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O čem se radí radní

nákladů na víkendový výcvik
peer aktivistů na stravování a
lektorné pro 5 kralupských
škol v celkové výši 1 4.245 Kč
- RM odsouhlasila poskytnutí
příspěvku OkÚ Mělník n-a vy-
dání mapy cyklotras okr.
Mělník ve výŠi 5.000 Kč.

Z jednání rady města dne
21. s. 2001
- S ohledem na souČasnou
bytovou situaci a s ohledem
na ustanovenÍ č. Il, odst.3
obecně závazné vyhlášky
města č. 1/97 (hospodaření s
byty ve vlastnictví města) RM
odsouhlasila pozastavení přijí-
mání žádostí o nájem bytu od
15.4.2001 na dobu neurčitou.
To se netýká zvláště naléha?
vých případi:i, které budou
předloženy RM po projednání
a na základě doporučení by-
tové komise. RM uložila MěÚ
urychlit prípravu nové vy?
hlášky ,,Hospodaření s byty ve
vlastnictví města".
- RM vzala na vědomí infor?
maci o stavu biochemického
analyzátoru v laboratoři kra-
lupské nemocnice
- RM odsouhlasila záměr Iout-
kářského souboru ,,Rolnička"
na zřízení loutkového diva-
délka v objektu KaSS, v pro-
storách pod promítací kabinou
kina Vltava.
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Zveme Vás na koncert FRANTlŠKA NEDVF=DA se
skupinou, v pořadu ,,Neváhej a vejdi", který bude
dne 23. května 2001 v Kulturním a společenském
středjsku Vltava v Kralupech.

KRALuPY
PtNNY MARKET 1. patro
tel.: 0205rl2 23 03
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VELTRuSY
šNeŤ»ova 2!H
tel.: 02!D?8 10 97

l

Obrázky Emmy Srncové)
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Malířka Emma Srncová se
narodila v Praze 22.8.1942.
Její rodina ale pocházela z
Plzně, kde také do svých 121et
žila.Vystudovala gymnázium
Při tělocviku v 11 třídě ji vybrali
na předvádění módy pro
mladé a stala se manekýnkou.
Jako manekýnka jela předvá?
dět na výstavu Českosloven?
ska do Kijeva, kde na stejném
místě hrálo Černé divadlo
Jiřího Srnce, který zrovna mě-
nil soubor. Pozval ji na korv
kurs a ona v souboru setrvala

30 let. Do tohoto nového sou-
boru nastoupili skoro samí vý-
tvarníci a tím ve svých 18
Ietech začala objevovat ,,vý-
tvarné umění". Žádnou výtvar-
nou školu neabsolvovala, ale
za to školu života ohromnou

Začala malovat, všichni ji
chválili a tak se snažila, jak
nejépe dovedla, což vlastně
dělá dodnes.

Od roku 1980 se živítím, co
bylo do té doby jenom její zá-
liba - malováním. Podle vlast-
ních slov, maluje jak nejépe
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dětské, dámské,
@»ánské
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POFIADEN3KÉ A KON'ULTAČNÍ SLUŽBY K FRODUKTÚM ČSŽP
ZÁ PŘÍTOMOSTNI ODBORNÉHO PRACOVNÍKA POJlŠŤOVNY

* Flexibilní životní pojištění
* Dětský Sporolist
* Cestovní pojištění Kolumbus
* další pojišťovací produkty
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4 Emma Srncová s dcerou
Bárou a vnučkou Emmou
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j1Z jednání rady města dne
4, 4. 2001
- RM odsouhlasila' vysílání
vybraných reportáží ,,Kralup-
ského televizního zpravodaj-
ství" v kabelových televizích
měst Neratovice, Brandýs
n.L., Čelákovice a Praha 8.
- RM souhlasila s přidělením
bytu o vel. 1+O v půdní ve-
stavbě na ZŠ Komenského
nám. pro p. Viktora Kellera
(učitel ZŠ-ul. gen.Klapálka)
z veřejného zájmu

RM souhlasila s úhradou
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umÍ, snaŽÍ se vyprávět
úsměvné poetické přÍběhy a
samozřejmě je v nich mnoho i
z jejího života v Černém diva?
dle, na který čím je starší, stále
více a ráda vzpomíná.

Když vidí na svých výsta?
vách hodně licí, kteří se usmí-
vajÍ, je to pro ni ta největŠÍ
odměna.

Výstava trvá do 6. května
2001 v malém sále KaSS.
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nabízíí

- kuchyňské sektorové sestavy
- obývací stěny (i sektorové)
- sedací soupravy
- dvoulůžka a válendy
- bytové doplňky a skříně

- kancelářský nábytekProdej na splátky - vestavěné skříně na mín.i
l e bez ručitelů.
Í Pražská 122, KralupVPražská 122, Kralupy nad Vltavou - Minice, tel. :0205 / 24080, 24081
ffi

'Zpmoda) rn?ík rri? Krakipy rť %%lVOlJ Vydáva Měll Ka8S v Krskípeatí ríad Vltgvou ICO 358574 Nák{ad 2100 kusu Poyokie pod č.. I MK CFí E 107'04
8klk rsdakce Ka8S nam J 8eífer'ba 70& Kralupy nad Vbvou te{ 02ů5/727827 fex ů!05/23664 e-maíl kass krak@y@wo«onl+ne az
Zodpííeíá ? Mikíría Taínpova Gíatb uprav? Pavel Keíl Redakenl íada Mgí Pavel F%A In6 Jossí 8tupka MtJDr E@in 8orek. Ruod ? Msíoglei Vondíáové
uve*jněné p? n*míííaí ntítně vy%«lromt názory redakóhí rady. Za ebsahov*u aprmnost zodpw*d4 au%«»N příspí?ů.
Ztné'ía programu KaSS a kíría V{tava vyhrazena. Vyškí 2. kveítna 2001 . Poóítabvá ?ba: 08L, Kraňqy rbwl Vškvam. Tiak; Rany s. t. o.

Pro zájemce připraveny dárky!
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flSPEKf"í-rm sí.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Poskytujeme svým klientům následujícf služby :
-vedení jednoduchého, podvojného a mzdového
-zpracování všech typů daňových přiznání
-zpracování přehledŮ pro sociální a zdravotní pojištění
-rekonstrukce a revize účetnictví
-likvidace a konkursy obchodních společností

Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v naší kanceláři na ad-
rese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / 721 436 nebo 0603/
466 249. Taktéž nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu
aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránku www.aspekthm.cz.

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. Martin STEPAN
DAŇOVÝ PORADCE

-/l
LENKA SLABA
autorský šperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503tel.: O'205 7S! 10 44, 07'23 S'20 479přljem a výdej zakázek - útei a čtvrtek - 15.30 - 18.00 hod.
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Iednic, mrazákú, sporákú, mikrovlnných trub,

vestaveb, digestoří, praček, televizí, hifi věží,
vídea, vysavačú, kuchyňských spotřebičú

možnost nákupu na splátky:
bez akontace

firemní půjčky bez navýšení
Cetelem, Aura, Home Credit,OK, Multiservis

Aktivace, pmdej, zW 7@-s-ím0 ,ehna Vdl
na,V@p3Vu
OD Rento Penny Markbtsm
Chmelova 1173, Kralupy nad Vltavou, Tel. 0205/721 643www.telora.cz email: telora@iol.cz

g
9tarosta rněsta u příleži-

ÝOOtl u'.k€»rl(íe'Rí 2. 8VělOVé pile.J 4,5,:>@0l
VálkY V rOCa 1945 z' ob- 8.30 hod. Minice /kostel/
čany .Kralup nad Vltavou na 8,5. hod. Mikovice /škoia/
pietní vzpommky u pamat-níkú padÝých, které se ko- "o hod' Zeměchy
nají v pátek 4. května 2001. 9'2o ho' Hostibe)k

Děkuje p.ředem y;3B,m j:ed- 10. 15 hod. Lo'b.00'e'k Iparkl
notlivcůmčiorganizacím,kteří lO.45hod.ukostela
svou účastí podpoří tyto akce, 11 .00 hod. Sokolovna
popřípadě školám, které vhod- 11 .20 hod. ZŠ Komenského
nou formou uctí památku obětí (pamětní deska)
Va'ky' 11 .40 hod. hřbitov

LLAR PraímMsok ;7;Ml P-S ú ryj s»
Elektmslužby - ptáce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veřejného osvětlení

os"ehaa"ovnchpoo ,iElektromontážní práce
- elek{íoinsÝalace rozvod(í venkovnlch i vniÝlnlch
Zemrí a výkopová práce
- nakladačem uNC 060

Pronájem velkoobiemových kontejnerů
- l)íO odvoz shvebíí{ suíi. zeminy a llnélio odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdviznou plošinou do 27m
- bezqčné a rychlé člšhanl a nábříry okap(í. opravy slredí. komlnů, lasád a pod.
- kácení a píořezávánl stromů. zvlíW{ě nebezpečných a vzros{lých i na nepřlsíupných misíech.
Telefon,fax, ' Telefon:záznamník: MňNT'J€MTHŇTe uAeg 0603-4576200205-22053 %WmfflmM'@lěMk fflaě0 0603-508389

Uzávěrka červnového Zpravoda§e je 18. května.
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O čem se radí radní

RM souhlasila s poskytnu?
'n příspěvku na dopravu dětí
) Francie ve výši 15.000 Kč
3 výměnný jazykový pobyt
RM souhlasila s poskytnu-

m příspěvku na činnost ,,Čes?
ého svazu chovatelů ZO
ralupy nad Vltavou" na rok
001 ve výši 15.000 Kč
RM odsouhlasila poskytnutí

Físpěvku na činnost ,,Sdru
ení rodáků a příznivců města
ralupy nad Vltavou" na rok
001 ve výši 10.000 Kč
RM souhlasila s poskyt?

utím příspěvku na činnost
<ruhu přátel Prahy" na rok
001 ve výŠi 10.000 Kč
RM odsouhlasila poskytnutí

říspěvku na činnost odcílu
Vladý hasič" na rok 2001 ve
ýŠi 10.000 Kč

RM doporučila k odsouhla?
ení zastupitelstvu města zřídit
bytové jednotky pro krátko-
obé ubytování v ol
p.679 (bývalá MŠ), ul.

bjektu
Stefá-

nikova, Kralupy nad Vltavou,
firmou Montako - div. stav.
prací s.r.o. Zakázka bude fi-
nancována z rozpoČtové re-
zervy města.

Z jednání zastupitelstva
města dne 28. 3. 2001
- ZM schválilo zprávu o pře-
zkoumání hospodaření města
Kralupy nad Vltavou za rok
2000. Z řad zastupitelů a ob-
čanů nebyly k závěrečnému
ÚČtu města vzneseny žádné
písemné připomínky.
- ZM schválilo hospodaření
fondu rozvoje bydlení za ob-
dobí od 4.5.1995 do 31.12.
2000.
- ZM schválilo po krátké dis?
kusi rozpočet města Kralupy
nad Vltavou na rok 2001 . Z řad
zastupitelů a občanů nebyly k
návrhu rozpoČtu města vzne-
seny žádné písemné připo?
mínky.

Výzva občanům města
V březnovém Zpravodaji

sem se obrátila na občany
qěsta s výzvou o určitý druh
.polupráce, o podělení se se
.tarostmi, ale i radostmi, o po-
.kytnutí jistých postřehů v
+tázkách dění ve městě, ale i
í kritiku věcí, které se líbí,
íebo naopak nelíbí.

Nečekala jsem kdo ví jakou
ídezvu, ale to, že výzva zů?
itala úplně bez jakékoliv re-
ikce, to bylo pro mě veliké
ířekvapení.

Dospěla jsem tedy k pFe"
svědčení, že lidé jsou spoko
jení, všechno se jim líbí, ale
nechtějí to nikomu prozradit s
nikým se o to podělit.

Jestliže je v našem městě
alespoň jeden nespokojený
člověk a někdo, komu se něco
nelíbí a chce k tomu něco sdě-
Iit, budu moc ráda, když se na
redakci Zpravodaje obrátí.

Děkuji.
Tam.

UPOZORNENI
zm?wa racrowwíí-ío číSLO úsrŘeowY

MES'TSKÉHO ÚŘADU KRALUPY NAD VLTAVOU
Od 21. dubna je nové telefonní číslo ústředny:

739811
Pro meziměsto 0205/739811.

)rovolba pro jednotlivé linky: 7398 + poslední dvojčíslí vnitřní
inky vohného
(např. viitřní linka MěÚ: 104 - provolba: 739804
Čísla vnitřních linek MěÚ se nemění.
:ísla živnostenského odboru (Palackého nám.6) se nemění

Veřejné zasedání Městského zastupitelstva
v Kralupech nad Vltavou se koná:
9. května 2001 (od 15.00 hodin)

ve veké zasedací síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

q

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.
zvonit! Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 727375, 25184,
Lékárna PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy
781110.
l.5.LékárnaUnádraží 8.00-12.0013.00-18.00hodin
6.5. LékárnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.OOhodin
8.5. LékárnaVeltrusy 8.00-12.0013.00-18.00hodin

13.5. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
20.5. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
27.5. LékárnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.00hodin
3.6. LékárnaVeltrusy 8.00-12.0013.00-18.OOhodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

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

DATUM

4. 5.

11.5.

18.5.

25. 5.

i.6.

LÉKAŘ
MUDr. Švejdová
MUDr. Tomaier
MUDr. Votavová
MLlDr. Švejdová
MUDr. Bartošová

ORDINACE
KAUČUK
Nerudova 686
Nerudova 686
KAUČUK
PTZ Nelahozeves

TELEFON

71 8007

25603

24720

718007

703158

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

Č;?.
stanoviŠtě 9 - Lidové nám.

14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 15.50 hodin
Pátek:
stanovíŠtě 11- Miníce - poŽární
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

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

?ónoviště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00-14.50hodin
stanovíšM 4 - Zátiší (Fíbichova)

15.00 - 15.50 hodin
stanovíště 6 - Hostibejk

16.00-16.50 hod.

Květen
1 . týden (7.-11 .s.) bioodpad
3. týden (21 .-25.5.) železo

S!mm?.
stanoviŠtě 7 - u gymnázía

14.00- 14.50 hodin
stanovíště 8 - Mánesova ul.

15.00 - 15.50 hodin

Čepen
1. týden (4.-8.6.) bioodpad
3. týden (18.-22.6.) železo

Q

Městská policie hlásí
Dne 18.3.2001 v 1.46 hodin

zaznamenala operátorka ka?
merového systému v ul.
Henningrdorfská dvě osoby, jak
přistupují k os. vozidlům a z je-
jich střech sundávají antén a
utíkají za panelový dům. Na
místo byla vyslána hlídka MP a
zajistila oba mladíky. Na místě
bylo zjištěno, že antény chybí
na dvou vozidlech. Věc byla ře-
šena jako přestupek.

Na žádost stálé služby P ČR
provedla hlídka MP dne
18.3.20C)1 ve 2.15 hodin kon?
trolu zaparkovaných vozidel v
ul. Chelčického. Mezi vozidly
objevila osobu, která se před ní
dala na útěk. Hlídka MP ve
spolupráci s hlídkou P ČR po-
dezřelého muže následně za-
držela. Dále hlídka MP zajistila
místo činu do doby příjezdu
technika OŘ P ČR.

Dne 19.3.2001 v íl.íí hodin
při obchůzce ve svém okrsku
zjistil strážník MP, že v ul. gen.
Klapálka je nakloněná lampa a
hrozí nebezpečí spadnutí do vo-
zovky. Strážník na místě odklo-
nil dopravu, stálá služba MP
vyrozuměla TS Kralupy nad Vlt.
Ve 12.40 hodin byla lampa od-
straněna a ulice uvolněna.

Dne 20.3.2001 ve 12.15 ho?
din oznámil občan na I. 156, že
jeho soused volá o pomoc za
dveřmi svého bytu a neotevírá.
Hlídka MP si na místo přivolala
hasiče a RZS. Využila opráv?
nění otevřít byt a vstoupila do
bytu přes balkónové dveře.
Muži byla poskytnuta lékařská
pomoc a RZS byl převezen do
nemocnice. Hlídka MP poté byt
zabezpečila a o zdravotním
stavu občana byla informována
rodina.

Dne 25.3.2001 ve 22.15 ho-
din byla na I. 156 požádána
hlídka MP o výjezd do ul. Šte-
fánikova, do Pivního baru. Na
místě hlídka MP zjistila, že do-
šlo k rozbití výherního auto?
matu. Hlídkou MP byl podezřelý
muž vyzván, aby prokázal svoji
totožnost, což nemohl hodno-
věrným způsobem prokázat,
proto byl předveden na P ČR.
Předběžná cena rozbitého au?
tomatu byla větší jak přestupek.
Případ byl předán k dalšímu
opatření P ČR.

Dne 29.3.2001 ve 12.37 ho-
din vyjela hlídka MP na žádostn vyíi

ČRP CR na sídliště Hůrka, kde
údajně leží na pískovišti zra?
něná kočka. Na místě hlídka

MP zjistila, že se oznámenÍ za?
kládá na pravdě a že byla
údajně vyhozena z balkonu 11
patra panelového domu. Dále
byl hlídkou MP zjištěn majitel
kočky a svědkové události.
Protože se jednalo o podezření
z trestného činu týrání zvířat.
byla celá věc předána P ČR.

Dne 8.4.2001 ve 21 .13 hodin
zaznamenala operátorka ka-
merového systému dvě osoby v
ul. Jiráskova, jak vylepují pla-
káty pod viaduktem. Na místo
byla vyslána hlídka MP, která
přestupek, porušení Vyhlášky
města č. 4/95 - ,,o užívání ve-
řejných prostranství k umÍstěnÍ
reklam': řešila blokově.

Dne 10.4.2001 ve 14.52 ho-
din řešil strážník MP přestupek
v ulici Žižkova. Řidič azde poru-
šil DZ B28 - ,,Zákaz zastavení".
Přestupek neuznal a odmítl za-
platit blokovou pokutu. Na
strážníka MP se choval pový-
šeně. Strážník MP využil zá-
konné ustanovení a přestupek
byl zaslán na referát dopravy a
silničního hospodářství při OÚ
Mělník k dalšímu opatření.

Dne 6.4.2001 v 9.00 hodin
na žádost P ČR, že se na silnici
Velvarská má nacházet zra-
něný pes, byla vyslána hlídka
MP. Po příjezdu .hlídky MP bylo
zjištěno, že za přejezdem u sil
nice, směrem na Velvary se
nachází zraněný kavkazský ov-
čák. Vzhledem ke zranění, pes
byl agresivní, bylo nutno zavo-
Iat veterináře, který psa uspal
Poté byl hlídkou MP převezen
do místního útulku, kde se mu
dostalo řádné péče personálu
útulku a pes se zotavil

Dne 19.4.20Cll ve 22.10 ho-
din hlídka městské policie zjis-
tila v ulici Šafaříkova rozbité
kryty na pouličním osvětlení.
Následně na to hlídka zadržela
3 mladíky, kteří se k tomuto při?
znali a hlídkou byla věc řešena
jako přestupek.

Strážníci městské policie byli
rozděleni do územních částí

Územní část

Kralupy - střed města
Kralupy - Hůrka, Zátiší
Kralupy - Cukrovar, Lobeč
Kralupy - Lobeček levá strana
Kralupy - Lobeček pravá strana
Kralupy - Mikovice
Kralupy - Minice, Zeměchy
a Nový Dvůr

51

Finanční úřad v Přemyslově ulici
V polovině roku 1996 objed?

nalo město urbanistickou stu-
dii dostavby sídliště Cukrovar
v lokalitě u trati.

Na tomto pozemku bylo za-
kresleno místo pro novou bu-
dovu finančního úřadu a
samospráva tento pozemek
,,schraňovala" více než jeden
rok.

Nechci polemizovat jak fi
nančně nákladná bude rekorv
strukce bývalé ,,Slavie" v
Přemyslově ulici a kolik by
stálo postavení nové budovy
na ,,zelené louce". Cena za po-
zemek ve vlastnictvÍ města

(zastavěná plocha) by se po-
hybovala kolem jednoho milí
onu korun.

Pokud však hodnotím umís?
tění, rozhodně by místo na
Cukrovam bylo mnohem
vhodnějŠí, v centru města
vedle městského úřadu, s 38
místy pro parkování a s dalšími
místy pro stání v blízkosti bu?
dovy. Takže ve volbě místa
nemělo finanční ředitelství
mnoho štěstí.

To zajisté pochopí i čtenáři z
této studie.

Rudolf Kasseckert
místostarosta
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2 navrhovaná stavba záchr. služby

města, takže kaŽdý strážník
má svůj okrsek.

Občané města se se svými
starostmi a stížnostmi mohou
obrátit přÍmo na ,,svého" stráž-
níka. Telefonrí číslo je
726 435, ale i na lince 156
přijmou Vaše dotazy, stížnosti
a podobně a zkontaktují Vás.

Několik okrsků má na sta-
rosti ještě tzv."velitel směny':

Odpovědný strážník

Oldřich Šilhavý
Petr Sirotek
Jan Umlauf
Rudolf Bergmann
Roman Ulma
Miloš Vacek

Evid.Číslo
obvodu

115
108
114
113
117
110

Petr Čermák 107

který dohlíží, aby vše probí?
halo podle pořádku a připra?
veného plánu.

V některém z příštích Zpra-
vodajŮ uděláme rozhovor s ve-
litelem Městské policie panem
Novotným.

Farní
Šatník
2001

ícariíasj
použité oděvy

za symbolickou cenu.
Dne 23.5.2001 od 13.00

do 16.00 5odin
ve 2. patře nákupního

střediska ,,Máj"
Kralupy nad Vltavou.
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Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje, termíny stánkových trhů v Lobečku na měsíc

KVĚTEN 2001 

2.5. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)
16.5. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)
30.5. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)

Městský úřad Kralupy nad Vltavou oznamuje,
ze s platností od 17.4.2001 bylo zrizeno nové kontaktní misto

na prodej známek na popelnice:
Kralupy nad Vltavou - Zerněchy čp. 117, paní Milada Listíková .

Občané města Kralup nad Vltavou mohou zakoupit známky na popelnice v po-
kladně městského úřadu Kralupy nad Vltavou a ve čtyřech kontaktních místech:

0 Kulturní a společenské středisko Vltava v Lobečku
0 Městská knihovna, Jodlova 111
0 provozovna Tabák-nápoje, Čechova 252
0 ' paní Milada Listíková - Zeměchy čp.ll7
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Společenská rubrika
hpřejeme našim spoluobčaríům, kteří se dožívají v květnu2001 významných životních jubileí. Přejeme jim hodně zdraví,

adoďi a spokojenosti.

