro studíum v těchto

oborech:

hudební " taneční " výtvarný
Iiterárně dramatický

Zájemci o studium se mohou
přihlásit do naší školy v

Riegrově ulici 18í v Kralupech
každé odpoledne do 1 7.'00

hodin v průběhu celého měsíce
června. Zvoňte na ředitele, uč
č. 4 - zástupce ředitele, eako?

noma či školníka.
Informace na telefonním čísle

727 843
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Z onoho světa na onen
svět

Takto se jmenuje pochod,
který pořádají tamějŠÍ turisté,
kteří u této příležitosti také otví-
rali novou rozhlednu, kterou po-
jmenovali Langova. Vzhledem k
velmi špatnému spojení nejen
tam, ale hlavně zpět domů
jsme se předem rozhodli jet
auty. Nakonec jsme se z rŮz-
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ných di:ivodů sešli jen čtyři, a
tak auto jelo jen jedno. Předem
jsme zjistili, že Onen svět jsou
dvě vesničky nedaleko
Příbrami.

Proto to komplikované spo-
jení. Do Příbrami by to ještě šlo,
ale chtělo to ještě kousek blíže
a to již byl problém. Dojeli jsme
tedy do vísky Krásná Hora, kde
jsme zaparkovali a připravovali
se na cestu. Nemohu nezmínit
naše drobné bloudění v Praze,
kde jsme se celkem solidně, po
jednom špatném odbočení, za?
motali, což nás stálo především
dost času. Vraťme se teď do

Krásné Hory, kde jsme objevili
plakátek s upoutávkou na po-
chod včetně otvírání rozhledny.
Z plakátku jsme si přečetli, že ji
otvírají až kolem druhé hodiny a
vzhledem k tomu, že se nachá-
zíme asi 8 kilometrů od roz-
hledny a je tepíve 10 hodin
dopoledne, tak máme dostatek
času. Z Krásné Hory vyrážíme
po zelené turistické značce
přes Dubinu a Vrch páně na
rozcestí s další turistickou znač-
kou, tentokráte červenou.
Cestou jsme našli na cestě ob
jevili nakresleného panáka, a
tak se někteří z nás chvilku sna?
žili vzpomenout na dětská léta.
Cesta vedla lesem a my měli
možnost si opět uvědomit jak je
naše vlast nádherná. Na roz-
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Na skautské stezee

cestíjsme opustili doposud naši
provádějící zelenou turistickou
značku a dále pokračovali po
červené. Ta nás vedla po ne-
patrném hřebeni zdejších vr?
cholů kolem Onoho světa až do

cíle naší pouti, který byl také v
Onom světě. Onen svět, který
se nachází nad vískou Lašovky,
je místem kde otvírali onu no-
vou rozhlednu, a to Langovu.
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psat rukou, neboť se nás sešlo
v rokli celkem 33, a tak když nás
navštívil pan starosta Rynt, zbý-
valo již jen spálit vyřezané su-
ché dřevo a na ohýnku si opéci
buřta. Beseda s panem staros-
tou a opečený buřt je vlastně je-
dinou odměnou za vykonanou
práci nehledě na dobrý pocit z

dobře vykonaného úkolu, který
jsme si přede dvěma roky dali.

Do úplného dokončení schází
ještě asi 300 metrů, s jejich
zprůchodněním počítáme letos
na podzim. Doufáme, že se to
povede a my Vám budeme
moci oznámit: " HOTOVO "

PeS

Vzpomínka na hudebm'ka
Na místě se tedy od 28.4. to-
hoto roku tyčí nově otevřená
rozhledna. Je celá za dřeva a

do krajiny celkem nenásilně za-
padá. Výhled z ní, při dobré vi
ditelnosti je až na vrcholy
Šumavy. To štěstí se nám bo-
hužel nedostalo, ale i tak jsme
se kochali pohledem do okolí.
Stálo to za celé to cestování.
Neboť jak řekl kdosi: ,,Pohled na
svět z víšky je stejně nejkrás?
nější."

Ekobrigáda
Jak jste se mohli dívat na

Kralupském televizním okruhu
sešli se členové skautského
střediska Střelka opět v rokli
pod hřbitovem, aby pokračovali
ve svém úsilí zprůchodnit cestu
na hřbitov. V plánu bylo rozvést
drobné kamínky do cestičky
kterou jsme loňskými brigádami
k tomu připravili. Bohužel naší
práci jsme museli začít i.iklidem
odpadků, které do rokle stačili
naházet nezodpovědní spolu-
občané. Věřte, že je velice slo-
žité vysvětlit dětem, že jejich
téměř dvouleté úsilí není marné
a výsledek bude stát za to.

