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města Kralupy nad Vltavou

Starosti starosty
K prácí samosprávy v 1. pololetí r. 2001

Leden
2001

Cena 5, - ?
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LENKA SIABÁ
autorský :šperk,
zlatnické próce na zakázku,
oprovy, úpravy, výkup zlata «

Kralupy n. Vlí. Ill - Mikovice, V sadech 503, tel.: 020572 IOÁÁ
příiem a výdei zakázek - úterý a čtvrtek - 15,30 - l 8,00 hod

přijme ihned na VPP
OBCHODNÍ

RIPR?Z?NŤANŤY/-KY
pro region Kralupy n. Vlt. a okolí

Požadujeme:
> přijemný vzhled
> reprezentativm vyštupOvání
> schopnost vyjadřování
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Informace osobně na adrese studia.již nechcete dále ztrácet čas?
Nechte tedy starosti se svým účetnictvím

na účetní firmě!

Zavedená účetní fírma Vám, v rámci rozšířerí
své kapacity, nabízí:

vedení jednoduchého účetnictví
vedení podvojného účetnictví
vedení mzdové agendy
zpracovánl DPH
zpracování daňových přiznání
(sílničnl DPFO, DPPO, DPZč)
revize účetnictví, účetní dohled
rekonstrukce účetnictví
účetní poradenství

wa.flSPEKTínví s.r.o.
účETNí A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Poskytujeme svým klientům následujícf služby:
-vedení jednoduchého, podvojného a mzdového účetnictví
-zpracování všech typů daňových přiznání
-zpracování přehledů pro sociálm a zdravotní pojištění
-rekonstrukce a revize účetnictví
-likvidace a konkursy obchodních společností
Máte-li zájem o naše služby, rmlžete nás kontaktovat v naší

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

Těšfme se na naši spolupráci. )
mgr. Martin ŠTĚPÁN ----

DAŇOVÝ PORÁDCE
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Všem, kdo s účetnictvím roku 2000 ještě nezačali, na6ízíme kom-
pletní zpracován( (včetně dařiového přiznán(, přehledů pro OSSZ a
pojišťovnu)
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V prosincovém čísle kralup-
ského Zpravodaje jsem se
zamýšlel nad "poločasem čin
nosti souč:aspé samosprávy"
města hlavně-z hlediska uply-
nulých dvou let.

Z návrhu plánu činnosti sa-
mosprávy na 1 . pol. roku 2001,
který jsem předložil Zastu-
pitelstvu města Kralupy n. Vlt.
na veřejném zasedání dne 13.
prosince 2000, vyplývá násle-
dující:

Rada města se bude scházet
na svá pravidelná jednání vždy
po 14 dnech (10. a 24. ledna,
7. a 21 . února, 7. a 21. března,
4. a 18. dubna, 2., 16. a 30.
května, 13. a 27. června t.r.

Materiály k jednání RM musí
být předloženy s dostatečným
předstihem. U některých pro-
blémů požaduje RM stano-
viska různých komisí a
odborníků, pronájem nemovi?
tostí musí m(t 30 denrí Ihůtu zve-
řejnění apod. Z těchto důvodů
nelze u některých problémů vy?
žadovat okamžité řešení.

Zastupitelstvo města se,
podle zákona o obcích, musí
sejít minimálně 4x ročně. Pro 1.
pololetí r. 2001 jsem vyhlásil
tyto termíny řádných zasedání
ZM: středa 14. února, 28.
března, 9. května a 20. června
(vždy od 15.00 hod. ve velké
zasedací síni MěÚ v Kralupech
n. Vlt.). Před každým zasedá-
ním (s týdenním předstihem)
probíhají pracovní porady ZM k
předkládaným materiálům. Nej?
důle?itějším bodem programu
breznového zasedání bude
schválení rozpočtu města na
rok 200í a vyúČtov4ní hospo-
daření za rok 2000. Návrh roz-
poČtu je nyní ve stadiu prípravy

a musí být (společně s vyúčto-
váním hospodaření) na 15 dní
před projednáváním zveřejněn
k připomÍnkovánÍ.

Co již víme delší dobu, je
skutečnost, ze v souvislosti se
změnou daňových zákonů v r.
20C)1 očekáváme u nás snížení
daňových příjmů o cca 30 mil.
Kč. Proto ZM schválilo na
svém prosincovém zasedání
na období leden - březen 2001
rozpoČtové provizorium s tÍm,
že měsÍČnÍ Čerpání rozpoČtu
bude nejvýše 13 872 000 Kč, tj
jedna dvanáctina z předpoklá?
daného rozpočtu roku 2001 ve
výši 166 468 000 Kč. V prvr'í
polovině ledna 2001 budu svo-
lávat mimořádné zasedání ZM.
Jediným bodem programu bu-
de problematika družstevních
bytů v rámci výstavby 54 b.j. v
uí. Na Hrádku (za- ZŠ Ko-
menského), protoŽe teprve
8.12.2000 město obdrželo
státní dotaci na infrastrukturu.

Mimo veřejná zasedání usku?
teční ZM v 1. pol. 2001 alespoň
jedno výjezdní zasedání -
exkurzi a popř. i besedu s ob-
čany k aktuální problematice
Termín bude včas zveřejněn.

V roce 2001 přeji svým kole-
gům v ZM i všem občani:im
města více spolupráce a vzá-
jemného pochopení v řeŠení
"řešitelných" problémů našeho
města. Začátek nového tisíci-
Ietí by měl být pro nás všechny
i začátkem nových a lepších
vztahů mezi lidmi

Mgr. Pavel Rynt
starosta

';)šechvgo nejlepší
:rÁraví, štěstí a spokojenosti svým čtenářům
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Plesy, a to i dětské maškarní, jsou v plném proudu.
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O čem se radí radní
Z jednám rady rněsta
dne 6. 12. 2000

RM schválila, aby od 1.1.
2001 byly zakázky od 30 000
Kč včetně DPH do výše
150 000 Kč včetně DPH za-
dávány zjednodušeným za?
dáním dle § 49 a), zákona
č.199/94 sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, v platném
znění. Výběr bude provádět
rada města. RM předem sta?
noví okruh firem, které budou
OtX.Slány.
RM vzala na vědomí ozná-
mení o dokončení stavby ul.
Masarykova.
RM souhlasila s uzavřením
smlouvy o výpůjčce pro SZZ
Mladá Boleslav na užívání
nebyt. prostor za účelem od-
běru kive od dobrovolných
dárcú v Penzionu pro dŮ
chodce Kralupy nad Vltavou,
(ordinace s příslušenstvím a
jídelna), na dobu neurčitou
každou středu v měsíci, dle
odběrového kalendáře, od
6.30 hod. do 9.30 hod.

- RM schválila nákup vozidla
Tatra 148 za cenu 88 084 Kč
a prodej motorového vozidla
Škoda 706 CAS 25 za cenu
61 976 Kč pro potřeby SHD.

- RM souhlasila s poskytnutím
finančního příspěvku na čin-
nost Českého asvazu chova?
teli:i, základnÍ organizace
Kralupy nad Vltavou na
úhradu dokončovacích prací
při rekonstrukci budovy "Dře-

váku" ve výši6 000 Kč.
RM souhlasila s neomezo-
vání úČelu nájmu v OD Máj.
Nájemci sm( užívat nebyto-
vého prostoru v souladu s je-
jich stavebně technickým
určen(m pro obchodní čin?
nost a drobné služby, pro
které jsou oprávněni dle
živnostenského listu, s výjim-
kou prodeje zbraní, pyro-
techniky, jedů, ž(ravin,
erotického a pornografic-
kého zboží a potravin.

- RM souhlasila s poskytnutí fi?
nančnn"io příspěvku ve výši
30 000 Kč na oslavy 100 let
založení Základní školy Kra-
lupy nad Vltavou, Komen-
ského nám. 198.
RM souhlasila s poskytnutím
finančního příspěvku na
dostavbu oplocení objektu
Dětského domova v Kralu-
pech nad Vltavou, U Sociál-
ního domu 438, ve výši
15 000 Kč.

- RM souhlasila s poskytnutím
finančního příspěvku ve výši
5 000 Kč na činnost Mysli-
veckého sdruženÍ Kralupy -
Zeměchy na rok 2000.
RM souhlasila s poskytnutím
mimořádného příspěvku na
podporu mládeŽnických druž-;tev na r. 2000 pro FK Če-
chie Kralupy ve výši 25 000
KČ.

Ing. Jaroslav Kaňka
tajemník MěÚ
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Zveme Vás do nově otevřené prodelny ' .
čAJ&KAVA , ,

v sAh'm nmu čD KRALUPY N. vg
Nabíz{me přes 150 druhů sypaných čajů a kávy z ceMho světa

sušené plody, cg5oyé přislušenství, keramiku, ovocné čaje,
černé a ze}ené č:aje, bylinné směsi, plantážní kávu,

cukrovinky, likéry, dárky.

Sladké překvapení pro děti.

Pondell - Pátek Nádražní hala čDa Tel: 0205/722 3448.00 - 17 .00 hoá. Kralupy n.Vlt.