Jaroslava Karásková, tř. Legií 509/Il
SranisÍav Sklenka, Masarykova 637/II
Í"lÓžena Šindelářová, Hůrka 1043/l
ÍLibu'ie Bartůšková, Hybešova 1 79/IV
Ladislav Cikán, Hůrka 1034/l
Mil-ada Hajtůnová, U cukrovaru 1065/I
ÍÍadÍslav Houfek, Masarykova 631/ll
Zdeněk Kaňka, Seifertova 245/Il
Božena Němcová, V zátiší 527/I
Jana Novotná, Přemyslova 348/I
v'í.asta Svobodová, E. Beneše 550/II
Vm:a Vlasáková, J. Holuba 738/II

(Jméía jubHantů jsou zveřejněna s jefich souhlasem. )
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?4.dvbna200l jsme se naposledy rozloučili s paní
Helenkou Pavlíčkovou
:E:"úcto'u ; Íá;Wo-u-na-ni vzpomínají kolegyně a kolegové
ze"spo;itei'ny 'v-Kralupecha nad Vltavou, kde pracovala
pln;ch 40 let.y,,MÍylá 'Helen"ko, nikdy nezapomeneme a děkujeme Vám za vše,
co jste nás nauČila".

8 příznaků ,,televizní nemoci" dětí
špatně se vyjadřuje (důsledek jednosměrné komunikace az'mě;a nor*Winich vztahů mezi dítětem a rodiči)
n'e';chopnosat si=hřát s-dětmi a navazovat s lidmi běžné so?;uln:'v'ztahy,-podl'éhá nejistotě, má dlouhou chvíli, když
ř;Í'po ruce 'vídeohra, klí8ové slovo ,,nuda"o:;ez'ená-schopnost koncentrace, chybí vytrvalost, je netr?;Wl;'é, 'n".sch:oapn; po';orně naslouchat, rychle se vnitřně vy-
pina, snlzena SUllupiíu;x L?IJ?L - -nejvíce jsou postiženy děti s vysokým IQ, při zkouškách majípíná, snížená schopnost učit se
::ThlšÍ"výlsl;dky ;estů
'n';mú-vy;a;tni'iniciativu, má vlastnosti pozorovatele
;::éaduj;"okarnžit;-uspokojení svých potřeb a rychlé řešení"a a o------=--h,-,r,c*'rac;*cirí5iiíSintázksipprobl'é'mS,-má'omezenou schopn-ost řešit složité otázky' a " -a ------M .. i,ii,-i,, t*ím sisirrssmásíá roli naSj:"h"yperaktÍv;í-, 'rJJposeidí v klidu (tím vyrovnává roli pasiv?
'ního" d;váka při' pozorování vypjatých scén)8.) je" něÍ"vyvi:nauto-silné přárÍ-vlastnit vše, co je nabízeno v
'televizrÍ reklamě!!

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)
6.)

7.)

MUDr. Veselovská

POZOR ,f
'V souěasné době stále probihají práce na databúzi prezentací
všech -fi'rem-a organizací na území našeho města a regionu.
ZM'ame proío vs;chny zodpovedné pracovniky, aby nás
koutaktovalt na adrese : ?4 * Fírmy a podníky
čechova 560 * Společenské

organÍzace

Kralupy nad Vltavou,
telďou : 0205/722522

* PolkÚcké strany
* Kluby
* Sdruženi
* Zájmové úrganízacee-matl: servis@kralupsko.cz
* Sportoiiii oddílywww.kralupsko.czWWW,Kraiup»hu.iz. * Kroíížky

Oficiální informaění server města a regíonu. s?

(
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Poděkování
Hezké předvelikonoční ocl

poledne dne 4. dubna tr. pro
:ěili důchodci ČR Kralupy v
Penzionu pro důchodce.

-Kulturní program zajistil Dům
dět( a mládene v Kralupech
nad Vltavou, pod vederím pí
ředitelky Bla'Škové, pí uč.
Junáškové a pí uč. Novákové

Děti s chutÍ a elánem před-
vedly svá vystoupení. Děvčata
zaujala přítomné ve vystoupení
aerobiku, které bylo oceněno
velkým potleskem. Ani náš
panastar'osta Mgr. Pavel Rynt
nezapomněl na důchodce a ve
veselém tónu doplnil program.

Pohodové odpoledne po
kračovalo informací posl. pí
Holekové o připravovaných
kulturních akcích, zvláště s
upozorněním na akce pro
naše důchodce.

Všem patřÍ vrelý dík od na-
šich důchodcí:í.

SD ČR Kralupy nad Vlt.
Vlasta Loskotová

Sdružení zdravo,tně
-postižených v ČR,
centrum služeb pro
zdravotně postiŽené
Kosmonautú 3017, Mělník

Tel. =+ fax: 0206/624406
Po 8-12 12.30-16.30
St 8-12 12.30-16.30

ostaíní dny na objednání dle
dohody

Poskytujeme?
'?bezplatné sociální, právní a
(;oradenství při zaměstnávání
zdravotně postižených
občaííŮ.
,)mw.
nestátrí, neziskové občanské
sduŽení.
Cílová skupina:
'?zdravotněposižerí občané
bez rozdílu zdravotního
postižení, věku, sociálnÍho
;postavenÍ a ČlenstvÍ v jiných
organizacÍch všech typů.

Sdružení zdravotgíě
postižených v Kralupech

nad Vltavou,
(HŮrka 1042 v přízemQ ozna?
muje, ze další poradní dny
budou každé čtvrté úterý v
měsíci od 15.00 do 16.00
hodin a to: 29. května 2001

UPOZORNENí
Dne 26. května 2001 se na

koupališti koná
Zaměstnanecký den České
rafinérské. V tento den bude

koupaliště pro veřejnost
uzavřeno.

Daňový sloupek
Zveřejňování úČetní závěrky

V poslední době došlo k drob-
ným'změnám ve zveřejňování
Óčetních závě.rek obcí'iodních
spoleČnostÍ, chtěl bych se proto
s:ěučasným stavem zabývat v
tomto Článku.

Zveře.iňování účetních závě-
rek,-výroČních zpráv a výrokŮ
audito'ra vychází ze zásady plné
pub-ÍÍcity Íěchto dokumentů u
všech 'významnějších ekono-
mickýchasubjekt6. Cílem této
publicity je informovat úřady,
obchoě("partnery a případné
inve»story o skuteóném ekono-
*íckém'stavu té které í:íčetní
jednotky.
' - Jaké povinnosti tedy stanoví v
tomto směru český právni řád?
Obchodní z.,ákoník stanoví, že
všechny úČetní jednotky za-
psané áo obchodního rejstříku
Í:'týÚá se tedy i fyzických osob)
Ísou povinny uloŽit ÚČetní zá-
'věrkua do s6írky listin, která je
součástí obcho-dního rejstříku a
Íáerá je proto i přístupná veře%?
rÍ;sti. Jedná se tedy o jednu z fo-
;em uveřejněnÍ ÚČetnÍ závěrky.
- Mimo tuto povinnost ukládá

obchodní zákoník společnos-
tem podléhajícím auditu také
5ovinnost zveřejnit (vytírané)
Ódaje z úČetní závěrky pro-
stře'dníctvím Obchodního vč»sl?
níku. Rozsah zveřejnění je
stanoven nař(zením vlády.
ZVeřejňována tedy nemusí být
celá závěrka, ale její velmi pod-
Sta.tná ČáSt.

-Účetní jednotky podléhající
auditu jsou kromě 'Účetní zá-
věrky povinny SeStaVOVat vý?
roČnÍ zprávu.' VýroČní zprávu
(která obsahuje mj. Údaje z
ÚČetni závěrky) jsou pak po-
vinny uložit do sbírky listin ob-
cÍioáního rejstříku. Tyto účetní
jednotky jso-u povinny zveřejnit
'ÚČetní závěrku i výroČrÍ zprávu
nejpozději do 30 dnů poté, kdy
jÍ-oQěří auditor a kdy ji schváí
'příslušný orgán (zpravidla valná
íiromada) úČetní jednotky Tyto
Účetní jeanotky jsou navíc po-
vinny zveřejnit i zprávu auditora
(která je ovšem také součástí
výr.oční zprávy).Výl:OČni 2

Učetnií jednotky podléhající
auditu jsou dále povinny po
schváleaní výroČní zprávy umož-
nÍt každému, kdo o to požádá,
nahlédnout v sídle účetní jecl
notky do výroČrí zprávy.

Nesplně-ní výŠe uvedených
povinností můŽe vést (avŠak
:dle značně rozšiřující výkladu)
až k naplnění trestného činu
zkreslování úd.ajŮ o stavu hos?

a jmění.
"i Štěpán, i

podařerí
mgr Martin Štěpán, daňový poradce

aspeld@aspelďhm.cz

Občané se ptají
Co tu bude?

Pro odpověď na tuto otázku
jsem si zašla za majitelkou po-
zemku pí. Kaštánkovou

Za bývalým kinem Střed, v
Sokolské ulici se staví nová
prodejna moderního bydlení.

Práce pokračují pomalu, ale
nejprve bylo nutné udělat te-

rénní práce, potom položit sta?
vební plotnu a nyní již je po?
stavena hrubá stavba.

Budova je velmi hezky ře-
šena, má zajímavé prvky a
brzy již bude sloužit jako velmi
pěkná prodejna.

Tam.
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Co tu bude?
Na Palackého náměstí, na

původním místě, kde stávala
prodejna pana Josefa Vese-

na jaře roku 2002. V přízemí
domu mají být prodejny v prv-
ním a druhém patře kanceláře
a v podkroví dva byty. To je
"?
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všechno ale odvozeno od sta-
tika a co úplně přesně bude
tato stavba obsahovat se do-
zvíte v některém z příštích
Zpravodajů.

Iého - tento dům dostal zásah
při bombardování Kralup dne
22.3.1945 - bude stát riový po-
Iyfunkční - víceúčelový dům.
Na tomto místě začaly práce v
únoru 2001 a dokončen bude
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Nešvar

Hříště nebo smetiště
V ulici Jana Palacha, vedle kralupského gymnázia, je plo

cha určená pro sportovní vyžití mládeže i dospělých. Dříve
byla tato plocha neoplocená, teď dostala nový kabát. Jen ale
z části. Ochranný plot mezi domem a hřištěm zůstal v pi)
vodním stavu a nepořádek je snad ještě horší. Není se čemu
divit, protoŽe kam oko dohlédne, nikde není odpadkový koš.
Tak mládež, když dopije vodu, láhev odhodí k plotu, papírky,
zbytky jídel, ale i zapomenuté oblečení, boty apod. vše se válí
kolem dokola. Dříve to byl neoplocený a teď je to oplocený ne-
pořádek.

Tam.
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Účetní poradce informuje
ÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH
FAKTUR

Asi každý podnikatel je ob?
čas nucen zaplatit za zboží
nebo služby předem záloho?
vou fakturou.

Jak tedy postupovat při pla-
cerií a účtování záloh?

Odlišnost účtování záleží
také na tom, zda účtujete v
soustavě jednoduchého nebo
podvojného účetnictví, a právě
u účtování záloh se rozdíl mezi
JÚ a PÚ projevuje výrazně.

Zatímco v podvojném účet-
nictví se účtuje o nákladech a
výnosech, v jednoduchém
účetnictví se úČtuje výhradně
až na základě pohybu peněz v
souvislosti s výdaji a příjmy.

Takže zásada jednodu-
chého účetnictví je vždy účto-
vání o pohybu peněz.

V jednoduchém účetnictví
Ize tedy říci, že zálohy poskyt?
nuté podnikající osobou jiné
osobě, ať už fyzické nebo
právnické, týkajícíse dodávek
ffiateriálu, zbďží nebo služeb

se považují zásadně okamží
kem vydání peněz za účetní
výdaj, který je rovněž také da?
ňovým výdajem.

Totéž platí i u přijatých zá?
loh, příjem peněz je ÚČetnÍm
příjmem, který je také daňo?
vým příjmem.

V podvojném ÚČetnictví je
poskytnutá záloha pouze po?
skytnutí peněz zálohovou for-
mou, což není daňový náklad,
resp. výnos .

Zde se zálohy účtují (mlu?
víme o krátkodobých zálo?
hách) v úČtové třídě 3
Zúčtovací vztahy, účet 314
Poskytnuté provozní zálohy,
nebo účet 324 - Přijaté zálohy.

Tyto zálohy pochopitelně
neovlivňují daňové náklady,,
resp.výnosy. 0 nákladech a
výnosech se účtuje až na zá-
kladě konečné (doplatkové)
faktury.

Jaroslava Hajtúnová
účetní poradce

tel. 0607-585186
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Tři květnová výročí
V měsíci květnu tohoto roku

se připomeneme hned tři vý?
ročí spojeřiá s významnými
osobnostmi - čestnými občany
města.

Před 75 lety, 12.5.1926
zemřel Antonín Boruta,
strojvůdce na železnicí,
osvětový pracovník a děd
Jaroslava Seiferta.

Antonín Boruta se narodil

6.11.1846 a do Kralup se při
stěhoval sklonkem 60.let
právě v souvislosti se svou
profesí. Možná právě skuteč-
nost, že pro těžký úraz ruky
musel být předčasně penzio-
nován, způsobila, že měl do
statek volného Času pro své
záliby a zájmy, jimiž se ne
smazatelně zapsal do dějin
města.

V roce 1880 se podílel na
vzniku místního významného
kulturního spolku-Řemesl-
nicko-čtenářské besedy, která
byla zaměřena především na
pořádání přednášek, koncertů
a na literaturu. Knihovna to-

hoto spolku se později stala
základem pro knihovnu měst
skou, trvající dodnes. Boruta
se na všech těchto činnostech
silně podílel, navíc ještě reží-
roval ochotnická divadelní

představení. Jako člen míst
ního okrašlovacího spolku se
rovněž významně zasloužil o
zalesnění vrchu Hostibejku a
výsadbu stromů ve městě.

Ve svém manželství měl 4
dcery, z nichž Marie se v roce
1901 stala matkou Jaroslava

Seiferta, pozdějšího českého
básníka a laureáta Nobelovy
ceny za literaturu. Právě za
svými tetami a dědečkem
Borutou velmi rád do Kralup
zajížděl mladý Jaroslav. Jeho
děd to byl, kdo jej uvedl do
světa literatury a naučil jej mi
Iovat českou zemi. Ve svých
vzpomínkách slavný básník
později uvedl, že děd byl pro
něj tím, čím byla pro Boženu
Němcovou její babička. Báseň
dědečkův pohřeb ze sbírky
Maminka toto jenom potvrzuje

Před 50 lety, 21.5.1951,
zemřel dlouholetý a ús-
pěšný kralupský starosta
Josef Vaníček.

Josef Vaníček se narodil
19.111861 a proslul jako je-
den ze zakladatelů místního
konzumnÍho družstva
Svépomoc, které mělo své
provozovny a prodejny téměř
po celém Kralupsku. Starostou
za sociální demokracii byl zvo
len v roce 1919 a v tomto

úřadě obstál po dlouhých 20
Iet, až do téměř neuvěřitel-
ného věku 78 let, kdy se pod
tlakem okupantů musel vzdát
své funkce.

Za jeho působení dostalo
dříve rychle se rozvíjejÍcí

město ,,městskou" tvář. Byla
provedena elektrofikace, ka-
nalizace a vydláždění ulic. Po
regulaci toku Zákolanského
potoka byl zbudován silniční
most. Zasloužil se o vybudo-
vání nové gymnazijní budovy
(1930) a budovy pošty (1937)
Rovněž radnice byla přene-
sena do nově zakoupené bu-
dovy (dnes finanční úřad)
Kralupy se za jeho působení
rozrostly o sousední Lobeček
(1919) a Mikovice (1923). V
roce 1936 překročilo město
hranici 10 000 obyvatel

Josef Vaníček dožil v ústraní
ve své dosud stojící vile na
konci lobečského nábřeží
Josefa Ho!uba.

Před 45 lety, 10.5.1956,
zemřel Jan Rys.

Jan Rys se narodil 15
dubna 1869 v Praze - Karlíně
Po studiích v Pardubicích a v
Praze působil jako železniční
inspektor. Zde se však prosla
vil především jako budovatel
místní knihovny.

V roce 1893 převzal od
AntonÍna Boruty knihovnu
spolku 'Řemeslnicoko-čtenářská
beseda, kterou záhy, roku
1897, spolek mění na veřej-
nou. Již v roce 1899 má Rys
všech 5 000 svazků opatřeno
lístkovým katalogem. V roce
1922 je schválen za definitiv?

ního knihovníka a o rok po
zději dosáhl ocenění od minis
terstva školství a osvěty. Na
počátku 30. Iet knihovna ob
sahovala již 10 000 svazků,
které si půjčovalo před 500
Čtenářů

Ovšem nejen úspěchů se
obětavý knihovník dožil, při
spojeneckém náletu dne
22.3.1945 dostal dům s kniho-
vnou v Teršově ulici u kostela
plný zásah a většina knih a vy?
bavení byla zničena. Jan Rys
organizoval stěhování do bu
dovy bývalé synagogy (dnes
Ateliér F)

Ještě další pohromu však
musela zdecimovaná knihov

na se svým správcem přeŽÍt, a
sice důsledky povodně v břez-
nu 1947.

Samým sklonkem svého ži
vota se první knihovník ještě
dožívá přestěhovánÍ této insti
tuce do kavárny Praha na
náměstí v roce 1954. Přestě-
hování do současných prostor
o tři roky později se již, bohu-
žel, nedožil

Jan Rys nebyl jen obětavým
knihovníkem, byl též dlouhole-
tým předsedou (a jedním ze
zakladatelů) okresního osvě-
tového sboru a 10 let působil v
ústředním spolku čs. knihoven.

Jan Racek
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22.3.2001 položili zástupci města, městského muzea a kul-
turního a společenského domu kytičku k pamětní desce obětem
náletu na Kralupy.

Před 56 lety bylo v tento den krásné, skoro letní počasí. Nikdo
takový strašný útok již neočekával. Při náletu zahynulo 145 lidí,
přestože nálet trval pouze půl hodiny. Letos bylo velmi špatné
počasí. Už od rána pršelo a příroda se jen zvolna probouzela
zezimníhospánku. Tam.

I

I

Okénko Sdružení rodáků a příznivců
města Kralupy nad Vltavou

Výbor sdružení rodáků a
příznivců města Kralupy nad
Vltavou v souladu se svým plá-
nem akcí pro členy pořádá ve
středu 16. května 2001 auto?
busový zájezd do Rakovníka
/případně Smečna/

Cena zájezdu 70,- Kč pro
členy, kteří mají zaplacen přís?
pěvek na rok 2-001 .' Členem se
můžete stát i Vy, když při ob
jednávce zájezdu zaplatíte také
30,- Kč, jako členský příspě-
vek.

Odjezd autobusu je v 8.00
hodin od KaSS Vltava, v 8.10
hod. od Městského úřadu, v
8.15 hod. od gymnázia, v 8.20

hod. od Lidového domu v
Mikovicích a v 8.30 hod. z ko-
nečné stanice MDH v Minicích

Protože úterky 1 . a 8. května
2001 jsou dny sváteČního
volna, nabízíme všem zájem
cŮm možnost přihlásit se na
výše uvedený zájezd a zaplatit
jej při zájezdu do Kladna dne
28. dubna 2001, nebo u auto-
busu před odjezdem z výše
uvedených nástupních míst v
případě, že se zájezdu do
Kladna přímo neúčastníte

Za výbor Sdružení rodáků a
příznivcŮ města

Kralupy nad Vltavou
Jan Kolátor
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50 let od smrti starosty Josefa Vaníčka
Prvním kralupským staros?

tou po vzniku Československé
republiky v roce 1919, se stal
pracovník kralupské ,,Dělnické
spotřební, výrobní a úsporné
jednoty': či kratčeji řečeno
jednoty ,,Svépomoc': tehdy již
osmapadesátiletý Josef
Vaníček. Ačkoliv mu do pen-
zijního věku chyběly jen dva
roky, stal se na dalších dvacet
let úspěšným a energickým
starostou města Kralup mezi
dvěma světovými válkami.

0 starostovi Josefu Vaníč-
kovi ('19.IL 1861 + 21.5
1951) bylo již ve Zpravodaji
psáno v únoru roku 1997
Josef Vaníček zemřel 21 .květ?
na 1951, tedy právě před 50
Iety. Půl století, které uplynulo
právě letos od jeho smrti, je
důvodem k opětnému zamyš-
lení nad Životem a prací tohoto
starosty.

Na rozdíl od většiny před
cházejícÍch starostí:í, kteřÍ se v
Kralupech narodili a žili
Varíček až do roku 1898 o
Kralupech patrně nic nevěděl
Narodil se na Turnovsku v
Lažanech 19. Iistopadu 1861
a do Kralup přišel z
Chomutova právě v roce 1898
jako zkušený pracovník děl-
nického konsumu. Pod jeho
vedením kralupská družstevní
jednota ,,Svépomoc" výborně
prosperovala.

Když se v roce 1919 stal
Vaníček starostou města, set
kal se s velkou nedůvěřivostí
vůči své osobě. Následující
léta však ukázala, že volba to?
hoto, ne právě mladého muže,
byla správná. Poválečné
Kralupy měly kolem 8000 oby
vatel a 8 městských strážníků
byly okresnjm městem, sídlem
soudu a finančního úřadu.
Neměly však svou radnici, a
městský úřad zasedal v bu-
dově bývalé školy v Jodlově
ulici. Je to malý domek č.p. 68
naproti dnešm Městské
knihovně. Kralupy nejenom
neměly vlastní radnici, ale ne-
měly ani zaveden elektrický
proud. V okresnÍm městě se
svítilo petrolejem!

PrynÍ Vaníč:kovou snahou
po nástupu do funkce sta-
rosty, byla elektrifikace obce a
získ-ání-budovy pro městský
úřad. Uskutečnilo se konečně
přemostění Vltavy moderním
mostem a Kralupy dostaly

i

svou střední Školu a novou bu
dovu pošty. Byly vydlážděny
kralupské ulice, rozšířena ka?
nalizace a dokončena regu
Iace Zákolanského potoka
VaníČek plnil svědomitě neje-
nom své starostenské povin
nosti, ale zastával i řadu
funkcí mimo městský úřad.
Pracoval ve výboru Městské
spořitelny, ve školnÍ komisi a v
různých správních komisích
na úrovni okresu. Je málo
známo, že byl i na kandidátce
do senátu.

Jeho starostování v Kralu
pech neukončil jeho vysoký
věk, ale německá okupace. A
tak v roce 1939, po tom, co
Němci obsadili Kralupy, pře-
dává město novému staro?
stovi, majiteli realit Josefu
Koberovi. Ale i jeho starosto-
vání Němci brzy ukončili
Nastává vláda německých ko-
misařů a po roce 1945, kdy
končí druhá světová válka se
již Vaníček do funkce starosty
nevrací. Moci se ujímají

svých zásluh byl Vaníček v
roce 1946 při výroČÍ 85.naro
zenin jmenován čestným ob
Čanem města Kralup nad Vlt.

