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Tyršova 535
278 0l Kralupy nad Vltavou
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Klíč k novému levnému bydlení
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SYSTÉM SUCHÝCH STAVEB

Nedostatek místa je problémem, se kteíým se potýkají snad všechny
rodiny. Výstavba nových bytů jé finančně nákladná a trvá dlouho
My přicházíme s návrhem, jak získat více prostom bez velkých
investic.

Prohlédněte si vaši půdu.
Po celé generace sloužilo podkrovi k sušení prádla a skladování
starých věcí. Klíč ke změně podkroví v obytné prostory chyběl.
A podkroví se přeci může stát nejútulnější částí domu.
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prodej:

služby:

astřešní olaÍa VELUXo jsou tím klíčem, který promění tmavé
podkroví v oázu plnou světla a čerstvého v?duchu.

barvy na fasády SIGMA
STAVEBNÍ MATERÍmY
SADROKARTON KNAUF
OBKLADY A DLAŽBÝ
OKNA VELUX
HYDROISOLACE SCHOMBURG
ŽELBZAŘSKÉ ZBOŽÍ:
(spoj. materiály, jókl, profily, děšt'ové svody
elektroinstalační kabely)

montáž sádrokartonů - využití půdních prostorů
montáž oken VELUX

sklenářské práce
rámování obrazů
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w O čem se radí radní ?
€

Městská rada na svých zasedáních projednala mimo jiné tyto záležitosti:

l
l

l
L

15. 4. 1993
(ř MR odsouhlasil.a kritéria pro přidělování bytů, které se budou přidělovat na sídlišti Cukrovar
w MR souhlasí s-avýměnou pozeínku pí Kozlové a šínídové v k.ú. Lobeček za část pozeínku pp. 49/1, který je ve

vlastnictví měsm s podmínkou, ů odstoupí od ,idosti na vydání pozeínku l 19/13, l 19/14, l 19/17
f MR vzala na vědomí informaci o konání aukce domu č. 9 a budovy na Cukrovani za vyvolávací cenu 80 tisíc a 260 tisíc

Kč

f MR jmenovala předsedou majetkoprávní komise (MPK) ing. Maternu a doplnila MPK o členy ing. Kaňku a JUDr.
Votavu. Předsedou kontrolní komise jmenovala p. Marka

f MR doponičila zapracovat návrh p. Riegra ná využiti odpadního tepla pro vytápění do studie teplofikace Kralup
f MR doporučila MZ odsouhlasit příspěvek ve výši 200 tisíc Kč na provoz Střední zdravotní školy v Mělníku. Na této

škole studuje 20 ? z Kralup
f MR vzala na vědoíní informaci odboni životního prostředí o pmběhu jednání na přípravě výstavby skládky v

lokalitě Uhy. Dalšího jednání se zúčastní starosta Mgr. Rynt a ing. Kaňka

29. 4. 1993
? MR se zabývala činností městské policie a vzala na vědomí ústní informaci velitele p. Mudry o činnosti Městské policie

(MP) 3? současně předložený organizační řád MP
f MR jmenovala pí Svobodovou vedoucí ffivnostenského odboni a současně předsedkyní likvidační komise
f MR odsouhlasila zfizovací listinu pro příspěvkovou organizaci "JESLE"
f MR odsouhlasila příspěvek 1.000,- Kč pro pobyt kralupských - alergických dětí v léčebném zařízení. Pobyí organizuje

Klub na pomoc chronicky nemocných dětí v Neratovicích
f MR projednala způsob prodeje nepotřebných ZP, DKP v TSM s tím, že MR nesouhlasí s dosavadním způsobem

prodeje a doponičuje řediteli uskutečnit pr«xiej za inaximální trmí cenu
f MR projednala Mdost pře«isedy klubu MEDÚZA o prodloužení bezplatného nájrnu domu č.233 v Lobči s tím, že

souhlasí s prodloužením za podm?ínky bezplatné pomoci městu
f MR projednala návrh stamtu technické kontrolní komise s tím,že ulozila statut dopracovat
f MR projednala pozvání starosty německého íněsta Hennigsdorf na oslavy ve dnech 22.-24.5. 1993. MR vzala pozvání

na vědoíní s tím,že starosta zabezpečí účast na oslavách v Hennigsdorfu

Městské zastupitelstvo se na svém veřejném zasedání dne 26.4. 1993 mimo jiné zabývalo těmito záležitostmi:
? MZ nesouhlasí s poskyínutím pozernku po bývalém olejovém hospodářství kotelny Hůrka pro účely výstavby myčky

automobilů, kterou by provozoval Městský bytový podnik Kralupy nad Vlt.
f MZ souhlasí se zřízením stanice rychlé záchranné pomoci
'P MZ schválilo závěrečné vyúčtování hospodaření města Kralupy nad Vlt. za rok 1992
f MZ odsouhlasilo návrh rozpočtu příjínů a výdajů města Kralupy pro rok 1993
? MZ vzalo na vědomí Souborné stanovisko k územně plánovacímu podkladu pro regulaci území Kralupy n. Vlt. - Lobeč
f MZ ukládá odboni výstavby MÚ Kralupy zajistit dopracování ÚPP a přelozzní MZ ke-schválení.

27.5.l993
- MR odsouhlasila návrh na přidělení dvougarsoniér a uvolněných bytů a uloEla bytové komisi přednostně řešit
obsazení ostatních uvolněnýchbytů (smožností vzájemnýchvýměn) pro pracovníky veřejných služeb (školství,
zdravotnictví, MÚ, policieapod.)
- MR jmenovala pana Petra Holečka vedoucím ozdravného pobytu kralupských daí ve Francii
- MR jednala o koncepci rozvoje Městského bytového podniku, kteroii předloffil pan ing. Pipota. Před rozhodnutím je
nutno vyjasnit ještě některé otázky
- MR vzala na vědomí informaci likvidační komise Městského podniku služeb, souhlasí s úpravou pracovní doby
likvidátora na plný úvazek a s navrhovaným platem a uloEla předsedkyni likvidáční komise vyhledat zájemce o tuto
funkci
-MRprojednala idostobčanůZeměcho přezkoumánírozhodnutí o zbourání dřevěné boudy v oblasti kopce Špičák a
uloffila předsedovi odboni ;ďvotního prostředí projednat řešení s mysliveckým svazem a v případě, žg nedojde k
dohodě, souhlasí s likvidací této nepovolené stavby
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Soukromá firma
M. Žambůrek

ZelFruet
Palackého náměstí 5, Kralupy nad Vltavou

M 0205 / 23 223

Velkoobchod ovoce - zelenina

Nabizi soukromnikům,
závodnim jidelnám a restauracim

odběr zboží v sortimentu ovoce - zelenina, nápoje

PrOVOZní dOt»a :
Po - Pá : 6130-16,30
Nedele : 16,30-18,00

Nabízíme v dohodnutých termínech i rozvoz zboží na místo.
Možnost telefonické objednávky zboží na tel. :0205 / 23 223.

Soukromá firma
M. Žambůrek

ZelFruct
Palackého náměstí 5, Kralupy nad Vltavou

Vchod do dvora naproti OD Máj, mezi poštou a vjezdem do pivovaru.
M 0205 / 23 223

" %/ '

si Vás dovoluje pozvat do nově otevřené InlnlfrZnlCe v sortimentu
ovoce - zelenina, ovocné nápoje. Prodej čerstvého ovoce a zeleniny přímo od

pěstitelů (i ze zahraničí) za minimální ceny.

Prodejní doba :
Po - Pá 8,oo-1 7,3o
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10.6.l993
- MR souhlasí se zařazením plym)fikace Pražské ul. do rozpočtu na na r. 1994 a uložila vedoucímu odboni výstavby zajistit
akci a předlofit návrh na postupnou plynofikaci íněsta
- MR :kračovala v jednání o koncepci Městského bytového podniku m přítomnostř-jeho. ředitele. Konečné stanovisko vynese
v zář" 1993 po vyjasnění koncepce teplofikace města
- MR schválila se zrněnami statut bytové komise
- MR pověřila MÚ přijímáním a evidováním udostí o byty. Pracovnice s celou agendou bude na MÚ převedena z
Městského bytového podniku do 30. 6. 93
- MR odsouhlasila zadání dopravní studie města
- MR na základě usnesení MZ uložila MÚ provést v co nejširším měřítku propagační kampaň na prodej nebo pronájem
objekhi D2
- MR odsouhlasila slokní komise na provední výběm vedoucího lékaře rychlé záchranné pomoci a provedení výběrového
fizenídne 23.6.93
l-MR- pověřila TSM provozováním parkoviště pro odtakná vozidla. Úhrada podle vyhlášky města l/93: 1. den 200,- Kč;
každý další den 50,- Kč

Městské zastupitelstvo se dne 7. 6. 1993 na svém veřejném zasedání zabývalo mimo jiné těmito záleEtostíni:
MZ schválilo:-novelu článku X. vyhlášky měsm č. 3/93

-obecně závaznou vyhlášku č.4193 - Aukční řád
-obecně závaznou 'výhlášku č.5/93-Postup při projednávání majetko-právních úkonů

MZ odsouhlasilo:
- zahájení stavby stanice rycM záchranné pomoci.
Na příštím veřejném zasedání MZ bude předlokn finanční rozpočet a harínonogram akce

- realizaci zateplení panelových domů v majetku města a podání Hdosti o státní dotaci na zateplení
- zřízení městského - inforrnačního systému města Kralupy nad Wt. za předpokladu spolupráce katastrálního úřadu,
správců sítí a potvrzení jejich finanční spoluúčasti
MZ projednal'o řadu -majetko-právních otázek, z nichž knejdůležitějším patří souhlas s odprodejem objektu D2
zaíninimální smluvní cenu 30-mil. Kč (podmínkou je zachovánípředkupního práva města) nebo s pronájmem
celého objektu přednostně jednomu subjektu

I+ý . J . T?

IQ Z městského úřadu
Tentokrát vás seznámime s odborem služeb, školství a kultury, kdc funkci vedoucího zastává ing. František Bartoš.

Tento odbor zajišt'uje následující pracovně náročné činností, zejména:
f evidence faktur a čerpání rozpočtu škol a školských zařízení (energie. potraviny ve školních -jTde}nách, údržba

budov, další materiál nezbytný pro provoz)
f zajišt'ování provozu, údržby a oprav škol a školských zařízení
f povolování veřejných produkcí a vym'tování místního poplatku ze vstupnétío
't evidence a předávání blahopřání a věcných dárků jubilantům
f výkon státní správy nad místními komunikacemi
? povolování užívání veřejného prostranství, vyíněřování místního

- poplatku m u;ťvání veřejného prostranství a z reklamních zařízení
f kontroluje dodrivání místní vyhlášky o čistotě města
f metodicky řídí příspěvkové organizace (Technické služby, Plavecký bazén, Městský bytový podnik, Městskou knihovnu,

KaSS, Muzeum, Zš a zprostředkuje jejich styk se zřizovatelem, tj. s MR)
f vyřizuje podněty a stíiesti občanů ve M působnosti
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Starosti star«»sty
na Ňéma:

a) Vš«chno pródlo v j«dn* prom.

Tak mi to doopravdy, vážení spoluobčané, u nás v Kralupech (i všude jinde) často připadá. Nerozlišíme a nevytřídiine čisté a
špinavé, cizí a vlastní; nové a staré a šup s tím do jedné pračky, ze které, po různorodém namáčerí, promíchání a
vytnáchání vychází "zamčená pravda" bez rozlišení pouhýcb domnčnek a vyslovených ?ží. Veře5né mínění tím rychle
utvoří dfive velmi tišší a poslušní a nyní velmi hluční, kteří v rámci demokracie začnou všechno kritizovat a na každého
jenom nadávat. Takže téměř kaMý nynější pr'5:dstavitel státní správy, samosprávy, kazďý úředník MCT je okamutě zařazen
-do kategorie neschopných a špainých lidí-. často by však stačilo projevit kus dobré vůle i prirozené lidské inteligence a
nechat si podstatu problémů objasnit a samostatně zauvažovat.

Příkladem ze současné doby (příspěvek píši 13.6.) jsou "infarktové fronty" občanů z Kralup a třinácti přilehlých obcí
čekajících na MÚ v Kralupech- na-vyznačení-českého občanství do občanských průkazů. Je to 'ídanajský dar" Ministerstva
vnitra čR, které v rámci výpomoci Policii čR pověřilo Mú poskytováním této síužby. V současné době jediná matrikářka
MÚ v Kralupech (jiný úředník by nebyl právoplatný), která mimo tx:žných matrikářských povinností (svatby, narozerí a
úrnrti, ověrování listin apod.) je pro vyznačování občanství uvolnčna na 2 půldne do koncc prosince, kdy může pokaždé
zvládnout nejvýše 200 občanů.-(Úterý od 8.00 do 11.30 hod, čtvrtck od 13.00 do 17.00 hod.) 'Své rozhořčení a nadávky v
případných dalších frontách by bylo dobré, místo matrikářce a vcdcni MÚ s' Kralupcch. adrcsovat V.M. do Bratislavy.