N» P -5» ú ry Ň ss
Elektroslužby - práee speciálními meahanizmy
Výstavba, údržba a opravy veFeJného osvetleníoeehae"ochpoo .teElektromontáŽní práce -
- alekkíoinsblace íozvodu venkovnlch i vniířních
Zemní a výkopove práce  -.. --

' - nakladačem uNC 060

PronáJem velkoobyjemosíých kontejnerů
 - pío odvoz síavební suíi. zeminy a pneho odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdvížnou plosínou do 27m

 - bezpecné a ryChle cFJben{ a náíěry okapů. opravy sklach. komírn), lasád a pod.i - kácen{ a píohzávánl slrornů. zvlás{ě nebezpečnýc+í a vzíosllých i íía nepllslupných m{s{ech.Teleíon,fax, ' Telefon:l záznamník: wt»amvawv»mvs macl 0603-457620«)205-220ss %#mfflu%m%MěMk fflaWffi* 0603-508389
Uzávěrka únorového Zpravodaje je 17. Iedna.

Zpraímídaj - mdník m» Wímupy p+ad %fbsew. lúvú ímú,  v Kraíupaetí rea  ó: msu. í' 2 000 kud. %.*l0 d š. A ux (5R E 1 «t'r«.íSMkb v*dak« Ka@! ', J. S 70@, )'up+y ra«4 Vltaveq tel: (a@ffí7?l?N!T, bx: $fi%A, e-rr.km)upyrkh»rěne.ez.Gmlaká í4» %sd Ka«.
ůhh@ůné pNby»W% nwmaí nutně vyjsdřevaí « ped. rady. Xa abaahawaw   mb»r4 .ěna pro@ramtí Ka&l a Mna V»Ř# qmraz* % 3. iá Zei . Poččío'vá Ň: ast, J nad Vtůu, Tm:$ š. r. @.
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Konfederace politických vězňů

VáŽený pane starosto, s vel
kou pozorností jsme se sezná?
mili na dnešní schůzi pobočky
Konfederace politických vězňů
na Mělníku s Vaším dovětkem
k článku "Volby do zastupitel
stev krajů 12.11. 2000", který
vyšel v kralupském Zpravodaji
v prosinci 2000. Velice si
ceníme Vašeho nekompromis-
ního postoje a plně se ztotož-
ňujeme s obsahem článku: o
zločinech, které komunisté za
40 let napáchali, a z kterých
by se měli zodpovídat, stejně
tak i o devastaci ekonomiky a
následcích jejich rabování na?
šeho uranového bohatství
pomocí otrocké práce tisíců
politických vězňů, o rozkrá-
dání majetků v pohraničí a
později při znárodňování - o
tom nikdo z nich jako by nic
nevěděl. Ti dnešní padesátníci
namítají, že se v padesátých
letech teprve narodili, ale nic
jim nebrání, aby neustále při-
pomínali, jaká byla nesprave-
dlnost za I. republiky. Že za
doby jejich 40 leté vlády exis-
tovala sociální nespravedlnost
a potlačování základních práv
a svobod občanů - o tom na-
jednou nic nevědí! Vyhazování
ze zaměstnání, vyakčnění ze
spolků a vyhnání celých rodin
tzv. kulaků z rodných gruntů
do zdevastovaného pohraničí
- na lo stačily "kárrua komise
ONV". Ponechání rodin politic-
kých vězňů do konce roku
1952 bez jakéhokoli finanč-
ního zabezpečení, bez zdra?
votního pojištění, rodinných
přídaiků na děti a bez sociál-
ních důchodů - to byl bolše-
vický socialismus. Odpírání
vzdělání pro naše děti: to byla
surov:»st, kterou nelze omluvitl
Byla :+y rovríěž zajÍmavá sta?
tistikg kdyby ve všech nega-
tivních kausách, které vznikly
po listopadu 1989 v oblasti
ekon«?miky Se zjišťovalo, kolik
komuiistů v nich mělo prsty.
"Nebvdeme jako oni" - heslo,
které bylo uplatňováno - bylo
neštěstím, protože jejich po-

vinností bylo prohlásit:
Neseme odpovědnost za to,
co se stalo a budeme se sna-

žit vše napravit. Co kdyby na
krátkou dobu po listopadu pla-
tily zákony č. 231 a 247 z pa?
desátých let? Proč nesoudit
komunisty podle těchto zá-
konů? Co kdyby podobně jako
upekli v Moskvě Košický
vládní program, byl v listopadu
1989 vyhlášen českosloven-
ský vládní program a direk-
tivně určeny politické strany,
mezi kterými by neměla místo
komunistická a nacistická?
Ne, nebyli jsme jako oni.
Otevřeli jsme jim brány doko?
řán v ekonomice,
bankovnictví, sdělovacích pro-
středcích i nejvyšších poli-
tických funkcích (díky
předložení podvržených lust-
račrích osvědčení). Dnes
schází komunistům pouze je-
diné a o to jim jde v první řadě!
Schází jim m o c ! Rozhodovat
o každém, kdo jim nekývá, ur-
čovat kdo kam smí na školu,
úřad či funkci! Možná, že již
mají opět připraveny akčnÍ vý-
bory a milicionáři čistÍ zbroj! V
jednom se však mýlí, že "Se
Sovětským svazem na věčné
časy a nikdy jinak" již neod-
kráčejí. Svět je bohudík již na
věčné časy poslal! A tak ani
únor 1948 ani nová okupace
1968 se nebude již nikdy opa-
kovat. Vážený pane starosto,
chceme Vás ubezpečit, že
naše organizace Vás bude
vždy podporovat v prosazo?
vání Vašich názorů a můžete

se na nás kdykoli obrátit o
pomoc. Přejeme Vám klidné
vánoční svátky a do nového
stoletÍ a tisíciletí hodně pra?
covních úspěchů a široký
okruh dobrých spolupracov-
níků.

Za výbor KPV, pob. Mělník-
Kralupy - Neratovice:

L. Hrdina v.r., předseda
S. Reichardtová v.r.,

místopředsedkyně

q

Přehled služeb lékáren v Kralupech n. VJt.
Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádražl ulice Žižkova, tel.
č. 25197, od 7.30 do '12.00 hod., od 12.00 do 18.00 hod. zvonít!
Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25184, Lékárna PANA-
CEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy 781110.

1.1.

7.1

14.1.

21.1.

28.1

4.2.

11 .2.

Lékárna Nerudova ul.
Lékárna Veltrusy
Lékárna Lobeček
Lékárna U nádraží
Lékárna Nerudova ul.
Lékáma Veltrusy
Lékáma Lobeček

8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
AMstský úřad Kralupy nad Vltavou

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městský ufad v Kralupech n. Vlt., odbor SLaŠK upozorňuje:
důchodce nad 70 let - držitele prŮkazek na bezplatnou přepravu
v MHD, že průkazky vydané v roce 2000 mají platnost do
15. 1.2001

Průkazky na rok 20€)1 obdržíte výměnou nebo po předlo-iebo po
SLaŠKžení občanského prúkazu v kanceláři odboru na MěÚ

Kralupy, 1 . patro, dveře č. 304 v úředních hodinách.

Město Kralupy nad Vltavou upozorňuje občany, kteří
mají podanou žádost o byt na městském bytovém pocl
niku, aby si nezapomněli do 31.1.2001 svojí žádost
písemně prodloužit. Při nesplnění této povinnosti, vy-
plývající z obecně závazné vyhlášky mesta č. 1/97,
můŽe být Vaše žádost vyřazena z evidence.

Farní šatník na rok 2001:

použité oděvy za symbolickou cenu.
Dne 24.1. od 13.00 do 16.00 hodin ve 2. patře
nákupního střediska "Máj" Kralupy nad Vltavou.

Farní charita v Kralupech nad Vltavou přeje všem svým?
příznivcům a podporovatelům hojnost všeho dobrého v kaž-,
dém jeiich konání po celý rok 2001.

?caritasJ

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

?
stanoviště 9 - Lídové nám.

14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - í5.50 hodin
?
stanoviště 11- Minice - poMrní
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

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

k
stanoviště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00-14.50hodin
stanovíště 4 - Zátíší (Fibichova)

15.00 - 15.50 hodin
stanoviště 5 - Me@4t ",ííbtc-i í-Leden

16.00-16.50hodin LŤÝden(8.-12.1-) železo
pmra?3.

stanoviště 6 - Hostibejk
3. týden (22. - 26.1.) rozměrný
odpad z domácnosti

16.00 - 16.50 hodin
?.Ý. lUnor'Í".'týden (5. - 9.2.) stavební suť

3. týden (19. - 23.2.) pneu, led?
nice, televize, aku, el. přístroje

S!mk.
stanovíŠtě 7 - u gymnázia

14.00 - 14.50 hodin

stanoviště 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hOdin

i

Městská policie hlásí
Dne 2.11 .2000 v 11 .50 hodin

upozornil občan městskou poli-
cii na lince 156, Že na
Seifertově náměstí stojí vozidlo
BMW černé barvy a u něho
stojí dva muŽi a snaží se je
otevřít, v blízkosti stojí odta-
hová služba. Hlídka MP ihned
vyjela na místo a zjistila, že vo-
zidlo je nepojízdné a nejde
otevřít, proto si majitel objednal
odtahovou službu.

Dne 2.11.2000 ve 14.15
hodin sdělil občan na linku 156,
že na hřišti V Olších někdo
spaluje listí a kouřem je zamo-
řená část Kralup nad Vltavou
Hlídka MP na místě zjistila, že
se oznámení zakládá na
pravdě a dle Vyhlášky města č.
1 0/1 993 o čistotě města uložila
pachateli, který zřejmě nevěděl,
jak se nakládá s biologickým
odpadem, blokovou pokutu.