Jeho osobnÍ život nebyl prí?
liš šťastný. Jeho maríželka
Alžběta Vaníčková zemřela již
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ANNA VAN

22 let. Vaníček přičítal její
předČasnou smrt nesprávné
IéČbě, která zhoršila její sr-
deční chorobu. Po její smrti se
znovu oženil. Vzal si o devět
let starší sestru své manželky
Annu. S tou pak prožil pŮl sto-
letí bezdětného manželství.
Zemřela v roce 1951, tři mě-
síce po Josefu Vaníčkovi.
Jsou pohřbeni ve společném
hrobě na kralupském hřbitově
Vaníčkovi, pracovitému, pil-
nému a energickému kralup-
skému starostovi, byl dopřán
dlouhý život. Zemřel ve věku
nedožitých 90 let

0 svém životě a práci pro
Kralupy, napsal Vaníček pou
tavou knihu ,,Mé paměti". Do
záhlaví knihy vzpomínek ne-
chal napsat známý latinský ci-
tát ,,Non omnis moriat': tedy
,,Vše neumírá". Měl jistě na
mysli výsledky svého boje a
snažení o prospěch a rozvoj
Kralup. Zůstalo po něm mno?
ho. Krásný most přes Vltavu
(1928), moderní gymnázium
(1930), poštovní úřad (1937)
i silnice z Kralup do Mikovic po
něm nazvána (dnes ulice gen.
Klapálka) a řada dalších ve
řejných staveb. Bohužel
žádná z kralupských ulic do-
dnes nenese jméno tohoto za-
sloužilého starosty a čestného
občana města Kralup.

Hrob starosty Josefa Vaníčka
na kralupském hřbitově.
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Kde vlastně bydlím ? Zprávy z DG a OA ?vodaj igl

Zdánlivě divná otázka! Nej?
sem totiž bezdomovec a již více
než 35 let každý den ráno vy-
cházím do práce ze stejných
domovních dveří a stejných za?
hradních vrátek, abych se touže
cestou večer vrátil domů. Žiji v
klidné části našeho města, která
není daleko od středu, ale má
blízko i k ímstrí zeleni. Když
jsem se před mnoha lety nastě-
hoval, zářila přímo nad vcho?
dem do domu červená tabulka s
názvem ulice ,,Kmochova". Na
rohu (bydlím totiž v ,,rohovém"
domě) se pak skw.l název kolmo
vedoucí ulice ,,Zborovská". Za-
tímco Kmochova se na červené
tabulce skví dodnes, legionáři v
době normalizace z názvu ro-
hové ulice na čas zmizeli a na-
hradil je náš velký malíř Josef
Mánes. Pro doplnění místopis-
ného vývoje jeŠtě uvedu, že
dnes je, pokud jde o názvy ulic,
vše jako dříve.

Na adresu do ulice krále
české dechovky mně pak po ce-
Iou dobu chodila veškerá poŠta,
měl jsem ji i na vizitce a vůbec
jsem neuvažoval o tom, že by
bylo ,,na oíŘadech" v souvislosti
s mým bydlištěm zaznamenáno
něCO jiného.ěco jinéhi

Život měiěl ale pro mne přichys?
táno překvapení a ,,vyrukoval" s
ním při výměně občanských prů-
kazů. Na policii mi vzali starou
knížku a dali mi novou kartu,
která mne znenadání přestěho-
vala do ulice Zborovské. Nic
nepomohlo upozornění na
Kmochovu ulici ve starém ob-
čanskérn průkazu, ,,nebodovala"
ani ona červená tabulka nad
vchodem do domu. Policajty
jsem nepřesvědčil - oni nás pro-
}ě měli ve své evidenci zara-
ené dc Zborovské a hotovo.
lávl jsem tehdy nad tímto roz-
alem rukou a pustil vše z hlavy.
Překvapení číslo dvě přineslo

o nějaké době přihlašovánÍ
iuta na :ikresním dopravním in?
;pektoratu. Můj lety ,,zaŽitý"
Cmoch, kterého jsem napsal do
aubriky ,adresa" v příslušném
formulář, neobstál proti úřed?
íímu Zborovu. Protože šlo o
iuto na leasing a přihlašování
ía mne na okrese vyrizovala
»racovnce autoprodejny, vznikl
! toho íe tak úplně malý pro-
»lém, kt*rý byl pracně. vyřizován
'iěkolike meziměstskými tele-
onními íovory a na jejich zá?
«ladě lovolenou opravou v
»řihlašoiacím formuláři.

To užmne přece jen přimělo

zrevidovat ono dávné mávnutí
rukou a tak jsem navštívil pří-
slušný odbor Městského úřadu.
Kontrola evidence v této instituci
mně vyrazila dech. Zde byl totiž
náš dům veden V olších, což je
ulice probíhající rovnoběŽně s
,,naší" Kmochovou a když se pak
pracovnÍci nejvyššÍho orgánu
naŠeho města podívali do jakési
další evidence, vykoukl z ní do-
konce ,,normalizační" Mánes
(mistr mi jistě odpustí tuto nad-
sázku ve formulaci). Argumen?
tace Kmochovou ulicí na tabulce
na domě, ani prohlídka měst?
ského plánu s přesnou identifi?
kací místa, kde stojí náš dům, nic
nepomohla. Vyslechl jsem ně-
kolik určitě dobře míněných, ale
od sebe se lišÍcích názorů na
možnost řešení Ani jednou ale
nezazněla věta: ,,To je naše
chyba, neznepokojujte se, my to
dáme rychle do pořádku".

Llnaven nekonečnou a nikam
nevedoucídiskusíjsem mávl ru?
kou podruhé a život mi za to za?
čal chystat překvapení číslo tři.
Základem pro něj se stala běžná
prozaická událost z naší sou-
časnosti - manželka přišla o pe-
něženku, ve které měla m.j. i
občanský prí:íkaz. Vedle oželení
určité peněžní částky to zname-
nalo i žádost o vystavení no-
vého dokumentu. A protože
přísluŠná agenda mezitím opus?
tila policejní úřadovny a dostala
se do rukou ,,civilů': objevilo se
v její nové ,,obČance" bydliště
V olších. Takže teď máme v ob-
čanském průkazu každý jiné
bydliště a vlastně úředně neži?
jeme ve společné domácnosti!

To, že jsem před nedávným
sčítáním lidí, domů a bytů ve sčí-
tacích arších, vyvěšených na
úřední tabuli před Městským
úřadem nenašel naše číslo
domu ani v Kmochově, ani v
Mánesově, ani V olších a
Zborovskou ulici jsem tam nevi?
děl vůbec už jen dovršuje celý
Kocourkov kolem místa mého
bydliště. Naštěstí nás sČítací ko-
misařka pFece jen nějak našla,
ale ve které ulici vlastně byd-
Iíme, nevím dodnes. Nemohla
by přece jen na Městském úřadu
zaznít ona tenkrát při mé ná-
vštěvě nevyslovená věta ,,My to
dáme do pořádku".

Luboš Jeřábek
Kmochova/Zborovskár/ V olších/

nebo možná dokonce i
Mánesova č. 886

Stanovisko k tomuto článku z
MěÚ otiskneme v přístím čísle.

Novinky
23.3.2001 probíhala na škole

celosvětová soutěž nazvaná
KLOKAN.Týká se matematiky,
ale rozhoduje hlavně logické
myšlení. Soutěž probíhá od po?
čátku devadesátých let. V ČR je
upravována podle daných
osnov. Rozděluje se do věko-
vých kategorií BENJAMíN
(prima, sekunda), KADET (ter-
cie, kvarta), JUNIOR (kvinta,
sexta, 1. a 2. ročníky), STIJ
DENT (septíma, 3. a 4. roč?(septíi

Úkolyníky). Úkoly jsou bodovány
podle obtížnosti s tím, že za
chybu se 1 bod strhává.

Úspěchy
21 .s. 2001 se v DDM konalo

okresní kolo zeměpisné olym?
piády. Daniel Knopp vyhrál a
postoupil tak na kolo oblastní,
Lucie Molková, ta skončila
čtvrtá a Lucie Pilařová, které
patřilo místo páté. Jako dopro-
vod s nimi šla paní profesorka
Kaňková. Dan říkal, že otázky
nebyly těžké. Me)me mu stejný
názor i na kole oblastním.

Expedice ANGLIE 2001
5.4. v 13.01- Třída 6.G., kte-

rou doplnili někteřížáci 2.A, 5.G
a 3.A, se pod vedením profe-
sorek pí prof. Novákové a pí
prof. Czechmannové vydala na
pětidenní zájezd do Londýna a
jeho okolí.

Odjížděli jsme z Kralup od
budovy Dvořákova gymnázia.
Cesta pokračovala přes Plzeři
do Rozvadova, pak Němec-
kem, Lucemburskem a Belgií
až do Calais, kde začíná
Eurotunel. 6. 4. v 6.38 jsme ko-
nečně stanuli na Ostrovech ye
Folkestone, kam tunel ústí.
Zajímavé bylo, že cesta pod ka?
nálem La Manche tívala jen
jednu jedinou minutu. Jak to?
Spojené království Anglie a
Severního Irska se totiž řídí zá-
padoevropským časem. Je tedy
nutné přeřídit si hodinky a na
dobu pobytu tak o hodinu
omládnout.

Anglie, to jsou trvalé mlhy,
nekonečné mrholení a šedá ob-
Ioha. Avšak my jsme zažili, jako
asi málokdo, pravý opak- slu?
nečné teplé počasí. Proslulý
anglický déšť se objevoval až
večer, mlhu jsme neviděli vů-
bec. Nic nám tedy nebránilo
projít si zajímavá místa křížem
krážem. NavštÍvili jsme měs?
tečko Canterbury, hrad Leeds,
jehož přízvisko nejkrásnějšího

na světě rozhodně nelže, uní
verzitní město Oxford, zámek
Windsor a samozřejmě mnoho
památek v Londýně.

Do Kralup jsme dorazili 10. 4.
ve 13.45. Přivezlí jsme si
spousty fotografií, pohlednic,
čaje, suvenýrŮ a ještě mnoho-
krát více krásných vzpomínek.

SPORT
Dnel3.12.2000sekonaltur-

naj okresního kola ve volejbalu
mezi družstvy středních škol.
Družstvo našeho gymnázia se
umístilo na 1 . mÍstě. V této sou-
těŽi se měly možnost ÚČastnit:
Johanidesová, Mikulová, P.
Suková, V. Suková, Pacho?
Iíková, Bavorová a Bělková.

Toho samého dne, tedy
13.12.2000, se konala stejná
soutěž. Zde 2. místo vybojovali
tito chlapci: Herber, Zatyko.
Vojtíšek, Mikula, Endres, Gio-
vagnoni, Kuneš, Vlk a Chrz.

Dne 25.1 .2001 se naše druž?
stvo umístilo na 1 . místě v sou?
těži středních Čech v
basketbalu pro střední školy.
Této soutěže se zúčastnily:
Hinterholzitw)erová, Čermáko-
vá, Nováková, Habová, Kráso-
vá, Michňová, Jermanová,
Buřičová a Dubcová.

Dne 21.2.2001 se konalo
okresní kolo v této disciplině:ČTYÍŘBOJ - SlLěVEoa-Z6AaT?
NOSTI. Tady družstvo D.G. zís?
kalo 1. cenu. 9 ni se zasloužili:
Jícha, Hora, Říha a Honc.

Dne 12.3.01 bylo uspořá?
dáno oblastní kolo v basketbalu
pro základní školy. Naše druž?lí/.

Šlstvo ve složení: Šlehoferová,
Herberová, Kaňková, Krásová,
Habová, Hánlová a Bartlová,
získalo 2. cenu.

Dne 12.3.2001 se sešli tito
chlapci z D.G.: Zima, Truhlář,
Kra')čík, Procházka a Řenč, aby
vyhráli 1 . místo v oblastním kole
v basketbalu.

Toto samozřejmě nejsou
všechny soutěže, které se ko-
naly tento školní rok, ve kterých
reprezentanti D.G. podali vý?
borné výkony. Proto bychom
jim chtěli poděkovat za účasti v
soutěžích, a také profesorům
tělesné výchovy za jejch pří-
praVu.

V našíškole byly vybudovány
sprchy pro užití kulturisty, kteřÍ
zde využívají posilovnu, a také
pro studenty, aby se mohli po
hodině tělocviku uimýt.

, ŠleholHerberová, Šlehoferová

Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (14. část)
Květnová revoluce -
Pražské povstání 1945

Od 5.5. do 9.5.1945 jsme se
zúčastnili činnosti jednak v re-
voluci v Kralupech nad Vlt. a
okolí, ale také na velitelských
místech, akce na likvidaci a od-
zbrojování Wermachtu a oddílů
SS, při zničení nepřátelského
obrněného vlaku v prostoru te-
nelu Kralupy - Nelahozeves,
spolu
ČSD.

s železničním odbojem
S touto bojovou skupinou

jsme spolupracovali na péči o
uprchlíky z transportů, ukíyté v
dolech ,,Bohemia". Naši čle?
nové VSOS působili také v
FlevONV (dr. Brejrík, Hrdina,
Mrkvička) i v RevMNV Kralupy
nad Vlt. (Douda, Procházka).
Ve spolupráci s RevŽNV ČSD
byly vypraveny vlaky se zbra?
němi, s léky a s dobrovolníky
na pomoc bojující Praze s na-
šimi dobrovolníky (Blažek, Hr-
dina, Sahula aj.).

Za aktivní odbojovou činnost v
roce 1 939 - 1945, za účast v re-
voluci v Kralupech nad Vlt. a
okolí i v Praze, bylo vydáno cel-
kem 7 válečných křížů in memo-
riam, 2 válečné kree, 20 medaií
za chrabrost, 5 medaií za zá?
sluhy 1. st., 15 medailíza zásluhy
ll. st., 5 pochvalných dekretů za
účast v Pražském povstání od
velitelství Baítoš a Alex.

Pro úplnost zkrácených infor-
mací citujeme několik vět míst-
ních historiků. ,,Podzemní hnutí
mělo za okupace velmi ome-

zené moŽnosti, přesto znaČně
škodilo nacistickému režimu,
jeho hospodářství a válečnému
úsilí. Po celou dobu okupace
sídlila v místě ve školách ně-
mecká vojenská posádka, mno-
hem větší potíromu než vojsko
však představovala zejména
německá státní policie, po-
věstné gestapo. Zatýkání a po-
pravy byly také projevem snahy
okupantů potlačit veškeré formy
podzemního hnutí. Gestapácké
metody neznaly mezí. Druhou
hlavní odbojovou složkou na
Kralupsku (pozn. Uvedené hod-
nocení psáno v době vlády
jedné strany - KSČ), byla Vojen?
sko sokolská skupina odboje
kpt. Čermáka, jelíž členové se
rekrutovali predevsím z přísluš-
níků Svazu Čsl. důstojnictva.
Skupina neměla vlastní politický
program, avšak intenzivně se
zabývala shromažďováním
zbraní a munice ve vhodných
Úkrytech, organizováním po-
třebných jednotek a plánováním
povstaleckých akcí. Pokusila se
rovněž o některé sabotážní
akce. Skupina spolupracovala
téměř po celou dobu války s
Kralupsklým odbojem KSČ, po-

u války
i KSČ, pi

máhala dokonce podporovat ro-
diny zatčených komunistů.
Utrpěla také citelné ztráty. Od
srpna 1940 do 5.5.1945 bylo
zatčeno 7 členů skupiny a nikdo
z nich se nevrátil domů. Naplno
se skupina uplatnila v Květnové
revoluci 1945. Přípravu povstá?

ní tehdy zabezpečoval Ladislav
Mrkvička a hlavní otázky kon-
zultoval s představitelem odboje
KSČ Mojmírem Dýmou. Od
zimy roku 1944 a začátku roku
1945 začaly projíždět a prochá-
zet krajinou transporty vězňů
různých národností, z koncent?
račních táborů a věznic. Způsob
zacházení s nimi byl otřesný.
Ubožáci byli zabíjeni, nebo umí-
rali vysílením a pohozené mrt-
voly nacházeli pak lidé kolem
tratí. Některým se pak podařil
útěk a tak se přes 60 zajatcŮ
(Rusů, Poláků, Maďarů, Frari?
couzů, Italů, Holanďanů a Če-
chů) zachránilo a žilo v šachtě
Bohemia. Další našli útočiště v
domech občanů. Útěky z tran?
sportů byly však velmi riskantní.
Např. dne 29. dubna 1945 bylo
z transportu smrti stráŽemi za-
střeleno na útěku na stráních
Hrombaby 13 zubožených mužů.
Ale asi 50 mužům se útěk po-
dařil. Největší bojovou akcí, kte-
rou zdejší Národní stráž spolu
se železničáři zorganizovala, byl
boj u nelahozevských tunelů.
Akce byla dobře připravena.
Jedna rota Národní stráže zajiš?
ťovala, aby obrněný vlak nepří-
tele nemohl dostat pomoc z
okolí. Po zničení německého
obrněnce kapitulovala i posádka
v Kralupech nad Vlt. a po slo-
žení zbraní 1600 mužů putovalo
do záchytného tábora. To bylo
8. května 1945. Dne 9. května
1945 dorazily brzy ráno do

Kralup nad Vlt. první jednotky
RA. Byli to dělostřelci

V regionálním měřítku - jak
historici sami uvádějÍ - naše
hostoriografie zpracovala toto
období národních dějin zatím
pouze dílčím způsobem. Mnozí
naši lidé, po dvou traumatech -
Mnichov a okupace , ztratili na-
ději na spravedlnost a snažili
se tuto velmi těžkou dobu jen
přežít. To si velmi dobře uvě-
domili odbojoví pracovníci
doma i v zahraničí a proto se
tiskly a rozmnožovaly letáky,
šířila propaganda a zprávy
zahraničního rozhlasu i proti-
nacistické vtipy. Odbojový pra?
covníci měli doma co činiti s
rozvětvenými okupantskými
policejními aparáty, především
s gestapem, které postupovalo
se šokující brutalitou. Odboj
stál mnoho obětí na životech,
ale dokázal, že náš národ ne-
podlehl v nerovném zápase o
svá práva na státní svébytnost
a existenci, těžce vybojovanou
minulými generacemi

Situace našeho domácího od?
boje byla také ztížena sice
nečetnou, ale nebezpečnou sku-
pinou lidí, kteří s okupanty spo-
Iupracovali, kolaborovali a své
spoluobčany udávali, nebo se
přímo ,,dali k Němcům" a z jejich
řad se rekrutovali přírr'í konfi-
denti, spolupracující s gestapem
v žoldu, nebo za ,,jidášský groš".

Dr. Mojmír Dýma
Vladislav Vávra

Na počátku dubna navštívila
ZUŠ v Kralupech skupina dán
ských hostů - budoucích pe-
dagogů. Po krátkém hudebním
programu, který naše dánské
přátele velmi zaujal, píojevili
hosté zájem o další možnou
spolupráci naší ZUŠ a hudební
školy v Ikastu. Dánským hos-
tŮm se v našem programu nej-
ffi
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více líbila dětská dechovka,
Pěvecký sbor, Soubor zobco?
vých fléten Piskulíni, Komorní
smyčcový soubor i sólově hra?
jÍcÍ žáci.

1 6.4. vystoupili členové sou?
boru zobcových fléten Pisku?
Iíni pod uměleckým vedením p.
uč. Jindřicha Gombose na
konceríě libčického pěveckého

sboru Scarv
dula. Kon
cert se konal
v prostorách
evangelic
kého kostela
v Libčicích
nad Vltavou.

Konec mě?
síce dubna
byl měsÍcem
vrcholících
přÍprav na
vystoupenÍ

ro Žáky hro-

i
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ZUŠ informuje
madných oborů školy, tj.ta?
nečního, literárně dramatic-
kého, pro žáky Pěveckého
sboru a Souboru zobcových
fléten,

23.4.2001 totiž proběhlo v
KD Vltava souborné vystou
pení žáki:i těchto oborů a mys?
Iíme si, že se velmi vydarilo.

V květnu se naŠÍ veřejnosti
představí asi 29 absolventů
hudebního oboru na dvou ve?
řejných koncertech školy.
Prvrí proběhne 15.5. v 17.00
hod v Městském muzeu Kra-
lupy nad Vltavou a v pořadí
druhý koncert se uskuteční
22.5.2001 v KD Vltava. Na
tomto koncertě vystoupí spolu
s absolventy ZUŠ také žáci, je-

ě vystou?
šUŠ také

jichž vystoupení byla na dvop
předešlých interních koncer-
tech školy hodnocena jako
nejzdařilejší.Svou premieru by

'i také mÍt žáci 2.r.

ZUŠ, kteří pod vedením Mgr
Ivety Jirasové chystají krátkou
montáž veršů F. Hrubína
Dvakrát sedm pohádek.

V dubnu se konala soutěž
divadelních souborů, kterou
pro literárně dramatické obory
ZUŠ vyhlašuje každé tři roky
MŠMT-ČR.

V oblastním kole v Pečkách
se 18.4.2001 setkalo dvanáct
dětských divadelních souborů
základních uměleckých škol z
celé středočeské oblasti.Náš
divadelní soubor vedený Mgr
Jiřinou Lhotskou si přivezl
1. místo za ,,Kavárnu Iiterár-
ních pokleski:i" podle povídek
S. Lecocka. V tak silné konku-
renci je to mimořádný úspěch
a kralupská zuška se tak dále
bude prezentovat na celostátní
soutěžní přehídce, která se
uskuteční v červnu v Hradci
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100 let organizovaného chovatelství v Kralupech nad V'ltavou
Teprve v roce 1988 po jed-

nání s tehdejšími orgány, které
se táhlo po dobu 20ti let, do-
stala organizace od MěNV do
užívání objekt bývalé hospody
U Durasů v části Minic. Tento
po provedení dosti náročných a
nákladných oprav a uspořádání
dvou výstav dostal zpět restitu
ent. Tak chovatelům nezbylo
jiné řešení než se s konáním
výstav opět vrátit na okraj hřiŠtě
či do hospody.