S velikou chutí se menší děti
chopily nářadí, lopat, hrabiček
a začaly rozhrabávat materiál,
který si vozili v kolečku jejich
starší členové střediska. Práce
šla dobře od ruky, měl bych na-

29. červen je výročním dnem
nedožitých sta let prvého a za?
kládajícího ředitele Lidové
školy umění v Kralupech nad
Vltavou - Boleslava Humla.

Jeho otec, Antonín Huml, po-
cházel z Kralup. Dlouhá léta byl
kapelníkem a skladatelem v
Rusku. Tam se také syn
Boleslav narodil. Vystudoval
housle a klavír na konzervatoři
v Oděse. Stal se konceitním

mistrem tamní opery, vyučoval
na konzervatoři ve Vinnici

Po návratu rodiny do Čech v
roce 1925 působil jako hou-
slový virtuos

V roce 1932 přišel do Kralup.
Nikdo netušil, že do města

přišel mimořádně nadaný hu?
debník, znamenitý houslista,
klavírista, dirigent a pedagog s

1 absolutním sluchem a fenome-
nální pamětí. Osobnost, která
výrazně ovlivní hudební život
ve městě i v okolí.

Svou pílí a pracovitostí se
stal brzy vyhledávaným učite-
Iem. Vychoval desítky výbor?
ných žáků, založil a dirigoval
několik let orchestr Dvořákova
kraje. Širokým rozhledem a
zkušenostmi působil na vkus
žáků i posluchačů, na kvalitu
místních amatérských souborů.

V roce 1949 mu bylo nabíd-
nuto místo profesora pražské
konzervatoře. Zůstal však v
Kralupech. Zakládá LŠU @
dává do jejích služeb všechnu
SVOu energii, organizaČnÍ
schopnosti a houževnatost.

Dlouho však ve škole nepo-
byl. Pro svůj nesmiřitelný odpor
ke komunismu, který poznal
pobytem v Rusku, byl po roce
odvolán z místa ředíteíe LŠU
Dosloužil jako učitel na ško-
Iách v Litoměřicích a v

Roudnici. Od srpna 1968 spí
svůj věčný sen na Mělníku.

Řada jeho žáků dodnes
vzpomíná jeho : ,,Stokrát, tisíc-
krát přehrát, aby výsledkem byl
alespoň slušný výkon".
Vzpomíná na svého učitele,
který jim své umění, velké vě-
domosti a zkušenosti předával
nezištně, svědomitě a