Na kamerovém monitorova-
cím systému bylo dne 11.11
2000 ve 23.37 hodin zjištěno,
že se okolo prodejního stánku
novin pod viaduktem v ul.
Jiráskova pohybuje podezřelá
osoba. Hlídka MP vyjela ihned
na místo, kde zjistila ohledáním
stánku, že nedoŠlo k jeho naru?
šení. Kontrolou muže bylo zjiš-
těno, že tento na místě (pouze)
močil, a proto byl dle § 47/1 d)
Zákona č. 200/1991 Sb. vyře-
Šen.

Dne 14.11.2000 v 17.51
hodin vyjela hlídka MP na žá?vyjel

CRdost P CR do ul. gen. Klapálka,
kde mělo docházet k domácí
hádce a následruá potyčce. Na
místě hlídka zjistila, že syn ma?
jitelky bytu v opilosti a ze žárli?
vosti napadl svoji snoubenku a
matku, kterou pořezal nožem.
Pořezaná odmítla lékařskou
pomoc. Všichni zúčastnění byli
převezeni na dalŠí šetření na
00 PČR

Dne 23.11 .2000 v 7.48 hodin
vyjel
ČR

Ia hlídka MP na žádost P
do nádražní haly ČD, kde

vyčkala na rychlík, kteíý měl
prrjezd v 7.58 hodin, a ve kte-
rém měl průvodčí problémy se
dvěma podnapilými cestujícími.
Po příjezdu vlaku hlídka MP
zjistila, že se jednalo o muže a
ženu, zřejmě pod vlivem ně-
jaké drogy, byli vyvedeni z
vlaku, průvodčí jim uložil po-
řádkovou pokutu a poté byli
hlídkou MP vykázáni z nádraž?
ních prostor

vykázáni
ČD.

Dne 24.11.2000 v 19.32
hodin vyjela hlídka MP na 'zá-n vyjel

PCRdost PČR do ul. Premyslova,
kde na zemi ležel muž a naří-
kal, že ho něco bolí. Na místo
byla přivolána RZP, která zjis?
tila, že muž je podnapilý, nemá
žádné zranění, a proto ho pře-
vezla na záchytnou stanici
Kladno.

Nový způsob léčby hemeroidů
Nový moderní přístroj HEME-

RON na léčbu hemeroidního
onemocnění je k dispozici na
gastroenterologické ambulanci v
Nemocnici s poliklinikou Kralupy
nad Vltavou. Jedná se o přístroj,
jehož principem je aplikace mo-
nofázního proudu z nízkonapěťo-
vého zdroje do okolí hemeroidů,
čírríž dochází k jejich vymizení.

Jedná se o způsob nechirur-
gické, ambulantní léčby hemero-
idů.

Hlavní výhody:
- ambulantní zákrok

. - okamžitý, velmi dobrý a dlou?
hodobý výsledek (několika-
letý)

- iychlá úleva od bolesti a obtíží
bezbolestnost zákroku
není nutná žádná pracovní ne-
schopnost

- nekrvácivost zákroku, mini?
mální riziko komplikací, žádná
další léčba.
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Samostatnému ošetření na
přístroji HEMERON predcházr

diagnostické vyšetření koneč?
níku - anaskopie či rektospie. Po
ošetření pak za 10 -14 dni:i kon-
trola v ambulanci a případně
kontrolní vyšetření konečníku.
Ve větŠině přÍpadů postačuje
jedno ošetřenÍ, u rozsáhlých
forem onemocnění je nutno jed-
nou, prípadně maximálně 2x
opakovat. Je třeba zdůraznit, že
se jedná o ošetření vnitřních he-
meroidi:i, tj. většinou skrytých,
bolestivých a kívácejících heme-
roidů.

Ošetření není hrazeno ze vše-
obecného zdravotního pojištění
a podléhá přímé platbě za
výkon.

Cena jednoho ošetření cca
1 200 KČ.

Máte-li obtíže s hemeroidy,
mílžete se objednat na vyšetření
přes Vašeho ošetřujícího lékaře
nebo osobně či telefonicky kon?
taktovat prímo gastroenterolo-
gickou ambulanci, kde Vám rádi
poskytnou bližší informace a do-
mluvíte se na dalším.

rl

Okénko Sdruzení rodáků a příz-
nivců města Kralupy nad Vltavou

Sešli jsme se dne 16. listo-
padu 2000 v městském muzeu,
tentokráte s básníkem Vlasti-
milem Řebcem. Před zaháje-
ním besedy a po přivÍtání naší
předsedkyní paní učitelkou
Fabiánovou byl panu Ing. Špe-
cingerovi předán malý dárek a
velký dík za to, že se nám na
dvou poznávacích zájezdech
(do Litoměřic, Budyně nad Ohří
a Libochovic) tak bezvýhradně
věnoval. Pane inženýre, slyšte
vřelé poděkování od všech
účastníků. Pan Vlastimil Řebec
pak promluvil o svém životě,
nelehké cestě životní, hluboké
Iásce a oddanosti k vlasti i vře-
Iém vztahu ke Kralupům a je-
jich obyvatelům. Paní učitelka
Hellerová citlivě a s prožitkem
zarecitovala jednu z autoro-
vých básní, jež zdurazňuje, jak
se Časy měnÍ a my v nich.

Na vlídném autorově pozvání
k besedě jsme četli: "Berte toto
pozvání jako přání setkat se s
vámi a upřímně si říci, co plní
naše srdce." Tak se stalo.
Básník přijel z dosti vzdálené
Jesenice. Sešlo se asi 50 po-
sluchačů. Sbírka básní se jme-
nuje "Nebásně" a můžete ji
koupit v knihkupectví U Vlachů.

Anna Lipšová

Zveme členy i příznivce
města na spoleČný vlakový zá?
jezd do Muzea v Roztokách u
Prahy. Prohlédneme si výstavu
"100 let hračkové železnice"
nově instalovanou expozici
malířky Zdeňky Braunerové a
výstavy dalších tívalých expo-
zic, kterými nás provede za-
svěcený průvodce. Zájezd se
koná v sobotu 6. ledna 2001,
jízdné si platí každý účastník
sám, vstupné hradí Sdružení.
Odjezd vlaku je v 8.44 hodin z
kralupského nádraží.

Ve středu dne 14. února se
sejdeme od 15.00 hodin v pen?
zionu na členské schůzi. Na
programu je schválení výboru,
zpráva o hospodaření se zprá-
vou revizní komise, zprávy jed-
natele a archiváře a plán další
činnosti. Při zprávě archiváře
Sdružení bude k dispozici kro-
nika. Na schůzi můžete zapla-
tit členské příspěvky na rok
2001 , které je možno uhradit i v
úterý 9. ledna, 23. Iedna, 13.
února a 27. února v klubovně
Sdružení v Il. patře penzionu,
vždy od 15.00 do 17.00 hod.
Věříme, že všichni Členové
splní včas svoji povinnost.
Těšíme se jako vždy na
všechna setkánÍ s vámi a v
novém roce 2001 vám přejeme
hodně zdraví a pohody.

Výbor Sdružení

Srbové potřebují pomoc
Matice Čech, Moravy a

Slezska, která zajišťovala v
roce 1996 pobyt srbských dětí
v ČR a v'tomto roce pode-
psala kulturní dohodu s
Kulturním sdru:ením Srbska,
byla požádána o pomoc při
zajišťování lékařských pří-
strojů pro nemocnice ve Sme-
derevu a v Aleksinaci. Jedná
se o tři přístroje (ultrazvuk,
gastroskop a monitor pro
jednotku intenzivní péče)
Jugoslávská svazová repub-
lika je stále nucena přijímat
uprchlíky z Kosova, Bosny a
Chorvatska, COž způsobuje
zvýšené náklady na ubytování
a i zvýšenou spotřebu léků,
sanitárních materiálů a Iékař-
ských přístrojí:i. Jen město

Smederevo přijalo na 18 tisíc
uprchlíků.

Obracíme se proto na naše
občany, podniky, nadace a
firmy o pomoc při získávání fi?
nančních prostředků na nákup
Iékařských přístrojů. Finanční
prostředky můžete poukázatIky

ČSIna účet: ČSOB, a.s. Obchodní
síť IPB, 135204211/5100, pri?
čemž jednotlivci uvádějí rodné
číslo u variabilního symbolu a
375 u konstantního symbolu a
organizace žádáme, aby uvá-
děly IČO u variabilního sym?
bolu a 375 u konstantního
symbolu. Kontaktní telefon:
02/7914619, Pavel Poláček, v
odpoledních a večerních hodi-
nách (do 20.00 hodin).

l

II
íl

Il
Il'

íl
Ill

l

)i

Il
Il

Il
Il

Il

«

l

íl
íl

u
ll

l

N
[

l



m Zpravodaj í

l

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v lednu 2001
životních jubileí. Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
91 let Josef Čapek, V Olších 365/lll.

Anna Martínková, Přemyslova 1050/I.
Josef Roušal, J. Wolkera 393/II.
Miroslava Ujková, Palackého nám. 460/I.

90 let Jana Michálková, U Cukrovaru 1067/1.
Magdaléna Vondráková, Příčná 184/IV.

85 let Jarmila Malečková, J. Holuba 220/II.
Stanislav Syrový, Dvořákovo nám. 842/I.

80let HelenaHanžlová,VZátišííOl2/I.
Běla Miková, Nábř. J. Rysa 922/1.