V roce 1998 se podařilo or?
ganizaci získat pronájem vhod
ný, ale značně zdevastovaný
objekt pro konání výstav a
schůzí. Tento je znám pod ná
zvem ,,Dřevák", který je umístěn
v pěkném prostředí parku v ulici
Ke Koupališti v Lobečku. Zatím
si rekonstrukce a nutná oprava
vyžádala v rámci dobrovolné
pracovní aktivity členů, odpra
cování téměř 2 000 hodin
zdarma a značné finanční ná-

klady. Na těchto se nemalou
měrou podílí i finanční pro-
středky, uvolněné Radou měst-
ského zastupitelstva, která nás
chovatele i jinak podporuje v
těchto aktivitách

Zatím bylo v areálu konáno

pět výstav. Jejich součástí byla
i rozsáhlá expozice dětských
kreseb kralupských škol na
téma ,,zvířata očima dětí". Na
druhé straně při květnové vý-
stavě v roce 1999 byla vysta-
vena i mláďata, která nejvíce
zaujala děti. Z nich některé po-
prvé viděli sele nebo kůzle. Od
založení spolku bylo v
Kralupech uspořá-
dáno 58 chovatel

ských výstav.
V oblasti vý

stavnictví je ně-
kolik těch, kteří
se zapsali i do
historie celostát-
ních akcí krátce po
roce 1945. Patří k
nim J. Faifr, V. Lerch a F.
Listík, otec současného mís
tostarosty města Ing. E. Listíka.
l v následujících letech organi
zaci na vrcholových výstavách
nejčastěji reprezentovali J
Šídlo, F.-Lízl

V. Miláček, J. Petržílka a
další. V souČasné době největ-
ších úspěchů dosahuje i v me-
zinárodních soutěžích Ing. F
Leifr, který je také jedním ze tří
Evropanů členem Klubu cho-
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vatelů holubů ,,gigant" v Ame-
rice. Radost nám samozřejmě
dělají i holubáři J. Smíšek, J.
Vetengl, drůbežář R. Prchal
ale i řada dalších členů bez roz-
dílu odbornosti. Dobrou vizit?

kou byl i televizní seriál v
regionální kabelové televizi z
chovů naŠich deseti Členů v

Ioňském roce.
Z chovatelské Čin
nosti nejde jen o

soutěŽenÍ a výsta?
vy, ale především
o každodenní pé-
či chovaných zvÍ?
řat. ChovatelstvÍ je

též dobrým a uži
tečných vyplněním

volného času a výbor?
nou relaxací po běžném

shonu denního života. Není
také jen pouhou zábavou, ale
přináší i uŽitek zejména v po-
době potravin. Má také vý-
chovný vliv na člověka,
především na mládež, kterou
vychovává k dobrému vztahu
ke všemu živému. Chovatelé,
členové ČSCH provádí nejen
čistokrevnou plemenitbu, ale i
hlubší cílevědomou plemenář-
skou prá'ci. Nezanedbatelná je

i jejich nabídka chovných zvířat
pro další reprodukci a ovlivnění
zemského chovu u neorgani
zovaných chovatelů

Mohl bych tak pokračovat ve
výčtu dále, ale mám za to, že
stačí připomenout konané
přednášky, besedy, zájezdy,
nejen na výstavy, ale i s vlas
tivědným zaměřením a v ne
poslední řadě společenské
zábavy. Domnívám se, že ně
kolik generací se nemusí za
svoji chovatelskou a funkcio
nářskou činnost v minulosti i

současnosti stydět.
Vykonáno bylo velmi mnoho

záslužné práce, nejen při za-
chování genofondu původních
našich a zahraničních plemen i
druhů zvířat. Významná byla a
je i šlechtitelská práce při
tvorbě nových plemen barev-
ných rázi:i a variet. Určitě je
škoda, že nyní je nás tak málo
a zejména nám chybí mládež.

Zcela na závěr pokládám za
povinnost vyslovit poděkování
všem chovatelům a funkcioná?

řům organizovaného chovatel
ství v Kralupech a organizaci
popřát hodně zdaru do dalších
Iet. Jiří Schč5nfelder

Slavnostní zasedání ke 100. výrocí
Letos jsme ve Zpravodaji in

formovali o stoleté historii orga?
nizované Činnosti zdejších
chovatelů drobného zvířectva.

VyvrcholenÍm oslav bylo nepo-
chybně slavnostní zasedání ke
100. výročí, kterého se zúčast-
nil čelní představitel okresní or-
ganizace ČSCH Ing. Jaromír
Dostál, Dr.Sc., a jednatel 00
Č:SCH v Mělníku Antonín
Jonák, za městské orgány zá?
stupci starosty Kralup n. Vlt
Rudolf Kasseckert, Ing. Evžen
Listík a Jindřiška Holeková.

Hlavní referát přednesl jed-
natel základní organizace cho-
vatelů Jiří Schónfelder, ve
kterém byla zhodnocena mno-
holetá úspěšná činnost. V pro-
jevech hostů výroční schůze
zaznělo přání omladit řady cho
vatelů, příznivé bylo konstato
vání, že se i díky zdejším
chovatelů daří zachovávat ge-
nofond a typická česká ple-
mena.

Ústřední výbor ČSCH na ná?
vrh okresní organizace udělil
zdejšÍ organizaci čestnou vlajku
a jednotlivým členům další vy? l

znamenání. Čestné uznání ÚV
ČSCH převzal nejstarší člen or-
ganizace Stanislav Berka, vy-
znamenání Za zásluhy o
chovatelstvíll. stupně předseda
základní organizace Antonín
Dryák a stejná vyznamenáníllli
stupně obdrželi Vladimír Malý,
Jiří Šídlo, Antonín Váňa a
Jaromír Zeman.

Základní organizace předala
za zásluhy o Činnost pamětní
Iisty sousedním 20 ČSCH i
radě Zastupitelstva města
Kralupy nad Vltavou. Poháry při

příležitosti výroČÍ organizace
převzali i nejúspěšnější kra-
Iupští chovatelé králíků, drů-
beže a holubů za rok 2000.

Na chovatelské začátky po
pronesené zdravici vzpomněl v
diskusi velice vitální jedena-
osmdesátiletý Jaroslav Danda,
dlouholetý člen organizace žijící
nyní v Kladně. Začínal s králíky
vídeňskými bílými modrookými,
které chová dodnes - 59 let. Od

r. 1942 byl sedm let jednatelem
tehdy téměř devadesátičlenné
zdejší organizace spolu s před
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sedou Koutským a Růžičkou.
Na ty doby vzpomíná, přestože
byla válka, velmi rád. Tehdy na
hřišti házené obnovili přeruŠe-
nou tradici výstav a k získávání
mladých členů se jim osvědčili
přednášky na téma chovatel-
stvÍ, na něž v té době přicházela
hojně mládež. Do té doby se
datuje jeho historka. Vyprávěl
ze v té době pěstoval také arv
gorské kráíky, kteří poskytovali
vlnu a ta se vyměňovala ve vá?
Iečných letech za potraviny atd.
Jednou za ním přijela jemu ne-
známá paní s přáním koupit an
gorské kíaálíky. Při dohadování
ceny vyplynulo, že se jedná
Vlastu Baitlerovou, výbornou
dlouholetou pražskou chova-
telku. Chtěla jednoho pěkného
samce pro populárního herce a
krále českých komiků Vlastu
Buriana, proslulého vynikajícího
chovatele. A tak se výpěstek J.
Dandy, doyena kralupského
chovatelství, dostal do chovu
tohoto známého Českého ko-
mika. Vybral prý samozřejmě
toho nejlepšího...

(ain)

VLTAVA Kralupy nad Vltavou
program na květen 2001

UPO!ORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předpro-
dej na další dny končí půl hodiny před začátkem představení.
Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 101

VtTm
IK?NO KRJlluPYl

Kino

l SPECTRAL RECORDING l
10[l DOLBY3ŤERE0 $[nll DOLBY SŤER

?a?
l
i€nDol

l

H
l'!=li iya!oyies

E
El? íiíníícííííiío l
í31'Mi }RAHA.í.í. l

1.-2.

4.-6.

Úí-st

pá-ne
20,00

20,00
PODFU(C)K
HELE VOLE, KDE MÁM,
KÁRU?

14.-15. po-Út
16.-17. st-Čt

18.-19. pá-so
18.-20. pá-ne
19. so

20.-21. ne-po
22.-23. út-st

24.-25. Čt-pá
26.-27. so-ne

2'6.-27. so-ne
28.-po

20,00
20,00
20:00
17,30
15,00
,?C)-,00
-20,00
20,00
17,30
20,0-O
20-,00

29.-30. út-sí 20,00
3-1.5.-6.6.Čt-st -20,00
2.-3.6. so-ne 17,30

7.-8.6. a-pá 20,00

BILLY ELLIOT

ŽENICH NA ÚTĚKU
CESTA Z MESTA

NENÍ KRÁL JAKO KFiÁL
NENÍ KRÁL JAKO KRÁL
GLADIÁTOR
KYTICE

PODZIM V NEW YORKU

POKÉMON? PRVNÍ FILM
SLEČNA DRSŇÁK
PlfASTIC PEO-PLE C)F-
THE UNIVERSE - artkino

TROSEČNÍK
HANNIBAL

102 DALMATINŮ
KOSTKA

Připravujeme na červen:
Tmavomodrý svět, Vyhnání z ráje
Smlouva s ďáblem. Quills - Perem mar-
kýze de Sade. Životrí zkouška, Na pokraji
slávy. V červenci

0 mládežr do 15 lel nepřÍslupno
N mládeŽr do. 12 lel ne:přÍslupno
* mládežr přislupno

D česká verze
T??,?? české Irlujkyl , české Irlulkv
SUP širokoúhlý fHíširokoúhlý mm

TÝDEN ČESKÝCH FILMÚ
Cí
Či

,ABFIIOLET
'R,80 min., DOLBY SR, *,50 Kč

Tragikomedie s hudbou Ivana Krále. Bubeník a
proresionální vynašeč odpadků a příběh jeho ži?
velné lásky. Režie: Marcel Bystroň

l KRAJINKA - artkino
i čR - SR, slov. znění,
i s,50Kč
l o=íi..xr b

' jejích hvězdný.ch chvil i tragických okamžiků.jejích hvězdný.ch c
Režie: Martin Sulík

l06min., DOLBYSR,

F!EBELOVÉ
CR, 110 min., DOLBY SR, *,55 Kč
Osudová láska a legendární hity ve výpravném
muzikálu o nešťastném létě roku 196El. Režie:
Filip Renč

Z, PEKLA ŠTĚSTÍ 2
ČR, 101 min., DOLBY SR, *, 55,- Kč
Pokračování populární pohádky režiséra
Zdeňka Trošky. Hrají Karel GotÍ, Michaelaraji

SiKuklová, Miroslav Šimůnek, Daniel Hůlka,
Sabina Laurinová, Helena Růžičková, Lukáš
Vaculík, Václav Vydra, Vítězslav Jandák,
Radoslav Brzobohatý a další.

BILLY ELLIOT
VelkáBritáme,T,ll0min., DOLBYSR, m,50Kč
Vyměnil boxerské rukavice za taneční střevíce.
Ve Špatnou dobu, na špatném místě, zato sŠp.

nÍ..vášnÍ... Něžné drama, které získalo sympatie
publika na festivalu v Cannes.Režie: Štephen
Daldry

ŽENICH NA ÚTĚKU
USA, T,98 min., DOLBY SR, *,50 Kč
Pokud se do 24 hodin neožení, přijde o dědic
tví ve výši 100 milionů dolarů. A zrÓvna ted' ho
»pustila dívka jeho srdce! Chris OaDonnell vpustil
lavnÍ

Oi

h:avní roli romantické komedie.Režie: Gary
Sinyor

CESTA Z MĚSTA
(;R,-146 min., DOLBY SR, *,48 Kč
Útěk přecivilizovaného programátora HonzyUtěk přecivilizovaného progran
zpět k přírodě a svým kořenŮ
Tomáše Vorla. Hrají Tomáš r

nům v komedii
jomáše Vorla. Hrají Tomáš Hanák, 5juba
Skořeppvá, Boleslav.Polívka, Eva Holubová,
Milan Steidler, Petr Ctvdníček, David Vávra,
Leoš Suchařípa a další.

NENí KRAL JAKO KRAL
USA, D, 79 min, DOLBY SR, *,50 Kč
Dobrodružství rozmazleného krále Kuzca, který
musí být vyléčen ze svého sobectví tak, že je
proměněn v lamu. Nový rodinný animovaný film
z produkce studia Walta Disneye. Režie: Mark
Dindal

Bydžovská, Boleslav Polívka, Anna Geislerová,
Ivan Vyskočil, Věra Galatíková, Stella
Zázvorková a další

PODZIM V NEW YORKU
USA, T, 105 min., DOLBY SR, s,50 Kč
Richard Gere a Winona Ryderová v hlavních ro-
lích nové lovestory. Osmačtyřicetiletý majitel lu
xusm restaurace a notorický proutník a
dvaadvacetiletá designérka klobouků Charlottei desigí

áznivě zamilují... Režie: Joanse do sebe bl.
Chen

POKÉMON: PRVNÍ FILM
USA, D,90 min., DOLBY SR, *,50,- Kč
Animovaný film %e situován do fantastického
světa obydleného vedle lidí také 150 druhy ima?
ginárních příŠerek, nazývanými Pokemon
í'(aždá z nicÍi.má některé speciální schopnosti a
dovednosti. Čekatel na titul Mistr Pokemon Ash
Ketchum, jeho přítel profesor Oak a další spojí
své síly s elektricky nabíjeným Pokemonem
zvaným Pikachu. Jejich riv:alové Jesse, James
a Me-owth, známí jako ,,Raketový tým" se snaží
Pikachu ukrást a s jeho pomocí získat nadvládu
nad všemi Pokemony

SLEčNA DRSŇAK
USA, T, 110 min., DOLBY SR, s, 50 Kč
Americkou soutěž o královnu krásy omožuje
psychopat, který si libuje v nejí'Ůznéjších aten
tátech. Návnadou se stává agentka ÉBI Gracie
která se vmísí mezi adeptky titulu. Sandra
Bullocková v roli drsňačky, která se musela ze
dne na den od základu změnit. Režie: Donald
Petrie

PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
ČR,74 min., *,48 Kč - artkÍno
Dokument o kapele, která proti své vůli tvořila
dějiny. Jiná hudba, jiná slova, jiné vlasy, jiné
koncerty, jiné publikum, než bylo v režimu zvy
kem. Stali se největší legendou, jakou český un
derground měl. Režie: Jana Chytilová

TFIOSEČNÍK
USA, 120 min., T,ŠÚP, DOLBY SR, @,55 Kč
Havárie letadla dramaticky mění život Chucka
Nolanda. Ze systémového inženýra se stává za
jatec opuštěného ostrova. V jedÍném okarnžiku
ztratil všechno, co měl, a přece onu ztrátu po-
važuje za velké štěstí... V titulm roli Tom Hanks
Režie: Robert Zemeckis

HANNIBAL
USA, 125 min., T, DOLBY SR, *,55 Kč
Anthony Hopkins a Julianne Mooreová v pokra
čování oscarového hitu Mlčení jehňátek. Dr
Lecter po útěku z vězení přesídlil na jiný konti' přeSi

šak jlinent, stravovací návyky vŠak nezměnÍl...- Režie:
Ridley Scott

PODFU(C)K
USA, IC)O'min., T, DOLBY SR, s,48 Kč
Ukrást obří diamant v Antverpách je jedna věc,
dostat ho pres Londýn do New Ýorku druhá.
Hra, ve které záhy nejde o diamant, ale o holé
přežití, nebo alespoň pohřeb vcelku. Režie: Guy
Ritchie

GLADIÁTOR
USA, 114 min.,T, DOLBY SR, m,55Kč
Vojevůdce Maximus touží po vyhrané válce po
kiidu rodinného krbu, ale ješitný císař
Commodus odměňuje dobro zlem. Cesta k po
mstě vede prachem arén gladiátorů. Russel
Crowe ve velkofilmu RidleyRo Scotta. Vítězný
film letošního oscarového k:lání.

102 DALMATINŮ
USA, D, 100 min., DOLBY SR, *, 55,- Kč
To, že Cruellu De Vil pustili z vězerí za dobré
chování, je poctou jejímu umění přetvařovat se.přetvc

:jmě n.Jejím životrím cílem je samozřejmě nadále ka
bát z kůžiček malých roztomilých dalmatinŮ:
Glenn Closeová a Gerard Depardieu v pokra
čování úspěšného rodinného filmu. RežieÍ Kevin
Lima

HELE VOLE, KDE MAM, KARU?
USA, T,83 min., DOLBY SR, m,50 Kč
Jesse a Chester to včera pěkně roztočili. A jak
už to tak chodí, po noci, ze které si nic nepa
matujete, přijde den, na klerý nezapomeneteezapomenete.

ReŽie: DannyAmerická generační komedie
Leiner

KYTICE
ČR, 90 mi?in., DOLBYSR, *,50Kč
Na plátně ožívá v podání reziséra a kamera
rpana F. A. Brabce, ř'?ěkolikanásobného držitele
Českéh6 Iva,' ;ejvÁtší nárěadnÍ"klasÍka,' Íěásn'i;kábesí<eno iva, nelvétší národni klasika, básrucí<a
sbírka K. J. Erbena. Hrají Jana Svandová, Dan
Bárta, Karel Roden, JÍří Schmitzer, Zuzana

KOSTKA
Kanada, 90 min., T, DOLBY SR, *
Dokáže šest odHšných individualit spolupraco-
vat na ún.iku ze smrtícího bludiště ze vzÁjemně
propojených kostek. Intelígentní horror se znač
řiým ďiváckým ohlasem. Režie: Vincenzo Natali

l
l

l
l

l

TÝDEN ČESKÝCH FILMÚ

'7.-s. po-út 20,00 CABRIOLET
9. st 20,00 KRAJINKA-aíkino
10.-13. čt-ne 20,00 REBELOVÉ
11.-13. pá-ne 17,30 ZPEKLAŠTĚSTÍ2

Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seifena 706

278 0l Kralupy nad Vltavou 2
tel.: 0205/726101 fax: 0205/23664

e-mail: kass.kralupy@worldonline.cz
Ukázky z filmi:i uvádíme ve spolupráci s TV
STUDIO PRO jako součást zpravodaiského

bloku na Info kanálu kabelové televize.

Naše kino na iníernetu:

programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na serverech
www.kralupy.cz www.kinoserver.cz www.kralupsko.cz/kino
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Městské muzeum
v Kralupech mul ?vou Q

Program kulturntch ak«í na městc květen
uturnt a spo(ečetu0 stMuh'JCríupy nad'kťtmmt
KD VLTAVA

Program na měsíc květen 2(»Ol
T'«Mon: ?7 '«ž7

středa 23. v 19.30 hodin
František Nedvěd se skupinou v
poradu ,,Neváhej a vejdi"
Přijdte k nám strávit příjemný večer při
pěkných písničkách se sympatickými
Iidmi !

ctvrtek 10.5. v 18.00 hodin
Naši zpevní ptáci
přednáška mgL Staníslava Chvapíla doplnéííá o diapozitivy
a zvukc»"vými záznamy zpěvupátek 4. v 9 a 10.30 hodín

Pověz mí, co ČteŠ
zadáno pro ZŠ

Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430vstupné l(l.- Kč

do 13.5. trvá výstava Jaroslav Křtz - Obrazy
neděle 13. 9.30 -16.00
Jarní cena KaSS Kralupy
Postupovou soutěŽ ve sportovnÍm
tanci dětí pořádají Kulturní a spole-
čenské středisko a Stredočeská divize
Č:STSNenechte si ujít tento mimo
řádný zážitek z krásného pohybu, šatů
a výkonů těch nejmenších, kteří
ovšem podávají výkony téměř jako do-
spělí. Akce je přístupná veřejnosti po
celý den.

Poděkování

Chceme co nejvřeleji poděkovat všem,
kteří našemu domu věnovali pokojové
květiny. Nejen biologie, ale i některé z
dalších prostor se krásně zazelenaly.
Ještě jednou DĚKUJEME.

Květnový výlet na Safari
Poíobně jsme o něm informovali y

minulém čísle, takže dnes jen
připomeneme. Zájezd pořádáme -12.
května. Odjezd je od DDM v 8.00 hod.
Cena 250,- Kč. Přihlášky do 4. května.

Jaro očima kralupských dětí
To je název výstavy pořádané

veltruským zámkem ve spolupráci s
DDM. Přinášfme vám fotografickou
pozvánku na tuto výstavu. V sobotu 14.
dubna ji zahájily ředitelka zámku
Veltrusy PhDr. Eva Hájková a paní
Světlana Nováková. Vystaveny jsou-zde
dětské práce kralupských mateřských
škol, družin, zvláštní školy, ZŠ Vraňany
a dětí z DDM.

A tak až budete hledat námět na hezký
květnový výlet, vzpomeňte si na zárnek
Veltrusy. Výstava trvá do konce června.
[.
;l
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Tentokrát navšffvíme představení Dany
Kirschnerové ,,Mlsný Hurvínek". Hur-
vínek s Máríičkou se v této hře ocitnou
znenadám' ve sladké zemi plné dobrot i v
nehostinné ledové krajině. Jak se to vše
přihodí, ví nejlépe pes Žeryk. Věřili byste,
že při tom všem ani neopustí práh
bábinčiny kuchyně? Přijdte se přesvědčit.

A protože právě do tohoto divadla
jedeme pro váš zájem již potřetí, chceme
vás seznámit také s trochou historie.

úterý 15.5.20€}l y 17.00 hod
Absolventský koncert žáků ZUŠ Kra»upy n.Vlt.

750,- ff
4

čtvrtek 3].S.200l s 17.00 bod
Vernisáz výstavy Jiří CorvSn - Obrazy. k umělcovu zi?
votnímu jubileu
výstava potrvá do 15 7.200I

čtvrtek 24. v 19.30 hodin
29. koncertnísezóna KPH
Veřejný absoloventský koncert vel-
kého dechového orchestru vojen-
ské konzervatoře v Roudníci n. L.
Platí permanentní vstupenky KPH.

70,- 35,-

!

Mestske muzeum v Kraiupech nad 17ttniou
Vrchlíckého 5(10. 278 0l Kralupy nad Vlí.
Tel./fax. 02U5/230 ?< 5
NávšRvm díibti .' úí ? /;l0 9.00 ? / 2.O(I 131)O - 16.1)U
Síl - ne L'.00 ? 16.110
Zavťrat'í dny.' pondéií a státní svátkv
Hromadné ríávšrévv pro.sírm+ nahiásii přtdem

Á

Ilj

40,-
1
fr?

m

l pondělí 28. v 19.00 malý sál
U našich protinožcú - 1. díl
přednášky nejdelší pláž " výbuch sopky
' Rotorua " gejzíry " národní parky '
Maoři O těchto a mnohých dalších
zajímavostech bude vyprávět cesto-
vatel p. Lubomír Linhart. Přednáška je
doplněna diapozitivy.

+-
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rneděle 13.
Akce Kruhu přátel Prahy
Letohrádek Hvězda a mohyla bitvy
na Bílé hoře.
Odjezd vlakem v B.44 hodin z kralup-
ského nádraží
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středa 16. v 19.30 hodin
Prodejrí módnÍ přehlídka studia
Marika
Jamí a letní kolekce. jistě potěší jak
mladé, tak i starší generaci.Stolová
úprava s možností občerstvení.
,,Děvčata': neváhejte a přijďte se in-
spirovat !
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Do neděle 6. května trvá výstava
Obrázky Emy Srncové
Výstava děl známé české malířky
bude otevřena po - pá dopoledne na
požádání, 14.00 - 17.00 hodin so, ne
14.00 - 17.00 hodin

vstupné: 20,- školní mládež: 5,
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Divadlo Spejbla a Hurvínka založil
jako první profesionální loutkovou scénu
prof. Josef Skupa v Plzni roku 1930.
Jeho protagonisté Spejbi a Hurvínek už
předtím úspěšně působili na amatérské
loutkové scéně. Spejbl vsoupil na scénu
roku 1920, Hurvínek 1926. Jejich už
tradičním protihrá«:em je podobná
ženská dvojice - Hurvínkova nerozlučná
kamarádka Mánička (1930) a ,,bábinka':
paní Kateřina Hovorková (1971).