Vratislav
poctivě.
Simůnek
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Finále PETRONIOVA POHARU 2001
Kralupští hokejbalisté mají za Minice Quijotes vyřadily Hockey stal minický Ondřej Šmol(k, ktei? - ------=.a-. aí--i..i,,, ,4 ,i,i r,,;h*iybriaensíam ysítilrozhoduiícíbranku56sekundKralLlpStl nOKBjUdll51t. Illap La ------- = ...,.- -J.--.., , -sebouvrcholsezóny-Petroniúv Machinesažpopětizápasovém vsítilrozhodujícíbranku56sekund- -' --"-' rířodkrinr.pmffpŤít%ÝínV.Veflna-před koncem třet( třetiny. Ve finá-pohá:.Velmipopulárrítrofejsena maratónu.pOrlar.VelmlpOpulaíiiniuio)ociia ííí(Al-,..,. ,lobečském Kolosseu předávala již Dresy nejkvalitnějšího finále his- lovém dramatu třetího dějství na-řlřl r=acta r)n ;áverečnÝch bojů torie obléklo 17 hráčů, kteří již psal vítěznou tečku Ivo Loskotpo šesté. Do závěrečných bojů torie obléklo 17 hracu, ícíerí lízrinstniinila čtyři neileoší družstva Petroniův pOhár někd'y vyhráli, íbrankou do opuŠtěné svatyněpogloupilačíyn nů%leps{dxblNa Pe!IOni(iV půháí fieKaý ííýníall, OtallAuu uu w%#4#..- -.-.,..-I.KmlupííAHL.kíeíáseulkalavy? někleL{idvakyá!Loskal,Luíovský. Qui%ďes.kleráznamenalane%en%mv.im?érnemna!Ivvfl?á Slavík.Velkýmlavoňíembylipo? výhun5:3,aleivedenívséíii2:1řazovacímsystémemnatřivítězná Slavík.Velkýmtavorítemoyíípo- vyíííua..»,aíaívcvaí2,.,,.....utkání.Prvnísemifinálovoudvojici chopnelněhráčisborné,kteřívzá- proCSKALobeček.Ctvrtéutkáníuíkání.Pívníseínllinálovoudvojici chopiíelněhrí6sboíne,íííenvzíí- píoíaívy*e?s.......-..-...vyŮonll{dísr.?ulěžeCSKALobe- kladníčásíl.Kíalu(íolAHLvyhíáli sMebylov«méminu!ezaskavuík a Nelahozevel. klerá v zá? všedína uíkáni. F%vnilinálové ul- l:OpíoCSKALobečekpíeíušenomwhámí.ouboiivvladilasíilayofi káni bylo iasnou zálehcad íýmu pío píůííž míačen. Nakonec semeckémsoubojivyřadilasplayoff kání bylo jasnou zálezitostí rymu pro píuuz ííííeíí,t,íí. lllarltJíí'í+í.í ,,Havranv z VeltruS. Mnohem zku- CSKA, který minické Rytíře pora- po hodinovém přerušení dohrálo.Havrany z Veltrus. Mnohem zku- CSKA, který mínícxe r-íytíre pora-šeněiší hráči sborné nedali no- zilvysoko7:2.Vdruhémutkáníse LobečtÍ vedli 2:O a vidina pohárovéšenější-hráčisbornénedalino- zilvysokoz:p.varunemuíxaníse cuí.ít.í.,tíveuííc.vcí.,,,,,.,,......váčkovi z Dvořákovi rodné vsi zrodila největší senzace letošrí výhry se nesla nad Kolosseem.váČkovi z Dvořákovi rodné vsi zrodila největši senzace íeíosní vyníy :stí íít.;bía íícíu ,,sí,-,,....šanciawhrálibezproblémú3:1 sežony.Miničtídokázalipřestnh- MinicedokázalybrankamiPittelaa

Pokomá nad Zuzanou Zimo-
VOu.

RovněŽ ve finále dívek ve
čtyřhře se utkaly domácí
hráčky. Ve vyrovnaném a neo?
byčejně dramatickém utkání
zvítězil šťastnější pár Pokorná
- Zimová nad párem Průčová
Wrobelová, přestože ve třetí
řadě již prohrával 2/5 a soupe-
řící pár měl mečbol.

S potěšením Ize konstato?
vat, že přebory proběhly ve
sportovním a přátelském du-
chu. Trenérem úspěšných
hráčú je Mgr. Josef Hrdina,
který vede přípravku mladých
adeptů v Kralupech nad Vlt.

Beránek
TJ Kaučuk Kralupy, oddil tenisu

Ve dnech 12. a 13.5.2001
uspořádal TO - TJ Kaučuk
Kralupy nad Vlt. okresní pře-
bory st. žactva.

Zúčastnilo se 16 hráčů a
hráček z TO - SK Mělník,
Spolana Neratovice a Kaučuk
Kralupy nad Vltavou.

Ve finále dvouhry žáků se ut-
kali domácí hráčí. Zvítězil
Marek Husák nad Adamem
Kloučkem.

Příjemným překvapením byl
domácí hráč Flídr patřící do ka?
tegorie mladších žáků, který
se umístil na třetím místě.

Ve čtyřhře zvítězil domácí
pár Husák - Klouček nad
Mácou (Neratovice) a Mrňáv-
kem (Mělník).