Vyzýval jsem často své kralupské spoluobčany k aktivní spolupráci, alc i k vzajcnmé slušnosti a toleranci. Na územi
města je v rámci současné nedokonalé legislatiiíy spousta ncgativních jcvů a v«:ci. ktcré nemůžc současná samospráva
přímo sama vyřešit (např. hlavní silnice procházející rm:stem - cclkové špaLnÝ slav. ncviditelné označení přechodů pro
chodce apod. - ve správě Okr. správy silnic a Dopr. inspcktorátu Mčlník, "méstský rozhlas" - sr majetku a vc správě
Okresní správy telekomunikací Mělník). Proto se zAvč=rcm vracím k úvod?i: Přcd vlaslním praním špinavého prádla je třeba
jeho vytřídění.

b) PrOč n@t»71 starosta města na oslavč 1. májc

Dmhou částí svých dnešních staroslí musím reagovat na články "Svčdomi koinunistii" - Vl. Číž.ck, Zpravodaj, duben 1993
"Oč jde nástupcům KSč" - K. Vlach, Zpravodaj, kyětcn 1993, "íOč jde nástupcúin KSČ" - L. Havlíko;oá, Zpravodaj, červen.pravodaj

Škanta. (1993, "Anp, zlo se skutečně odhalí" - A. okresní noviny Mělnicko, č.22
Panu čí&ovi a Vlachovi za uveřejněné články dékuji a sotihlasim s jcjich názory. Ncsrňm, proc nejsou konmnisté

schopni respektovat realitu dnešního vývoje, přiznat dmhým, i sami sobě, vícc ncž 4(l-Ictý podvod, omluvit se národu,
rozpustit KSč a přestat dávat své rady a -návody. V článku "Ano, zlo se skutečně odhalí" všechny volené představitele
(mirnó 3 členů- KSčM) a zvláště mne, soudffih A. škanta kárá za to, že jsme nepřijali p5»zQání na oslavu 1. máje a
besedu s občany města. Svátek práce, 1. máj, tak velice zprofanovala a zdiskreditovala sama KSč, že by měla raději čekat,
jestli v budoucnu ně:jaké lidové veselice a skutečné oslavy lidské práce nezačne bez jejich popudii organizovat někdo
jiný. Organizovat v tento den politické agitace v duchu- politiky KSč je podle mého- názoru- přinejmenším "velmi
nevhodné" a poplatek 500,-Kč za použití tak velkého veřejného prostranství není vysoký, protože např. od cirkusů nebo
varieté by podle městské vyhlášky muselo být účtováno mnohem víc
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€) Pr'Oč b71 starosta města na slavnostním setkání zástupců okresu Mělník s politickými vězni z let l g48- í989

Toto setkání pořádala při ..příležitosti uznáníprotikomunistického odboje města Mělník, KralupyaNeratovice
společně s okresní pobočkou KPVč-8.6. v 16.00 hod. v-Masarykově kulturním domě v Mělníku. Mrzí mě, že několik
desítek dosud žijících politických vězňů z našeho okresu nepřišlo podpořit více občanů a ze členů MZ v Kralupech jsem byl
na setkání sám. Místo na oslavách 1. májů bych zde rád také viděl i dosud " nevěřící", aby na vlastní uši slyšeli autentickou

4 5
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Il
pravduo minulosti.?Byljsem zde pověřen kolegy starosty, abych jejich jménem shromáždění pozdravil. Cituji ze
svého projevu: "Zastupitelstva měst ocenila u svých občanů organizovaných v Konfederaci politických vězňů, že v
ot+dobí od 25.2. 1948 do 17.11. 1989, bylo jejich počínání :bojem proti svévolně nastolenému komunistickému režimu, který
porušoval lidská práva a zastupitelstva měst tímto uznávají historicky nepopiratelný přínos těchto občanů ke
znovunabyLí svobody naší republiky. Komunistický režim již v roce 1991 deklarativně odsoudilo Federální shromáždění
Odsouzení však nebylo po ;ozpadu federace přijato do právního řádu české republiky,. V preambuli návrhu zákona o
protikomunistickém odboji, který prcd nedávnem předložila skupina koaličních poslanců, je vyjádřena podstata našeho
společného úsilí."
- Cituji z návrhu tohoto zákona:"Parlament české republiky, vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu

vyrovnat se s komunistickým režimem a nastolit spravedlnost vůči obětem i viníkům, konstatuje, že Komunistická
strana československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948-1989, zejména 72
progrunové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv, za morální a
hospodářský úpadek provázený justičními zločiny i terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fiingujícího
tížního l'iospodářství direktivním řízením, likvidací vlastnického práva, podřízením výchovy, vzdělání, vědy a kultury
politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z
tohoto zákona." Pamětní list , který byl udělen za osobní účast a občanskou statečnost, prokázanou v letech 1945-1989 při
odponi proti komunistické totalitě vyjadřuje ve svém závěm to, co ještě současná společnost politickým vězňům dluží:
"Připojujeme se k soudní rehabilitaci a vyslovujeme tímto dnešním dnem nabytí plné morální, občanské a společenské cti,
která Vám právem náleží."

ř4ýs - P!sJ R%,' starosta me:sta

Slarosti dúchodce =i
V Kralupech nad Vltavou je určeno asi 12 - 15 míst , kde se Ize inforínovat o úmrtí občanu. Problémy s vylepováním

smutečních oznámení - PARTE, probudily myšleíílm, b by tuto práci mohl dělat např. důchodce. Prospěl by k
informovanosti veřejnosti ve městě a i tak, h je mnoho těch, kteří rádi poskytnou zesnulému sousedovi posledHí poctu,
přirozloučení vobřadní síni,kde ínimochodempohřební ústavJiří-Cibulka s velkou citlivostí' a -vysokou
profesionalitou reprezentuje naše město.

Chtěl jsem se ujmout této funkce vylepovače (dříve obecní slouha), případně se i sloÝem s našimi zesnulými ve
zíníněné obřadní síni rozloučňt, aie prová«Mci systém vyřizování ta)cové mgendy na úřadě mne odrazuje.

Zdá se mi, 'a, na vylepování parte a rozloučení se zesnulým, je fivnostenský list přepychem a výpis z trestního rejstříku
návrat k rakousko-uherské monarchii. Moje nároky byly přijatelné: m jeden :den obch'? kolem 'Kralup a vylepení -chci
5,-Kč a čepici s kšiltem s pozlaceným nebo i čern% nápiffim:"MIE:STSKÝ SLOUHA"

Prohlášení: V žádné straně jsem nebyl a nejsem, natož ve vězení!
S pozdravem "do Evropy se štítem" (s kšiltem) ? «?

Kdo získal starostův pohár ? ==4
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BronŇosauři dekují Za p0mOC.
Základní článek Hnutí Brontosaurus v Kralupech již dnihým rokcm zaměstnává v rámci veřejně prospéšných prací
uchazeče o zaměstnání. Tito nezaměstnaní ve dvou turnusech, na jaře a na podzim, prac?ijí s'c veltruském parku na jeho
obnově a na záchraně přírodních lokalit.

Jako všude jinde, potýkáme se s nedostatkem financi i na realiy.aci tohotu pro3cktti Přcstožc již na začátku roku nám
Uřad práce V Mělníku pOSk)'tl dOtElCi Ve Výši 100% mZdOVýCh nákladú. JC třeba OStalniCh pCnčZ Ila rCaliZaCi, administratiVu a
nazaplacení sociálního a zdravotního pojiště:ní hrazeného zaměstnavatelcm. Prásč poslcdni citovanou poloiu rÓzpočtu
jsme měli zceia nekrytou, třeba že úřad práce a Památkový ústav stř Čcch iiaší poinoc již od počátku měsíce dubna
potřeboval

Po důkladném uvážení nám Městské zastupitelstvo v Kralupcch iiad Vltaíou uvolnilo finančni částku v max. výši
30.000,-Kč na proplacení zíníněných pojistek, které i za "prac?ijíci" nczamčstnané státu se miiscjí odvádčt.

Takže, až vyrazite s dětmi na procházku do zámeckého parku vc Vcltnisích a budctc spokojcnč odpočívat v takřka
)edíne' prírOdě Okoli' Kralup, )istě Ohodnotíe prací )ínak tezko umístítclných Roínu a mladístvých.

za Zč HB Kralupy H:m? J:?

J
TI? .",
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?i[??i. Jok b«idvmq telefonovot )
s

l
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Dne 5. června t.r. se konal na střelnici ve Veltmsích L ročník střelecké soutěže o putovní pohár, starosty města
Kralup nad Vlt. (iííformovali jsme v minulém Zpravodaji). Závodilo se ve dvou disciplÍnách -o v mířené střelbě ;
libovolné pistole či revolveru na vzdálenost 25 metrů - za 2 minuty 15 ran, a v obranné střelbě - vždy 5 ran v čase šesti
sekund na vzdálenost 20,15 a 10 metrů. Putovní pohár si vystřílelo družstvo Městské policie ve 'složení p-.-Mudra,
Kněbort, Strunecký, Novosad a pí Maděrová, před dmžstvem "A" Policie čR. K poháni byÍy přilohny poukázky"na od-běr
zboží v hodnotě á 500,- Kč v prodejně zbraní a střeliva u pana Zemana.

Nejlepším z jednotlivých střelců byl pan Kněbort, který získal k putovnímu poháru poukázku v hodnotě 800,-Kč, dnihé
místo obsadil pan škvaro-, třetí pak skončil pan Strunecký.

škoda, že-se podobné akce nekonají pro-;eřejnost častěji. Vždyt' zájem byl veliký. Zúčastnilo se celkem 1l
pětičlenných dmžstev, složených nejen z řad policistů, pracovníků bezpečnost'ních agentur, soukromých podnikatelů a
myslivai.

Střelííici pro tuto akci laskavě zapůjčil pan Borecký, vedoucí Autocampu Obora Veltnisy.
? H-ú

Inzerujtev MODRÝCH STRÁNKÁCH
za naše výhodné ceny

I. vydání 8,50 Kč/cm"', opakování 7 Kč/cm2, titulní stránka 10 Kč/cm2
Distribuce v okrese Mělník

Kontakt: Kralupy, p. Pospíšil tel. 731338, p. Perháč 23634
Mělník, pí štencová 0206/623776 Neratovice pí'Resslová 0206/684022

Na celém území okresu Mělník jsou vyměňovány veřejné telefonní automaty. Prozatím je většina automatů na minbe,
ale je již v provozu i třináct kartových automatů. Postupně budou zapojovány všude, kde jsou starší mincovní
automaty. Karty v hodnotě 100 a 120 impulsů je momo zakoupit za 105,- a 126,- Kč u telefonní přepážky Me:lník a Kralupy
nad Vltavou. Při telefonování je ze zaznamenané hodnoty automaticky odečitáno a ;ďistatková hodnota je vidět na displeji
telefonního automatu. Postupně je připravován prodej telefonních karet prostřednictvím novinových stánků

Soqhy z Mariánského sloupu v Mikovicích
Na-četné dotazy z řad občanů sděluje Městské muzeum v Kralupech nad Vlt., že sochy z Mariánského sloupu v

Mikovicích byly po restaurování poškozených částí umístěny -v děkanském chrámu ' v-Kralupech-;.-Vlt.-Městské
zastupite:?stvo vybralo z návrhů na umístění soch tuto variantu z toho důvodu, že sochy v kost'ele nejsou-vysta';eny
nebezpečí poškození a dále proto, že umístění soch na původním sloupu by si vyžádalo jeho nákladnou-rek;nstmc'i,-na co'ž
v současné dot»ě: nejsou finanční prostředky. Sochy byly umístěny v kostele gaÍIerijním- způsobem na- betonových -'soklech
s povrchovou úpravou imitující pískovec.

Panna Maria Bolestná stojí na pravé straně oltáře a sochy sv. Anny, sv. Terezie a sv. Františky stojí na levé straně.
Doponičujeme shlédnutí.