V říjnu 1945 otevřel Skupa stálou
scénu v Praze. Po jeho smrti převzal role
Spejbla a Hurvínka jeho žák Miloš
Kirschner. Spejbla a Hurvínka mluví
tradičně jeden herec, střfdající hlas otce
Spejbla s Hurvfnkovou fistulkou. Tuto
tradici založil prof. Skupa, pokračoval v
ní více než 40 let Milos Kirschner a y
sou«:asné době na ni navazuje Martin
Klásek.

Divadlo S + H hraje pro děti od čffř let.
Vedle her pro děti jsou uváděny hry pro
mládez a repertoár pro dospělé. -Převážná
část produkce se hraje na domácí scéně,ivadlo však několi'krát b"mhem -se;óny
podniká krátké i dlouhodobé zahraničm
zájezdy. Doposud hostovalo v 31 zemích
čtyř kontineníů.
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18. a 21. v 9.30 hodin
M. Krobot: Ten, CO sežral medvěda
Div. představení Středočeského diva?
dla Kladno - zadáno pro ZŠ

Připravujeme na Červen:
3. Tradiční dětský den na zahradě KD
Vltava
'15. a 16. Festival amatérského diva-
dla Kralupy n.Vlt.
22. ,,Děda Mládek llegal Band + dis?
kotéka

*
W

ňlJW

středa 23.v 9 a 10.30 hodin
Ošklivé káčátko
Divadelní představení - zadáno pro
MŠ a ZŠ

Dětský den

Oslavu Dne dětí pořádárne 1. června
2001 na fotbalovém hřišti Kaučuk y
Olších.

Zveme děti všech věkových kategorií.
Začátek je v 15.00 hod.

A co vás čeká? Soutěže, hry, zábava a
diskotéka s rádiem Relax.
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Připraveno filmové léto 2001 letního kina města Veltrusy l

l
lJako tradičně, v létech minulých, se

i letos v letním období otevřou brány let-
ního kina města Veltrusy. Ačkoliv do ka-
lendářního léta zbývá ještě několik
týdnů, program filmového léta sezóny
200'l' je vedením kina pečlivě připraven.

Návštěvníci budou moci shlédnout
filmová představení v přírodním areálu
Ietního kina vždy každý čtvrtek a pá-
tek v období od 7. června do 24. srpna
2001 . Soboty a případně neděle jsou
totiž vyhrazeny pro jiné kulturrí akti?
vity kulturní komise při MěÚ Veltrusy
( festival Nabeton, taneční zábavy).
Zahajovací představení je na pořadu

ve čtvrtek 7. června 2001 ve 21 .45 ho?
din, kdy bude uvedena komedie USA
známého Woodyho Allena ,,[)are?
báčci". Závěr filmového léta je naplá-
řiován na pátek 24. srpna 2001 ve
21.15 hodin. Na pořadu bude další
americká komedie ,,Po čem ženy
touží" s populárním Melem Gibsonem
v hlavní roli.

Další bližší informace o programu
Ietrího kina města Veltrusy najdou
zájemci o filmová představerí na pro
gramových plakátech a letácích a také
v dalších vydáních Zpravodaje.

Rudolf Bartoš

i?

? Opět jedeme na Hurvínka

Protože minulý zájezd do divadla
Spejbla a Hurvínka nestačil pokrýt zájem
dětí a jejich rodičů, zajistili jsme další.
Koná se v sobotu 19. května, t'entokrát na
druhé odpolední představení, takže
odjezd je až v 15.30 hod. od DDM. Cena
zájezdu (cesta + vstupenka) je 110,- Kč.
Přihlášky v DDM do 1l. května.
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TANEčNI A POHYBOV STUDIO PRO o'ri
ZUZANY šTARKOVÉ

uvádí

2.Taneční koncert
Kmíně žáků studia vystoupí jako hosté posluchači

Soukré tandni konzervabh v haze

4
,f

t -  J

l JÁ Sll
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!,/ Kultumí a společenské středisko - Kraiupy nad Vltavousobota 5. kvMna 2001 - v 17. ůO hod

Vgůy v pm!e3! od 17. 4. 2001 v Tanečnim a pohybovém sludiu,
merý a avík od 15.00 v přmmí ZS J.A.Komenského

a v den pMslaveni v pokladně KaSS.
Vsmpné 20,-



Současnou ředitelkou divadla je
Helena Štáchová. Do divadla
nastoupila po maturitě jako elévka.
Po roce odešla studovat na
Divadelní fakultu AMU. Po
absolvování se stala členkou
divadla. Převzala interpretaci
Máničky a právě pro ni v roce 1971
M. Kirschner vytvořil novou
postavu paní Kateřiny. Ona sama se
stala M. Kirschnerovi partnerkou
nejen profesní, ale i životní.

Návštěva v DDM

2. dubna v odpoledních hodinách navštívila DDM delegace
budoucích výchovných pracovníků z Dánska. Prohlédli si
všechny prostory určené dětem v budově na Smetanově
nábřeží. Nahlédli přes rameno dětem ve výtvarném útvaru, kde
právě probíhaly přípravy na velikonoční výstavu, zajímali se o
průběh počítačového kroužku. Pak se přesunuli do tělocvičny v
Zátiší. Zde jim vedoucí kroužků se svýrríi svěřenci předvedli
ukázky z mzných sportů, které jsou u nás dětmi navštěvovány.

Jak se studenti sami vyjádřili, velmi se jim u nás líbilo a
odnesli si mnoho poznatků a inspirace pro svou budoucí práci.

Vystoupení v Penzionu

,ž,

&I

5el
.a

(c

i
?

Ve čtvrtek 5. dubna skupinka dětí v doprovodu paní M.
Blažkové, S. Novákové a G. Junáškové navšffvila naše starší
spoluobčany v kralupském Penzionu.

Program zahájily dívky z ZÚ
Píšťalka - Aneta Matějková a
Denisa Matějková, které zahrá-
ly několik pěkných známých
skladbiček. Po nich nastoupila
skupinka aerobiku - slečny
Beránková, Heroutová, Žáko-

a vá, Vlachová, Pešková, Zá-
leská a Marková. Rozproudily

' krev všem přítomným, pro-
tože se bylo na co dívat. Závěr

- paffil opeit flétničce, na kterou
tentokrát hrála Eva Radoušová.

Během vystoupení zdobily dívky stoly velikonoční dekorací
a každý senior dostal ručně zhotovené přánfčko. Dárky
vyrobily děti z Výtvarného ZÚ.

Doufáme, že naše předvelikonoční návštěva přinesla trochu
radosti a určitě nebyla tou poslední. Děkujeme v'sem
vystupujícím za jejich snahu a čas. Naše poděkování patří také
S. Czechmanové a Tereze Špačkové za to, jak děvčata
připravily na 5e3ich vystoupení.

Velikonoční výstava

Tak o této výstavě rnůžeme psát již pouze v minulém čase.
Probíhala v předvelikonočním týdnu v budově DDM. Jsme
rádi, že se těšila zájmu jak veřejnosti, tak především
mateřských a základních škol.

Pro nás byla tato výstava doslova kolektivní, protože do
tvorby se zapojili doslova všichni zaměstnanci: paní Blažková
malovala vajíčka, pí Marková háčkovala, pí Merfaitová se s pí
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Junáškovou podílela na malovaném skle. Paní Junášková také
přispěla paličkovanýrni drobnostmi.

Náš velký dík patří paní Magdě 'Šívaxcové, která vysta-vovala
své krásné kraslice. Jak vznikají jste mohli vidět ve středu na
předváděcím dnu. K našim stálým vystavovatelkám patří paní
Křtěnová se svými výrobky z korálků.

Samozřejmě největší podíl na výstavě měly děti z našich
zá3mových útvani - Kresleníčka, Výtvarného, Šikovné ďvky a
Paličkování, které působí ve Veltrusích.

Z výstavy zbyly jen pěkné vzpomínky a fotografie, takže
nezbývá než se těšit na některou z dalších výstav.

Napsali o nás...

,,v Kralupech nad Vltavou mají děti vese}ý pohádkový dům.
Není tomu ani rok, co se z tuctového, navíc sprejery
počmáraného domu na pěší zóně stala perla, u které se každý
musí zastavit. Sarnozvaní malíři se m tehdy podepsali těmi
nejvulgárnějšími výtvory a tak se děti rozhodly, že vezmou
fasádu svého domu do vlastních rukou."

Tolik citace z krátkého článku, který byl i s fotografiemi
zveřejněn v letošním 14. čísle časopisu Květy. Samozřejmě nás
potěšilo, že paní redaktorka si při náhodném průjezdu
Kralupami našeho domu všimla, vrátila se, vyfotografovala a
informovala se, jak k malování došlo. I my rádi na tuto akci
vzpomínáme. Byla to jedna z našich nejhezčích.
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Velikonoce v motolské nemocnici

Při vánočním koncertě v motolské nemocnici, kde účinkoval i
Dům dětí a mládeže z Kralup n. Vlt. byla dohodnuta se zástupci
nadace Kapky naděje další spolupráce na dobu pred
Velikonocemi. Čtyři pracovnice Domu děti a mládeže odjely do
Motola na oddělení dětské ortopedie za dětmi, které se tam
dlouhodobě léčí po náročných úrazech a operacích. Vezli si s
sebou spoustu zajímavého materiálu na výrobu velikonočních
dárků. Byly to mzné barevné papíry, látky, stužky. Ke spolupráci
přizvaly paní M. Švarcovou, která vzala s sebou výfuky z vajec,
nástroje a materiál k malování kraslic. Malí pacienti se jíž
nemohli dočkat, až se pustí do práce. Byli trpěliví, i tí nejmenší
tvořili po celou dobu této akce. Každé z nich si odnášelo na svůj
pokoj upletenou pomlázku, zajíčky, kuřátka, slepičky, ovečky a
kraslice. Měli z nich obrovskou radost. Všechny tyto drobné
dárky jim budou zpříjemňovat jejich dlouhý pobyt v nemocnici.
Nejcennější na této akci byla atmosféra, která v místnosti
panovala. Děti jakoby zapomněly na svou bolest a dokázaly se i
zasmát. Děkujeme paní M. Blažkové, S. Novákové, J.
Merfaitové, B. Markové a M. švarcové, že v této uspěchané době
nemyslely jen na své starosti a našly si čas i pro dmhé.

Zeměpisná olympiáda

21. 3. 2001 se v DDM Kralupech nad Vltavou konalo okresní
kolo Zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 54
dětí z celého okresu.

V porotě zasedly a ce}é dopoledne se věnovaly dětem před-
sedkyně pí. uč. Olga Hanušová ze ZŠ Revoluční, místo?
předseúyně Mgr. Ivana Šulová ze ZŠ Komenského a člen
poroty Mgr. Marcela Kaňková ze Dvořákova gymnázia. Orga-
nizaci zajišt'ovala pí. Jaroslava Merfaitová z DDM K?ralupy nad
Vltavou.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:
Kategorie A - záci 6. ročníku
Kategoí'e B - záci 7. ročnt'ku
Kategoííe C - žáci 8. ročníku
Kategorie D - žáci 9. ročníku
Okresní ko}o Zeměpisné olympiády bylo vyhlášeno

celostátně a probfl'ialo téměř na všech okresech. Úroveň

znalostí všech soutěžících byla vysoká i přes obtížnost
některých otázek.

Výsledková listina okresního kola Zeměpisné olympiády:
Kategorie A:
1. - Jindřich Zita

6. ročník 2. ZŠ Neratovice
2. Pavel Darda

6. ročník ZŠ .T. Matiegky
3, Jiří Sojka

6. roční'k ZŠ J. Matiegky
Kategorie B
1. Pavel Schuster

7. ročm'k ZŠ J. Matiegky
2. Karel Vaněk

7. ročnfk ZŠ J. Matiegky
3. G. Těthalová

7. ročnrk Dvořákovo Gymnázium
Kategorie C:
1. Daniel Knop

8. ročník Dvořákovo Gymnázium - 51 bodů
2. V.Rychnovský

8. ročník 2. ZŠ Neratovice
3. Martin Ptáčnflc

8. ročník ZŠ Revoluční Kralupy
Kategoí'e D:
1. - Ondřej Kohl

9. ročnflc ZŠ Revolučnf Kralupy
2. T.Dvořákqvá

9. ročruk ZŠ Revolučnf Kralupy
3. Martin Šulc

9. ročník ZŠ Veltrusy

Vítězové všech kategorií postoupili do regionálního kola,
které se konalo 6. 4. 2001 v Pedagogickém centru Praha, Na
Poříčí 4.

Všem upřímně blahopřejeme k dosazenému úspěchu a těšíme
se na další olympiádu.

Merfaitová Jaroslava

- 13 bodů

- 12 bodů

- 1l bodů

- 36 bodů

- 34,5 bodů

33 bodů

- 43,5 bodů

- 43 bodů

- 51 bodů

- 49 bodů

- 36 bodů

Sport v DDM

Dům dětí a mládež.e je v rámci AŠMŠ organizátorem celé
řady oblastních a okresních sportovních kol. Jsme mnohdy
svědky velmi urputných bojů, protože každé ze zúčastněných
škol záleží na tom, aby postoupila právě ona. Svým sportovním
nadšením většinou strhnou i své pedagogy.
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12. 3. a 19. 3. proběhlo oblastní kolo v
;i'sketbalu ZŠ. Zúčastnilo Se 96 dětí.
-a a a-" "a - ii?(«tíla de-vc-ata Ze zs-=Na -1.-místě se umístila děvčata ze ZS

o -a-a - -i-í--srí 7 nyoř. x'yffinaZla a:e";olu:ění-a-chlapci z Dvoř. gymnázi:
:oos't"u"pují'do-okr;su. Okresní kolo 2. 4.

- a a ""' - - l-úngln sILlůLuH-J- -- ? . y!001 v basketbalu ZS se konalo v
:pUo"rt" ov' ní" "!Í#l I ??a, . 5,,u,.kr:,tv7aVrult,171l.kladealěvčata ze ZŠ Revoluční opět zvítězila a
Íicovstupují-do-regionálního kola, které se
Wo;á"26. 4. 2001 ve Slaném.

'P";ejemea děvčatům hodně úspěchů v
dalších kolech.

VííMip?ná zš - oblastní kolo-Vybíjená ZŠ -
22. 3. 2001 - dívky postup do okr. kola

ZŠ 28. října
27. 3. 2001 - chlapci postup do okr.

kola ZŠ Revoluční

n

Oblastní kolo volejbalu ZŠ 29. 3. 2001
1. Dvořákovo gym.chlapci 1. L)Vutaxuw 5,

2. ZŠ gen. Klap.
3. ZŠ komenského

L
p

dívky 1. ZŠ Komenského
a "" ' -- Vl--sállr2. ZŠ Gen. Klapálka
3. Dvořákovo gym.

Vítězové postupují do okresu.

i
l

Okresní kolo vybíjené ZŠ 5. 4. 2001
D:;čataJ 1. ZŠ 28. října Kralupy
"ChclvapcVa -i. zš J. Matiegky Mělník

' a"-- 1--1. btr-ré QlpOSmp do regionálního kola, které se
bude konat v květnu.lO"bl"as;Tkolo ':yříjené ZŠ (6. a 7. roč.)

9. 4. 2001
dívky:
11. 4. 2001
chlapci:

i

r

'l

,r

'W

?

I
7

1. ZŠ Gen. Klapálka

1. Dvoř. gymnázium
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Okresní kolo se bude konat 7. 6. 2001
v Kralupech

Vítězům blahopřejeme a přejeme jim
další sportovní úspěchy.

l

l

Luboš Šuda slavil další úspěch
V dnešním čísle se naínísto návštěvy

krovu;ku"ap;díváme do Prahy a naše
pOZOrnOSt bude upřena na trojnásobnéhopUZtllllLl.)L u -= -r----- -mistra světa v kickboxu Luboše Šudu.
""6"."dubn; se- totiž v hotelu Pyrarnida
ko"nal"W;.inárodrií TOP večer jehož
"zlatým=vrcholem měl být právě zápas
Luboše Šudy.

A tak se i celý kolektiv DDM vypravil
fan"dit""I-:-to'h'-o jsme zkrátka nemohly
chybět.Již hodinu před zahájením panoval sí
ho't"elu"P;amida milý ruch. Sál se íychle

ejlepší výhled.plnil, každý chtěl mít ten níP"Vaeč;r začal slavnostní fanfárou o
kterou-se postarala hudba Hradní stráže a
p;voaem mažoretek. Celým programem
'p;o'vázel Štěpán Škorpil.

Startoyní -listina uváděla
účast bylazápasů a

mezinárodní:eALl'w"aaert"Ruud (Holandsko) vs. Šubert
Zb'y'ně;'(ČR) -l 'kickbox (do 71 kg),
"Zuryavkov Andrej (Bělorusko) vs. Varga

' a aa L--A m 1,,,'l'Pe't'er":'Maďarsko') l thaibox (nad 91 kg),
:T'urne'r'-WWynJ (Velká Británie) vs.

kickboxWaciakowski' Daniel (ČR)
(vnvaa:i"':1"-kg),--Pysetsky Dimitrij

" -í-- 'u::rían Qnger'(;ělom;ko) v;J Van-der Hijden Roger
(Holandsko) - thaibox (do 71 kg),
31lUltíx= - - ++ySchaper (Holandsko) vs. Nagar Geva

-' = i-í- oq srtvS Tníne'í'(Izrael) - kickbox (do 83 kg), Turner
Gm'y (Velká Británie) vs. Šuda Luboš
(éň) -akickbox (do 90 kg)

I když obecenstvo fandilo i ostatním
českým účastníkům, bylo téměř jasné, na
koho většina z nich přišla. Povědomé
"tváře 'kralupáků tvoloily velkou část
obecenstva.'Nástu'p = Luboše Šudy provázel
nadšený pokřik: ,,Šuda, Šuda, Šuda..."
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To už hala vřela, jak se na takový podnik
s'lu';:". Větši;a-zápasů byla na pět dvou-
"n'e'b"o" tří;nutových kol, ani tento nebyl
'v"ýÍimkou. Oba -soupeři působili rovno-
cenně a pravdou je, že i zápas byl
UCukRi ú y- - ? - - ? , .vyrovnaný, ne jako při předešlých
zápasech, kdy se některý z borců ocitl již
ve díuhém kole K.0. Pro Luboše to bylo
p;vní-utkání v této váhové kategorii, a
'tak-i-on se trochu ,,oťukával".
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Oba borci rozhodně předváděli to
ne"jlepší"co--uměli. šudovy rány byly

- a- "---' oAm hnhn'-.eltvrdé a dobře mířené, sám bohužel
'ink" asoval-několik bolestivých kopů. Po
"p';'é; a -zaz'vonění ZVOnCe diváci s

' - a a " '-J =.-.AL-rrvrhcsňcíChnapětím očekávali, kdo podle rozhodčíchnapeuuiuv-....-,-- - izvítězil na body. Ti, kteří yěřili v Šudovo
;'ít"ě;;tvía;e ani tent:okrát nemýlili. Byl to
o"p:t"náš-Lub':om- Šuda. V 5eho obličeji
js'm:e mohli číst únavu ale i radost.

my gratulujeme a přejeme ještě
mnoho' takových yítězných chvil.

G. Junášková
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INFORMACE A STŘÍPKY Z TURISTIKY
Klub českých turistú a Asociace turistických oddílú mládeže Kralupy n. Vlt.

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

%
*

Vytráno z t»atohu

Do Okoře bez oře
V sobotu 7. dubna 2001 se

uskutečnil turistický a dálkový
pochod, doplněný o cyklo jízdu
- Do Okoře bez oře aneb krá-
Iovskou cestou za dobrodruž-

stvím - šlo o 29.ročník jednoho
z nejpopulárnějších pochodů
Ve skutečnosti se šlo již po tři-
cáté, neboť poprvé se
šlo v roce 1972 tzv.

,,zkušebně" - jako
nultý roČník.

y/
rC'

Příprava akce
probíhala již od
počátku roku
projitÍ trasy, přÍ-
prava popisŮ
tras, příprava
diplomŮ, propa? !gace pochodu. u

Akce se zú

častaniH p"ěšř-a X'll
cyklisté v drtivé
většině z naŠeho
městW", a; i" z ;egÍ';nu "'o
a i z celých Čech, kteří využili
nabídky Klubu českých turistů
a Asociace Turistických oddílů
mládeže Kralupy nad Vltavou
na pohyb v přírodě.

Poměrně sluŠné ranní po
Časí přilákalo na start v
Kralupech nad Vltavou a v
Zákolanech osamocené tu

risty, skupinky kamarádů, celé
rodiny, oddíly i pracovní kolek?
tivy. Oba staríy byly otevřeny
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od 6.30 do 10.00 hodin a bylo
na nich skoro neustále živo, na
start v Zákolanech byla posí-
lena pro větší spokojenost po-
sílena i vlaková doprava

Na startu všichni obdrželi

popis tras a tak mohli volit
podle svých sil a schopností
trasu která jim nejlépe vyho?

vovala. Nejvíce účast?
níků z Kralup

využilo tradiční
trasy po Červené
turistické znaČce

přes Minice
Otvovice Záko-

Iany a Budeč na
'.!íi.' Okoř - šlo o

trasu čtrnáctiki
Iometrovou. I ze

Zákolan se vyrá-
želo nejvíce po
Červené turis?
tické značce a

vzdálenost na

Okoř byla sedmiki
Iometrová.

Cíl byl připraven na louce
pod Okoří, bylo zajištěno ob-
čerstvení přímo u cíle, domlu-
veno bylo i na hradní bašně.
Pro děti bylo připraveno sta?
noviště her a soutěží, kde si
všichni za pomoci členů
Turistického oddílu mládeže

3511 Vltavský paprsek vysou
těžily sladkosti - lízátko a 'zvý?
kačku. Připraveno bylo i 12
nástěnek z průřezem kralup-
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skou turistickou Činností.

Pořadatelé zajišťovali i auto-
busovou dopravu mezi Okoří a
Zákolany - celkem pětkrát vy-
razil autobus na nádraží v
Zákolanech, kam vozil účas'l
níky pochodu na vlak zejména
do Kralup nad Vltavou, které
byly stejně jako ranní vlaky po-
síleny o další vozy

Všichni účastníci pochodu a
cyklo jízdy obdrželi diplom a
pamětní placku s rytířem
symbolem pochodu. Akce se
zúčastnilo 829 lidiček, z toho
643 pěších, 185 cyklistů, jedna
účastnice dorazila do cíle do

konce na koníkovi. Cílem pro
šla i spousta psů, čtyřnohých
kamarádů - řada z nich na tom

byla fyzicky lépe než jejich pá?
níček, ale k vidění byl i pravý
opak.

Před 13-tou hodinou počasí
nevydrželo - začalo pršet a to
čím dál tím více. Pořadatelé

tak více než dvě hodiny byly
rádi za mokrou varintu cíle -

prostorný stan. I přes déšť pl-
nili členové TOM svojí hosti
telskou úlohu na hrách a
soutěŽÍch.