Finále kategorii starších žá-
kyň ve dvouhře bylo domácí
záležitostí. Zvítězila Pavlína

Rambo Střeska. V rozhodujíc(m
utkání Petroníova poháru zvítězili
hráči CSKA Lobeček nad Quijo-
teskými Rytíři 6:2. Ve všech utká-
ních-byl hlavním tahounem sovětů
Ivo Loskot, doplňovaný všemi spo-
Iuhráči a vynikajícím Baráthem v
brance. CSKA po pěti letech do-
sáhla titulu. Radost po závěreč-
ném hvizdu byla veliká, nechybělo
ani šampansÍ«é. PetroniÚv pohár
se na Kolosseu předával již po
šesté. Zástupce generálního
sponzora soutěží AHL společnosti
Kralupol Pavel Kuptík svěřil pohár
pro následuj(c( rok do rukou lo-
bečských sovětů. První ho nad
syá robustní ramena zvedl kapitán
sborné Jan Rambo Střeska. V
čem bylo finále jiné oproti pěti
předcMzejícím? O jeho kvalitě
jsme již hovořili, přítomní diváci se
amohlÍ kochat i soubojem hokejba?
lových elit mezinárodního formátu.
Ivo Loskot versus Jiří Palice.
Poprvé v historii AHL byli nasazeni
rozhodčí českomoravského SVaZu
a právě podle všeho se tato revo-
IuČní novinka stane standartem
příštích sezón. Co říci závěrem
Í"íokejbalové sezóny 2000-2001?
Pro mnohé ještě nekončí. Největší
pozomo.st .se však ubí:r!k hráčiCSKA Lobeček Ivo Lokostovi,
který bude bojovat o semiorský re-
prezentační dres na červnovém
Í'l/15 seniorů, které se koná za
Atlantským oceánem v Kanadě.

Jindkh Kohm
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Fotbal
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rZleva Pokorná Pavlína a
Zuzana Zimová u

k

% '1 Wl23. četvna na stadionu V Olších,
zahájení v 08.30 hodin

Druhý ročník turnaje o putovní
pohár FK Kaučuk se účastní 16
:družstev. Loňským vítězem se
stalo družstvo firmy CZ Steel.

Pátek 29. června: Stará garda
FK KAUČUK - Internacionálové
AC SPARTA Stadion V Olších.
zahájení od 15.30 hodin

Sobota 30. června: Slav-
nostní setkání členú klubu ke
stoletému jubileu. Zasedací
sál nádraží v Kralupech n. Vlt.,
zahájení v 1 0.00 hodin.

V ačeívnu chystáme hezké
chvne s fotbalem jak pro sebe,
tak pro všechny přÍznivce kra?
Iupské kopané. Bude vydán al-
maanach o historii fotbalového
klubu, do prodeje přijdou klu?
í:íové 'vlajky a další upomínkové
předměty I« našemu jubileu.

Den dětí a fotbalu - pátek 1.
června, 1 5.00 hodin na stadionu
V Olších. Zábavné soutěže, dis-
kotéka Radia RELAX a ukázky
práce hasiČů.

Start družstva dorostu na me-
zínárodním turnaji v Hennigs-
dor«u - termín turnaje 2.- 3.
června. Město Kralupy nad
Vltavou společně s fotbalovým
klubem zajiMuje Účast mladých
fotbalistů v partnerském městě
ve Spolkové republice Německo.

Místrovská' utkání divize:
sobota 2. června 2001 , zahájen(
y 10.15 hodin FK Kaučuk - FC
Pragis Satalíce - 27.kolo

sobota 16. června 2001, zahá-
jenív 10.15 hodin FK Kaučuk -
aAC Tatran Kadaň - 29. kolo

Turnaj druŽstev firem kra-
Iupského regionu v minifotbalu
,,Kralupský pohár 2001 " - sobota
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V čele skupin y při běhu na 300 metrů devítiletá Lucie Jandováze ZŠ Klapálko-va.
Starostka TJ SOKOL Kralupy n. Vlt. inženýrka Miluše Pokorná

předává diplom Lucii Jandové za prvenství ve sprintu na 50
metrŮ. (ain)
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Skvělý domácí počítač
s Internetem ZDARMA

Mlditoweí ATX, Procesor AMD Duron750'MÍ-Iz,"64 MB'SDRAM PC133, 10 GB
H'[)D'-Ultra ATA 100. 52x CD-ROM. FDD
'Í.-5=. -G:afická karta Trident Blade 3D,
Zvuková kaía. Reproduktory 120W. Sííová
Ítarta-IÍ)/100 Mbit/s. Fax-íííodem 56Kb/s+
řnternet Ra'zdva Zdarma, Klávesnlce * Scroll
mouse * pod4ožka, Balík sohare O.EM