(Jména jubNantů jsou zveřejněna s jefich souhlasem.)

významných
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Poděkování

Starosta města Mgr. Pavel Rynt děkuje
touto cestou všem jednotlivcům i organiza?
cím, kteří poslali představitelům samosprávy
města vánoČní a novoroČní přání.

Město Kralupy nad Vltavou děkuje touto
cestou všem sponzorům, kteří se podíleli na
uspořádání ohňostroje k příležitosti uvítání
nového tisíciletí:

Kaučuk a.s. Kralupy nad Vltavou, MERO
ČR, a.s., (:ieská rafínérská, a.s.,-Ko;erční
banka - expozitura Kralupy nad Vltavou, fa
E. Gabčo, fa St. Havrda, fa M. Střelák,
Montako-divize stavebních prací, s.r.o.,
Lupa, s.r.o, Makra, s.r.o., K-Protos a.s.
Kralupy n. Vlt.

Vážený pane starosto a místostarosto,
tímto dopisem Vám chceme poděkovat za
rekonstrukci bytového domu čp. 131 v
Kralupech n. Vlt. Jsme rádi, ze v rozpočtu
města byly nalezeny finanční prostředÍoy na
opravu domu. Jsme si vědomi, že nalezení
finančních prostředků nebylo jednoduché.

V novém roce Vám přejeme mnoho
úspěchů ve Vaší další práci.

S pozdravem marúelé Řehákoyi

Vážený pane starosto.
Výbor MO ČRS se rozhodl úřadu Vámi

řízenému i Vám osobně podĚ»kovat za plod-
nou spolupráci, která i v letošním roce při-
nesla mnoho pozitivního městu Kralupy
n. Vlt. i naší organizaci.

V dnešní nervózní a uspěchané době,
kdy se mnoho lidí pouze žene za finančním
prospěchem je osvěžuj(cÍ, že našim
"malým" starostem někdo citlivě naslouchá
a snaží se vyhovět. Spolupráce mezi naší
MO a městem je již tradičně více než dobrá
a oboustranně prospěšná a je to dáno
hlavně porozuměním lidí, kteřízastupují na
Vašem í.ířadě státnímoc. Doufáme, že není
neskromné vyslovit přesvědčení, že tato
spolupráce bude i v příštím roce pokračovat.

Zároveň Vám osobně i Vámí řízeným
úředníkům přejeme veselé Vánoce- a
mnoho úspěchů v roce 2001

S pozdravem Petrův zdar

Jiří Vachalec, předseda MO
Karel Horešovský, jednatel MO

Jsme moc rádi, že máme takovou mládež
Odbor sociálních věcí nám svými pra-

covnicemi provedl pohoštění a -krásnou
úpravu stolů, jako hostesky se zapojili k
naší radosti i skauti.

Obdivovali jsme všichni pěknou vánoční
výzdobu v celé kulturní místnosti počínaje
vstupní halou do penzionu.

Nálada byla výborná, udělal nám radost
i náš pan starosta Mgr. Pavel Rynt, který
si udělal čas a přišel nám zahrát-na klavÍr
- všichni jsme si s ním rádi zazpívali.
Společně s ním a pí Holekovou jsme sí
popovídali a popřáli do nového -tisíciletí
vše nejepší.

Do nového roku 2001 p'řejeme všem
Iidem dobré vůle, kteří to s námi Ímyslí dobře,
hodně zdraví, klidu a úspěchů v p-ráci.

Městský klub důchodců
Kralupy nad Vltavou

Dn.e 2í.11,2000. p.řišli ffl nám do klubu
zahrál žáci Základní umělecké školy Na
Frantiáku s p. učitelem Hrbkem. Hráli-nám
v lidoyém tónu, kteiý máme rádi. Jsou
velmi dobře sehraní, hrají u nás často a
máme je moc rádi. Vrálí nás vždy do na-
šeho ínládí - děkujeme jim.

Dne 5.12.2000 bylo u nás v klubu slav?
nostní předvánoční odpoledne. Přišly k
nám dšti z 8. MŠ s pí ředitelkou Šiškovou
a s pí učitelkou Knákalovou. Paní
Holek*vá, členka městského zastupitei
stva, »rovedla hezké uvítání. Děti nám
předvedly velmi pěkně nacvičené vystou-
pení sa zvířátky - paní ředitelka je dopro-
vázelc na klavír. Vystoupení se nám moc
Iíbila, a že bylo právě Mikuláše, darovali
jsme jm malou nadílku. Od dětí ze ZŠ
Komeiského náměstÍ jsme dostali milá
přánÍČra.

Daňový sloupek
Zníěny v obchodním zákoníku

Zákonem číslo 370/2000 Sb. byl ze
značné části změněn obchodní záko-
ník. V další části se pokusím popsat
hlavrí změny, ke kterým při této- no-
vele došlo s ohledem na jejich prak-
tické využití.

Mezi hlavní změny patří:
- terminologické záměny základních

pojrnů. Ze základního jmění se stává
základní kapitál, z obchodního jména
firma. Změny těchto názvů bu-dou v
obchodním rejstříku provedeny auto-
maticky a není třeba o ně žádat.

- zvýšení minimálního základního
kapitálu u společnosti s ručením ome-
zeným na 200 000,- Kč a u akciové
společnosti na 2 míl. Kč. Navýšení zá-
kladního kapitálu u existujícÍch společ-
ností s nižším základním kapitálem
není třeba provádět.

- zavedení pojmu obchodní listina,
kteíým se myslí veškeré účetní do-
klady (faktury, dodací listy apod.), ale
i obchodrí korespondence. Na každé
obchodní listině musí každý uvádět
firmH, sídlo, IČO a nově takéaspÍsovou
značku, pod kterou je zapsán v ob-
chodním rejstříku (v době Internetu
vskutku absurdní požadavek).

- povinnost zápisu podnikatele-fy-
zické osoby do obchodního rejstříku
ihned, jakmile tento zjistí, že za po-
slední tři roky překročíl obrat ve vý'sí
40 mil. Kč. V roce 2001 stačí tento
zápis navrhnout do konce června.
Ode dne záp'ísu do obchodního rejst-
říku je podnikatel povinen vmst
podvojné účetnictví. Problematika
zdanění zásob je řešena novým záko-
nem o dani z příjmu s tím, Že je možné
je rovnoměrně rozpustit do příjmŮ po
dobu 5 let. Povinnost zápisu má i pod-
nikatel - fyzická osoba, která provo-
zuje živnost průmyslovým způsobem.

- možnost změny právní formy ob-
chodní společnosti. Do souč-asné
doby změna právní formy (např. z
s.r.o. na a.s.) probíhala tak, že došlo k
ukončení existence pŮvodní společ-
nosti a .vzniku společnosti nové (s
novým IČO). Nyní je možné pokračoI
vat v existencí, ale s jínou právní for-
mou.

- nové požadavky na stanovy a spo-
Iečenské smlouvy obchodních-společ-
ností. Lze říci, že změny v 'tomto
směru nejsou převratné, nicméně je
třeba v každém konkrétním případě
porovnat soulad těchto základních do-
kumentů s novým zněním Obchod-
ního zákoníku.

Mgr. Martin STĚPAN
daňový poradce

aspeM!iaspekthm.cz
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Nové ceny vodného a stočného Modernizace

Vážený pane starosto,
predstavenstvo akciové spo-
lečnosti VKM a.s. rozhodlo o
zvýšení cen vodného a stoč-
ného a o jejich sjednocení pro
domácnosti a ostatní odběra-
tele s účinností od 1. Iedna
2001. Tím bylo dosaženo dlou?
hodobého cíle, který odstraní
Ietitou deformaci vyššího ceno-
vého zatížení podnikatelské
sféry. Z tohoto důvodu se již
pátý rok nezvyšuje cena vod-
ného pro ostatrí odběratele a
ceny pro domácnosti vykazo-
valy rychlejší růst. Akciová spo-
lečnost VKM věnuje velkou
pozornost vŠem moŽnostem
snižování nákladů. Přesto, že
rozsah provozovaného majetku
ie každým rokem vyŠšÍ, snižu-
jeme počty pracovníků. Jsou
odstavovány méně kvalitní a
méně efektivní zdroje. Je zavá-
děna nová čerpací technika,
nové mechanizmy, které mají
menší energetickou náročnost.
Zvyšováním efektivity čištění
odpadních vod jsou snižovány
poplatky za vypouštění vyčiště-
ných odpadních vod do toků.
Pres všechna uvedená opat-
ření se vŠak zvyŠují ceny a ná-
klady u řady vstupů. Do
nákladů je promítnut nárůst od-
pisů hmotného investičního
majetku nových vodárenských
a kanalizačních zařízení, která
jsou uváděna do provozu.
Největší podíl připadá na čis-

tírny odpadních vod. Tento
trend, který je z ekologického
hlediska nezbytný, se projevuje
většÍm nárůstem ceny u stoČ-
ného. Značné náklady jsou vy-
nakládány na opravy a údržbu
našich zařízení, zvláště na pou-
žívání kvalitních materiálů a
armatur s dlouhou dobou žiyot-
nosti.

Veškeré vynakládání pro-
středki:i je podřÍzeno zlepšo-
vání stavu majetku společnosti
a zlepšování služeb našim zá-
kazníkům.

V příloze Vám zasílám ofici?
ální oznámení o změnách cen
a žádám Vás laskavě o jeho
zveřejnění v okruhu Vaší pů-
sobnosti obvyklým způsobem..