21. ;e, ?
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Napsal jsem článek o ptactvu
vyskytujícím se v okolí Kralup. Je dlouhý a do Zpravodaje se asi nehodí. "často krůpěj i kárnen prorá'zi", vštěpovala do
pffiěti - babička. Zde je tedy krůpěj směřující na sídlo redakce. Je zřejmé,že radakční rada, městské zastupitelstvo, starosta,
čtenáři i občané, mají jiné starostÍ než se zajímat o kdejakého pía. Kdyby se však občas za ním vydali, zjevili by se jim
věci překvapující. Stejně jako neznámému ctiteli veršů Jaroslava Seiferta, kterého jsem doprovázel na kralupský hřbitov.
Zvolna jsme- stoupali-po -silnici a host se rozpomněl, že zde kdysi vedla pod silnicí v údolí půvabná cesta. Tu však již
spatřil izůstatky- pěšÍny, ale zároveň dva televizory, které zde našly své poslední spočinutí. Se smutkem v očích sledoval
návštěvník básnílkova hrobu a našeho ím!sta, čímvšímje silnice lemován;a. Je to nevšední sbírka odpadu. Staré obleky,
záchodové m'sy, obuv, desky ze starých konferencí, rohože, umyvadla, nádoby
a obaly z plastÍckých hmot, láhve (i zálohované), zavařovací sklenice, ruzné roury a trubky, nářadí, igelitové pytle
zases'dalším odpadem, sbírka pohlednic, skleněné kuličky, sedadlaautomobilů, lina, pneumatiky, části kočárků,
velké množství roziezaných kabelů , stavební odpad apod.

Zaínrzelo mne, že jsem pána, již staršího, nevedl raději Podhájem, ale pak jsem vzpomenul na skládku ještě
děsivější na pokraji lesa a potom nahoře "Na ladech". I kdybychom šli od Turska, Dolan či Debrna, viděl by stejný, ne-li
horší, -obraz. -Když jsme se vraceli zpět ze hjbitova, měl jsem obavy z jeho touhy projít se po okolí. Vždyt' těch skladovacích
a odpaůových míst je m?noho. Právě při toulkách za ptáky-zpěváky jsem viděl znečištěný břeh Vltavy vedle Dvořákovy
stezky, příšerný odpad nad Lobčí a před křižovatkou k zárnku v Nelahozevsi. Pestrý výběr je též na skládce za západní zdí
"Barev" a ínnoho dalších míst chová své poklady

Uznávám, í je moudřejší článek o ptactvu nezveřejnit, aby snad někoho nenapadlo se vydat za jejich půvabem, právě do
těchto nešt'astných končin.

V úctě Cíwjda

Na tuto otázku ínnozí z vás odpoví přiblimě takto: v hezkém a čistém prostředí. Co vše je v tomto pojmu obsaženo? V
tom se určitě budou názory mírně rozcházet. Jsme všů přesvědč:eni, ů se shodneme alespoň v těchto slo&ách fivotního
prostředí: čistý dýchatelný vzduch, voda ve Vltavě a jejich přítocích prostá che'ínikálií a plná nezávadriých ryb. Co
nejvíce udržovaných zelených ploch a poroshi a v neposlední řadě čistota a pořádek ve městě. Dnes již víme, že zlepšení
stavu kvality ovzduší a povrchových vod je dlouhodobější záležitost a ?ze říci, že zvláště v oblasti čistoty ovzduší jsou
činěna opatření směřující k nápravě současného stavu. Další dvě oblasti by v žádném případě neměly být dlouhodobou
záležitosff. Teoreticky. Ovšem teorie je jedna věc a praxe <lnihá. Již v íninulém čísle Zpravodaje jsme se k vám ot»rátili s
žádostí o pomoc při zjišt'ování nenechavců, kteří přemist'uj4i sazenice ze záhonů města na latifiindie vlastní. Je příjemnéremist'ujÍi

zmiňovahikonstatovat, že další sazenice se již neztratily. Ve é výzvě jsme mimo jiné upÓzornili na fakt, že údržba zeleně
a pořá«ku stojí město - a tedy daňové poplatníky - nemalé firianční náklady. Je však smutné, když někteří obyvatelé rněsta -
a není jich málo - svou činností a chováním bojkotují snahu o v3ítvoření přijatelnějšího prostředí a vědomě tahají z kapes
našich i vašich další peníze. Jak jinak ?ze vysvětlit to, ':ze jeden den přebereme posekanou a uklizenou plochu (např.
park u Dvořákova gymnázia, okolí přodejny potravin na sidlišti Cukrovar) a během dalšího dne je opět plná ríízných
odpadků? Jak jinak někdo vysvětlí fakt, h necelý týden po likvidaci poměrn!' rozsáhlé černé skládky v Zeměchách se na
stejném místě objevil další "nepotřebný" materiál? Takových otázek bych mohl poloffit daleko více.

Na tyto otázky však existuje jen jedna odpověd'. Jako ve všech oborech lidské činnosti i zde je jádro problé'rnu zase
jenom v lidech. Nikde jinde ho ani nemá smysl hledat. A řešení? .Te také jednoduché: změnit sThj vztah k prostředí, ve
kterém fijeme. Jiné cesty není. Je pravdou, ů mnozí z vás se k životnímu prostředi chovají vlídně a ohleduplně. Jsem
přesvědčen, 'že je nás naprostá většina. Ale to zřejmě nestačí.

Obracíme se proto na vás, vážení spoluobčané, s další prosbou o pomoc. Nebojte se upozornit pracovníky MÚ na vznik
černých skládek a označit konkrétního viníka. Dokud budou lidé vyvážející odpadky tam, kam se jim zamane, tolerováni,
budou se nepěkná zákoutí množit jak houby po dešti. Jejich úklid je hrazen z vaší kapsy. Totéz ?ze říci obecne: i o pořádku
ve městě. Věřím, že s vaší pomocí se nám postupně podaří upravit vzhled města k obrazu svému. A doufám, že to nebude -
jak je občas slyšet i z někteiých oficiálních míst - problém jedné generace

HJnÁ J4-4J, vedoucí odboni
životního prostředí a zcmědaství
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'- /Zpráva z [etošní nejmasovější akce v Kra[upech -
Co má pamět' sahá, bývaly ohňostrojům a

podobným atrakcím vyhrazeny vždy dva slavné měsíce
v roce. Ten loňský listopadový ohňostroj se, pravda,
poněkud nevyvedl (prý navlhl!), ale přesto a nebo právě
proto se na něj dlouho vzpomínalo, víc než na ty
vyvedené. O to více kralupská veřejnost očekávala ten
letošní květnový - také proto, že byl avizován jako
importovaný. Po loňských zkušenostech nikoho
nepřekvapilo, ':zra několik hodin před konáním opět
zapršelo (k potěše zahrádkáříi). Přes poněkud opomenutou
propagaci se ve stanovenou dobu v prostoni mezi
Masarykovým mostem, Komárkovou kavárnou a
sídlištěm Cukrovar sešla hojná účast. Ačkoliv ohňostroj

neměl vazbu na ranní stávku železničářů, nachytal
skoro 40 minut zpoždění. Dlouhé minuty čekání
obšt'astňovala obecenstvo na levém břehu dechovka, na
lobečské straně jsme z jejich pochodů slyšeli většinou
jen buben. Pískot nedočkavých čekatelů nebyl zrovna
-zdvořilý. Uticlil až pět minut před desátou při prvních
rachejtlích.
Francouzské firmy kvalitou produkce splnily
očekávání, děti odcházely doínů s rozzářenýma očima a
maminky s obavami, jak bude vypadat ranní vstávání.
Nevím, jestli už n&dy dřív zazněl na břehu Vltavy
spontánní potlesk - tentokrát byl zasloužený.
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'Sdružení malířů
' Horáček - Drgo

Kuzmínova 566

. Kralupy nad Vlt. II

l

SALON

p
kosmetika - pedikúra

nabízí od 1. července 1993
- veškeré kosmetické služby
- skořicové zábaly (odtučňovací kúra)
- péči o nohy

kosmetika po - pá 8,00 - 18,00
pedikúra po - pá 8,00-15,30

Ubytovna čSD, U cukrovaru 1087 (vedle MťJ)
Kralupy nad Vlt. I

telefon (privát) 18 - 20 hod. 217 61

G
Upozorňujcmc vážené pacienty a kralupskou veřejnost, že

lékárna V Kralupecti n/Vll.
nebude od 7.7.1993

sloužit pohotovostm služby.

Zároveň se zkracuje provozní doba lékárny.
Otevřeno bude od 7,30-16,00 hodin.

Toto opatření je způsobeno nedostatkem magistrů
zajišt'ujících služby.

Pohotovostní službu má lékárna v Mělníku a v
Neratovicích.

Děkujeme za pochopení
PJ!-=- rs L E

Pronajmeme objekt ve středu města Kralup n.Vlt.
vhodný k podnikání !!

Informace KaSS, tel.: 228 27 nebo 236 64
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Vysvětlqm kq skolkóm
omb 'Proč to dělat jqdnodušq, když to jdm složitě!

V rninulých dnech obdrbli zaměstnanci s.p. Kaučuk,
kteří mají své děti umístčné v úzeínním předškolnímuiim pfedškí

od MU, abyzařízení města Kralupy n. Vlt. dopis od M[J, aby si s
platností od nového školního roku, t3,. od září 1993
přehlásili své děti do některého ze závodních předškol-
ních zařízení s.p Kaučuk. Jelikož je tento krok ze strany
MÚ považován m jednostranný a mluví se
dokonce i o "diskriminaci" zaměstnanců s.p.
Kaučuk, podáváme k němunásledujícívysvětlení:

S.p. Kaučuk vlastní dvě předškolní zařízení, která
jsou ve smyslu nařízení vlády 92n8 určena pro dai jeho
zaměstnanců. Do těchto závodních zařízení mohou být
přijímány děti, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci s.p.
Kaučuk jedině v případě, že podnik nemůže dami svých
zaměstnanců kapacitu plně obsadit. Tato situacekapacitu

Mš, kteinastala v 9. Mš, která je závodním zaMzením s.p
Kaučuk, kde však bylo umístěnó 28 dětí, jejichž rodiče
nejsou zaměstnáni ve s.p. Kau«;uk.Přesto mělo toto
zařízenf ještě volnou kapacitu. Přibližně stejný počet
dětí zaměstnanců s.p. Kaučuk byl však umístěn v
územních městských předškolních zařízeních. Jednalo se
o děti, jejichž ro«iiče mají trvalé bydliště v okolí 2., 6. aděti,

yš.7. Mš. V souladu s iryhláškou FMF 211/89 Sb. po;»doval

s.p. Kaučuk od zaměstnavatelů rodičů dětí z 9. MŠ
dopisem ze dne 16. 2. 93 vyrovnání nákladů na provoz
této mateřské školy, s tím, ze pokud k němu nedojde,
bude s.p. Kaučuk muset tyto děti ze svého předškol-
ního zařízení vyřadit. Vzhledem k naplněné kapacitě
městských mateřských škol by nebylo moio uvolněné
děti z 9. Mš v idném z městských předškolních zařízení
uínístit. Vtétootázceproběhla dvě jednání mezi s.p.
Kaučuk a MÚ. Městský úřad navrhoval recipročm
výměnu daí jako tomu bylo doposud, nebo aby
Kaučuk pouEl prostřeíiky, které byl ochoten dát na fi-
nancování pobytu dětí svých zaměstnanců v městských
předškolníclh zařízeních na provoz vlastní MŠ. Při jednání
se nedospělo k dohodě a Kaučuk nadále požaduje fi-
nanční vyrovnání nákladů na provoz školky od jiných
podnikíí. Proto městský úřad přistoupil k přesunutí dětí
zaměstnanců s.p. Kaučuk do jejich vlastního
předškolního zařízení, které má volnou kapacitu s
tím, že takto uvolněná kapacita v městských předškol-
ních zařízení se obsadí- dětmi uvolněný'rni z 9. Mš,
které by m současného stavu nebylo vůbec možno nikam
umÍstit.

'r Y a
Na středním odborném učilišti chemickém v Kralupech nad Vlt. z 28 učňů maturitní zkoušku skládaio 27

Výsledky byly následující: 10 absolvovalo s vyznamenáním a 17 prospělo.
Slavnostního vyřazení maturantů se 3.6. zúčastnil i starosta našeho města Pavel Rynt, který předal Radku Michal«:íkovi,
Jaroslavu Pavlů a Jiřímu Pokornému (maturitní vysvědčení zdobí samé výborné) Paíru'tní medaili Josefa Holuba Luboš
Khop převzal od ing. Miroslava Nevosada, ředitele s.p. Kaučuk věcnou odměnu v hodnotě l-000,-, nebot' byl z
kaučukářských učňů nejlepší. Nadace SOUCH pak věnovala za maturitm výsledky věcné odměny 10ti absolventům s
vyznaínenáním.