Cena: 12.999,- K(,
CD-R Medía j}ž od 15,60 Kč

Ceny bez DPH

Teleton: 0602A303 ů44
0608/815 935

htcomputers@íesmail.cz
www .c-box.cz/htcomputsrs

h sie«iirl sarvi«e
€lVllWi a«ZP€mO$TMÍ $lUŽaŘ

'-Přqma pr ic 1 í Iř *strohy *bjaktů
y Prox* @ *kolí

poxadu3am* xp*lahl!v*sti baxúh*nn*st,
pqll<Ůš«k@ pt*dpoklodqwfyxi«M @ psy«hkkí

xér*jaí @růkoz v@mMl«Hl
aah«iíma mom*mt gi Il ornáh* růstu,aabímma m*ža*mt *ó*raí
úobna plot*vé poim«nkv,-telJ: 0205/7"42202 ; 0602/200062

1
Prodei na splátky

Doprava zboží k zákazríkov}
zdarma

MontáŽ a sestavení zdarma
Př}po}em na ínternet zdarma
Realízace síťových pro}ektú

Opravy a servls za super
ceny

l

l
Jakub Hofman
nám. J. Seíferta 698
prvnÍ patro
Kralupy nad Vltavou

Provident Financial,
česká pobočka britské společnosti s tradic( od roku 1880, kterámá vedouc( postaven( na trhu krátkodobých půjček do

domácnost( hledá obchodm zástupce/zástupkyně.
Náplň činnosti: péče o skupinu klientů ve sveFer'íém regionu(poskytování nových půjček a následné výběry hotovostních

splátek přímo v domácnosti zákazníků).
Požadujeme: živnostenský list, telefon
Nabízíme: zajímavé provizní ohodnocení.
V případě Vašeho zájmu vojejte zdarma: 0800/169 169
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Nově otevřené FIT CENTRUM na Zimním stadionu
01l. kvštam ž00l

0 Posilovna O Aerobic @ Kalanetika O Terarobics O
O Měření těles. tuku v % a v kg O Poradenství o výživě O

Přijďte si zacvičit pod odborným vedením cvičitelek nebo jen př(iemně
posedět u kávy.
Nábor dětí na juniorský aerobic.

Těší ae iia Vés Pe'lta Kadleeovi a kolsktiv
, Telefon 0602/ 214 416

Provozní doba Po - Pá 14.00 - 21 .00 hodin
So - Ne 1 0.00 - 2í .00 hodin

Wat+{zíír'»:

o PosMovria, Aarďbíc, KaAanetAka, Therarobě»o Hodlny pro začátečn&y, pokro8híi, muža, Yo Obýednán( souktrmdch lekcí aerobíku

ženy i děti
)o Nábor dětí na }urúorský aerobic

o 'MMeín€ tMeaného tiíku v % a v kgkovýd'í lakaah a epaxovúrú 4 !o Poradsnshíí o výžffl, trérún-
tukí:i

Finanční půjčky
pro zaměstnance
do 200 tis. bez ručiťele,
za)'ínnave' podinky, 
osobní kontakt.

Další informace na tel: 0%5/165825, ů2ůí5!24 933

Finanční úřad
v Kralupech n. Vlt.

Palackého náměstí 6

vyhlašuje výběrové řízerí na pozici
pracovník kontrolního oddělení

Předpoklady: ÚSO/VŠ orientace v daňové proble-
matice znalost podvojného účetnictví. Přihlášky,
včetně přehledu dosavadní praxe, zasílejte do 10-ti
dnů po zveřejnění inzerátu na výše uvedenou adresu.
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V měsíci květnu proběhly Regionální přebory v judu
Závodníci TJ Kaučuk Kralupyl oddíl judo získali tato umístění:
Mladší žáci kategorie do 42 kg - 1 . místo Jan Kodera

2. rnísto Jaroslav Kopecký
do 60 kg - 1. místo Miroslav Kordík

Mladší žákyně kategorie do 40 kg - 3. místo Jana Pospíšilová
Starší žáci kategorie do 42 kg - 1 . místo Miroslav Hlas

do 73 kg - 1. místo Vladimír Kordík
Dorostenci kategorie do 55 kg - 1 . místo Jakub Němeček
Žákyně a dorostenky do 44 kg - 1 . místo Lucie Chytrm'