Letošní Okoř skonČila pro
pořadatele úklidem cílového
prostoru, odvozem věcí zpět
na naší turistickou základnu a
jejich Úklidem.

i

Příští, jubilejní 30. Ročník
pochodu Do Okoře bez oře se
uskuteční v sobotu 6.dubna
2002. Již nyní si můžete re-
zervovat tento datum na výlet
s KČT a TOM jarní přírodou na
Okoř.

Z. Vejrosta
KČT Kralupy nad Vltavou

Několik čísel za uplynulých
30 let;

0. ročníku v roce 1972 se zú?

častnilo 354 účastníků

poprvé bylo vice jak 1000
Účastníkú v jednom ročríku v
roce 1978 - 1 447 ÚČastníků

hranice 10000 účastníkú od

počátku bylo dosaženo v roce
1982 (lO.ročník)
hranice 20 000 účastníkú od

počátku bylo dosaženo v roce
1998 (26.ročník)

nelméně ÚČastníků bylo na
23.ročníku v roce 1995 - 324

ne1více účastníků bylo na 9.roč?
ríku v roce 1981 - 1955

více jak 1000 účastníků v jed
nom ročníku bylo 6 x (1978
1979. 1981. 1982, 1999. 2000)
od poČátku se zÚČastnilo akce
,.Do Okoře bez oře" 23256
účastníkú
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Q EQl Ob?lastnípřebor - TURIST?ICKÝZÁVODTuristieké akce v okolí
nabídka na květen

Vítězství a většina medailových umístěrí vevšve;:'k';teg'o'rÍích- patň-"závodníkům KČT
Kralupy n.Vlt.

V sobotu 31.března 2001 se konal v
Kralupech-nad Vltavou Oblastní přebor v
Tu;Ístických závodech. Bylo nutno nejen pro?
káz'at'Í:iěžeckou rychlost na připravených lra?
tÍ':h, -aÍ-e i -um při aplnění jednotlÍvých kontrolstavb;-stanu, 'orientace,- hod míčkem, odhad
vzdálenosti,

-Závody byly kvalitně připraveny Klubem čes-kýcÍ;-ruristÓ'a AsociacÍ TOM Kralupy nadV'ltavou l'v -prostoru LobeČek - pod koupalištěm
P;Ka;ř př"áro -a -na závody se :sjelo 14 oddílů z
K;al-upska, Benešovska,-Kladenska a Prahy -
;erke; startovaio téměř 200 závodríků a o
;;né akonkYrenci svědčí i účast dvaceti medai-
HstÓ z nejvrcholnějších závodí"í loňské sezony:a-č-eský-pohár, VÍstrovství ČR a Mezinárodní
mistrovství.

aVŠsledky na úvod sezony jsou vynikajcí a
jsou'-pňslibem i do vyšších kol, které budou vÍm'Ž;ících=květen  če'rven. Klub českých turistů
Íl'ěralupy n'md VÍtavou se postaral o historický re-
ÍJo;d-a 'staÍ-se již po desáté v řadě nejepším ko-
Íektivem na oblastních závodech.

l
l

l.května-DvOřákova
NeÍahozeves a soutQž ve stavbé
;ta'nu -pořádá náš K(,T a TOM -
bliŽší informace na jiném ímstě nejmladší žáci"?'l'.JW'nVej;osta + Michal Blecha (TOM 3511 )

2'. SW; Ka;eš : Michal Novák (TOM 3511 )
nejmladší žákyně'1 -. Ma:;;a ;čková + Karolína Lorenzová (TOM 3511 )
2'. 'Adéla-V'es-eÍská + 'Blanka Rosáková (TOM 3511 )
mladší žáci
'?al'.'í'lom;nGottlieb + Jan Vavřík (TOM 3511 )
2'. ŮŤrosl'av Oierný + Martin Strapczyk (TOM 3511 )
mladší žákyně'a?'l'.'BarbSraZávodská + Lenka Pechová (TOM 3511 )
?1 . Jan Blecha + Jiří Kružík (TOM 3511 )
2'. 'Í';art;-Ryc-hta;(k + JarosÍav Rosák (TOM 35'l 1 )
3'. Í?máš LÍnhaň + Ota Šach (TOM 1027)
starší žákyně"?:'.P;traMiWšíčková + Lenka Vejrostová (TOM 3511 )
2'. aLuci; 'H:;'broVá + Marcela Hoiná (TOM 1 027)
3'. P;tra GaotHÍebová : Í3arbora V'aňáková (TOM 3511 )
mladší dorostenci
'Í."J;k:ub-Be-ndž;la + Petr Kalousek (TOM 1027)
2'. ;omáš-Ad'ámek + Václav Žemla (TOM 1027)
3'. Šrmon í-lartl + Eduard Frey (TOM 351 1 )
mladší dorostenky'1 '.' ZS;an; JHková + Mar.kéta Lorenzov.á,(TOM 351 íí)2'. ;;;ez; D9'o'Í'áková + Klára Kubrtová (TOM 3511 )
'3'. L;n-ka KlepaEěvá-+ Lucie Macurová (TOM ň 027)
staršÍ dorostenci
l'."Mi:chaÍ -Opočenský + Tomáš Fúsek (TOM č 027)
?1 . Vladimír Siegl (TOM 35í 1 )
2. Lukáš Hartl (TOM 3511 )
3'. Josef Blecha (TOM 3511 )
?1 . Květa Zrzavá (TOM 1 027)
2. Marta Vaňatová (TOM 1027)

S. května - Jarním (,eský krasem
Jpěší 15 až 50 km, Roman Bartoníček,
Talova 282. 26601 Beíoun

8. května - Z devítky do devítky -
péší 15 až 50 km Martííí Večefflek
Lovosická 765. 19000 P'raha 9

12.května - Okolo hvězdárny k
Ladově chalupě

;ěší '6-až ;4 ffi,-cyklo. Jaroslav Žád
ník. Sokolská 121 25166 Senohraby

- Kíušovický ve}šlap
péší 15 -až 50 km. Jaíoslav

Karlovský. Ulmanova 48. 27303
Stochov

l13. května -Pražský Oěvín
- peší 8 až 50 km Zdenka Kíchová
Toíuňská 6 18100 Praha 8

r

19. května - Praha-Prčice (ale i
odiinud)
Jp:;ší-22a až 70 km. KČT Pha-Píčice
Vacínova 10. 18000 Praha 8

4j
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l P 126.května - J@zerské vejšlapy

- peši 15 až 50. cyklo Mí4an Mallk.
Sametová 71L46001 Líberec 6
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Kralupská cyklostezka - soutěže na kolech
správným vyplněním dohlíželi
policisté.

Po zdámém projetí všech
zkoušek děti obdržely na svá
kola samolepku s logem ,,Kra?
lupská cyklostezka" a diplom
za absolvování soutěžÍ na kole.

Por. Pavla Kopecká
PIS OŘ PŠR Mělník
Ing. Zdeněk Vejrosta
ATOM KČT Kralupy

J. Holeková, MěÚ Kralupy
Foto: Tam.

- Cyklostezka: Úkolem bylo
projet cyklostezku od Jízku
a(kříŽovat-ka ul. Chelčického a
J. Palacha) do Minic, nebo ob-
ráceně. NezáleŽelo na čase.
ale bylo nutno dodržet pravidla
bezp-ečnosti silničního pro?
vozu. Nad bezpečným pn:íjez?
dem křižovatkami dohlížela
Dopravní policie-:'6'opravní testy: Úkolem
bylo bezchybně vyplnit testy
;e znalostÍ BESI-Pu a nad

Soutěž zručnosti: Úko?
Iem každého účastníka bylo
projet vytyčenou trasu a uká-
zat'tak zručnost na kole. Tento
úkol budou plnit děti na asfal
tovém hřišti u Gymnázia v ul.
Jana Palacha v Kralupech.

- Soutěž pomalosti: Úkolem
bylo projet vytyčenou trasu na
kole co nejpo-maleji a ukázat tak
ovládání kola při pomalé iízdě.
Tento úkol plniíy děti na stejném
hřisti, jako soutěž zručnosti

Dne 22. dubna 2001 se ko-
nala soutěŽ na kolech s ná-
zvem ,,Kralupská cyklostezka".
Soutěž byla pořádána ve
;polupráci'Policie České re-
p'ublÍk'y, Okresrífho ředitelství
ÍŮělník,'KČT Kralupy nad Vlt. a
MěÚ Kralupy nad Vlt.
-" Děti si zde mohly vyzkoušet
j(zdní dovednosti. Každý ze
'startujících obdržel staítovací
průkaaz, do kterého dostal, při
správném absolvování, razítko.
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Májový výlet Vás nepovede nikam da?
Ieko, přesto budete překvapeni, co Ize ve
Veltruském parku spatřit.

Z Kralup na Vltavou vyjdeme chodníč?
kem podéí Kaučuku a České rafinérské do
Veltrus na náměstí a pak podél hlavní
brány parku postavené v empírovém stylu
Míjíme hrobní kapli Kinských, jdeme podél
dařičí obory a do parku vejdeme pres letní
kino, těsně před ním je památríček na pa-
mátku návštěvy členů spolku Pražská be-

Á

$1Iw.5
%Th'

7 1 1w íí
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seda a po pravé straně na pahorku Dórský
chrám postavený podle vzoru starověkých
řeckých chrámových staveb. Projdeme
areálem kina k pavilonu Přátel venkova a
zahrad - jde o okrouhlou stavbu s vnitřní
síní obklopenou deseti sloupy, přístup byl
pravoÚhlým portálem, světlo dovnitř pro

' niká ;+iyřmi volkí'zmi úhrlálriíkníními rskrisiniká čtyřmi velkými obdélníkovými okny.
Odtud seběhneme dolů na hlavní cestu a
zde si uděláme malinkou zacházku, ces?
tička vedoucí vlevo nás zavede k zatáčce
hlavní cesty, kde je pomníček Richarda van
der Schotta - autora některých staveb v

l
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Prvním výsledkem českého obrozerií v
oblasti tělesné výchovy bylo založení or-
ganizace SOKOL v roce 1862. Tento čin
byl odpovědí na různé německé ,,turner-
ské" spolky. Kromě gymnastiky organizo?
val Sokol i turistické výlety či setkání na
místech Čechi:im drahyích (např. na Řípu).
Celou tuto šíři činnosti však nemohl sám
zajistit, a proto se staral o založerÍ samo?
statné české turistické organizace a někteří
jeho význační členové (např. dr. Kurz) se
pak stali jejími zakladateli. K tomu přispěl
i další spolek, který bojoval o zachování
českého života v -severních Čechách
Národní jednota severočeská. Spoluprací
těchto dvou organizacÍ se stal pro Českou
turistiku neobyčejně zásadrí čin - založení
Klubu českých turistů dne 1 1 . června 1888
v Praze. Za předsedu si ustavující sjezd
nové turistické organizace zvolil známého
cestovatele, milovníka přírody a demokra?
tického veřejného činitele Vojtu Náprstka.

První tři léta existence nového klubu byla
obzvláště pozoruhodná. Vojta Náprstek
sice splnil svoji úlohu známé osobnosti vspli

KČ'čele KČT, ale jinak se práci v klubu mnoho

Výlet - květen
parku. Pomníček tvoří pyramidálně sesku
pené zvonce - z pi:ivodrích tří jsou nyní již
jen dva. Vrátíme se zpět a pokraČujeme
,,panskou" alejí dále do parku. Cestou Ize
využít odbočky vlevo k soše boha války -
Marse. Jde o klasicistní sochu, kde váleč?
ník Mars je zpodobněn jako do dálky za?
sněný mladík sedící na trůně a držící na
kolenou přilbu.Po hlavní cestě dojdeme k
egyptskému mostu se sfingou, který se
klene nad kanálem. Kousek od mostu je ve
skále uměle vytesaný Egyptský kabinet.
Na křižovatce hlavních cest se dáme
vpravo k Červenému mlýnu (dnes Domov
důchodc(y), u lesíka před ním jdeme do
Ieva až na palouk s pavilonem Marie
Terezie. Je to stavba čtvercového půdo-
rysu se čtyřmi olvory klenutých půlkruho-
vými oblouky, z nichž dva jsou dole
uzavřeny zábradlím. Uprostřed síně je py?
Ion s reliéfrím medailónem císarovny
Marie Terezie. Zde v příjemném tichu jistě
nikdo neodmítne krátké posezení a pří-
padnou svačinku.

Vrátíme se zpět na hlavní cestu a po-
kračujeme zámeckou alejí až k zámku s
kupolovitou střechou - panství Chotků.
Projdeme francouzskou zahradou s množ?
stvím soch (ročrí obdotí, jednotlivé mě-
síce, sousoší psovodů a koněvodů) a jsme
u zámku - projdeme salla terrenou a od
zámku po modré turistické znaČce srrus.ru?
jeme k autocampu Obora. Za ním vlevo je
LaudonŮv pavilon, který sloužil jako stavi
dlo vody pro zdejŠÍ umělé kanály.
Pojmenován je na paměť rakouského ge-
nerála, kteíý se v okol( často zdržoval se

Z historie KČT
nevěnoval a předsednické místo po půl
roce opustil, neboť měl řadu dalších zájmů,
funkcí a povinností, a tak tíha klubovní
práce se brzy přenesla na malou skupinu
osob, soustředěných kolem dr. Viléma
Kurze, profesora a novináře a architekta
Vratislava Pasovského, zámožného pocl
nikatele, který se - po krátkém předsecí
nictví Jaroslava Zdeňka - stal již v roce
1890 třetím předsedou KČT a setrval ve
funkci přes 25 let. Prvním činem KČT, ná
sledujícím brzy po jeho založení, se stalo
na jaře r. 1889 organizování velké výpravy
českých turistů na Světovou výstavu do
Paříže, která byla jednou z hlavních senza?
cí konce minulého století. Stala se výrazem
technického pokroku té doby, charakteri-
zovaným (kromě Edisonových vynálezů)
zejména práve k výstavě vybudovanou
300 metrů vysokou vyhlídkou - Eiffelovou
věží, jež zdobí Paříž dodnes. Výpravy se
zúčastnilo celkem 363 mužů, a žen, tedy o
třetinu více, než bylo toho času členů klubu
a její ohlas v české společnosti byl veliký.
Proayedení KČT se stala cesta velkou in
spirací k dalšímu podnikání,. zejména též
p'roto, že zajistila pívní větší příjem do po-

svými armádami a pobýval na veltruském
zámku.

Než definitivně opustíme park a Veltrusy
cestou podle vody, která nás zavede zpět
do Kralup nad Vltavou, měli byste vědět, že
ve Veltruském parku proběhl v roce 1754
Velký trh tovarů KrálovstvÍ Českého - první
vzorkový veletrh na světě, že v parku je
rozsáhlá daňčí obora, že zde mají svůj do-
mov velké kolonie havranů a že v parku Ize
najít množství vzácných dřevin - platany, li?
liovníky, jerlíny, jinany, ...

Dojdete-Ii až do Kralup nad Vltavou po
svých máte za sebou 16 kilometrů pěkné
procházky.
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kladny mladého klubu ve výši 1 eí00 zlatých
tehdejší rakouské měny, což - pro srovnárí
- přibližně představovalo náklady na
stavbu slušného domku

Další podnikání KČT se soustředilo na
výstavbu objektů spojených s velkou
,,Jubilejní výstavou" chystanou na rok 1891
na pražském Výstavišti, právě tehdy pro
tento účel zřízeném. Vedení klubu se roz-
hodlo, že se výstavy zúčastní vlastním vel-
kým pavilonem s rozměrným (10,5 x 8 m)
dioramatickým obrazem od malířů Lieb-
scherů (Pavilon byl po výstavě přenesen na
vrchol Petřína, kdy doplněn bludištěm stojí
dodnes). Rozpočet pavilonu činil 14 000
zlatých a klub měl majetku pouze oněch
1 000 zlatých z Paříže, přesto se do stavby
pustil a, možná ke svému vlastnímu pře-
kvaper'í, na něm vydělal za vstupné od
218 000 návštěvníků dalších 18 000 zla?
tých, které se pak staly základem jmění
klubu; proměnily se zejména v turistické
chaty, rczhledny, úpravu a značení turis?
tických tras a dalších zařízení pro veřejnost.

pokračovánÍ příště
Zdeněk Vejrosta
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Nové knihy v kralupské knihovně Velikonoce v knihovně trochu jinak Jaroslav Kříž opět v Kralupech
Oddělení pro dospělé

Beletrie

Mourad Kenizé:
Badalpurská zahrada

Prvním románem této autorky byl
román o osudech její matky: Selma,
osmanská princezna, který se stal
bestsellerem. Badalpurská zahrada
je volným pokračováním, jehož hr-
dinkou je tentokrát autorka samá.

Wilson Arnie: Sněhobílý sen
Lyžovat na celém světě - sen

Arnieho Wilsona a jeho francouzské
přítelkyně Lucy Dickerové se napl-
nil roku 1994. Pustili se do velkého
dobrodružství: sehnali sponzory,
získali mediálr'í podporu a vyrazili z
Colorada na svou roční cestu po
240 lyžařských střediscích.

Naučná literatura

Burqett Donald R.:
Sedm cest do pekla

VzpomÍnky vojína Burgetta jsou
vzrušujícím a trvalým pomríkem
Křičících orlům, příslušríkům ame-
rické 101, vzdušné výsadkové di?
vize a jejich hrdinné obraně
městečka Bastogne.

Urban Jan: Kresčak
Válčiště u severofrancouzského

Kreščaku sledovala se zatajeným de-
chem celá tehdejší feudální Evropa.
Jejími protagonisty byli totiž také dva
nejslavnější čeští králové, Karel IV a
jeho otec Jan Lucemburský.

Oddělení pro děti
Beletrie

Bolek a Lolek: nové příhody
Text Ludwíq Cichy, il. Waldemar
gaaÍa

Hrdinové známého televizního
seriálu opět prožívají neuvěřitelné
příhody. Stávají se z nich neohro-
žení vandrovníci, poznávají život
na venkově a setkávají se s gorilou

Únoscem

Creech Sharon
Ostružínové polibky

Napínavý, tajemný, vtipný a do-
jímavý příběh třináctileté dívky,
který vypravuje během putování
napříč USA, si jistě dokáže udržet
pozornost od začátku až do konce.

Naučná literatura

Haase Míchael
Ve znamení boha Ré

Autor ve své knize podává
napínavý, shrnující a vědecky fun?
dovaný obraz jedné z nejvýznam-
nějších epoch říše rafaonů a celých
kulturních dějin lidstva. Zároveň Sí
klade otázky, které. se týkakjí dosud
neuzavřených oblastí nejnovějšího
pátrání o pyramidách

Štemberková Marie
Líteratura o českých zerrích

Kniha chce postihnout hlavní
rysy literárrího vývoje na územÍ
naší republiky od Velkomoravské
říše aŽ na práh 3. tísíciletí.

Netradiční velikonoční odpo?
Iedne se povedlo. Návštěvníci
knihovny si nejen prohlédli ve-
Iikonoční výstavku, ale hlavně
se pobavili při výměně hraček z
Kinder vajíček. Doplnili své
sbírky a navázali nové sběra-
telské kontakty.

Po dohodě s nadšenci z řad
dětí, ale i dospělých, jsme se

rozhodli uspořádat 2. sběratel-
skou burzu. MŮŽete opět přijÍt
do naší knihovny v úterý 29.
května 2001 od 14.00 do 17.00
hodin.

Tentokrát se setkáme ve stu-
dovně knihovny, kde budete mít
většÍ prostor pro vystavování
svých sbírek.
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Dětské cent-
rum ALBERT
Vás žádá pro?
střednictvím
knihovny o
prázdné obaly
od hraček z
Kinder vajÍČek.
Tyto obaly mů-
žete nosit do
naší knihovny a
my je předáme
dětskému
centru, které je
použije na výplři
relaxačního ba?
zénu pro děti.

Pobočka Lobeček
Thayer James: Muž století

,Dobrodružství W. Loweho, dí-
těte své doby, kterému to, jak sám
říkával, myslelo víc pěstmi neŽ hla-
vou, a který se snad právě proto
zamíchal do historie Ameriky a do-
konce i světa.

Studovna
Kazda JaromÍr
Kapitoly z děJín divadla

Autor přibližuje ČtenářŮm vznik a
vývoj divadla světového i českého
od pravěku do 1 8. století.

Komorní orchestr Dvořákova kraje - 25. let
Ve středu 1 1. dubna 2001 se

pod záštitou města Kralupy
nad Vltavou uskutečnil Slav-
nostní konceít komorního or?
chestru Dvořákova kraje k 25.
výrocí zahájení koncertní čin
nosti, pod vedením prolesora
Václava Mazáčka, člena
České filharmonie, který vede

orcheslr od jeho založení.
Po skončení koncertu bylo v

malém sále KaSS Vltava malé
pohoŠtění, kde starosta města
Mgr. Pavel Rynt poděkoval
všem členům orchestru, rodin-
ným příslušníkům, sponzorům
a všem zúčastněným. Paní
Marcela VondruŠková, ředitel-
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'?Václav Mazáček, člen-Če?skéfilharmonie se stargu;tou Pavlem
Ryntem a Jindřiškou Holekovou. foto: Čermáková

l ě

[

u l
?l

ka KaSS Vltava
přečetla děkovný
dopis od paní
Blanky Č:echové z
hudebního oddě-
Ierí ARTAMA.

,,Vaše vynikající
umělecká úroveň
byla podnětem k
Častému umÍstěnÍ
orchestru na ak-
cích Národního
festivalu neprofe-
sionálrích komor-
ních a symfonických
těles a dnes jste
zapsáni v podvědomí širší kul
turní veřejnosti profesionální
úrovní své interpretace. Je ne-
sporné, že této úrovně or-
chestr dosáhl díky péči svého
dirigenta pana Václava Ma-
záčka, čle'na České filharmo-
nie který ho obětavě vede od
jeho založerí. Múžete se s
uspokojením ohlédnout zpět.
Jméno tělesa je synonymem
kvality a tedy i velkou chlou-

L3
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Michyio Keiko sólistka státní opery F.X.
Šaldy v Liberci. foto: (ain)

J/

bou oblasti neprofesionálních
komorrích symfonických těles.
Město Kralupy nad Vltavou,
které orchestr reprezentuie,
mŮŽe být právem hrdé na svou
proziravou podporu jeho exi
stence a muzicírovárí. K dal
šímu působení orchestru na
hudební scéně u nás i v zahra-
ničí Vám upřÍmně přejeme
mnoho sil a trvalých úspěchů
jako dosud!" Tam.
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Po 25 letech se do Kralup
nad Vltavou vrací se svoji tvor?
bou malíř v tomto městě téměř
neznámý, jehož jedno tvůrčí
období však s Kralupskem
bylo spjato - akademický malíř
Jaroslav Kříž.

Narodil se v Přepychách u
Rychnova nad Kněžnou v roce
1934. Studoval výtvarnou vý-
chovu na pedagogickém instí
tutu v Praze a na Filozofické
fakultě UK u proÝesori:i Cyrila
Boudy, J. Bareše a Karla Lidíc-
kého. Do roku 1994 působil
jako docent Ústavu výtvarné
tvorby fakulty architektury
ČVtJÍ'.