Na Dvořákově gymnáziu v tomto školním roce maturovalo 65 žáků. Maturitní zkoušku složili úspěšně 64 zAci, z toho 27
s vyznamenáním.

Na Střední průmyslové škole chemické maturovalo 37 žáků. S vyznamenáním prospělo 6 studentů, 3 zžci byli,
bohužel, u zkoušek neúspěšní.

Absolventi si ze škol odnášejí potřebné znalosti a dovednosti, které jim umožní úspěšně studovat na vysokých školách,
nástavbových formách studia, případně odejdou přímo do praxe.

V každém konárí jim přejeme hodně štěstí.

Podle zprávy ředitelů škol %, t4[a»ra a %.H?

KauČuk jubilant...
Má se za to, í nebýt výrobků z gumy, ocitla by se

lidská společnost rázem o dobrých sto let nazpět. Pneu-
ínatiky, obuv, celá škála spotřebního a zdravotnického
zboH, koneckonců, stačí se rozhlédnout po svém bytě.
Guma nás v rozín@nitých podobách provázi všude -
slouží, chrání, izóluje. Jen vezměme osobní automobil,
celkem jí obsahuje pět procent.

Gumárenský průmysl měl v naší republice světovou
úroveň, ale vlastní kaučuk nám
chyběl. Cesta k syntetickému
kaučuku vedla přes první zkoušky ve
skleněné ampuli, pokusy v železném
kotlíku až k momentú, kdy se na
pásovém dopravníku objevil
vylisovaný 33 kg těžký blok pmiího
čs. kauč:uku. A bylo to právě před
třiceti lety, 1. července 1963, kdy
byly zahájeny první cheínické
procesy, které předznamenaly tuto významnou událost.
Pro lidi, co od roku 1958 stavěli n.p. Kaučuk, i ty, kdo ho
uváděli do provozu v celém komplexu. A konečně i pro
Kralupy, město kaučuku. Běherr. aplynulé doby se
rozrostlo ve dvacetitisícový celek s dobrou občanskou
vybaveností. Kaučuk na tom měl podíl 4.000 bytovými
jednotkaíni, měl ú!5ast na distribuč:ní síti, postavení
školek a jeslí, sportovních zařízení atd. To všechno bylo
pótřeba ke spokojenosti těch, co zde bydleli - i těch
nových, kteří po vystavění Kaučuku zíistali jako zaměst-
nanci.

Jak šly roky, jejich počet se zvy(íoml - nejvíce po
dostavění rafinerie v roce }974. Tehdy začal podnik
kromě kaučuku a plastů produkovat i pohonné hmoty a
paliva.

Cheínie, která vstoupila do zdejšího regionu,
ovlivnila i fivotní prostředí. Současná strategie podniku

chce napravit její negativní vliv. V rámci
uskutečňovaného ekologického programu bylo např. loni
vynalohno 167 milionů konin. V plánu je na prvním
ínístě rekonstrukce kotlů teplárny a přechod na ušlechtilá
paliva, snížení emisí aromatických látek ze sušení
kaučuku, připravuje se čištění spalin ze spalovací stanice
odpadů - to jen pro ilustraci několik příkladů z opatření,
v rámci kterých se utratí 1,68 miliardy korun s cílem,

aby se s.p. Kaučuk stal do roku 2.000
ekologicky bezproblémovým podni-
kem.

mm Současně je s.p. Kaučuk
sponzorem. Do zdravotnictví na

polovině t.r. 3',5 milionu Řč, na "školy
v přírodě přispěl 700 tisíci Kč,
dotace na provoz koupaliště
představuje částku 200 tisíc Kč, pro

klub BARA věnoval 100 tisíc Kč:, klubu POHODA, akterý
je otevřen všem Kralppákům, dal 370 tisíc Kč atd.

Taková je tedy díla strategie, již si vylyčil největší
zdejší podnik, kíerý ve své výrobkové skladbě rovnež
pamatuje na produkty, které óvlivňují náš běiý život
praktickydenně. Ivtomto směm jde cestou ochrany
životníh(J prostředí. Jmenujme kupříkladu paliva s klesa-
jícím obsahem olova a síry. Pracuje se na snižování
zbytkových podílů z polymerace a výchozího styrenu ve
zde vyráběných plastických polystyrenových hmotách atd.

První červenec je tedy 'srýz.namným dnem pro kralup-
ský Kaučuk, moderní podnik a jeho pracovní kolektiv,
který v případě svého prvního, dnes už klasického
výrobku, dosáhne k tomuto datu celkové výroby 1,642
mil. tun. Podnik, jehož kolektiv se zasazuje o maximální
ekologickou bezproblémovost, konkurenceschopnost a
podponijící ropoj svých zaměstnanců.

(ih)

@ Podnik, který dal svému městu nové zvony. @
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...mubgové vžpOmlnall 0
Muklovévzpomínají - takbyl nazvánliterálnípořad, kterýpolitičtí vězni padesátých let připravili u příleEtosti

celookresního setkání s veřejností mělnického okresu.
Jak bylo již v regionálním tisku sděleno, došlo v městských zastupitelstvech v Kralupech n/Vlt., Neratovicích a Mělníku

odboje na podponi přijetí tohoto zákona v českém parlamentu.k vyhlášení uznání
V celé republice hlavní iniciativa vycházela převážně z okresních úřadů, a bylo jičh před námi již na 145 včetně měst.

Na našem okrese k uskutečnění veřejného vyhlášení a předání pamětních listů postizeným občanům došlo zásluhou a
přičiněním pánů starostů Mgr. Rynta, MUDr. Roitha a Václavíka. Jim patří též dík od všech oceněných vězňů.
- Neínalou zásluhu na realizaci literárního pořadu Muklovévzpomínají, který zkomponovali sami členové okresrtí
pobočky Korďedarace politických vězňů Mělník, má ředitel Masarykova kulturního domu v Mělníku pan Stanislav Tatar a
jeho čtyřčlenná recitační skupina vedená panem Vladimírem Děůem. Ten, inspirován vysoce emotivním pořadem, slofil a
přednesl vlastní báseň mimořádně působivou na nás všechny.

Nelze opomenout ani práci grafika pana Vladimíra Veselého, jehož grafické listy zdobí, nám předané, pamětní listy.
Jelikož nešlo o žádný zábavný pořad, nebyla provedenaplakátová reklaína. Nicméně skromnáúčast neodpovídala

množství rozeslaných pozvánek a osobních pozvání
Závěrem pak byla-přednesena báseň od Karla Čapka Věrni istali. Zazněla jako pffsaha na pamět' všech obětí.

IJ? H-i'-=
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příspěvM' a o«kazů věřících. Církevní majetek neslouží k
tomu, aby duchovní žili v přepychu, ale je určen ínimo
jiné m podporu církevních škol, nemocnic acharita*
tivnícha ústavů. Má-li být církev nezávisl4, musí být
soběstačná a takovou bez majetku nebude. Je známo,
h komunistický refim se ani nenaínáhal ukradený
církevm majetek zaknihovat a nové vlastníky. Tak
vznikla kuriozní sihiace. Církvím majetek patří a vlastně
nepatří. Kdo se zabýval podrobně historií po Bílé hoře ví, 'ze
velikost církevního majetku se po ní a ani v pozdější době
nijak nezvětšovala. Po Bílé hoře císař musel především
obdarovat majetkem vojevůdce, kteří mu dopomohli k
vítě?.

Nedávno v televizi zaznělo z úst vašeho soudruha

Machalíka, h v padesátých letech mu bylo 5 roM a tudíž
nemůže za m dobu odpovídat. Jistě je to i Váš argument, a
nejenom-Váš. Ale že v té době byly postihovány děti
persekuovaných rodičů vyluč:ováním ze škol a možnosti

ziskání vyššího vzdělání a kvalifikovaného zaměstnání,
to mu nevadí? Známe Vaši odpověd'. "Taková to byla doba
a tak muselo být postupováno!" Tak omlouváte i zločiny
Stalinazodpovědného za íniliony fivotů, katynského
vraha polskýchvlastenců, i zločiny celého stranického
vedení -KSč v čele s Gottwaldem v-padesátých letech. A
opět argument, % vše bylo uskutečňováno podle tehdy
platných zákonů. Víte dobře, že to nemůže obstát, nebot'
zákony vznikající za nezákonných podmínek k posílení to-
talitm moci, jsou pouze prostředkem k páchání zločinů.

V závěru svého článku uvádíte: "Dnešní doba vychovává
lidi k odvaze." Ano, k tomu je zapotřebí velký kus od-
vahy přiznat odpovMnost za způsobená příkoří a zločiny
odvahy podívat se pravdě do Qčí a velký kus odvahy, ab.
vaše strana pochopila, k obětováním několika vedoucích
fiinkcionářů se strana nevyrovnala s temnou minulostí a že
bohuťl její nástupkyně je pokračovatelkou a nositelkou
nesplnitelných ideí, o čeínž nás presvě«lču3e i Váš článek.

Hp. V:M-- ? Á La? H?

íímíí Oč jde ... (rnjnifejeton)

í%

Oóověd' paní poslankyni Havlíkové k článku Oč íde náslupcúm KS(:.
Máte pravdu v tom, že je to ztráta energie chtíttom,

KSč.přesvědčit nástupce KSč, že mají odpovědnost za to, co
jejich přičiněmm během 44 roků (1945-89) bylo našim
národům způsobeno.

Argiunentace mluvčích Vaší strany, co že vše v našem
státč: bylo vybudováno, je laciná propaganda, proto"u . dale-
ko více postiťné země, včetně Ůraženého západního
Německa a Japonska, oproti nám, jsou jedny z hospodářsky
nejvys%lejších zemí světa. Zatím naše země, snad s
výjiínkou Slovenska, které byly válkou minimálně dotčeny
z evropských zemí a před válkou patřily mezi hospodářsky
nejvyspělejší země, se postupně staly téměř rozyo3ovou
zemÍ.

Velze opomenout, že 8ověty neuznávaný Mnichov po
válce najednou platil a majetek z tzv. protektorátu byl
pová'ž@vánzaválečnou kořist. A tak jsme sice dostali
velkoryse dar "Stalinovy" závody v Záluží, za něž jsme
zaplatili neslýchaným rabováním našeho uranového bohat-
ství do poslední chvíle.

Byl nastolen takový "pařádek" v ekonomice, že jeho
důsledky ponesou ještě další generace.

Nestačily 2 měnové reformy, ani konfiskace majet-
ku, znárodňování a kolektivizace, aby byl nenasytný
moloch komunismu na úkor občanů našeho státu uspokojen.
Pokud by se m51o mluvit o odevzdání majetku KSČ, pak by
bylo nutno do něj zahrnout všechny ty stavby a stavbičky,
akce realizované a financované národními podniky až po
ministerstva a příspěvky bratrským stranám na podvrat-
nou činnost po celém světě, poskytované jménem lidu z jeho
práce, samo:fejmě pod vedením KSČ. - A práv.ě výsledky
prácelidubylo třeba oslavovat 1. májem. Účast byla
Íkontrolována a ti horlivější organizátoři požadovali i
písemné potvrzení s kým a kde byl kdo v príívodu. Jak je
v článku uvedeno, práce musí t@asl-ávována, protoí prací
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jsou tvořeny hodnoty. Avšak ne každá práce je prací
:'budovatelskou". Rolník neznající pracovní dobu, stejně
jako živnostník a podnikatel, to nebyli pracující, zato
však okresní tajemníci a ostatnífuííkcionářipartaje,
zaměstanci podniků uvolnění do politických funkcí, to byli
"pracanti" a těm "Práci čest!"
- To byla realita 1. májů, organizovaná těmi, co rozhodo-

vali, pro koho a jaká práce se povolí, kdo na koho bude
pracovat. Používané heslo "Pracujte, abychom se měli
lépe", mai prostí občané dobře přečtené. Všichni museli
pracovat v kolchozech, družstvech, komunálech, státních
prodejnách a podnicích,abyuEvili stranou dosazené
prominentní .ředitele, náměstky, kádrováky, závodní
stranické výbory, milice a všechny ty " schopné" a
dokonce "všeho schopné". A tak práci měli všichni, i když
mnohdy, neměla smysl. A tak pracující pracovali, aby ti
"rovnější" z toho m!co měli. Komu se to nelíbilo, pro toho
měli jáchymovské koncentráky, tábory PTP a TNP a v nich
byla pro ně připravena práce pro blaho nás všech -
samozřejmě komunistů.

Pokud se ještě někdo odvážil postavit do cesty vedoucí
k lepším zítřkům, tak pro ty tu byly šibenice pro od-
strašení ostatních.