12. a 1 3. května se mláďata a mladší žáci zúčas-tnili závodů
v Tegelcup v Berlíně. Jana Pospíšilová zvítězila v kategorii žál
kyň do 36 kg, Pavla Pospíšílová získala 3. místo v kategorÍí do33 kg. Jan Kodera, Štěpán Servátka do 33 kg-žá'kH-a"Martin
Malý do 42 kg mláďat obsadíli pátá místa. Míchal Servátka
mezi mláďaty do 26 kg a Jaroslav Kopecký v žácích do 42 kg
ca íímíe+ili r= - ---i--a--h -r-b --i-se umístili na sedmých místech

HrK

šroubárna libčicp spol. s.r,o.
Nabídka pracovních pHležitostí

Technicko-hospodářské pro«ese:
Profese Požadavek na vzdělánf

Technolog vývo§e VŠ/ÚSO strojní, hutní (znalost ACAD)
nových výrobku

Dělnícké profese:
Profese Stríěnnost Požadavek na vzdělání
ChemJk moHrny 2 soiÚso
L}sař šroubů
Man{pulaČní dělník

3 SO (rekvalifikace 3-4 měsíce)
1 základni

Řidič motorových vozíkú 2 základní
Skladník
Jeřábník

2 SO (základy práce s PC)
2 Základní

Soustružník (nástrojář) 1 50
Provozní elektr}kář 2 SO
Provozní zámeéník
(rnechaník mHcích zařízenQ

Nabízíníe zajímavou práci, zajímavé výdělky, věrnostrí odmény,
příspěvek na cestovné, možnost zvyšování profesm kvalifikace, zá-
vodní stravován(. Moznost okaniž}tého nástupu.
Kontaktní adresa: Šroubárna Libčíce spol. s.r.o., 252 66 Libčice nad
Vltavou, personálrú odbor nebo taxuite na číSl0 02/33930744.
Telefonní kontakt: 02/33004304 pí Slabá

q

Svatební sak»n

pť«««:č«a
zahájiía provoz v nově otevrené

.p,obočce od 2.1 .2(X)1
Nabízí:

dámaké svatebnía spol. šdy
- pármké obleky

snubní prsteny
(cca 300 druhů)

- svatební oznámení
(cca 330 druhů)

Adresa: Jungmannova 99.
1 . patro, Kralupy n. Vlt
km«»rcnace fsL: 0603/23906í

0605/284588

'N

ww?w.kralwpy.ox
ipferrnmční sarvet

e nahem můstě

x aktuáíní }ntormace o děr+í
ve rněgM

x r«4sttk krak+pekýeh firem
x píogramy kína, KaSS
X archiv člJkraku Zpravodaie

s možnos!í výh{edávén4
!5tátmm a í?tskov% orga-
? nabízmia timést&ií

@trmi M ser»ni
www.krsabípy.ez m»aúmaa.

FTP přfař4 a e-mai4ová sxhtánka
*kraítipy.ez sam??ostí.
v?m egi. ?. php sampz,
dsbabáze.

E-man'. ??.ew

prodeln( doba:

Václav Vávra - VODA TOPENÍ PLYN SANITA
Navštivte naši nově otevřenou prodejnu

Pro živnostníky slevy

výhodné ceny

z velkoskladu'

za velmí
T

po - pá 7,ÓO - 1 7.0ů hod
eo 7.(X) - 11 .00 hcd

Masagm:im 725 ib? ?a/ Ktalupy - ?
Tel. 0205/7/41 744, 0604/921 .0á9

%

q

počííač za pm xoauw
POSKYTUJEME VÝHODNÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP

VÝPOčETNí TECHNIKY Á stur,nn

Sl)0ROlNVEST -
?p,xí?-rxínl

@g @2SI MŮŽE KAZDÝ VYBRAT MEZJ:i( [ MUZE KAZDY VYBRAT MEZJ:sporňpmrtsxÝ» úvňnp» l('
i?
#'?ii

SPLÁTKOVÝMPRODEJEM ;f??
?6>,A

LEASINGEM
KONI:/tK'l'UJTH NÁS N.t ADRESE

Čechova 560, Kralupy nad Vltavou.
? ? 0205/ 727 777

info@ikc.czHnyupv Cz,s.v.o.

V PROGRAMIECH

(5?