Během svého dlouhého
tvůrčího života uspořádal 35
samostatných výstav doma i v
cizině (Belgie, Polsko) a podí-

Iel se na 46 výstavách společ?
ných.

Jaroslav Kříž patří k těm
mal(řům - krajinářům, kteří v
krajině vyhledávají nikoliv
struktury, ale barevnost.
Viděné tvary zjednodušují a
převádějí do barevných ploch.
Kříž preferuje krajiny s vyso-
kým horizontem, s táhlými
stráněmi a s vesnickou vf
stavbou v popředí. Velké plo-
chy polí s dvojrozměrně
zobrazenými stavbami tak u
něj zvyšujÍ vnitřnÍ napětÍ vý?
sledného obrazu. Využívá kon-
trastů rozsáhlých bělavých
nebo červenavých ploch polí s
barevností střech a zahrad
vesnických chalup. Velmi rád
proto své motivy nalézá v jiŽ?
ních Čechách nebo ve zvlně-

Každý měsíc jeden

ném předhůří Šumavy.
Pro Kralupáky nebude bez

zajímavosti, že začal malovat
právě zde, v Kralupech, od-
kud pochází i jeho manželka
Součástí výstavy tedy jsou i
obrazy s touto inspirací, za-
chycující různá zákoutí Kralup
někdy před 30 lety.

Vernisáž výstavy obrazů
Jaroslava Kříže byla v úterý 3.
dubna 2001 v 17.00 hodin v
kralupském muzeu. Výstavu
možno navštívit do 13.
května 2001.

Jan Racek
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Bábovka

25 dkg cukru, 10 dkg oleje, 4 žloutky, 10 dkg vody, 25 dkg
polohrubé mouky, 8 dkg solamylu, 1 prášku do pečíva

l

Cukr, žloutky, vodu a olej utřeme do hladké hmoty a přidáme
polohrubou mouku, solamyl, prášek do pečiva a sníh
V případě, ze chceme udělat bábovku mramorovou, odebereme
část těsta, tu obarvíme kakaem. Do
vymazané a moukou vysypané
formy nalijeme nejprve světlou
hmotu, potom kakaovou a
nakonec opět světlou
Pečeme ve středně vy?
hřáté troubě cca 45 minut.
Přejeme dobrou chuť.
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Křížovka

Správné znění tajenky z dubnového čísla zní : ,,V dubnu
svrchu hřeje,odspodu mrazí". Dvě vstupenky na některý z
pořadi:i, uváděný v KD Vltava v měsíci květnu vyhrává
Zuzana Geyerová, Pražská 200, Kralupy nad Vltavou. Znění
květnové tajenky zasílejte na adresu redakce Zpravodaje do
18.5.2001 .
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Než se pustím do dnešního
íématu, uchování a konzervace
hub, chtěl bych Vám ještě říci
něco dalšího k naší partě. Oproti
jiným organizacím a institucím
nemáme nejmenší problém se
zastoupením žen. Takže ne-
jsme jen parta pivních skautů,
kteří rádi sbírají houby, ale ce-
lých padesát procent tvoří ženy.
A jsou to nejenom ty, které jezdí
jako ,,vzhlednější část" manžel
'ských párů, ale šest, tedy c'm
tin-a -z celku, jich jezdí
samostatně houbařící a rodinu
zásobují fanynky. Že si jejich
ÚČasti váŽíme vidíte na obrázku,
kdy při sezení, náhodou kona-
ném na čarodějnice, dostala
každá dopravrí prostředek v po-
době košťátka a ještě jsme vy?
Iosovali ,,MISS HUB-BABA".

Nejstarším zpŮsobem a také
nejsnadnějším, je uchování su-
šením. Dnes uŽ asi málokdo ví,
že naše prababičky pracně na?
pichovaly jednotlivé plátky na nit
a pak zavěŠené suŠily. NynÍ je
možné použít různé sušičky a
jiná elektrická zařízení, ale pře-
-sto doporučuji sušení na rámech
s pletivem proti hmyzu do oken
Zásadně sušte (zvláš%ě v těch
sušičkách) zvolna a nízkou tep-
lotou (také ne na prudkém
slunci). Jakmile usušené houby
jsou cítit jako okolí Magovky, tak
je rovnou zahod'te. Dobře usu-
mené houby musejí jemně vonět
houbami, při zmáČnutí praskat.
Stačí je pak uložit do skleněné
Iahve (nepáchnoucí po minulém
obsahu), přidat několik zrnek
pepře a zašroubovat. Vydrží i
několik let. Nikdy nesušte na no-
vinách - lepí se to a dovedete si
představit, jak by chutnal pravý
hřÍbek s otisknutým Zemanem?
Druhý, poměrně jednoduchý
způsob, je mražení. Zásadně ale
mrazíme houby lehce přešlé va?
rem ve slané vodě. Ne proto, že
by syrové zmražené byly ne-
bezpečné, ale pro dvou až třech
týdnech úplně ztrácejí houbovou
chuť (prof. Smotlacha). Zásadně
děláme porce vhodné velikosti,
abychom zbytek nemuseli dávat
znoyu zmrazit. Lze také zmrazit
polotovar smaženice (samo-
:zřejmě bez vajíček) a kdo má rád
tzv-. houbové škvarky, i ty se dají
zmrazit a pak znovu rozpécl. Co
jsou to houbové škvarky'? To na-
krájÍte houby na kousky asi veli-
kosti kostky cukru a na
rozet'i'(áté.m másle (osolit a oko-
řenit mletým kmínem) je na pe-

Zdravá zábava, pro každý věk
káči v troubě, za jemného obra?
cení pečete do křupava. Pokud
to dokážete hned nesníst, dáte
zmrazit.

Další způsob je zavařovánÍ.
Jednak na kyselo v různých ná?
Ievech, s přísadami různých ze-
lenin, ale pozor, většina zelenin,
zvláště cibule, potlačuje chuť
hub. Stačí sterilovat Šedesát mi
nut na devadesát stupňů. Máte-
Ii rádi kyselé houby v řídkém
nálevu,po povařerí ve slané
vodě je důkladně propláchněte.
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selo". Druhý mi pak stranou řekl:
,,prima, jako málo povařená
pneumatika". Později jsem to
ochutnal, výsledek neprozradím,
ale nesbírám to. Jsou ovšem
druhy hub, které je ideální zkon?
zumovat hned. Všechny druhy
bedel (vysoká, červenající, dívčí,
odřená) jsou vynikající usma?
žené, jako klasické í'ízky.
Senzační jsou také řízky z pý?
chavky obrovské, zvlášť když
najdete takovou, jako kopací
míč. Tu jsem jednou našel v blíz?
m

kosti Veltruského zámku. Nějaký
vandal, který nevěděl, co to je, ji
sice nakopl, ale mimo to, že ne-
znal houby, neuměl také kopat a
tak jí moc neublížil. Stačilo olou?
pat, nakrájet a byla mísa řízků.

Tak a ještě jeden recept na?
vrch, zatím z naložených hub, z
čerstvých až porostou.

Salát z naložených hub.
400 g naložených kyselých

hub, na kostičky 4 vařené bram?
bory, nadrobno 2 sladkokyselé
okurky a cibulku, majoríé.zu
(příp. jogurt).

Houby sceďte, vše smíchat,
osolit, opeprit a nechat zaležet v
Iedničce. K tomu malé řízečky,
nejlépe z kuřátka. Budete-li mít
zbytek, na plátky nakrájené
veky, či rozkrojenou housku,
lehce potřenou máslem, jemně
pokladle salát a dáte-li navrch
dvě kolečka pikantniho salámu,
pochutnáte si.

Příště něco o tom, co sbírat,
jak to udržet v dobrém stavu do
zpracování a také o tom, jak se
do lesa vybavit.

MUDr. Egon Borek

Máte-Ii raději takový rosůlek,
proplachujte méně. Místo kyse-
lého nálevu, Ize použít nálev
slaný.

Vynikající na všechny druhy
použití je smaženice. Nedělat
áplně do měkka a doporučuji zá?
sadně na sádle, všechny tuky,
máslo i olej, dokáží žluknout.
Sterilovat dva dny po sobě še-
desát minut na devadesát
stupňů. Skladujete-Ii na trošku
chladnějším a temném místě,
ríeztrácí chuť až do hub z další
sezÓny.

Jistě jsou ještě další způsoby,
ty ale nemám vyzkoušené. Které
houby se hodík uchování, záleží
především na tom, co máme.
Zásadně ale jsou vždy lepší
houby mladší a tuhé, zvláště ty
na kyselo a do soli. Různé druhy
udělají krásnou barevnou moza?
iku. Pamatujte, že některé
druhy, i když mladé, tmavnou až
černají (křemenáky). Jaké
druhy? Posuďte s následující pří?
hody.

Jednou jsem byl na houbách
na Šumavě s přáteli, co tam byli
jako doma. Neros;Io skor2. nic,
-bylo jenom hodně mlynářky -
krásnoporky. Jeden mi doporu-
čil ,,to sbírej, vynikající na ky-

Flexibilní životní pojištění - jistota pro Vás,
Vaši rodinu a ještě výhodné spoření

- yše ušité na míru klienta.
jej kdykoli zrušit. Respektuje
teorii Životního cyklu a umož?
ňuje podle potřeb a příjmů
pružríě (flexibilně) měnit výši
pojistné částky a manipulovat s
kapitálovou složkou. Navíc
může být v jedné smlouvě po-
jištěna i celá vaše rodina. Lze
v něm sjednat pojištění velmi
vážných onemocnění (infarktu
myokardu, rakoviny...), plné in
validity, úmrtÍ, ale zajistit si i
úrazové pojištění, připlatit na
denní odškodné v případě pra-
covní neschopnosti po úrazu
atd. Bližší podrobnosti vám vy-p.odrol

Ceskísvětlíme v České spořitelně.
Při uzavření smlouvy do-

stane každý klient dárek
sportovní cestovní taŠku.
Rizika máte pojiŠtěna, tak
vzhŮru za cestovánÍm i spor-
tem. A ještě nezapomeňte na
možnost snížení daňového zá?
kladu az o 12 000 Kč za rok,
které můžete při splněnÍ pod
mínek uplatnit.

Flexibilní životní pojištění se
prodává i v poboačcae České
spořitelny v Kralupech nad
Vltavou, kde mi:ižeme kaž-
dému zájemci sestavit podle
jeho představ a potřeb indivi
duální pojistný plán. Toto po?
jištění Ize sjednat už od částky
200 Kč měsíČně.

Flexibilní životní pojištění je
kombinace spoření a rozsáhlé
celoživotní pojistné ochrany,
umožňující výhody tradičních
životních pojištění. Jednou z
jeho významných předností je
možnost disponovat s vlože-
nými prostředky. Během trvání
pojiŠtěnÍ můžete měnit poměr
mezi rizikem a investicemi, pří?
padně upravit výši pojistné
částky, pojistného či zpúsobu
placení. Umožňujeme do?
konce na urČitý čas přeruŠit
placerí a pojištění stále trvá.

Oproti jiným životním pojiště-
ním má Flexibilní životnÍ pojiš-
tění také tu výhodu, ze nemá
pevnou dobuotrvání a můžete Věra Pavlů
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My čekalí jaro !
K tradičním podnikům našeho l.oddílu

skautů patří Velikonoční putování. Tradice
vznikla v roce 1998, kdy jsme se rozhodli,
že trávení celých prázdnin na chatě je pro
nás mírně nedůstojné. Trasa púního po?
chodu vedla z Mimoně přes Milštejn na
naší chatu Dřevomorku. Následující rok
jsme putovánÍ
Liběchova přes
?

opakoví
Českou

ali. Tentokrát z
Lípu. Loňská vý-
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prava si dala za cíl prozkoumat Bobří po-
tok a jeho vodopády. Navštívili jsme rovněž
Peklo, v té době rozkvetlé a plné jarních
květin. Počasí nám vždy přálo a nic tedy
nebránilo spaní pod širým nebem. Letos
nám příroda nachystala tvrdou zkoušku

Už ve středu jsme se rozhodli původně
třídenní výpravu zkrátit na dvoudenní. Měli
jsme k tomu dobrý důvod. Televizní ros?
ničky se předháněly v popisování vichřic,
sněhových bouří, krup a mrazů. Výprava
se blíží.

Čtvrtek 12.4. 6.00
Účastníci výpravy se scházejí na nácl

raží. Pokoušíme se o hromadnou jízdenku,
je nás bohužel málo

6.22 Vlak odjíždí směr Neratovice
Putování začíná. ,,Neratovice! Neratovice!
Na druhou kolej přijel osobní vlak z Kralup
nad Vltavou!"

Ne, že bychom amplionu rozuměli, ale
do dvou počítat umíme. Zpoza mraků vy?
kukuje sluníčko. Probíráme předpovědi
počasí a kritizujeme meteorology za ne-
přesnou předpověď. Mraky úspěšně mizí a
nahrazuje je azurové nebe. Ozve se oblí-
bený hluk z rozhlasu a na nástupiště při
jíždí náš další vlak. Vydáváme se do
Liberce. V Bakově se uvolňují první místa
Usedáme.

V Liberci je zatraceně vedro. Následuje
obvyklé prokletí předpovědi. Přestupujeme
na dalšívlak. Hrádek nad Nisou. Malinkaté
městeČko v pohraničí. Nijak krásné, nijak
ošklivé, jen trochu poněmčené. Cedule
Krušovice nás ujistí,aže jsme v Čechách.
Warme kuche hovoří pro pohraničí. Vojta
nás vede k trojmezí. Občas se zatáhne, ji-
nak je pěkně.

Trojmezí vypadá zcela podle mých před-
stav. Nisa a uzounký potůček tvoří hranice
mezi Polskem, Německou spolkovou re-
publikou a naší zemí. Na každém trojúhei
níku vlaje vlajka příslušného státu. Do
Německa se nedostaneme, tak alespoň
posvačíme v Polsku. Pozorujeme kachny,

Na skautské stezce

jak se pokoušejí emigrovat do Evropské
unie. Docela se jim daří.

Modrá značka nás vede lesem a polem
až k vesničce Petrovice. Je stále pěkně, a
tak uvažujeme, 'ze bychom přespali zde.
Drobná sněhová přeháňka nás přesvědčí
vyhledat přístřeší na skautské chatě
Selešce. Začíná se vyjasňovat.

Na Selešce jsme zdvořile pozdravili a
požádali o vodu. Llpozornili mě, ze stojím
před studánkou. Skutečně trapné. Nabízejí
nám nocleh v kůlně, chata je plná. Není
tam příliš prostoru a navíc nechceme ob?
těžovat. Dnes. ostatně pršet nebude.
LouČíme se.

19.40 Vhodné místečko ke spaní na-
cházíme na Babiččině odpočinku. Být ba?
bičkou, tak si tu moc neodpočinu, fouká tu
vítr. Batohy padají do trávy. Každý si vybírá
nejepší místo. Země je suchá a měkká
jako žíněnka. Jsme v nejlepším rozmaru,
když se přihnal největší mrak Lužických
hor a přinesl nám přeháňku. Stačí několik
málo minut a z celt se stávají malé jehla?
novité stany. Žádné pohodí, -ale před pře-
háňkou nás ochrání.

20.10 Vaříme večeři. Přeháňka houstne
a nepřehání se. Veselý praskot ohně za?
niká v poryvech větru

Okolo desáté hodiny se zapínáme ve
stanech a usínáme. Celou noc spím v po-
Ioze skrČené mumie.

Pátek 13.4. 8.45
Koukám se na hodinky. Ve stanu je tma,

takže to vzdávám a spím dál. Ostatní se
ještě neprobudili. Vstávání trvá déle než by
bylo zdrávo. Kdo by taky chtěl opustit teplý
spacák. Kolem desáté je tábor zbourán a
nakládán na záda. Vyrážíme do Krom-
pachu. Odtud je to už jen kousek do Homí
Světlé, kde stojí naše chata.

Další dny proběhly ve znamení přípravy
na velikonoční svátky. Oprášili jsme vrby
od sněhu a začali plést pomlázky. V pon?
dělí nás čeká perný den, celá vesnice se
na nás těŠÍ.

Sobota 14.4. - Neděle 15.4.

Trochu odklízíme sníh od chalupy, kou-
Iujeme se a nacvičujeme některé disciplíny
na Svojsíkův závod, který nás již brzy čeká.
Venku je stále nevlídno. Sněhové pře-
háňky, vítr, zima. Teploměr se pohybuje
pod bodem mrazu. V noci je až sedm
stupňú pod magickou nulou. Při sledování
velkofilmu Titanic se umíme vžít do pocitů
ztroskotanců v ledovém oceánu, i když se?
címe v teple chaty s ústředním vytápěním,
ale stačí pohled z okna a..

Pondělí 16.4. - Velikonoční
Hned ráno se chystáme na skautky,

které s námi obývají Dřevomorku. Oblečeni
do skautských krojů s pomlázkami v ruce
stojíme před zabarikádovanými dveřmi do
pokoje skautek. Odolávají. Nechceme se
prokopávat dveřmi a ani Isti na mazané
skautky nepomáhají. Stahujeme se do jí-
delny na snídani. Skautky mají také hlad,
tak se zde setkáváme. A po snídani již mají
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naše pomlázky hody. Dostáváme vajíčka a
stuhy na pomlázky. Vyrážíme do vsi. Hned
v první chalupě nás ,,Istivá" hospodyně dů?
kladně pokropí vodou, ale v zápětí již
pracují naše pomlázky. Takto projdeme
všechny obydlené chalupy o po závěreč-
ném vodním a sněhovém souboji s našimi
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skautkami se dělíme o ,,kořist" z hodování.
Balíme, uklízíme a po obědě odcházejí
skautky na vlak a později odjíždíme i my
skauti. Od chaty se dostáváme pouze díky
zimrím pneumatikám. Sněhové řetězy jsou
v pohotovosti.

Ať žijí svátky jara !!!

Skautské středisko Střelka
Kralupy nad Vltavou

si Vás dovoluje
pozvat

na Skautskou pout',
která se koná

26. května 2001
pod lávkou pro pěší

na pravém břehu
Vltavy

od 10.00 hodin
do 16.00 hodin
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Příjdle se podÍvat, zasoutěžít sí a poba-
vit se na SKAUTSKOu POI

Vyzkoušíte si nejen střelbu z luku či vzduchové
pušky, ale budeíe se moci projet na kanoi či na raftu,
zrovna tak si pod dohledem Dobrovolriého hasič-
ského sboru z Minic zkusíte ríěco z jejich činnosti, o
spousíě jných disciplín nemluvě. V -průběhu pouti
vám miničtí hasiči předvedou ,,úíok" a svou tech'niku.
Dále si budeíe moci prohlédnout tábor a nahlédnout
do činnosti našich oddílů. V žádném případě neza-
pomeneme na koutek pro nejmenší děíi.
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Hokejbal Hokejbal
Sedmý ročník, Praha
Palmovka 14.-17.4.
Hokejbalisté Kralup zářili na
Evropském poháru
Démon Loskot nechal v ka-
nadském bodování za se-
bou česko-slovenskou
špičku

Českomoravský svaz hokej
balu ČMSHb přišel v roce
1995 s nápadem uspořádat
turnaj otevrený výběrŮm měst
z celé Evropy. Dnes o
Evropském poháru mluvíme
jako o tradičnÍm turnaji, o le-
tošních Velikonocích měl na
programu již sedmé dějství. V
poháru nenastupují jednotlivé
kluby z nejri:iznějších soutěží,
nýbrž výbě.ry jednotlivých
měst. Letošního ročníku se zú-
častnilo celkem 13 družstev,
nechyběla kompletní sloven
ská seniorská extraligová
Špička s valnou účastní úřadu
jících mistrů světa, národních
reprezentantů Slovenska. Do
elitní společnosti se rozhodl i
trošičku drze nakouknout vý
běr AHL Kralupy nad Vltavou.
Výběr poskládal obětavý funk
cionář Veltrus Josef Pígl s nej-
zářivější hvězdou kralupského
hokejbalu juniorským i senior-
ským mistrem Evropy Ivo
Loskotem, který dal přednost
účasti na EP v dresu Kralup
před nabídkami Prahy a
Kladna. Do dějiště tumaje pro-
vázela kralupský výběr nepří-
jemná nejistota. Kralupáci
doma přeci hrají jen odlišnou
formu hokejbalu od té oficiální
Českomoravské hokejbalovéej
Iinie řízené svazem ČMSHb
Systém hry 3 hráči do pole +
brankář na hřišti 32xl6 m je
hodně odlišný od 4 do pole +
brankář na hřišti 60x30 m
Navíc se zde hraje na postave-
ní mimo hru. Každá zkušenost
je pochopitelně k nezaplacení,
přesto určitá obava z ostudy u
ŠkarohlÍdů nechyběla. Pochy?
by o herních dovednostech
kralupáků vzaly za své v so-
botní premiéře s extraligovou
Slovenskou Nitrou 4:4. Pak
přišly sice dvě porážky s vf
běry Teplic 2:5 a Martinem
5:7, ale to už chlapci se zna?
kem AHL Kralupy nad Vltavou
na hrudi věděli, že na to mají.
Důležité vítězství přišlo s
Topolčany 6:4. V předkole
plays off změřily Kralupy síly
ve středočeském derby s

Kladnem a šokovaly samy se-
be vítězstvím 6:4. Nervy drá-
sají duel přišel ve čtvrtfinále v
odvetě s Topolčany. Za stavu
2:2 dostali Kralupáci velmi ne?
šťastný gól z poloviny hřiště.
Veliký tlak kluků z města nad
Vltavou byl korunován pouze
neuznanou brankou pro údaj
né postavení hráče v branko-
višti. Nakonec zkušenější a
takticky vyzrálejší Topolčany
zvítězily 4:2. V bojích o ko-
neČné umístění porazily dále
Kralupy Nitru 5:1 a hráči již zcela
vyčerpaní podlehli Košicím 1 :3
Ze zájezdu na zkušenou bylo
nakonec vynikající 6 místo v
konkurenci třinácti měst, kde
má hokejbal již velmi hluboko
zapuštěné kořeny. Hvězda
kralupského týmu Ivo Loskot
se stal i nejepŠím hráčem tur?
naje, nejenže si vystřílel stře-
Iecký primát se 12 góly, ale
spolu s 9 asistencemi vyhrál
jednoznačně i kanadské bo-
dování, což je v konkurenci,
jaká se o Velikonoční svátky
na pražské Palmovce sešla
více než prestiŽní.