A tak se naplňovala "touha po spravedlivějším a
krásnějším" Evotě a vaše cesta k tomu byla bezohledná, pl-
ná nespravedlností a násilí. Pak byl 1. máj vhocínou
příleEtostí lidem nalhávat, že ty lepší zítřky již nastaly a
nebo že urč:itě brzy přijdou.

Je směšné, když komunisté mluví o nevolnictví a robotě,
které středověká církev nevynalezla - byly důsledkem
existu.jícího feudálního řádu, ale se kterými máme
dlouholeté zkušenosti z dob jejich panování. Církev a její
řády vytvořily kulturní a duchovní bohatství této republiky z
majetku, který neukradly, ale získaly během staletí z darů,

Vyšel jsem z domu a ve stánku si koupil červnový Zpravodaj. Dočetl jsem se kroJ jiného "Oč jde nástupcům KSč".
Pak mě trochu mčalo škrábat v krku a pálit oči. Pravděpodobně nějaká drobná záv"ada na chemických- zařízeních,slabý

únik cheínikálií do ovzduší. Slunce krásně žhnulo i přes smogový opar a pozorovalo mě ozonovou dírou. Zarnával jsem mu a
šel jsem se ukrýt do stínu krásných panelových dornů. Pravda, trochu mě unavuje ohlušující rachot vozidel projíždějících
středem města směrem k blízké stavbě mládežei Ještě chvíli pozoniji jak parta výrostků likviduje plakáty z vylepovacích
ploch, ínládenci jsou krásně urostlí. Obloha se pomalu zatahuje, je před deštěm a to jdou ryby nejlépe.

Sedím na břehu stří6ropěmié Vltavy a házím asi desátého cejna z řeky do tmě, aby se vyč:istil od kaučukových i jiných
zápachů. Pak chytáín nádherného kapra v tůni - beru! Po cestě doínů jsem trochu promokl. Svlékám oděv a jdu pod
sprchu. Déšt' je trochu kyselý, ale hlavně mi naskákaly nějaké pupence, asi jsem trochu alergický.

SrnaEm rrúrně zapáchajícího kapra a přemýšlím, jak bylo u vody krásně. Vida jsem dokonce květinu a motýla. Snědl
jsem kapfika. Vím, % se musí jíst teplý, pak tolik íiepáchne

Po únavném, ale krásném dnu jsem rychle usnul. V noci mě trochu bolel zaludek. Ráno jsem vstával těžce a s bolestí
hlavy, ale rychle jsem se vzpamatoval, pomocí nějakých uklidňujících prášků. Celková únava nevadí, jsem tvor adaptabilní.

Přezil jsem krásných, ale hlavně dalších 24 hodin, jsem spokojen. Jenom mi trochu vrtá hlavou: "Oě ještě můť
jít nástupcům KSč -!?!?"

'Procíuid.a

PS: Myslím si, í polemik a reakcí na články typu "Oč jde ...", bylo již dost. Zkusíme se věnovat zase jiným
důleffitějším tématům!

Redakční rada se s tímto názorem plně ztotožňuje a na stránkách Zpravodaje polemiku na toto téma končí.

CHOR, '
Velvarská 104 (u Statue), Kralupy nad Vlt.ÍiÍ

pdej

mraÝného masa pro kočky a psy
těstoviny, granule, kostní moučka

a prodej různého zboži domácích výrobců

po - ne 10 -18 hodin
Autobusové spojení - auto6'us č.2, zastávka Kréta

Satelitní komplety již od 6.500 Kč

' ASTRA, AMSTRAD, LASAT, PACE 800 a jíné.
Barevné televize PANASOCIC, SONY a další.
Videorekordéry, videopřehrávače. @
Montáž SAT a TV antén. 

/"%
Informace a objednávky: Ladíslav Kubec ASTRA

štefánikova 643
278 0l Kralupy n/Vlt.

tel.(0205)22 313

1
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ÚbÚ'a
r Blahopřejema našim spoluobčanům,

a arpnu významných žívotních jubUeí.kteří se dožívají v červenci a arpn'u významných
Přejeme Jim hodně zdraví, radostl a spokoJenosti.

yůervenec

80 let Methoděj Dušek, U cukrovaru 1067,Kpy I
Bozena Srpová, V zátiší 1014, Kpy I
Anna Nová, Sídliště 661, Kpy II
Marie Malcová, Předmostí 702,Kpy II

85 let Karel Rosenbaum, Sídliště 657, Kpy II
Anna Pánková, V zátiší 101.3, Kpy I
Anna Vaňousová, Pražská 12, 3py IV
Václav Vo'3na, Kladenská 180, Kpy IV
Karolína Bíbová, Ke koupališti 339, Kpy II

srpen

l

]

*

1
1

@ Hledáme všechny lidi* kterýín není Ihostejné utrpení druhých, zda by se nechtěli jakkoliv podílet na aktivitě
SVOBODY ZVÍŘAT.

Co ch«me? Bojovat proti veškerému zabíjení zvířat pro maso, kožešinu a ki, proti "sportům", jako je stfilení do
polních a lesních znřat, rybgství, zápasy se zvířaty, proti pokusům na zvířatech a dalšímu mučení a- zneužívání.
Chceme propagovat vegetariánsM a veganství, oblékání bez zabitých zvířat, kosmetmu testovanou bez krutosti atd. formou
letáků, demonstrací, diskusí, promítánim videokazet a podobně. Lhostejná nám nejsou ani lidská práva a ekologické
problémy. Kontakt: Svoboda zvířat, Lutovítova 997, Kralupy n.Vlt.

KSoukromá firma BOS v Kralupech n. Vlt., vedená panenl Brůžou, sponzoruje školy v přjrodě žáků zš Komenského
náměstí v Kralupech n. Vlt. v tomto roce. Vlasta Hykyšová, ředitelka této školy, si dovoluje touto cestou jménem ?,
učitelů a jménem s? poděkovat panu Brůžovi za pfikladný přístup k dětem.

80 let Eliška Arnetová, V zátiší 1005, Kpy I
Věra Sklenářová, Chelčického 542, Kpy I
Helena Valentová, Kuzn'iínova 336, Kpy II

85 let Antonín Benda, Předmostí 703, Kpy II
Růžena Němotová, Přemyslova 1049, Kpy I

90 let Marie šafránková, U sociálního domu 276, Kpy I
Anna Roháčová, Hůrka 1043, Kpy I

96 let Ludmila Jílková, Předmostí 705, Kpy II

NEZAPOjvliNÁičilE !
Jsou lidé, na které se nezapomíná. O jednom takovém člověku nám napsala paní A. Hálová. Jedná se o její maminku,

paní Marii Samolovskou, na-kterou lidé dodnes s láskou a úctou vzpomínají.
Narodila se 17. 1. 1895 v Podháji. Absolvovala zdravotní školu v Jihlavě, kde mohla získat výhodné zainěstnání, ale

vrátila se do rodného města, aby pracovala ve vojenském lazaretu (v bývalém kinu Sokol). Zde se věnovala pacieííům s
vypětím všech sil, mnozí si ještě dnes pamatují jak tajně po setmění, aby "pan štábsart" nevě:děl, roznášela hladovějícím
spoluobčanům jídlo zbylé z nemocnice..Po skončení války začala pracovat v československém červeném kříži, stala se jeho předsedkyní, pa)c předsedkyní Okresní
sociálm péče a nakonec stála v čele Ochrany matek a dětí. Ještě si našla i čas na práci v Dětském domově. Působila i jako
zdravotnice v protiletecké obraně. Domů si navíc brala na otx!dy spolužáky svých dvou dětí. V letních měsících se starala o
letní prázdninové tábory a chybě,l-li momentálně personál, zaskočila jako kuchařka či účetní. Celá léta vedia s Dr.
Klicmanem a později s Dr. Vajou poradnu pro matky a děti. Z titulu svých funkcí docházela k sirotčím soudům, do rodin
atd. čas dospěl až- ke 2. světové válce. -Neúnavně začala vyučovat-obyvatelstvo první pomoci. Dodávala potřebným
obvazový materiál i léky, i když za tuto činnost hrozil kriminál.

Hned po válce neúnavně pracovala na akci UNRA. Po roce 1948,musela od své ínilované práce odejít, nebot' její manžel
byl tajemítíkem Národně socialistické strany a tehdejší ředitel OÚNZ ji nechtěl nechat na takovém (ač nehonorovaném)
místě,

I kdyz. od této doby žila v ústraní a věnovala se rodině, velice často za ní ještě přicházali sousedé a spoluobčané o radu,
pomoc, lék či obvazový materiál. j/ždy byla ochotná, plná lásky a dobroty. Zemřela 27.6.l975. Dnes v její započaté
práci pokračuje sestra Holeková, která si jí velmi vážila a dokázala ocenit její lásku k blimmu.

Paní Hálová píše: "Moje maminka byla velmi skromná, tuto zpověd' by mi zakázala, ale já si myslím, 'ze taková vzácná
bna si naši vzpoínínku zaslouží."

')
]

q školství a finance - to není jednoduché. Ale najdou Se dObří ?idé, kterým záleží na tOm,' aby děti By v hezkém
prostředi, nebo aby se dostaly do jiného, zdravďá'3šího ovzduší. Vřele děkujeme těmto sponzorům: Drogerie, Palackého
nám. - p. Hošek, REAL - P. Helmich, fa p. Vladislava BláhyJa LťJPA - y. Lulek, Stavitelství a konstnikce - p. ing.nam. - p. uoseK, «,y - p. tielmích* ía l)- Yladislava Bláby,fa LUPA -J).
Knopp, Tabák noviny - pí šmídov4 Výrobna laMdek TORA - p. Kuč4 česl- pí šmídov4 Výrobna laMdek TORA - p. Kuč4 česká spořitelna Kralupy nad Vlt., Boutique
M afm CONNECT. Zvláště musime poděkovat paní Anežce Růňové, která není podnikatelkou, ale matkou našehoií podnikatelkou,

Zš Komenskéhožáka a velmi ochotně se ujala získávání sponzorů pro naši školu. Děkují učitelé a ;'áci Zš Komenského nám.,Kralupy.

Í" Prodej chleba byl ve společenskéni domě Vltava znišen. v počátcích bylo dohodnuto, >e bude dočasný a tú by
nebylo dobré, aby trval stejně dlouho jako v případě pobytu Sovětských vojsk. Ale ted' jinak! Prodej chleba a potravin do
kulhirního domu opravdu nepatří. Místní občané se budou muset rozběhnout a hledat stejně levný -podnik a stejně dobrý
clíiléb. Na zdejších obchodnících je, aby se snaffili. Do "Vltavy" si můžete prijit koupit desku, kazetu, knihu apod.
Litoměřický chléb si můžete koupit za rohem v "polotovarech" u paní Svobodové.

[X Firma STAVOMAL - Silóvský z Kralup sponzorovala zednické, natěračské a malířské práce při úpravě
íninistřediska pro uprchlíky z bývalé Jugoslávie, které převzal do své péče OV ččK v Praze 10. Firma zaslala též -péČe

českýsponzorský dar v hodnotě 20.000 Kč. Za jejich humánní přístup jim děkuje český červený kříž Praha 10.

[X "Georgiádu 93" letos jako v minulých letech opět pořádalo kralupské skautské středisko na počest svátku sv. Jiří,
který je patronem všech skautů na celém světě. Skautky, skauti, vlčata a světlušky se sešli v malebném údolí u debrnské
přehrady a v etapové soutěži si vyzkoušeli své dovednosti. Kdo vyhrál není vůbec důležité. Vyhráli totiž všichni, kdo se
zúčastnili,
Děkujeme nmám LAMA a BENEFON spol. s r.o., které sponzorovaly soutěž cenami a potřebným materiálem.

Prosíme všechny podnikatele a podniky, kteří by chtěli skautům z Kralup pomoci řešit tíživou flnanční situaci,
ozvěte se na adresu redakce Zpravodaje.

[XKralupští skauti se dále obrací s prosbou na všechny majitele dornů, doínků, nepoužívaných místností a objektů
v Kralupech-Lobečku za účelem zapůjčení místnosti pro klubovnu. Pomozte nám - pomůžeme Vám! O dobrých zprávách
nás informujte na telefonu 23 426 - pí Jana Neumannová nebo 22 936 - pan Petr Holeček.