Děkuji za spolupráci.
Ing. Jaroslav Barták

ředitel a.s.

Změna cen vodného a
stoČného

Oznamujeme, že předsta-
venstvo VKM a.s. rozhodlo s
účinností od 1. Iedna 2001 o
sjednocení cen vodného a

stočného pro domácnosti a
ostatní odbř:?raÝele a stanovilo
jejich výši takto:

Podle zákona o dani z při?
dané hodnoty činí u vodného a
stočného sazba DPH 5%. U
vodného a stočného je uplatňo-
Vána VěCně usměrňovaná Ce-
na, do kalkulace se zahrnujÍ
pouze ekonomicky oprávněné
náklady. Ceny budou v nové
výši účtovány od 1 . ledna 2001
Ve fakturách bude množství
odebrané vody a množství od-
váděných odpadních vod za
ceny roku 2000 a za ceny roku
2001 propočteno z průmě.t
ného denního odběru za běžné
odečtové období a počtu kalen?
dářních dnů, týkajících se
starého a nového roku. U
odběratelů, kteří mají uzavřenu
obchodní smlouvu s naší spo-
lečnostÍ o dodávce vody a od-
vádění odpadních vod, se tento
dopis stává nedílnou součástí
této smlouvy.

Ing. Jaroslav Barták
ředitel a.s.

vamvného systému
Zásadní modernizaci pod-

stupuje v těchto týdnech
varovný systém v blízkosti
velkých průmyslových center
na Mělnicku. Zlepšení varov-
ného systému zajiMuje v okolí
Kralup společnost Česká rafi-
nérská v souvislosti s plá-
novaným zahájerím nové
výroby v rafinérii Kralupy nad
Vltavou. Současné elektrické
rotační sirény budou na
Kralupsku vyměněny za si-
rény elektronické, z nichž
každá stojí 250 000 korun
ZměnÍ se i poČet a rozmÍstěnÍ
sirén, které budou rozloženy
na základě zvukové studie.

V Kralupech nad Vltavou,
Veltrusích, Nelahozevsi a
Chvatěrubech bude po mo-po
dernizaci celkem devět elek-
tronických a jedna elektrická
siréna. Dosavadní elektrické
sirény z Kralupska nyní doplní
varovný systém na Nera?
tovicku, a to v obcích Tišice,
Přívory, Nedomice, Křenek,
Lhota a Kly. Jde o oblast, do
které nejČastěji vanou větry
ve směru z Neratovic, a která
je teoreticky nejvíce ohrožena
případnými haváriemi ve Spo-
laně. Přeměna varovných
systémů má skončit ještě
letos.

(ain)

Kaučuk podpořil rozvoj
průmyslové zóny

Kaučuk, a.s., Kralupy nad
Vltavou, člen skupiny Uni-
petrol, věryoval obci Kozomín
sponzorský dar ve výši 1 ,5 mi?
Iionu Kč v rámci projektu
"Podpora regionu v zaměstna?
nosti". K slavnostnímu podpisu
smlouvy mezi akciovou spo-
lečností a zastupiteli obce
Kozomín došlo 12. prosince.
Prostředky budou použity na
vybudování infrastruktury pro
připravovanou průmyslovou
zónu, konkrétně pro vypraco-
vání projektové dokumentace
na přeložení vrchního vedení
sítě velmi vysokého napětí 400
kV, která je pro vznik uvedené
zóny nezbytnou podmínkou.

Průmyslová zóna Kozomín

se bude rozkládat na ploše 220
ha v katastrech obcí Kozomín,
Úžice, Zlosyň a Chvatěruby.
Blízkost dálnice Praha
Teplice a silnic do Kladna a
Slaného umožňuje výbornou
dopravní obslužnost. Zóna by
se mohla stát velice zajímavou
pro firmy, které potřebujÍ získat
pozemek pro výrobu či sklady,
které by byly v dosahu Prahy a
dostatečně dopravně zajištěny.
Podle sdělení Jaroslava Vese-
lého, starosty Kozomína, in?
vestoři projevují o uvedené
teritorium znaČný zájem.
Některé odhady uvádějí, že
průmyslová zóna Kozomín by v
budoucnosti mohla přinést
3 500 až 5 000 pracovních míst.

Poněkud kuriózní srárka vozidla Škoda 1203 v prosinci na ko-
munikaci poblír KD Vltava by mala být varováním pro řidiče ob-
zvláště v zimním období, kdy jsou sílnice kluzké.

foto: (ain)
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Ceny v Kč/ma bez DPH vč. DPH
SKP41.00.11 al2
Voda pítná a užitková 20,00 21,00
SKP go.oo.íí
Voda odkanalizovaná 15,00 15,75
C e l k e m 35,00 36,75
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Právě před 15 lety 10. Iedna
1986 zemřel ve věku 85 let a
21. ledna 1986 byl na kralup-
ském hřbitově pohřben básník
a nositel Nobelovy ceny za lite-
raturu, Jaroslav Seifert. Když
Jaroslav Seifert onemocněl, po-
žádal, aby za ním přišel do
nemocnice známý kralupský ro-
dák, herec, scenárista, redaktor
a dramaturg, Bedřich Zelenka.
Seifert sí přál, aby mu Zelenka
vyprávěl o Kralupech. Bylo to v
Iednu roku 1986. Již z toho je
vidět, že básník měl Kralupy
rád, třebaže celý život prožil v
rodné Praze.

Seifert v Kralupech nežil, ale
navštěvoval je často. V době
mládí jezdil k rodičům své
matky, která z Kralup pochá-
zela. Na své návštěvy u dě-
dečka a babičky v Kralupech
vzpomíná ve své próze "Všecky
krásy světa". V roce 1 926 děde-
ček zemřel, a o tři roky později
v roce 1929 i jeho babička. A
Seifert jezdil do Kralup dále. Ne
již do Podřipské ulice do domu
č.p.l21, kde jeho prarodiče
bydlívali, ale na kralupský hřbí-
tov k jejich hrobu.

Seifert ve své knize vzpomí-
nek "Všecky krásy světa" píše o
tom, jak ve starých spisech
našel oddací list svých rodičů a
k svému prekvapení zjistil, že
nebyli oddáni v Kralupech, ale v
Minicích. Nechápal proč, když
jeho matka byla rodačka kralup-
ská a v Kralupech i bydlela a
Kralupy měly ke konci 19. sto-
Ieí již vlastní kostel. Z hlediska
cííkevního byly však Kralupy
pcuhou expoziturou minické ko-
Ialury a samostatnou farní
správu dostaly až v roce 1904
tři roky po Seifer}ově narození.

Známý kralupský malíř Ladi?
slav Kuntoš, který nedávno
odavil své 85. narozeniny vý-
stavou obrazů v Kulturním a
sp:ilečenském středisku v Kra-
lupech, vzpomíná, jak ve svém
mhdí potkal Seiferta v minic-
kérn údolí, aniž to tušil.
Pbkrásné minické údolí vede
kdem algonkických skalních
útvarů z Minic až do Debrna
pcdél debrnského potůčku.
Lcdislav Kuntoš zde hledal
vtodný malířský objekt a potkal
ría?námého muže, který se vra-
cd údolím do Minic. Tím nezná?
mvm mužem byl Jaroslav
S«ifert, kterého mladý Kuntoš
kesvé lítosti nepoznal.

ffi
15 let od smrti Jaroslava Seiferta
Básník znal mnoho kralup-

ských občanů počínaje kralup-
ským hrobníkem Ferdinandem
Hrudkou a konče kralupským
pekařem Ladislavem Hrdinou.
Se synem pana Hrdiny, Jiřím
Hrdinou, se seznámil v Rusav
kách, kam ho dovezl otvovický
Iékař MUDr. Alois Volkman. Dr.
Volkman byl nejenom lékař, ale
i básník a přítel SeifertŮv.

koho ne. Seznam měli připra-
vený předem. Prezident Václav
Havel si jistě vzpomene, jak
jemu a herečce Vlastě Chra?
mostové nedovolili vstoupit na
kralupský hřbitov a položit kvě-
tiny na hrob milovaného bás-
níka.

Seifert znal dobře mnohé
kralupské občany. Například
kralupského řezníka Slabého.

odejít do ciziny. Seifert, který ji v
mládí velmi obdivoval, ji oslovo-
val Elso, nebo Elsičko. Je prav-
děpodobné, že se jedná o Elsu
Popperovou ("25.4.1905).

Ve dnech 20. až 22. Iistopadu
1992 proběhly oslavy 90 let
města Kralupy. Na tyto dny byly
připraveny četné akce a byla
pozvána řada hostŮ z jiných
měst. Z rukou starosty města
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Seifertovi vozil každý pátek z
Kralup od Hrdinů vypečené da-
lamánky, které Seifertoví tak
chutnaly. Ostatně již dávno
před tím je básník vložil do zná?
mých veršů:
Krásná jak kvflka na modran-
ském džbánku
je ta země, která vlastíje ti
sladká jak střída dalamánku,
do nějž ríůž jsi vnořil k rukojeti.

Dr. Volkman byl poslednl
kdo vhodil do Seifertova hrobu
na kralupském hřbitově kytičku
ještě než dopadla hlína z lopaty
pana Kudláčka na rakev. Roz-
loučil se s velkým básníkem
hrstí fial.