Pořadí 7. ročníku Evrop
ského poháru měst: 1 . Praha,
2. Martin, 3. Bratislava, 4. To-
polčany, 5. Košice, 6. Kralupy
nad Vltavou, 7. Zvolen, 8.
Nitra, 9. Zilina, 10. Ostrava,
11. Kladno, 12. Rakovník, 13.
Teplice. Sestava Kralup nad
Vltavou: Baráth, Berit - Loskot,
Palice, Ibl, Pittel, Střeska,
Kroužií, Soudský, Bejr D., Ča?
dek, Kinda, Jelínek, Topor,
Maršínský, Suchý - vedoucí
týmu: Pígl Josef

Špička z Evropského po-
háru mu koukala na záda

Hokejbalista Ivo Loskot je
bezesporu jedním z nejtalen
tovanějších sportovců kralup
ska. V roce 1996 začínal v
kralupské nejvyšší hokejba
Iové soutěži I. Kralupol AHL
Za všechny jeho dosažené ús
pěchy jmenujme dva největší.
Titul ME v juniorské kategorii
1999 ze Zvolena a titul ME v

kategorii seniorů 2000 z Mos
tu. Ivo hraje nejvyšší senior?
skou republikovou soutěž
Extraligu za Hbc ECKG Klad?
no, se kterým skončil po zá?
kladní části šestnáctičlenné
soutěŽe na pátém mÍstě. PatřÍ
k pilířŮm muŽstva a i přesto, Že
nastupuje na postu obránce

patří v kanad- z
ském bodová-

ní k nejlepším
hráčům týmu
Ivo Loskot je
kralupský pat?
riot a to nejen
tÍm, Že neV)/-
nechá v ma-
teřské soutěŽi
jediný zápas
(CSKA Lobe- í

ček), ale velmi
pomáhá AHL
jako rádce a
kouč týmu ju
niorů, který hra-
je nejvyšší
republikovou
so'utěŽ. Že mu
pod dresem
bije srdíčko
Kralupáka po?
tvrdil, když se 4

/-

nebáÍ pos'tavÍÍ Hokejbalový fantom na šest: LOSKOT
do čela neji-
stého výběru Kralup a přímo
tím odmítl nabídky reprezento-
vat na Evropském poháru
Prahu či Kladno

Proč tedy v dresu Kralup a
ne hvězdné Prahy či Kladna ?

V dresu výběru Prahy jsem
Ioni vybojoval bronzovou me-
daili. / vzhledem k tomu, že
hraji extraligu za Kladno, které
také na pohár vyslalo svůj tým,
stál jsem na křižovatce roz?
hodnutí koho upřednostnit.

Třetí možnost přišla vzá-
pětí - výběr domácí AHL
Kralupy?

Jakmile jsem se dozvěděl,
že Kralupy přihlásily výběr
AHL - hlavně zásluhou Josefa

Pígla neváhal jsem ani se-
kundu. Pomáhal jsem s orga
nizací i formováním týmu před
pohárem.

S jakým očekáváním
odjÍMělo?

Jen několik hráčů mělo zku-
Šenosti s velkým hřištěm (4+ 1 )
a dokonce jen tři z výběru měli
zkušenosti se speciálním pla-
stovým míčkem, se kterým se
hráli dosud jen mezinárodní
turnaje. Od letošního roku na
hradil v nejvyšších republiko-
vých soutěžích tenisák. Do
Prahy odjeli z kvalitní soutěže
velmi dobří hráči, ale bohužel
bez zkušeností s hokejbalem
4+1. Přesto jsem týmu věfil.

Průběh turnaie ?
Již rozlosování k nám bylo

nemilosrdné. Vprvním utkánís
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extraligovou Nitrou jsme remi?
zovali 4:4. Tento výsledek ne-
smírně zvednul sebevědomí
celého dmžstva. Druhé utkání
s Teplicemi (2:5) nevyšlo přfliš
nám ani rozhodčím. Nedělní
den byl fyzicky velmi náročný,
neboí jsme sehráli čtyři utkání.
Nedělní zápasy jsme zahájili s
budoucím finalistou Martinem,
nad kterým jsme v průběhu ut?
kání vedli již 4:1, ale bohužel
chyběla kýžená zkušenost (na
konec 5:7). V posledním utkání
skupiny jsme porazili budou-
cího semifinalistu Topolčany
6:4.

A přišlo play off?
V předkole nás čekal pro mě

ještě vÍce prestižní zápas než
pro ostatní kluky s Kladnem.
NeMastný úvod nás na kolena
nesrazil a z O:3 jsme otočili na
5:3. Po fantastickém výkonu
všech hráčů jsme Kladno na
konec porazili 6:4.

Ve čtvrtfinále nás čekala od?

veta s Topolčany. Za stavu 2:2
přišel velmi hloupý gól od po-
loviny hřiště. Velká útočná
snaha byla korunována bran
kou, kterou mi rozhodčí neu-
znali pro údajríé. postavení
spoluhráče v brankovišti. Po
neproměnění několika vylože-
ných šancí přišel trest v po-
době čtvrté branky dvacet
vteřin před koncem. V utká-
ních o další umístění jsme po-
mlázkou vyprovodili Nitru 5:1,
o 5. mÍsto jsme zcela vyčer-
paní podlehli Košicím 1:3.
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V individiálním hodnocení
si vyhrál zcela jednoznačně
kanadské bodování?

Seniorští mistři světa ze
Slovenska i borci z Čech ti
koukali na záda!

Tento úspěch jsem neoče-
kával ani ve snu. V osmi utká
ních jsem vstřelil dvanáct
branek a na dalších devět na-
hrál. V této konkurenci a ještě
navíc v dresu Kralup řadím
tento triumf téměř na úroyeň
evropských titulů.

Myslíš, že se zvětšila tvoje
šance na seniorský dres do
Kanady?

Tento úspěch by se měl po-
zitivním způsobem promítnout
do play off extraligy, které
bude pro konečnou nominaci
zřejmě klíčové. Tlačenice do
repre je veliká, vždyí se letíza
oceán. Trenéři také vždy no
minují i nějaké hvězdy z led?
ního hokeje, moc míst tedy
nezbývá, uvidíme

Mají tedy Kralupy hokej-
balovou extraligu?

Když tato sestava i bez dal?
ších kralupských opor porá
žela vynikajÍcÍ týmy z

hokejbalové špičky Slovenska
a Čech, myslím, že v nejbližší
době a při souČasném rozk?
větu hokejbalu na kralupsku
by jsme si určitě zasloužíme
extraligovou příslušnost.

Znamená to, že by si
opustil Kladno?

V Kralupech je hokejbal ob-

rovsky populární, na play off
Petroniova poháru přijde i tři
sta diváků, i proto bych velmi
rád oblékal jednou extraligový
dres Kralup. Není to tak dávno,
když před startem AHL v září
1996, jsme se spoluhráči z
CSKA Lobeček dřeli hokejky o
asfalt silnice u babičky před
domem. Po úspěšném vystou-
pení Kralup na Evropském po-
háru měst se urČitě o
extraligové šanci nebude jen
hovořit, neboř se zde vždy vi-
ditelně a rychle jednalo
umělé osvětlení hřiště, extra
liga juniorů a pořadatelstvíhis-
toricky I.MS juniorů jsou toho
důkazem.

Play-off PP
Na obzoru je vítězství v zá

kladní část /. Kralupol AHL bez
ztráty bodu, což se zatím ni-
komu nepodafilo. Jsem rád, že
se v semifinále vyhneme sil-
ným soupeřŮm MinicÍm
Quijotes a Hockey Machines.
V semifinále nás čeká hou?
ževnatý soupeř z Nelaho-
zevse, který přijede povzbudit
jistě mnoho fanoušků.

Titul jedině ?
Nic frného než vítězství nikdo

z našeho týmu nebere. Již
máme zamluvený KOKTEJL
bar na zlatou Petroniovu hos
tinu.

MQ v. HM

V této sérii dávám více šancí
Minickým Rytířům. Vzhledem k
tomu, že je zde mnoho osob-

ností, nevidím postup Machi-
nes do finále reálně. Sborná
by více chh:la do finále
Machine?s, ale asi jen s Qui?
jotes můžou diváci vidět nej?
lepší finále historie Petroniova
poháru.

Neláč ?

Tým Nelahozevsi je mi velmi
sympatický a v budoucnu bych
si chtěl za něj určitě zahrát.
Ale pro nadcházejÍcÍ sezónu
zůstanu nejspíš v CSKA.

Jindfich Kohm

S titulem mistra

Telman Nersisyan z Kralup
nad Vltavou pochází z Arménie
a šachy umí hrát od Čtyř let.
Ujal se ho inženýr František
Seiner, dlouholetý trenér ša?
chové hry. V týmu jeho svě-
řenců talent Telmana rostl
Nedávno se zúčastnil turnaje
šachových nadějí ve Frýdku
Místku. Mezi padesátkou nej-
Iepších čs. šachistů se prosa?
dil a získal titul mistra republiky
v kategorii osmiletých. Byl je-
diným reprezentantem Kralup

nad Vltavou, získal osm z de-
víti možných bodů. Daleko za
sebou nechal v dlouhém se-
znamu spoluhráČŮ zahraniČní
soupeře. Mimo pěkné medaile
na letošním ročníku meziná-
rodního měření sil získal věcný
dar - velkou sadu modeli:i au?
tomobilů světových značek.
Chodí do druhé třídy a jako ša?
chy mu jde i škola

Text a foto: (ain)
Telman Nersisyan s mistrov-
skou medailí
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První ročník turnaje ,,o putovní pohár starosty Kralup nad Vltavou"
Vednech6.-8.dubna200l stejný počet bodů, rozhodo- kdy inkasovalo dvě rychlé

se na kralupském zimním sta- valo pouze vítězství. V tomto branky, již nedokázalo odpo-
dionu konal turnaj žáků 9. tříd utkání kralupské mužstvo ne- vědět-a aprohrálo. Put?ovní po-
pod záštitou starosty Mgr. P. stačilo na své soupeře a po hár tak apři své první ce'stě
Rynta. Tohoto turnaje se zú- nevydařeném začátku utkání, opustil Kralupy a 'na celÝ-rok
častnilo sedm družstev. HC

Slovan Louny, SK Spolana ,Illl%%ýlll/'l}l}: :'?
Neratovice, SK Kadaň, HC §
Roudnice, HC Hvězda Praha,
PZ Kladno a domácí HK
Kralupy nad Vltavou

Mužstva se utkala systé?
mem každý s každým a tak se
během třídenního turnaje ode-
hrálo 21 utkání. Domácím ho-
kejistům začátek turnaje vyšel
podle jejich představ a muž?
stvi:im, se kterými se postupně
utkal, nepovolil zisk ani jed?
noho bodu. A proto se v neděli
8. dubna mohlo odehrát utkánÍ
o první místo s celkem
Kadaně. Obě mužstva měla
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se zdrží v Kadani. Domácí se
budou muset snažit při dalším
turnaji tento pohár vyhrát pro
Kralupy.

Podle úspěchu, jaký turnaj
sklidil si myslím, že se kralup
ské 9. třídě podařilo založit
dlouholetou tradici v bojích o
tento pohár.

Na závěr nezbývá než bu?
doucí 9. třídě popřát více štěstí
v tomto turnaji.

Tomáš Strunecký
pořadatel turnaje
a vedoucí 9. třídy

HK Kralupy - Spolana Neratovice 10:1
HK Kralupy - HC Roudníce 9:1
HK Kralupy - PZ Kladno 5:1
HK Kralupy - HC Hvězda Praha 6:2
HK Kralupy - Slovan Louny 5:1
HK Kralupy - SK Kodaň 2:6

Foto: Petrovičová
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Čtyřboj silové zdatnosti
Stídenti středních škol z

Kolíia, Mladé Boleslavi,
Kralíp nad Vltavou, Kladna a
Dutna u Příbrami ročníku na?
rozmí 1981 až 1985 se v
Kralypech zúčastnili regionál
ního silového víceboje sestá?
vajíďho z disciplín: trojskok z
míst:í, zvedání činky v lehu,
shyty, posilování ve stylu sed
- leh. Do dílčích družstev byli
vybráni ti nejlepší ze školr'ích
soutšží, kteří se následně pro-
bojovali až do regionálního
kola konaného ve středu 28.
března. Vítězem se stalo v tě-
Iocvčně kralupského Dvořá-
kove gymnázia družstvo z
Mlacé Boleslavi, které zastu-
povalo tamní střední průmy?
slovou školu zaměřenou na
dopravu a strojírenství pod
vedením Mgr. Ladislava
Schejbala.

Při slavnostním zakončení

soutěže blahopřál kralupský
učitel tělocviku PhDr. Ivan
Veselý nejepším jednotliv-
ci:im - na čele stanul zástupce
Dvořákova gymnázia a ob-
chodní akademie - Michal
Hora, žák 3. ročníku obch
akademie. Ten dosáhl v ne-
dávném okresním měření sil
stejného bodového zisku jako
ve školním kole - 165 b.
Tentokrát v regionálrí soutěŽi
docílil vysokého výkonu, když
činku při disciplíně tlak v lehu
na lavici zdvihl devětadvacet-
krát - závaží na ní činilo 70 %
jeho tělesné hmotnosti - 47,5
kilograrn,u.

Druhý v pořadí byl podle
bodového hodnocení Radek
Werner, žák průmyslovky z
Mladé Boleslavi. Výbornou
kondici získal jako aktivní hráč
hokeje, třikrát v týdnu pobýval
hodinu v posilovně. Osobně si

s
i
«

w

l
k

'l

í
í

r"í

r

cenil 22 shybi:i na hrazdě, COž
byl jeho osobní rekord.

Kralupáci neobhájili loňské
regionální prvenství, protože
nemoc oslabila tým a nejepší
borec gymnázia do měření sil

I»

nenastoupil. Celkové pořadí
Mladá Boleslav, Příbram,
Kralupy nad Vltavou, Kolín a
Kladno.

Text a foto: (ain)
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POSKYTUJEME VÝHODN]a PODMÍN'KY PRO NÁKUP
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SPOTŘEEITELSKÝM ŮVEREM (
e,í:» SPLÁTKOVÝMPRODEJEM ??i??6,Á

LEASíNGEM

Čechova 560, Kr';'u" p'y"n"a':W"V'ltaa"v'ou.
fi ? 0205/ 727 777
KRALUPY CZ, s.r.o. info@ikc.cz

V PRO(,RAMECH

(3Z)

Příjem zakázek 24hodin denně. Tel./faxi 0205 / OIX64041
8amolepky. Bezpečnostní tabulky. Vizitky. SvMelná reklama.
- výmba řezané reklamy z kííalitní folíe určené pro polep vývěsních štítů, výloh, ?

stroj.zařízení, automobilů,motocyklů, atd. . i

nápísy a malby na fasády - ruční línkování auto a moto veteránů
výmba plastíckých reklam z hrzených PV€: desek o tloušt'ce 5 - 30mm

(písmena, loga, postavy, atd.)
nápísy a malby na autoplachty a transparenty z PVC, pmváděné barvou

- nápísy na látkové transparenty, tríčka, montérky, atd....
- laminace dokumentŮ, vízítek, atd....

e-mail: f. %LHi.rtarú:i ?a««iúr.Ái& a ú,ít&t ?íaaý.
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H&T
COMPUTERS

7

Prodej na splátky
Doprava zboží k zákazníkovi zdarma

Montáž a sestavení zdarma
Připojení na internet zdarma
Realizace sffových projektů

Opravy a servis za super ceny

Jakub Hofman
nám. J. Seiferta 698
prvnÍ patro
Kralupy nad Vltavou

Telefon: 0602/803 044
0608/815 935

htcomputers@tesmail.cz
www.c-box.cz/htcomputers

f

Soukromá inzerce
PRODEJ

0 Prodám stavební parcelu ve
Veltrusích, výmera 979 ma,
cena 550,- Kč/m'-. Telefon
0602/317 823, 0205/781 440

0 Prodám zahradu s celopod?
sklepenou chatou. Na pozemku
studna, dřeviny. Místo: Nelaho-
zeves, rozloha 1500 m! Možno
jako stavební parcela. Cena
350 000,- Kč. Tel. 0607/755
040, 0723/1 78 774. Zlosyň 37,
277 44 Vojkovice

I?l Prodám zahradu v Kralupech
nad Vlt. Na pozemku chatka,
udírna, skleník, dřeviny. Cena
dohodou. Volat ráno - veČer.
Tel. 0205/727 788

0 Prodám rodinný domek v
Kralupech Lobečku, jednopat?
rový + podkroví, balkon, ústř. to-
pení, voda, kanalizace, studna,
zahrada, předzahrádka, dvorek
tel. 02/81971013 večer po
19.00 hodině

1984. Klidné místo na kraji
města. Cena 4 mil. Kč. Tel. ma-
jitele 02/6872629

ci Sporák ,,Mora Combi" nepou-
žitý. Cena 5 500,-Kč
Zavařovací lahve ,,Omnia"
0,751 za 3,- Kč
0,501 Za 2.- Kč
telefon: 0205/7jll 023

0 Prodám okna 150xl50 cm (3
ks) cena 2 000,-Kč/ks (i jednot?
iivě)
Plynový ohřívač vody (bezko?
mínový) Nepoužívaný - cena
3 000,- Kč.
Tel. 0602/681 809,
0205/ 727 M7 do 19.00 hodin

ů Prodám SW Ekonomický sys?
tém ,,Pohoda-komplet': jedn. a
podvojné účetnictví, sklady,
mzdy, nový nerozbalený origi
nál. Servis pro účetrÍ rok 200'l
zdarma.

Prodejní cena 1 4 000,- Kč- pro-
dám za 8 000,- Kč.
Tel. 0606/935 357

0 Prodám

Hok. kalhoty Louisville č. 44
cena 350,- Kč
Chrániče loktů JHS Hurican vel.
S 150,-Kč
Chrániče holer'í JHS vel. XL
250,- Kč
Chrániče ramen JHS Hurican
vel. S 350,- Kč
Hok. kalhoty VHV Opus-do-
spělé vel. XL 200,- Kč
Hok. tašku X-Treme barva
čemo-červená 300,- Kč
Brusle Bauer Supreme Custom
vel. 8 250,- Kč
Telefon 0723/ 245 134

Ů V Odoleně Vodě prodám ati
pický krajrí atriový 'ŘD 4+1 , za?
stavěná plocha 177 ma, zahrada
300 m". Elektrické ústřední to-
pení, garáž, krb, telefon,
220/380 V, kolaudace v roce

PRONAJEM

ů Pronajmu 2 + KK nezařízený
Nejraději dlouhodobě
tel. 0603/ 429 162

Ů Hledám podnájem v Kralupech
nad Vlt. od Června 2001
2+1 za 5 000,- KČ měsÍČně,
3+1 za 7 500,- Kč měsíčně
tel. 0205/726 513

po - pá: po 16.00 hodině

RŮZNÉ

I?l 381etý VŠ uvítá vyuŽití svých
pracovních schopností: 15 let
praxe v obchodu a marketingu,
AJ+NJ, běžná práce na PC
(Word, Excel, 'Intemet), ŘP
skup. B. Kralupy nejsou pod?
mínkou. Tel. 0205/25 533
Jobbing@seznam.cz

l KUPóN PRO stzpíaruou SOUKROMOU nt»«owinčm INZERCI l
TEXT:

l
l

l
l

M Zdravotní pojišťovna
METAI-ALIANCE

Ředitel ZP METAL-ALIANCE
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

revizního lékaře
pro pracoviště v Kladně.

%dnínky: vysokoškolské vzdělám lékařského směru, ll atestace nebo ná?
stavbová specializace, minimálně 10 let odborná praxe ve zdravotmctví, ovlá?
dání výpočetní techniky na uživatelské úrovni vítáno, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky včetně stručného životopisu a kopií kvalifikačních dokladú
na uvedenou adresu

.Zdravotm pojištovna METAL-ALIANCEDívize Čechy, Čermákova' 1951 , 272 00 Kladno, Tel.03í 2/620 090-2

TELEFON NEBO ADRESA:

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v íextu inzeráíu,
nebudou zveřejněny. Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon).
Jménoapříjmení: Telefon.
Adresa: Podpis:

TENTO KU!'ÓN MÁ PLATNOST DVA MĚSÍ(,EKupóny zasílejte na adíesu reÓakce Zo'ravoáaie.

l

KuneŠová Kateřina,
Olivova 192, 251 0l Říčany

- záclony, závěsy + šiÍí
- proutěné zboží, suché vazby
- záclonové tyče, garr'íýže, ro-

lety
- opravy textilu, potahové

Iátky
- bytové doplňky

Stačí zavolat a my i se vzorníky
přijedeme až k Vám domů, nebo
nas přiiďte navstivit do prizemi
OD Máj. Máme více jak 150
druhů záclon

0603/842 07í 0205/782 342

Při předloženítohoto inzerátu v
prodejně bude ušití u nás zakou-
pených záclon zdarma.

www.kralupy.ax
inforrnaění server

a mašerm m»ěstě

X a#eh»&m informace
o děíní ve múkTh

X r*jda kralupkých
Irem

X písamy kěna, Ka«
X a čldinků ZGXIVO-

daj=e s M
výhl*dévání
Itamv* a »t4sk l
orpntzecm mbře
m'MrbÍ kar« na sen

www.kraěm.py.z .
FTP zNJup a h-nwíkvá schrbhka
*kra4u@y.cx siamwz%mosN.
Možnost agi, sh$ml php se$$ů.
detabáza.

E-rrb»t e4bskipy.sz

MONTAKO
nabízí k pronájmu

zpevněnou uzavřenou panelovou plochu cca 4 000 m"
ve svém areálu v Kralupech nad Vltavou - Lobečku

informace: Ing. Petr Závodský
telefon: 0602/354 772

MZdravotní' pojišťovna
METAL-AIIANCE

Podpůrně rehabilitační program
Zdravotní pojíšťovny METAL-ALIANCE

- volný vstup do bazénů: Kralupy nad Vlt.,Neratovice, Slaný
Dá'a př'spÍváma na: Bližší informace:
- CVíC'a8nl, masaz-ei saunu 350,- KCo KaSS Vltava Kralupy nad Vlt.
- oZdraVné poby'y děff se Školou Každý čtvrtek 14.00 - 16.00 hodin
- očkování protí klíšť. Encefalitidě Internet: www.zpma.cz
- f'xn' roVnátka E-mail: imo zpma.cz
- antikoncepce 400,- Kč ročně Zdravotní pojíšt'ovna
- vitamíny pro dárce krve METALAL,ANCE
-odměnypronosíteleJanskéhoplakety DivizeČechy,Čermákoval951.
- pobyty u moře pro děti alergiky 272 oo Kladno,
- vyahodné po1"islěma na cesty Tel.031 2/620 ogo.:=
a další

lí#íy - 7šehúrítí oúíwy
Z veme Vág do úové 7rodsýty v prizúmí OD Mr:ý' Boo - Voo hoíProde)»í dohú po
ď - @ 9.00 - UOO B.OO - VOO ltod

go 6.50 - flOO
Co mhzímt: - mMtí lát0 (kúž4 e@ tíoví vzory)

- od;:vy 4m) pro číhoW
- porskmkoa ú geřílhovoa g/itzbg
Tíšiím m xú Vúši' úrav8íva.

Ts/s;fox OóOM IV 65/'

MONTAKO
hledá zaměstnance do své prodejny
stavebrích materiálú v Kralupech nad Vltavou - Lobečku

POŽADAVKY - yzdělání stavebního směru
- praxe v oboru
- práce s PC
- řidičský průkaz a znalost cizích jazyků vítána

informace: Ing. Petr Závodský, telefon: 0602/354 772