[X Mú, odbor sociálních věcí a zdravotnictví oznamuje na základě upozornění vedoucího lékaře zubního oddělení
MUDr. černušáka, í od září 93 nebude stomatologické oddělení zajišt'ovat lékařskou službu první pomoci a péči
o školní mládež a dorost (pravidelné návštěvy zubních lékařů ve školách). K tomuto opatření dochází z důvodu privatizace
lékařů. Městský úřad jedná o této situaci s Okresním úřadem v Mělníku. Wříme, 'ze v měsíci září bude naše informace
optiínističtější.
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IPrůmstav spol. s r.o., Praha 4, štětkova 18, nabízí možnost výstavby bytů na sídlišti Cukrovar v Kralupech nad
Vltavou formou přímé dodávky pro jednotlivé zájemce - budoucí vlastníky bytů a celého objektu.
Technické řešení stavby: panelový dům konstrukčního systému VVÚ-ETA o sedmi nadzemních podlaEch a celkovým
počtem 18-ti bytových jednotek, s jedním osobním výtahem. První podlaE-přízemí je technické (prádelna, mandl,
kočárkárna, sklepy apod.) Druhé až sedmé nadzemní podlaží je bytové (v každém 3 byty - plánek k nahlédnutí na úředních
deskách MÚ):
'L-dvougarsoniéra(bytoz.II-l)- 43,91m2, cena419341,-Kč

yo:bo-m2: cena 674 230',- Kč
76 3 3 m2. cenq 72R 9S2?- Kč

- l + 3 (bý OZ.IV-l) -
76,33 mL, cena 728 952,- Kč- l + 3 (bp OZ.IV-3) -

Doba výstavby - 7 měsíců od zahájení stavby.
BliBí inforínace podá Půnstav, spol. s r.o. Praha, vedoucí stavby stavitel Procházka, Kralupy nad Vlt.Í, Cukrovar.

Telefon 0205/21 979.

[X Sociální odbor Mú v Kralupech nad Vlt. se zabýval katastrofálm personální situací v kralupské lékárně a obrátil se
na MUDr. Suchou, ředitelku lékárenské služby okresu Mělník se idostí o pomoc, protože zřizovatelem lékárny není
město, ale Okresní úřad v Mělníku. Bohuml MUDr. Suchá pouze konstatovala, 'ze situace je skutečně kritická, ale ona
sama nemá jiné východisko. Podobná situace je i v lékárně v Mělníku.

[X Vyznaěování státního občanstn občanů čR do občanskéhp průkazu provádí každou lichou středu od 8,30 -
15,00 hodin Policie čR (v Chelčického ul.) a rovněž městský úřad - matrika v úředních dnech út 8,00 - 10,30 a čt
13,'00 - 17,00 hodin v kanceláři za zasedací síní (v přízemí budovy MÚ). Tento úkon je prováděn bezplatně do konce roku
1993. Je zapotřeM předloEt: - občané narození do 31. 12.1953 - občanský píaz (OP)

odl.l.l954do31.l2.l968 -OParodnýlist(RL)
od 1.l.1969 - OP a rodný list + oddací list rodičů nebo jejich rodné listy

Kidý občan se musí dostavit osobně! U nemohoucích občanů se počítá s návštěvou matrikářky v bytě, ale až od září t.r.

[X Sdružení zdravotně postižených, ZO Kralupy nad Vlt., Hůrka 1046 (poradní den úterý 20.7. od 14,00 do 16,00
hodin) M«3A občany, aby v době dovolených sledovali informace na nástěnce nákupního střediska Hůrka.

[XOznániení pro stánkové prodejce!
Na základě rozhodnutí íněstské rady ze dne 29. 4. 1993 není v prostoru pěší zóny, tj. na Palackého nám., v Husově a

Jungmamiově ulici povolen prodej z prodejních autobusů a nákladních automobilů. Zároveri upozorňujeme, že stále
platí zákaz veškerého stánkového prodeje na Seifertově náměstí v Lobečku.

!l

ún%í?«&""
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aneb Policie in-formuje

Zastřelen jako pták v kleci, na smetišti zahrabán - pod tímto názvem uveřejnil denní tisk případ, který vyšetřovala i
kralupská policie.

U obce Všestudy byla minulý m(síc. objevena ínrtvola neznámého muže. Bylo zjištěno, že v nepovolené skládce u
nedalekého rybníčka nalezl ínísto svého ' posledního odpočinku Jiří J. (1970) z Prahy, který byl šestnáctého května t.r.
chladnokrevně zavraMěn. Velký majetek, snad zdMěný, ho stál Evot. Vladimír a Roínan totiž zatouEli po bohatství a
věděli, u koho ho získat. Když Jiří odmítal vydat klíče od svého bytu a uzavřel se v autě, jeden z kumpánů ho spuštěnýrn
okénkem dvěma ranami do hlavy zastřelil jako ptáka v kleci. Pak ho kamarádi společnými silami hodili na igelit, zabalili,
nalofili do zavazadlového prostoru a odvezli k bezejmennému rybníčku. Jak vše vyšlo najevo? Pracovníci pražské kriminálky
dostali hlášku, že Jiří náhle zínizel. ček4 tedy v jeho bytě, jestli se něco nebude dít, až se dočkali. Roman ještě se dvěma
chín-atáky- sÍ.-přišel pro staroEtnosti a když 'ho pělicisté apřitlačili, vyklopil všechno na sebe i svého společníka, který se
nájezdu na byt nezúčastnil. Policie podle jeho výpovědi mrtvého vylluaabala ze skládky.

- Zástupce vrchního inspektora náín dále sdělil, í opět kralupská policie vyšetřuje další anonymní upozorm:ní na umístění
bomby na Kaučuku a zimnim stadionu.Pachatel si snad ani neuvědomuje, co svýín počínáním způsobuje a jaký trest ho po
odhalení č:eká.

O tom, h měděný drát je výborný artikl v odpadových surovinách, za který se dobře platí, byli přesvědčeni nenechavci
na dráze.a S tím, že budou -ihned po -krádeE zadrženi jaksi nepočítali. škoda za 40 m byla-vyčíslena na 6.000,- Kč.

Naši občané jsou pobouřeni zločinnom, která je v posledních letech v naší republice, ale že by sami pomohli v jejínom, ]
Stávajprevenci, to už mnohé- ani nenapadne. Sivají se tak například spojenci zlodějů, když dostatečně nechrání sThj majetek.

Při obchůzkové policejní slul bylo zjištěno, že většina doínů na sídlišti Kochrnanka, Hůrka a Cukrovar není během dne
ani v noci uzaínčena. Otevřené dveře v panelácích pjímo lákají nenechavce, aby si odnesli cizí majetek. Pak se neínůžeme
divit, že se ztrácejí kola, vykrádají byty...Měl by to být kazďého zájem ochránit sťj osobní majetek a nespoléhat na to,že
policie je všemocná. Mnohdy se pachatele podaří zadržet ihned právě na základě spolupráce občanů jako například 15. 6.
t.r.před hotelem Sporl, kde policejní hlídka podle popisu zadržela zloděje při vloupání do auta.

Podle informací můecár? 'a'a? zpracovala V-PmL-
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Prodej jihomoravských
sudovýrti vín
v Sokolské ulici
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Horák Milan

Opravy nákladních a ospbních vozů
V 0205/81289, 81380

Nová Ves
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přijme pro centrální tankoviště ropy

Nelahozeves

směnové pracomíky txa funkce

- směnový mistr
- operátor velínu

Nástup možný od 1. 9. 1993

Po uvedení tankoviště do provozu bude zajištěna doprava
na trase Kralupy - CTR Nelahozeves.

Máte-li zájem o perspektivní zaíněstnání, volejte na
číslo telefonu 0205/712582 nebo pište na adresu

MEIIO-IKI, Kralupy n. Vlt.

Telefonicky, případně písemně Vám sdělíme naše
pomdavky a základní inforínace o pracovních

podtnínkách.

l
mesíský ÚŘAó v kxalu'pecl) AJAó vlíavou

vypisuje výběrové řízení na strážníky městské policie
Pofadavky: maturita nebo úplné střední odborné vzdělání

věk nad 21let

dobrá fyzická kondice
čistý trestní rejstřík

Nabízíme zajímavé povolání i platy
Informace:M'ŮKralupy, teL:22936PetrHoleček

5EkVlS, TV, VIDE0. 5A,T. RÁDIO,...
opraí'iijenie

TV", VIDEA, 5AT. RAr)IA.
KAZETÁKY, GRAMOFONY. .

čislimc videa. kay.c('áky
monlu3cmc

PAL do barcsanÝch TV čS zvuk do vidcí i TV
Petr POP

Makarenkova 490, Lobeček, KralupyN 0205/21976 lJ
J
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Bohemia reality
spol. s r.o.

PŘEMYSLOVA 251, KRALUPY N. VLT.
WREALlTNí KANCELÁŘ

?BR
ZPRAVODAJ červenec-srpen 1993
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Tentokrát se ptali ici 8. a 9. tříd Zš v pořadu Bude nám patnáct aneb Povídání o milování. Na dotazy odpovídali:
MťJDr. P. Pícha, MUDr. P. Cimlerová a V. Linhart. Pro zajímavost a pobavení jsme vybrali některé z -nich. Zkuste
odpovědět !
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Dovolujeme si Vám nabídnout ke koupi následující objekty:

- rodinná vilka v Lešanech u Nelahozevsi. částečně podsklepená.

1 .NP - chodba, hala, 2 pokoje, kuchy?ň, sociál. zařízeníala
i mŽi2.NP - ateliér /25 m2/, pokoj, hala, pŮda, balkon

ÚT na pevná paliva, krb, telefon. Volný od 1 .7. 1993.
Zastavěná plocha - 241 m2, okrasná zahrada - 187 m

Sem blbej. Co mám dělat?!!! - Kde je panenská blána? (Konkrétně) - Co mám dělat, když
upadnu rozkrokem na zábradlí? - Pozná se na první pohled, že má partner AIDS? - Od kolíka let už
můžu bejt šlapkou? - Když se dívám na pornofílm, svědí mě hlava. Jsem homosexuál?! - Chci být
jeptiškou, ale líbí se mi kluci. Co mám dělat? - MŮže bejt teplouš nakažlivej? - Dosáhnete ještě ve
vašich letech vyvrcholení? - Jsou naše prezervativy pro Italy velký?

Při hledání odpověď vám přejeme hodně úspěchů, ale hlavně dabroix prázdninovou ííáladu.Nakonec jsme si nechali
dotaz, který se nám ne%ce 1fl»il: - Miluji s%oou učit<:?ku. Co rnám dělat? Mám ji na (následující přeškrtáno) AJ, dějepis

- yu?«d ";ž-a!;S -

í
l

l

íi

iil l

- rodinný domek ve vilové čtvrti v Kralupech n/Vlt. - Lobečku.

Pokoj, kuchyň, WC, chodba, sklep, pŮda /možnost adaptace na bytové prostory/. Prádelna,
garáž, El. 220, 380 V, WAW, karma. Napojení; na měst. vodovod, kanalizaci, zem. plyn.
Opravy nutné.
Zastavě;á-51ocha - 124 m2, zahrada - 282 m2

- hrubá stavba rod. domku v Kmetiněvsi u Hospozína
Podsklepený, přízemí 4+1 s příslušenstvím, garáží a terasou.
F"ozemek 680 'm2 - hezká poaloha. Prodej včetně proj. dokumentace.
cena dle ZP: 697 tis.Kč prodejní cena: 480 tis.Kč!