Pohřeb Jaroslava Seiferta v
Kralupech považoval tehdejší
režim za něco mimořádného,
za něco, co vzbuzovalo jeho
obavy. Proto postavil před vrata
hřbitova stráž, ale ne čestnou,
jak by se slušelo, ale nečest-
nou, složenou z příslušníků
Bezpečnosti, ovšem bez unifo-
rem, aby nevzbuzovali pozor-
nost, tedy z řad StB. Ti
rozhodovali koho vpustit, a

Ostatně to měl k němu blízko z
domu dědečka jen přes potok.
Ve svých vzpomínkách píše:
Řezník a uzenář pan Slabý
prodával jednou týdně čerstvě
uzený salám - vonělo pi:il
Kralup.

Jména některých kralupských
občanů dokonce vložil do svých
básnických sbírek. Např. hrob-k, Napi

Zebroníka Ferdinanda (sbírka
Úder"),"Býti básníkem" v básni "l

žebráka Václava Paplheima
(1844 - 1917) v téže básnické
sbírce. Ve zmíněné knize vzpo-
mínek "Všecky krásy světa"
básník líčí, jak po válce v roce
1945 navštívil Kralupy a na kra-
lupském nádraží potkal ženu,
která kdysi patřila mezi nejkrás-
nější dívky v Kralupech. Byla z
židovské rodiny a jediná z celé
rodiny přežila osvětimský kon-
centrační tábor. Její rodiče i bra-
tři zahynuli. Vrátila se sama do
Kralup, ale našla kralupský byt
vykradený Němci a obsazený
rodiríami, které byly při náletu na
Kralupy vybombardovány. Roz-
hodla se proto Kralupy opustit a

Mgr. Pavla Rynta převzala
dcera básníka a nositele No-
belovy ceny Jaroslava Seiferta,
Jana Plichtová, listinu čestného
občanstvÍ uděleného básníkoyi
in memoriam. Při příležitosti
oslav výroč( 90 let města, bylo
rovněž uděleno Čestné občan-
ství prezidentu republiky Václa?
vu Havlovi.

Jaroslav Seifert se narodil 23.
září 1901. Letos tedy vzpome-
neme i stého výročí jeho naro-
zení. Požádal jsem paní Vlastu
Chramostovou, aby k tomuto
výročí pozvala prezidenta Vá-
clava Havla do Kralup. Najde-li
si prezident čas i při svém vel-
kém časovém vytížení zajet do
Kralup ke hrobu básníka, bude
to dodatečná pocta státníka,
kterého již nikdo od bran kra?
Iupského hřbitova neodežene.

Jaroslav Seifert se narodil y
roce, ve kterém byla poprvé
udělena Nobelova cena. Kdo
by byl tehdy tušil, že i on se za-
řadí mezi držitele této prestižrí
ceny.

Ing. Josef Stupka

4 Q

Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (10. část)
Už dříve navázaná spolu?

práce odboje KSČ s vojensko-
sokolskou skupinou odboje kpt.
Čermáka, která byla přenušena
zatčením Fr. Koníčka a Václava
Kulhavého, byla znovu navá-
zána manželi Dýmovými přátel
skými návštěvami jak v krámě
u Mrkvičků, tak v neděli u
Dýmů v Minicích. Tato spolu?
práce byla tak těsná, že Dýma
poznal mnoho členů této sku?
piny jako V. Vávru, J. Hrdinu,
Ant. Pánka, Ing. Kaluše, V.
Procházku, M. Doudu a jiné.
Vedla také ke sdružování pro-
středků a úsilí při podpoře rodin
zatČených, při němž se zvláŠtě
statečně uplatnila Milada
Mrkvičková a při podpoře rodin
komunistů J. Kejmar a Karolína
Braunová. V té době byl okresu
přidělen nový instruktor s kry-
cím jménem Richam. Zaručil se
za něho Jaroslav Frajbiš, který
obstaral po zatčení Fajmonové
nové spojení. Podezrelé bylo,
že koncem roku 1943 žádal
Richard písemný přehled o
stavu organizace, kteíý po krát?
kém odporu dostal. Byl to se-
znam obvodů, počet členů a
odvod peněz. Kralupy tam figu-
rovaly jen 5 členy a 300 K,
protože o zachovalých orga-
nizacích se v Libčicích nevě-
dělo. Těch 5 členů byla skupina
L. Kettnera u Kmentů.

S pomocí Richarda, vlastním
jménem Jaroslava Fialy, který

byl konfidentem gestapa, byli
už delší dobu odbojáři sledo-
váni a zatčení Fajmonové bylo
prvním úderem. Jejím nejbliž?
ším spolupracovníkům Josefu
Pilařovi a Jaroslavu Frajbišovi
se na čas podařilo uniknout.
Fajmonová seznámila oba s
Rudolfem Vetiškou, který v r.
1943 seskočil padákem na
naše území, aby tu řídil komu-
nistický odboj. Po zatčerÍ
Fajmonové pobýval Frajbiš na
Mladoboleslavsku a v poslední
chvíli se mu podařilo uniknout
zatčení. Dal si schůzku s Fialou
v Praze, ale tam už na ně do-
hlíželo gestapo. Ale nezatklo
Frajbiše a jen ho sledovalo.
Cestou navedl nevědomky
gestapo na stopu Pilaře, který
byl zatčen. Frajbiš unikl a uby-
toval se u Slabiny v Libčicích.
Společně uvažovali, kdo je
zrádcem a dospěli k závěru, že
je to Fiala. Frajbišovi to potvrdil
pod pohrůzkou zastYelení konfi
dent gestapa Farský. Než však
ohrožení mohli něco podnik?
nout, byli zatčeni 24.2.1944.
Slabinu přepadli v kanceláři a
Frajbiše doma ještě v posteli.
Už při prvním výslechu na ges-
tapu pochopili, že mezi sebou
měli konfidenta, kterým byl
Fiala. Slabina byl odsouzen k
smrti, které však unikl, když byl
v Dachau osvobozen Ame-
riČany.

Vedle Vádava Dvořáka je to

konfident, který měl na svě-
domí zatčení nejvíce lidí. Ke
konci války začal hrát na obě
strany a byl gestapem zatčen a
odvezen do Terezína, kde byl
popraven patrně pod jiným
jménem.

Zbraně

Pivní zbraně jsme převzali
od pol. kom. Chlapce (62 revoi
verů s municQ a uschovali vše
v Živnostenské záložně ve
sklepě, akci vedl V. Procházka.
Od mjr. Staňka z Roudnice n.
L., profesora VHŠ, nám přivezl
dozorce FS Pospíšil pušky,
střelivo cvičné i ostré, vše
údajně pocházelo ze skladu
VBP školy, kde mjr. Staněk - po
rozpuštění čsl. armády působil
jako velitel branného výcviku.
Zásilka byla rozdělena kpt.
(2ermákem do úschovy V.
Sahulovi, ppor. Rozmajzlovi,
Loužeckému, Koníčkovi, Mrk-
vičkovi a Vodákovi. V r. 1942
ohrozila povodeň skrýš ve
sklepě záložny, zbraně bylo po-
třeba vyčistit, nakonzervovat a
řádně uložit. Proto jsme se
sešli v nočních hodinách, J.
Kejmar vyČištěné a nakonzer-
vované zbraně vložil do ručně
vyrobených kovových "kon?
zerv", které zaletoval hned na
místě, při této akci jsme šťast-
nou náhodou a chladnokrev-
ným, pohotovým jednáním por.
V. Procházky unikli prozrazení

a hrdelním trestům ze strany
okupantů, poněvadž právě tu
noc pátrala vojenská a četnická
hlídka po prchajícím čsl. para-
šutistovi Smudkovi. V následu-
jících dnech toto skladiště
zbraní přemístili V. Procházka a
M. Douda na oplocenou za-
hrádku. Podle zákona schvál-
nosti byla v těch dobách
prováděna kontrola zatemnění.

PřÍprava mÍsta a prostoru
ze shozu zbraní

Na základě pokynů od vel.
"Baítoš" byla prováděna pri?
prava akce převzetí zbraní Ie-
teckou cestou, od konce léta
1943 do r. 1944. Vyhlédnuté
místo - rovné pole v prostoru
Rusavky - Holubice - Tursko,
zbraně měly být uloženy (za
spolupráce s OSH Bohemia) v
suché štole dolu v Minicích.
Tato akce vyžadovala zvláštní
obezřetnost a opatrnost, ur-
čené místo bylo částečně vidět
ze silnice a nesměl být zřetelný
zvýšený ruch. Úkol -byl dobře
splněn na cílovém místě i ve
štole dolu, ke shozu zbraní
však nedošlo (obsluha ilegální
vysílačky, která akci s cizinou
projednávala, byla odhalena a
pozatýkána)

Dr. MojmÍr Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování příště)

100 let organizovaného chovatelství v Kralupech nad Vltavou
Od prvních krůčků organizo-

vaného chovatelství v Kralu-
pech nás dělí 100 let. V roce
1901, tedy na počátku století,
byl z podnětu statkáře Josefa
Adama, obchodníka Rudolfa
Katze a učitele Františka Vodič-
ky založen Spolek pro chov drů-
beže a ochranu ptactva v
Kralupech nad Vltavou a okolí.
Mezi jeho první členy patřili i Jan
Isop, pokladník cukrovaru z
Velvar, Lubitz de Lissowski Ant.,
c.k. respicient finanční stráže z
Kralup a Roman Reichelt,
správce velkostatku ze Zlosyně,
kteří i s p. Adamem byli již dříve
členy "Spolku k zvelebení chovu
drobného hospodářského zví-
7recŮa, pro Království české v
Praze, který byl založen již v
roce 1877. Zrríněný spolek o 20
let později zredukoval svoji čin-
nost a věnoval se výhradně

chovu drůbeže, ke které přibral
jako nový obor ochranu ptactva.
V řadách zájemců byl znám
jako zemský drůbežnický spo-
Iek.