294 [
Samolepky. Bezpečnostní tabulky. Vizitky. Světelná reklama.
- výroba řezané reklamy z kvalítní folíe určené pm polep vývěsních štítů, výloh, i

stmj.zařízení,automobilů,motocyklů,atd. . i

- nápísy a malby na řisády - ruční linkování auto a ínoto veteráníu
- výroba plastíckých reklam ž tvrzených PVč desek o t{ouMce 5 - 30mm

(písmena, loga, postavy, atd.)
- nápísy a malby na autoplachty a transparenty ž PVC, pmváděné barvou
- nápisy na látkové transparenty, tríčka, montérky, atd....
- lamínace dokumentŮ, vízffek, atd....

e-mail: f.í ?ýi ú,twa,ď?!a««i JJe a a=ěk!rr: mUw«ý,

('i

Soukromá inzerce
PRODEJ

I?l Dám za odvoz a sáček kávy tla-
kové bombičky do hasicích pří?
strojů, rozhlas po drátě, starší
telefonrí aparáty, uhličitan dra?
selný (balení 5 kg)
Telefon 02/7820204

0 Prodám RD 5+1 , 2xpřísl., plyn
topení, zahrada, garáž, kolna,
dílna, velká půda s možností
přístavby, v klidném místě v
Lobečku
Tel. 0205/727 071

Cl Prodám novou zděnou garáž
na vlastním pozemku Na Cukro-
varu - Lobči
tel. 0603/707 219
nebo večer: 726 646

ů Prodám zahradu s celopod?
sklepenou chatou. Na pozemku
studna, dřeviny. Místo:
Nelahozeves, rozloha 1500 m'-.
Možno jako stavební parcela.
Cena 350 000,- Kč. Telefon
0607/755040, 0723/í78774

RŮZNÉ

ů Prodám sklerík 6 x 3 m, kovová
konstrukce, v přední části
vstuprí dvere, zadrí část vělra?
telná výklopným oknem
telefon 0205/23 159

I?l Prodám sportovní kočárek na
dvojčata, sezení za sebou
Značka ABC DESIGN, nákupní
košffi, cena 1 .500,- Kč
Telefon 0205/727 296

0 Prodám německý čtyřšupíkový
mrazák za 4.000,- Kč, předsí-
ňovou stěnu - oranŽovou, Šíře
llOcm,výškal80cmza500í
Kč, lustr bílý, ve tvaru zvonu za
200,- Kč
Telefon 727 983

ů Vykupuji starší rybářské náčiní
značky Shakespeare i rrírně
poškozené. Navijáky japonské
provenience, literaturu a kata-
logy.
Tel. 0602/807 83i 14.00
21 .00 hodin

0 Hledám autory a vydavatele
knih o historii požární ochrany a
knihu: Bačkovský - Bývalá
česká šlechta na svých sídlech
Telefon 02/7820204

rJ Hledám pronájem bytu v
Kralupech nad Vlt. 1+1 do
4.500,- Kč včetně poplatků
telefon 0205/762 041 - večer

CJ Prodám rodinný dům v
Kralupech nad Vlt., jednopat?
rový, plyn.ÚT, voda, -plyn, ka?
nalizace, studna, dvŮr, zahrada,
dvakrát koupelna s WC, dvě
2+1 , podkrovl sklep, balkon
telefon 0607/856 990

CJ Prodám zkoušečku čidel po-
žární signalizace a skládací hli?
níkové tyče na zkoušení čidel
EPS, černé požární přílby
Telefon 02/7820204

CJ Prodám různé požární nářadí a
armatury, hydrantový nástavec
s kloubovým ventilem, požárnía
pracovní přílby
telefon 02/7820204

Cj 38, VŠ uvítá využití svých pra-
covních schopností, 151et praxe
v prodeji a marketingu, AJ+NJ,
běžná práce na.PC IWotd,
Excel, I-nternet/, ŘP skup. B,
Kralupy najdou podmínkou
tel. 0205/255 33 /večer/
E-mail : jobbing@seznam.cz

lí#íýr - 7;r'áohíít,sítí mfy
z' wme Vág do rroví pror%% v priímí OD Mái'
Píoáybi do#ú: /Z) B.00 - ÝOO hi

áÉ - @ 900 - U.OO B.OO - ;/;;ťOO kod
go e».50 - ][OO

(ío núh'zíms: - »Mní /áčky (kúž4 hidm tyoví vzory)
- dvy (mp) //(;l čího;W
- porúdmbr4oa ú góňhovoz g/ažba
/0, gÉ. pá 6.00 - VOO kodiů

Tígimg m úú Vúši' návBíya
Te/tfoú Oí50č»/  6í»?'