- družstevní byt v Kralupech n/Vlt. - Lobečku, ul. štefánikova
3+1 , přízemí, balkon

- objekty pro podnikání:
ť7're'stau'race-v-ň;atkovicích u Velvar - u silníce. Sál s výčepem 94 m2, sklady, kancelář,

vody, horkovod, beton. manipulační plochy, asfalt. komunikace ...
cena dle ZP: 1.854 tis.Kč prodejní cena 2.200 tis.Kč

Bližší informace o objektech obdržíte v sídle naší kanceláře BR.
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CO nOVétlO V PYTHONU ?
1) Po úspěšném albu " Si upad" přichází naše nejznámější rapová kapela RAPMASTF,RS s LP SKANDÁL. SUadba "Si
slizkej had" je ú ted' hitem.
2) čESKt, SRDCE - SRDCE Z AVALONU . Dlouho očekávané druhé album této ojedinělé rockové skupiny potvrzuje, b
smrá keltská hudba je ?dodnes dobrý základ, ze kterého ?ze vycházet.tudba je ,dodnes dobrý základ, ze kteí

STARA LuKA NEREZ .4 VY. . Skupina s naprosto osobitýín stylem, který překračuje sty}ové hranice,3) NEREZ -
přichází v pořadí již se čtvrtým albem. Naleznete na něm jak starší známé písně, tak několik noÝinek. Album jé zároveň
prvním, kt.eré vychází na CD.
4) ZDENt,K IZER 4 - POLICEJNÍ AKADEMIE. Populární imitátor přicházJ s další paradií navazující na známou serii
"Ve dne zatakno, v noci roztazzno". Tentokrát je to bláznivá show s kapitánem Sobotou, desátníkem Holzínannem,
majorem Zemanem a dalšínu zínatkáři v policejních uííiforínách.majorem
5) AT ZlŽJJE .UkN, AŤ ŽIJF, VÁCLAV.-Další-dva tituly vydavatelství CARMEN vhodné jako dárek, tentokrát pro všechny
Jany a Václavy, kteří ínají rádi hezké písríičky.Jany a Václavy, kteří ínají :
6) «a čts'ť svarnĚ 5. Titul, který netřeba představovat a který potěší všechny pfiznivce české lidové hudby.
7) CHRIS ISSAK - SAN FRANCISCO DAYS. Nové album amerického zpěváka a skladatele nazývaného "ROY Orbison
devadesátých iet", autora hi'ffi "WILD AND HEART" a "BLUE HOTEL". Nyní vám nabízí dvanáct nových příjemných
meloií.
8) JA?KUB TŘASAK - HOUSLIčKOVÝ nAt. Pnrní deska tohoto sedmiletého houslisty a zpěváka bude milýrn
zpestřením pro všechny milovníky Country.
9j AHA - MEMORLAL BEACH. Po třech letech čekání opět novinka nejen pro zanícené fanoušky této skupiny

Všem příznivam skupiny DEPECHE MODE připomínáme, 'ze v Pythonu nalezííou nové úspěšné albuín SONGS OF
FuTm AND DEVOTIÓN, které kapela představila v rámci svóho turné také v Praze. Můžete jej mít na CD, LP i MC,
specialisté případně singl či maxisingl s největšírni hity.

Nejste právě vy ížitelem paragonu č. 028837 ? Had PYTHON má pro vás bá3e!5ný dárek. Přijd'te si pro něj !

PYTnON
Nemdova 1094, II. patro, nákupní středisko ŘÍP
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Již potřetí se chceme s našimi čtenáři podělit o dojmy z kralupských restaurací.Tři velké podniky v centru města
nám poskytly tyto zážitky:

Restauracé Accord - nádraží ( U Mrzáka )
(nájemce: faÁccordPraha)
otevírací doba: denně od 10 - 22 hodin, neděle zavírací den

Restaurace., která má bohužel již delší dobu vyírvale klesající úroveri. Kdo si vzpomíná na třpytivé začátky tohoto
podniku, vytříbený interiér i služby, může si pouze povzdechnout. Již při vstupu i slepý ví, 'ze prochází kolem WC. Ubmsy
na stolech-špinavé a vlhké, taktéž špinavý a zmuchlaný byl i jídelní lístek. Nabídka jídel sice v 19 hodin slušná (14
pokrmů), leč: doprovázená cenami v rozrnezí 38,30 až 81,10 Kč!
- Dlouha jsme zde nepobyli: objednanému pivu (Holešoviská desítka za 6,90 Kč), které donesla volně kráčející
obsluha, chybělo k naší -spokojenosti 2,5 cm. Nechali jsme si ho dotočit. Stalo se, ale podle našeho míní'ní pivo spíše
zeřídlo-.'A-tW-jsme se připojili -k těm, kteří tuto restauraci opouštějí sr poslední době velmi nespokojeni. ško4a.- Krásná a
čistá nádražni hala by si zaslouEla kvalitnější pohostinské zařízení.

Restaurace Húrka
(majiíel: Ladislav Brejník)
otevřeno denně od 10 - 22 hodin

Podpik sídlištního, strohého typu. v současnosti obohacený o kulcčník. Dojcm z. naší návštěvy výrazně zhoršila televize,
jejíž decibely nás i okolní stolovníky nutily ke zvýšení hlasitosti hovoru. Díky momcntálně mcnší návštěvnosti, nebylo moc
-zakouřeno, což je jinak pro tuto restauraci typické. Obsluha přišla vclmi rychlc s chutným jídlem o přijatelné ceně. Dobrý
výběr byl i mezi nealkoholickými nápoji. Čepuje se zde desitka Plzeň za 7,30 Kč. S přibývající dobou se restaurace měnipřil

hJ-na hospodu. Tomu opět nasvědčuje Í sociální zařízcní bcz základního hygicnickéhd vybavení, ktcré je společné s vedlejši
vinárnou.

Krušovická pivnice
(majitel: Zdeněk Beneš)
otevírací doba neděle až pátek 10 - 22 hodin, sobota zavřeno

Jedna z prvních soukromých restaurací v Kralupech poměrně známá svou dobrou kuchyní. Bohatý jídelní lístek
inzemje 23 teplých jídel, pestrého složení,v cenové rel'aci od 30 do 65,- Kč (ceny ovšem bez příloh). Výběr nápojů dobrý, v
letních měsících chvályhodně studených. Pivo je zde asi hlavně pro gurmány - světlá dvanáctka za 1l,50 a černé
desetistupňové za 9,20 Kč. Interiér i obsluha patří v Kralupech k těm lepším, stejné plus mají i toalety. Jen nás překvapilo,
že při placení se řezané pivo účtuje stejně jako dvanáctka. A ještě něco navrch: každý pátek zde probíhají taneční večery.
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KRALUPY NAD VLTAVOU

P.T. návštěvníci,
sdělujeme vám, že Klub POHODÁ včetně knihovny bude v době prázdnin a dovolených tj. v červenci
a srpnu pro veřejnost

UZÁVŘEN !
Pro nutné účely /zejména výdej poukazů na rekreaci ve Valdeku/ budeme k dispozici denně od pondělí
do pátku od 12 do 15 hodin.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se s vámi tga shledanou po prázdninách 30. srpna - do té doby
vám přejeme hezkou dovolenou.

Klub mládeže v ulici U jeslí 69 (tzv. dřevák) ukončí svoji činnost k 31.7. 1993. Pravidelným návštěvníkům
dopomčujeme diskotéky ve-W,TAVĚ nebo na zimním stadionu, ostatní aktivity budou o prázdninách přesunuty do
hlamí budovy Klubu POHODA.
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Renata Elzemann by si ráda německy nebo anglicky dopisovala.
adr. O-1422 Hennigsdorf/b. Berlin Reinickendorfer Strasse 8 (Wolgograder Strasse) telefon (Berlin) 80 26 20
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Šro b" Libč'u arlla lCe,,S.p.
> 252 66 Libčice nad Vltavou <I

WPřijímáme do pracovního pomeru

pracovníky kat. THP pracovníky dělnických profesí

- podnikového právníka (po»d. vzdělání Vš práv.) - baliěky šroubů - možnost pracovat i na zkrácený úvazek
- provozního technoloHa - provozní zámeěnfky - vyučené v oboru

(poidované vzdělání Vš nebo USO strojní) - elektrikáře - se zaměřeítím na převíjení elektromotoríi
- konstruktéry, projektanty - kontrolory - vstupní, mezioperační, technická kontrola

(požadované vzdělání Vš nebo USO stavební, strojní)
- mistry (poidované vzdělání ÚSO strojní)

Informace na personálním odboru telefon 02 / 394 481-4, linka 304
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'Kult í a Spolqčenské Střqdisko
'a 228 27 -

Vóž«m nóntěvníci,
přejeme Vám hezké prázdniny, krásnou dovolenou, odpočinek každému podle jeho představ a těšíme se opět při

kulturních pořadech na shledanou v září ve společenském domě Vltava.
Pro ínládež jsme na jejich prázdninové dny připravili oblíbené diskotéky. Každou sobom (kromě 14.8. - diskotéka bude v

pátek) bude patfit velký sál SD Vltava od 20,00 do 23,00 hodin hudbě a tanci.
Stdečně Vóx mwe.

so 3. JirkaVaníček
so 10. Radek Malý
so 17. Radek,Malý
so 24. Jarda šindler
so 31. Jarda šindler

so 7. JirkaVaniček
pá 14. Jarda šindler
so 21. Jarda šindler
so 28. Jarda šindler

První pořad, který shlédnete ve společenském domě Vltava bude komedie
M. Frayna BEZ ROUCHA

v podání Činoherního mubu Praha - v úterý 7. září v 19,30 hodin.

ReEe: Jiří Menzl. Hrají:Josef Abrhám nebo Jiří Menzl, Jiika Asterová' nebo Barbora Leichnerová, Petr čepek, Veronika
Freiínanová, Kateřina-Frýbová, Jiří Hálek, Rudolf Hrušínský ml., Jana švandová a Oldřich Vízner.

Vstupetgky si můgete objednat jif nyní!

p BEZPEčNOSTNí
PRACOVNÍK

akciová společnost

PRACE
U GROUP 4
SEC!RIToS, a.s.
JE PŘÍLEŽlTOSŤí
PRO VÁS l

- není třeba předchozích zkušeností:
poskytneme Vám potřebnou přípravu
- možnost uspokojivé kariéry v týmu
profesionffi
- elegantní uniforma
- sociální jistoty
- náborový příspěvek 4.000,- Kč
- moiost zaměstnání i v Kralupech

?

m3-:?
'% í'd'- ':'i
n

Inforrnace přes den na tel. 22827 Vstupenky v předprodeji tel. 211 0l
Kino hraJe behem íprázdriíriovýcn mee(cu derin;' - i ve čtvrtek, ale pouze od 19,45 hodiri I

FF4rodeJ v'dy 1 hodi+iu pfed zacátkem prvního p'reí,letaverir.
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1. - 4."l.
a - m

Černý přízrak
Gang ínladÝch teenas

USA, č.v.Q
Gang ínladých teenagerů terorizuje obyvatele ínalého městečka. šerif se ssrými pomocníky není schopen
proti nim úspěšně bojovat. Mstitel se objen "odjinud" - ,muž robot a jeho superauto S neuvěřititelnými
jízdními vlastnostmi.-... V hlavních rolícíh Ch.Sheen a N.Cassavetes (znáíní z filmu (!ta).
Refie: Mike Marůn

5. - 7.7.
pe - d

Záhada hlavolamu ČR*
Kdo by neznal příhody Rychlých šípů! Paríy, která pátrá v záhadné ami Stínadel po "ježkovi v
klai".Přijmete-li pozvání na náš film, dozvíte se, kolik je záhad kolem nenápadné hračky nebo
kolern Tleskačovy smrti a proč: se o hlavolam zajíínají i Vontové.
Refie: Petr Kotek

8.7.
a

g*= 11.7.
pd - ne

Limonádový Joe
kino jednoho dtge

Č:t(*
V hlavních rolích vynikajícj české parodie na western opět uvidíte K.Fialu, M.Kopeckého, 0. Schoberovou,
B.Záhorského, K.Fialovou, W.Mahišku, K.Effu, J. Hlinomaze a další.
Režie: Oldřich Lipský

Jdi do toho USA,č.v., *
Teenagera Briana nezajímalo na světě nic jiného,než jeho okolečkované prkénko - dokud mu Vietnaínští
pašeráci zbraní zákeřně nezavraMili bratra ...

12. - 14.7.
po - d

15. - 18.7.
čt-ne

Rej výtržnflců FR,čv Q
V romanticky laděné francouzské komedii o stánioucím zvěrolékafijehož probuzenému citu se postaví do
cesty na pohled nepřekonatelná hradba překážek a trampot všeho druhu, se sešla řada populárních herců -
Jean Rocheforl, Miou-Miou, Claude Bmssem aj.
Režie: Yves Rober

Pravá a levá ruka d'ábla IT, č.v. *
Starší westernová komedie s oblíbenou dvojící Terence Hill a Bud Spencer. Dva naprosto odlišní bratři
se staví na stranu chudých osadnílďi v jejich souboji s nelítostnýín bohatým rančerem.
Reffie: E.B.Clucher

19. -29.7. d o v o l e n á

l
l

Jste-li starší 21 let, čestní, zdraví, bezúhonní, svědomití, zodpoví'dní a ochotní poctivě
a tvrdě pracovat v nepřetrffitém provozu,
volej-te:" Praha 02/27 38 83, 691 90 30, 27 84 60 pište: Chelčického 45, 13.0 00 Praha 3

P]íuJ])TE NÁS NAVšTíVÍT v prac. dny mezi, 14,00 - 17,00 h.
'ŠT'AfJ"'TE SE PROFESIÓNÁLY!