Hned v úvodu pojednání
musím zdůraznit, že na území
dnešního kraje Střední Čechy je
chovatelská organizace v Kra-
Iupech jedinou, ve které nikdy
nebyla stoletá Činnost přeru-
šena. Prvním starostou se stal
František Hájek a jednatelem již
zmíněný František Vodička, kte-
íý byl později ředitelem školy v
LibušÍně.

Cílem spolku, pro který byl
založen, bylo podporovat a zu-
šlechťovat chov drobného zví-
řectva, zakládat nové chovné
stanice, starat se o jeho rozší-
ření vČetně zvyŠovánÍ uŽitku z
jejich chovu a samozřejmě po-
řádání výstav drobného hospo-

dářského zvířectva. V nepo-
slední řadě jeho posláním bylo
zamezit chytání a huberí ptac-
tva. Přestože spolek měl ve
svém názvu pouze drůbež, se
podle stanov dělil na odbory
chovatelů slepic, vodních ptáků
(hus a kachen), holubů a krá-
I'íků. Členy se mohli stát nejen
chovatelé, ale i příznivci chovu
drobných zvířat.

Již v roce založení spolku se
konala ve dnech 25. - 28.
května výstava hospodářského
zvRec'hía v Mělníku, na které již
vystavovalo devět členů kralup-
ského spolku 17 slepic, 2 per-
Iičky, 4 kachny, 2 husy,í, 2 krůty,

Čestným10 holubů a 4 králíky.
předsedou výstavy byl princ
Ferdinad Lobkovic. První vý?
stava v Kralupech se konala v
roce 1903. Druhá všeobecná
výstava drůbeže, holubů, krá-

líků, ptactva zpěvného a před-
mětů chovatelských se konala
pod protektorátem slavné měst-
ské rady v Kralupech ve dnech
2. - 4. dubna 1904 v pivovarní
restauraci. Této výstavy se zú-
častnilo již 39 vystavovatelů
Zejména druhá výstava se set-
kala s dobíým ohlasem u ná-
vštěvníků nejen z Kralup, ale i
okolí. Městské zastupitelstvo sty?
platilo spolku príspevek ve výši
50,- korun z obecního důchodu.

Krátce po výstavě se do
spolku hlásí noví zájemci o chov
drobných zvířat. Přichází také
mladíček Josef Chrastil z Vel-
var, který již v té době choval
staváky a věren jim zůstal celý
život. Do spolku jej přivedl již
tehdy velký holubářský odborník
Jan Isop, který nebyl jen chova-
telem holubů, ale publicistou a

(dokončení na str. 8)
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Zpravodaj l

100 let organizovaného chovatelství v Kralupech nad Vltavou
yovatelem. Jmenovaný byl došlo k výraznému rozmnožení již při druhé výstavě jako 3uror
žzVelvar,jakoidrůbežář užitkovýchplemen. hodnotil drůbež a následně i
Fialaadalší.Velvarštícho- Mimotosespolekzúčastnil chovatelsképotřebysJ.Ada-4 totiž dali přednost Kra- výstav v Kladně, Pardubicích a mem. Stejná dvojice působilan před starší organizací v Čouši (dnešní Souš u Mostu). taképři mělnickévýstavěvrocevýstav

Čouši
nicinadLabemipřesto,že Za vše hovoří získání 41 prv- 1901 a 1903. Jmenovaný dri:i?měla bohatší tradici. Své ních,31 druhýchal8třetíchcen bežářský odborník a publicistaialo i výhodné dopravrí včetněpochvalnéhouznání. souborně výsledky své práce;ní "lokálkou" z Kralup do Pro přesnější evidenci chov- vydal ve známé knize "Výnosnýxr. Kralupský spolek od sa- ných zvířat ve spolkových stani- chov drůbeže", která měla ně-) začátku měl členy i z cích bylo zavedeno známkování kolik vydání. Od roku 1 913 se
íích obcí. drůbeže a založeny plemenné ujal i regenerace české slepice.
významným chovatelům listy králíků, které usnadňovaly Po vypuknutí pnzní světové(ú patřil již kolem roku 1907 zjištění stáří, přibuznosti a pů- války se členská základna sní-nín Duda ze Zákolan, ktei vodu jednotlivých zvířat. Již žila a veškerá činnost byla za-národrí působnosti prosla- tehdy z Kralup odcházela chov- měřena na udržení stávajícíchíovemholandskýchkrálíkůi názvíatadojinýchchovůspW- chovů. Teprve po rozpadu ra-

lo, že jejich chov byl u nás slušnou dokumentací. kousko-uherské monar-
ii omezen a na výstavách Spolek dostává ? chie a se vznikem

7f -,l61Vl V Československéyskytoval ojediněle. Naproti nejen další d
S %J byl chov těchto král&ů na objednávky republiky se/s"b'

0,
oluslávyvAngliiaNěmec- na chov- opět rozši-eaGí C's

4
ke

Jmenovanýzejménapubli- ná zví- řovala

íí činností tomuto plemenu ř a t a., /<
zne pomohl. Clenem spolku ale i ,í <)

Činn03t
-@ i
:5a

orga-

aké stává Jaroslav Lambl, d ě - nizace.

ní správce panství v Nela- kovné l Q VelvarštÍ
)

svsi, který jako absolvent dopisy, wwa chovatelé*

3 se následně stává 'hybnou j e d e n
ou ve spolku zejména z hle- c i t u j i :

ží hospodářské školy v Tá- z nichž %@0
S,/

se chy-
stali k za-

IoženÍ své

:a řízen5 pleme.nářské práce, 9 í k e m '%, *
á v té době byla často zane- jsme po?
vána. vinni za krá-

ro:el910J.Lamblsestává lici belgického
,?%;'#'

* l organizace.
K ustavení

doŠlo v roce
1920 pod názvem

u spolku a přednosta obrazaječitoučíslo6, "Klub pro zvelebení aa pi
Čápíice Ladislav Čáp jednate- jež jest chloubou naší králikárny zušlechtění chovu drobného rví-X tom roce dochází také k a dělá vašemu spolku i se svými řectva ve Velvarech". Krátce poaeování nových stanov ze králičaty živou reklamu. založení spolku se i J. Chrastil:2. března 1910. V jejich Podepsán Místní odbor národní stává posuzovatelem holubů aiín § je uvedeno - Spolek jednoty pošumavské v Králo- spolu s J. Isopem posuzují na

se: Kralupský spolek
IILI drobného hospodář-

vicích u Prachatic. výstavách v Kralupech. Druhý
(:ilenové spolku se také zú- jmenovaný zemřel 17. května

ri«zvířectvaamásídlovstá- častňovali vrcholných výstav. 1928.íydlišti staros'cy v okresu Již v roce 1912 na květnové vý- Za zmínku také stojí, že Jvíském. l presto, že se stavě v Praze při hospodářské Chrastil získal již jako velvarskýů:ovaloaipřednáškováčin- výstavě byla organizace nejpo- člen zlatý dukát na modré sta-:ie v převážné rríře odbý- četněji zastoupena vystavenými váky při zemědělské výstavě va v Nelahozevsi, dosáhl zvířaaty. V časopisu "Králikář Praze. Zároveň také reprezeri-»m počtu šedesáti členů a českoslovanský" je doslova toval československé chovatel?asna akcích byla početnější napsáno "Do Prahy zaslána ství na druhé světové výstavě
2 letech předešlých. výstavní zvPata ve dvou želez- uspořádané v rámci Světového
/:+ce 1911 bylazaloženaza ničních vagonech". Prvním mí- drůbežnického kongresu poFá-jpry zemědělské rady nová stopředsedou této výstavy byl daného v roce 1936 v Lipsku.ree sánských koz v Podho- kralupský starosta. Členem vý- Svým vynikajícím chovem se vý-

výstavy byl
Členem vý-

, mimotostanicepeking- stavního výboru byl další náš razně podílel na našem úspě-
kachen v Nelahozevsi, člen A. Duda. Ve sboru soudců

+stanice králíků belgických byla také naše členka pí Marie 7=@@'
v Kralupech, belgických Trachtová, vynikající chovatelkaalbínů v Podhořanech a «jrůbeže, která následne vlast- » vsoua'?@snú'@obú?probíh?a3iprúee""'naaatn"abúzí'?aprezen'a'*?í'vaechJa moravských @5((I V nila velkou mlýnskou dn)be- m ŤríÁr,emamaěorěgůank:za«,í,naa:ř%z:tT.íÁn:E:ho..mgě,s.t.a:hregiAo?n,u,žá4éme"+šecb.oy ?Ádp«»Vědnú pr&eOVwú%ý. mby ;;áS k?ontektevmli

ii. Trvale byla věnována zárnu v Otvovicích. Jmenovaná qérese:ba ad
Čecl nstarým stanicím. Cho- hodnotila spolu s p. K. Škodou hova 559

tům byío nabídnuto přes různépotřebyapomi:ickycho- % Krmalupynad.Vltavou. + '?k-čensk{í «yrgwmkwíe» íí Kluhy
teJďon: 0205122777 * .:;;ukaí'ú

násadových vajec vlašek vatelské. h? 4«*é ořym}úcee-mail: servŇs@kra»uysko.cziotvích, vyandotek bných a Pan Škoda byl také znám * 8p«»rh»vdís«Mďly

www.kralupsko.cz fl i+ h-a'aiižky
? # ata.

vek černých. Také u holubů chovatelům v Kralupech, neboť %"'
/

'!6€

chu a jeho modrák tam byl od-
měněn zlatou medailí.