,, Taneční a pohybové studio
-'
3 a-w . Zuxany Holekové - štarkové
4k--

SX přijímá děti.W pro školní rok 2001 - 2002
l

Lekce pro děti od 5 - 11 let jsou zaměřeny na pohybovou a baletníprupravu v základních tanečních technikách klasíckého, moderního a
Iidového tance, s důrazem na správné držení těla, dýchání a rozvoj
rytmíckého a hudebního cítění.

Výuka probšhá v odpoledrúch hodinách vzdy v úterý a ve čtvrtek
v prostorách ZŠ J.A. Komenského 198, Kralupy nad Vltavou

Zapís ptoběhne dne la.6jOOl od 16.00 do 17.00 hodin v pNxemi Zš LA.
Komenského. Tanecní hoďiny budou vedeny Z. Holekovou - štarkovou,

absolventkou Statní konzervatoře Praha, dlouholetou sólistkou Státního
divadla Ostrava a Laterny Magiky Praha.

Bližší infomace xískáte na tel. 02/87a 373

MZdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

Podpí:írně rehabilitační program
Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE

- volný vstup do bazém:í: Kralupy nad Vlt.,Neratovice, Slaný
Dále příspíváme na:. . - Blížšíínformace:- cvícení, masaže, saunu 350,- Kc- ozdravné pobyty dětí se školou KaSS v"aVa Kralupy nad V"'
- očkování proti klíšf. Encefalitidě KaŽdý Č"ek 14.00 - Í6'oo hod'n
 fixnírovnátka Internet:www.zpma.cz
- antikoncepce 400,- Kč ročně E-mai': info Zpma'z
- vitamíny pro dárce krve zdraVo'nÍ po"Šťovna
METAL-ALIANCE

- odmenV prO nositele Janske5o plakety Divize (,echy, (,ermákova 1951,- pobyty u moře pro děti alergiky
. .. - . 27200Kladno,- vyhodné po)íšteni na cestyadalší Tel.0312/620090-2

l Ňj : 'l'Q I   ('l Wá mm'?i"klkt»M'» ň R'l'!'P«'!'!'I !'n l

!,'z rČaedrpiáatdolrya, k«»tlei 2 sanita, baterie iiq umyvadla, vany i(o armatury lO klimatizace I'N'» sporáky a další I

INPLAST
VZORKOVÁ PRODEJNA O.D. MÁJ - Kralupy n. Vlt.
Po-Pá 9-12 13-17 Tel./fax: 0205 / 72 20 27
So 9-11

Přemýšlíte o rekonstrukci
Vaší koupelny ?

Pomůžeme Vám jí sestavit podle Vašeho přání na naší
vzorkové prodejně.

Vyberte si u nás z našeho bohatého sortimentu:
% Sanitární keramika
% Akrylátové vany a sprchové kouty
% Vodovodní baterie a koupelnové doplňky
% Dlažba a obklady

Nabízíme: Kompletní instalaci
Odvoz zakoupeného zbožr
až k Vám domů - zdarma

NYNÍ JARNÍ AKCE !!!
SANITÁRNÍ KERAMIKA - SET OLYMP

DG + OA
Krek nad Vk.

př%rn* Th 1 .g. »01
wae=ěe/ky

Mchto přmrr»Mů:
- AJ, NJ, ON, HV

 rnožné

m: M / 727 311 , 7?ť7 :427
e-í'w+*W': dnmrah@flk.cz

L iim   di %s m íis s i  m s i i  s s ů mii mmvmm ITi iii  s dl rTíJ'íJ]? » ;mií :] *jí'a !m (íll í'Tlll J :mll l'l [í}I j n'UQ?'i l ž 'l ffla» «
l"" - "--" - " '- """ ' - " ""' 0**i ' -" "' 0000 *00 0"700l ' *00 aí

TEXT:

TELEFal NE8D ADRESA-

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou í.idaie obsaženy v textu ínzerátu,
nebudou zveře4něny. Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon).
Jménoapř0mení: Telefon:
Adresa: Podpis:

TENTO KUPÓN MÁ PLATNOST DVA MĚSÍCE.
Kupóny zasíleite na adresu redakce Zpravodaie.