30.7.-1.8.
pá - ne

Fontána pro Zuzanu SR-ČR, (]
Hudební ph'běh o lásce, přátelství a dobrých "slonech".Film nabízí krom5 poutavého příběhu a zajímavého
hereckého obsazem- Pal'o Habera, Eva Vejmělková, Helena Růžičková Maroš Kraínár, Lucie Bílá atd. -
i výborné písničky, které vznikly v atraktivní autorské dílně Pal'o Habera, Vašo Patejdl a Boris Filan.
Refie: Dušan Rapoš

22
23
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2,-5.8.
po-čt

Pevnost strachu USA, č.v. 0
Děj akčního sci-fi filmu nás zyede do budoucnosti lidské civilizace, kdy se produkty lidské vědy roboti -
androidi ujímají nadvlády na zemi. V hlavní roli Christopher Laínbert.
Refie: Stuart Gordon

30.8.-1.9,'J5*'l*J*

pe - d

Ruka na kolébce USA, č.t. Q
V horom, střihném podle obstaromho receptu, se psychopatická vdova po vilném gynekologovi pokouší
nic netušící rodině odloudit nejmladšího potoínka. Metody, které voH k dosažní svého cíle, jsou kruté a
bezohledné. V hlavní roli úspěšného amerického thrilleru Rebecca De Mornayová.
Refie: Curtis Hanson

6.-8.8.
pá - ne

9,-11.8.
po - st

Neviditelný na útěku USA, č.v. *
Počestný smrý mládenec Nick se opil a zaspal tak vlastní zínizeni.Jeho nešikovnost způsobila technickou
katastrofu, v jejíínž důsledku se budova moderních laboratoří, ale i vyspávající opilec vypařili. A věřte, 'ze
život člověka, ktei není vidět, není až tak mnovný, jak by se mohlo zdát ...Hrají Chevy Chase, Daryl
Hannahová atd.
Refie: John Carpenter

Ponorka SRN, č.v. *
Draínatický při'běh posádky německé ponorky, která byla za 2. světové války nasazena do bojů proti
spojeneckému námořnictvu.
Režie: Wolfgang Petersen

* mládefi přístupno

Q mládeE do 12 let nepřistupno

Q mládeffi do 15 let nepřistupno

ě.t. české titulky

č.v. česká verze

12.-15.8.
čt- ne

Sestra v akci USA, č.v. *
Režisér Hříšného tan« Emile Ardolino představuje nejpodivnější a zároveň nejkpmičtější řádovou sestru,
jakou kdy viděl svět - Whoopi Goldbergovou.Poté co zíně:rú klášter k nepoznání, zjistí s úisem, ':ze i ona
prodělala vlivem svatých míst jisté změny. Utržila-li Sestra v akci jen v amerických kinech přes 150 mil,
dolaríl,není se čemu divit - je to prostě velká legrace.

16.-18.8.
po - sí

Není úniku USA, č.t. Q
Populární Jean- Claude Van Damme tentokrát v roli uprchlého vězně, který se stane ochráncem mladé ženy
a jejích dvou d«!tí.
Refie: Robert Harmon

19.-22.8.
čt-ne

23, 25.8.
po - st

Žhavé výstřely 2 USA,č.t. *
My letci máme ocelové ptáky! Druhý díl úspěšného filmového hitu - dobrodružná parodie. Uvidíte známého
sva}ovce Charlieho Sheena, ?e se vám i Saddám Husajn, který se konečně pořádně zkompromituje,
atd., atd.Nápadů má reEsér Jim Abrahams víc než dost.

Buffy - zabíječka upírů USA, č.t. I
Dívka Buffy žije běžným fivotem americké středoškolačky - dokud nezjim, í byla vyvolena k tomu, aby
zabíjela upíry.Diskotékám a jiným radostem odzvonilo - Buffy začíná pod vedením tajemného Merricka
trénovat všechno to, co ke svému poslání potř6buje. V hlavní roli Kristy Swansonová
Refie: Fran Rubel Kuzuiová

26.8.

8 Čarodějky z Eastwicku
kino jednoho dne

USA, č.t. O
Sex-apeal nejmocnějším kouzlem vyslance pekel. Vhlavní roli Jack Nicholson.
Režie: George Miller.

27.- 29,8,
pá - ne

Jedna kočka za druhou ČRCJ
V novém českém filmu režiséra Fr. Filipa uvidíte ve strhující roli Jiřinu- Bohdalovou. Dále hrají J.
Postránecký, P. Nároiý, J. lirásková, V. Vydra, J. Somr...
Natočeno podle divadelní hry J. Hubače Dům na nebesich.

2Á
25

+ Antonín Otáhal - ENGLISH SERVICE

Žižkova 157, 278 01 Kralupy nad Vltavou M: 0205/23'l 63
nabízí

Ý

]E[[RSY úeu

* pro všechny stupně pokročilosti, pro nejpokročilejší s vyuzitím zahraničního
lektora

0 podle učebnic CAMBRmGE COURSE I, n
* cena od Kč 18,- za vyuč. hodinu
0 výuka v Kralupech n. Vlt. na Dvořákově gymnáziu a na Základní škole

Komenského nám. od září 1993
* speciální nabídka předstátnicových- kursů ve spolupráci se Státní jazykovou

školou (zámka vyzkoušení !!!)

Zájemci, sdělte prosím písemně nebo telefonicky svou adresu, případně stupeň
pokročilosti. Poštou obdržíte podrobnější inf'omace.

l
l

l
l
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2po VOLílOU «tivíi? J» ? :H

Výherkyní kfflovky z minulého asla se stala Zdeňka Rejšková, Velké Chvalovice 75, 28911 Pe«"ky. Vybrané vstupenky
zasfiáme poštou.

Římský filozof Lucius A. Seneca (5-65 n.l.) dostal otázku:
čí ffivot je cennější? S'«óho muk, který viděl @řecházet dějiny nebo muže v plném rozkvěm sil. Filozof
na to odpovMěl: " život, ......( dokončení v tajence )

VODOROVNt,: A .člen afrického kínene, karetní hra, šMra, vodní tok -B. Radioaktivní plynný prvek, obilnina, rozverná
hra, jízdní útok -C. Polévka "couračka", tisk. agentura USA, dav, nebo, forma vody, dopisní zkratka -D. Přechod přes řeku,
řezací nástroj, víko, Róm, předlo? -E. Televizní zkratka,' aínerický Ínstitut pro-optickou aparatum, element chůze (obr.)',

(lid.) -F. V pořádku (angl.?), jistě (slov.), skalní průrva, potřeba k očištění pluhu,mravní základ, časové údoM, zničený
ka -H.šinádoba na vodu -G. Tajenka -H.Špm'i. mluv. člen, smá střelná zbraň, zábavní podnik, směnečná splátka, chlapecké

jméno, písmeno řecké abecedy -I. Hlas akozy, spodní část zemské kmy pod sialem, polévkový knedlíček (nář.), indický
výraz pro "rákos", anglický zdvořilostní titul, ang. chudý -J.Mimozemšt'an, ph'buzná, primát, pálenka z rýže, senegalský
příslav, číslovka -K.Staroegyptský vládce, filipinská sopka, výtažek z čerst0ch rosúin, lok, církevní stolek, římských
499 -L.Jihoamerická rostlina, třída (slang.), hromadná, sluchově, -M. Pnrní krční obratel, slota, palná zbraň, stonek.
SVISLE: 1.Americká telekomunikační organizace pro společenství národů, symbol indiánských předků, norma pro
klasifikaci nákladů v USA -2.Mužský orgán, slon -3.Značka čisffcího prostředku, angl. inkoust, rusky král -4.Sever (něm.),
rozhlasový dirigent, roínán E. Zoly -5.TNO, udělat radost, orgarúzace africké bezpečnosti -6.Adresní zkratka, doč:asná
mezinár«xW orgaxúmce telekomunikací (zkr.), opasek, SPZ Kománia -7.Lat. modlitba, popěvek, kozácké území na Donu,
lat. spojka, ínluvnická spojka -8. 60 ks, zábavný člověk, člen indiánského kmene -9.Nejvyšší karty, opora při chi ve vých.
Slovensku, symetrála -10.Písmeno řecké abecedy, zprávy dle posfflvení hvězd, pravděpodobně -1l.Tělocvičný prvek, hlas
kukačky, výsbah»ý zvuk hada -12.Gegmetrické těleso, kazašský nápoj, posvámé místo mohaínedánů -13.Dovednost,
obraz vyvolaný fyzikálněchemickou '-<;estou, část budovy, posvátná budhistická slabika -14.Háj, hlodavci, obchodní
zkratka- -15.Mezinárodní organizace pro závlahy a odvodňování, Pun, velký hrabavý pták -16.Nula, Evropan, staročeské
vztažné zájmeno, slov. zvíatnó zájmeno, hlas žáby -17.Latinská dvojhláska, výkon atleta, nauka o mravnosti, něm. "úhoř"
(fon.) -18.-Mandel snop4 slovenská vybízecí otázka, středočeský- malíř' z-Krušovic, -19.Tábornické místo na šumavě,
milovník pobytu vevolné přírodě, společenskývečer pro vybrané hosty -20.Pohyb na šachovnici, praskání, klávesnicový
terminál'l21.-Označení našich letadel, středoškolští pe«hg,ozové, bohyně červánků -22.Staroříínský ínravokárce, střécha
světa, modla.
NAPÓVt,DA: C. APA - E. AOAA - I. Kk>k, k,i:, poor - L. Inona 1. ATOB, UFIA - 3. Korol - 4. Asmus - 5. OAS - 6. PIAO
- 7. Síc - 9. Poperlo - 12. Chus - 15. IDIC l 17. AL': 20. KDV - 21. IO
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Nákupní středisko Řjp, Nerudova 1094, Kralupy nMt.
M 0205/23602

íóecM $otřeb'k)

nab'?

Kfižovku kontrolovala redakční luštitelka Ziizana Svobodová.

lovecké a sportovní zbraně a střelivo
lesnické, myslivecké a rybářské potřeby
malou zemědělskou, zahradní a lesnickou

mechanizaci

počítače firíny Microdata a software pro
soukromé lesy

a dále slu% lovecké a lesnické kanceláře

po-pá 8-]LN a 18-18 hodin
so8-12

Mimořádná nabídka: odborné školení pro zájemce o
získání zbrojního prmazu a vý«ik ve střelbě z krátkých
kulových zbraní!

wesro kxaLupy »xb vLravou
nabízí k dlouhodobému pronájmu event. k odproďeji
objektdistribuce "D2" s moiostí od 1.lO.l993. Jedná seo
patrový objekt, kde v suterénu jsou umístěny nákl. rampy a
'p;r'kov'iš;ě'.-V'př'zemí -o- rozl:oze cca 1000' m2 je velÍko-
prodejna potravin, sklad. prostory a chlad. boxy a v 1. patře
prodejna lahůdek, cukrárna, terasa a skladové prostory. Objekt
je umístěn v centru města.

Bliut informace:
p. Holeček - zástupce staro$ tel. 22936

ing. Kaplan - tajemntk tel. 22411

Písemné nabídky posílejte do 30.7. 1993 na adresu:
Městský úřad ing. Kaplan Petr 278 88 Kralupy nad Vltavou
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Vážení zákazníci,
faZLATNlCTVÍ
Ý

zo
Sokolská ulice 139,

' ulička mezi bývalým kinem Střed a italskou cukrárnou,l ,- , ,přistup téz podchodem přimo z náměstí.nabízí tyíto služby

p

(53 opravy zlatých a stříbrných šperků
(i na počkání )

(53í výroba z doneseného i našeho
materiálu

(53 prodej zlatých, stříbrných
a zlacených šperků

(53 čištění šperků ultrazvukem

Jsme tady pro Vás ff
M 0205 / 23 590

l

Firma

E"'IE es PrintťXpr
Vám nabízí

Í kopírování do formátu A3 na počkání
do formátu AO do 5 pracovních dnů
barevné do 5 pracovních dnů

Í tisk svatebních oznámení
Í expresní tisk fireínnich tiskopisů
Í prodej hospodářských tiskopisů

i přímoprůpisných
í výroba razítek TRODAT@ i klasických
Í výroba vizitek klasických do týdne

exklusimích do 3 týdnů

Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou

tel / tad / fax (0205 ) 23 590

m m

lsyvieeJ b mAmwvcová wmoaAaavvú
zakázková výroba a montáže

ffilm
Jan Bín, Třebízského 898, Kralupy nad Vlt. II.

Informace na tel. :0205/225 26

« I I I í l
JL JI Jl
mL Jr mL Jr Jr

Jr Jr mL qr
Jr mr mL TL I

ffl
r

lr Jr mlL "'1L
ml

lL IL Jl JI

mL TL Jr qr lL
'mL """1L Ir Jr wL

Jr mL Jr lL lL
lr ml ml
l I I l I l