V roce 1923 dochází k další
změně názvu a to na: Spolek
chovatelů drobného hospodář-
ského zvířectva pro okres Kra-
Iupský se sídlem v Kralupech
nad Vltavou. Změnu potvrdila
Zemská správa politická v
Praze dne 11.8.1923. Do čela
spolku přichází Vladislav
Masner, pojišťovací agent. Jeho
příchodem se velmi zlepšila ko-
minukace s kralupskými pod?
niky a podnikateli, které spolku
finančně, ale i jinak pomáhají při
zajišťování výstav a trhů se zví-
řaty. Pod novým názvem orga-
nizace se konala také 1. místní
výstava drobného hospodář-
ského zvířectva, pod protektorá?
tem pana poslance F. Biňovce
ve dnech 4. - 6. ledna 1925 v
restauraci "U Kotvy". Při této vý-
stavě byla Zemskou správou v
Praze povolena tombola k vy-
dán( 2 500 tombolenek po 1,-
Kč. Vypsáno bylo dvanáct výher
v ceně 1 000,- Kč. První cena
představovala kmen slepic - ply-
mutek v hodnotě 300,- Kč.
Deset procent z čistého zisku
spolek věnoval na fond k zřízení
Okresní nemocnice v Kralu-
pech. Na poplatcích spolek za-
platil Loternímu ředitelství v
Praze 125,- Kč a bernímu úřadu
v Kralupech 30,- Kč.

Kralupští chovatelé navštěvo-
vali i výstavy v okolí jako např.
výstavu konanou u příležitosti
60-tého trvání Zemské vyš(Sí
školy hospodářské v Roudnici n.
L. v měsíci září 1924. Na vý-
stavě vystavoval A. Kočr z
Podlusek angorského králíka s
délkou srsti 24 cm, na druhé
straně bylo až překvapující, že z
59 králíků jich bylo 15 vylou-
čeno. První výstavy ve Slaném
jsou konány od roku 1925 o
Vánocích.

Jjlí Schónfelder
(pokračování příště)

/',,
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Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
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Jsme rádi, že i v novém roce se opět
setkáváme. V úvodu bychom se í;ádi
omluvili těm, kteff se na nás zlobili y
souvislosti s vystoupenfm Lucie Bílé na
Super mega music show 26. listopadu
2000. V době uzávěrky (18. řŤjna)
listopadového čísla jsme opravdu byli
dohodnuti, že paní Bflá s převzeffm
finanční částky krátce vystoupí. Během
následujfcích 14 dnů jsme však byli
inforrnováni o nemožnosti jejího vystou-
penf z důvodu účinkovánf v muzikálu
Johanka z Arku. Omlouváme se proto
všem, kteM byli uvedeni v omyl.

Máme pro vás ale dobrou zprávu:
Lucie Bflá nám slffiila, že narnísto něko-
lika málo pfsniček na této akci vystoupf
během jara na sarnostatném koncertě. O
podrobnostech vás samozřejme budeme
včas informovat.

A co pro vás v prvnfm měsíci roku
chystáme?

V zimě hurá na Monínec!
Milovníci zimnfch sportů nemusf letos

rmTit afz do Krkonoš, ale mohou se s
námi zúčastnit sobotnfch jednodemifch
výletů na Monínec, který se nacházf u
Sedlce - Prčice. Zde je velíni slušně vy-
bavené zimní středisko a na jeho zkvalit-
nění se koncem léta a během podzimu
pilně pracovalo.

"Chceme využít přfznivých kli?
matických podmfnek a rozšffit nabfáu
služeb lidem, kteřf si k nám chtějf přijet
zalyžovat," aá provozovatel hotelu

m
a

Relax Monfnec a přilehlého sportovnffio
areálu Jaroslav Krejčf.

"Díky pťt'hodné nadmořské výšce jsme
asi jediné místo, kde Ize ve střednfch
Čechách malé lyžařské středisko vy-
stavět."

Pod hotelem byl postaven nový vlek a
připraveno osvětlení svahu pro nočnf
lyžovánf. Nechybí ani umělé zasněžo-
vánf. Sjezdovky bude samozřejmě upra-
vovat příslušná technika. A že je zde
opravdu pěkně a strava je výborná, mů-
žeme potvrdit z našeho pobytu během
jarních prázdnin a letního tábora.

Letos bychom rádi uskutečnili sobotní
celodenma pobyty se zajištěnfm oběda.

Odjezd by měl být v s.oo, pMjezd
okolo 17.30, cena bude upřesněna s
ohledem na náklady na dopravu. Infor-
mujte se, prosfm, telefonicky nebo
osobně přfmo v DDM.

V Monfnci bude také zajištěn pobyt pro
děti v době jaínfch prázdnin 26.2.-2.3.
Podrobně vás budeme informovat y
únorovém čfsle.

Celoměstská akademie
Jsme rádi, že i naše děti se se svými

vedoucfmi zapojily do účinkovánf na
celoměstské akadernii v listopadu loň-
ského roku.

A tak jsme mohli vidět Cvičení s
Ilonou s vystoupenfm "Myšička" pod
vedenfm panf Novákové, ukázky růz-
ných forem aerobiku pod vedemm paní
Pelcové, cvičení s činkarríi pod vedením
panf Czechmannové a nechybělo ani
sportovnf vystoupenf kickboxu panaŠudy a aikida pana Slapničky a "pan?
Novotné.

Všem vystupujfcfm děkujeme za jejich
snahu a čas, který nácviku věnovali.
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i Reprezentační ples
Domu dětíí a míádeže v Kraíupech n. U(t.

se bude konat

27. 1. 2001 v hotelu Sport od 20.00 do 02.00 hodin

K tanci vám bude hrát hudebnf skupina S[MPLEX
Předtančem předvede zájmový útvar aerobiku pod vedenfm pí

Mgr. Czechmannové a slečny Lenky Pelcové.

=íN"
j'? q
'f'W Bohatá tombola, na které se podilí hlavma sponzor plesu:

Plus - Discont, spol. s r.o.

Vstupné 50,- Kč

Všechny vás srdečně zveme

Předprodej vstupenek od 8. J . 2001 v DDM
po - pá 9-Il, 14-17 hod.
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Super Music Mega Show
Tak toto byla bezespom zatfm naše největší akce. Přišlo přes

600 návštěvruků včetně pozvaných hostů. Celým pořadem
provázeli Markéta Majerová a Slávek Boura.

Úvodem byly předány symbolické šeky na nadaci Ostrovy
života - převzala Lucie Bflá a Kapky naděje - převzala Vendula
Svobodová. Na obou byla vypsána částka 26 780,- Kč.

Vyhodnoceni a odměněni byli také nejlepší sběrači papfm z
řad kralupských dětf.

A pak se již rozběhl program. Své známé hity zazpfval a
publikum pořádně "rozpumpoval" Michal David, kterého na
pódiu vystřídala dvojice Izer a Dobrodinský.

Také Heidi Janků udržela v sále dobrou náladu.
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Největší aplaus sklidilo mezi -náctile-
tými divačkami vystouperíf skupiny
A-TAK. Tito čtyři mladfci zpívau a
tančili opravdu ve skvělé formě.
Aby ani mužská (a klukovská) část
publika nezůstala ochuzena, na
pódium nastoupily Holki.

Hyperkraft trochu přitvrdil, ale
náladu v sále rozhodně nezkazil.

Dále vystoupily skupiny MAXIM
TURBULENC, WALK-CHOC-
ICE a ZOOMBIE.

Během koncertu se představily i
některé zájmové útvary DDM.

Myslíme, že diváci i účinkující
odcházeli z koncertu spokojeni.
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Mikulášská diskotéka
Začátkem prosince se uskutečnila v tělocvičně V Zátiší

Mikulášská diskotéka. Bohužel, se Michal David předem omlu-

Vánoční den v Motolské nemocnici
Bohužel, uzávěrka tohoto čfsla vycházf právě na den konání

této akce, takže vás můžeme informovat pouze textem bez
fotografif.

Akce se konala přfmo v areálu nemocnice. V hlavnf aule
pavilonu pro dospělé probThal zábavný program, který
moderoval Jan Musil. Mimo Magdaleny Reifové, Michala
Davida, protagonistů pohádky "Z pekla štěstí II", Dagmar
Patrasové, V."upfra" Krejčfl'io, Michala Nesvadby, Petra Muka,
Báry Basikové, bratrů Tesařflců, Petry Černocké, Jiřfl'io
Pracného, Pavla Kožfška a Yvetty Blanarovičové zde vystou-
pili i Maxim Turbulenc s doprovodem dětf z DDM Kralupy nad
Vltavou. Samostatné vystoupení dětského pěveckého sbom
kralupské farnosti program uzavfralo.

Navštívili jsme také pavilon hematologie a dětský pavilon.
Jak jsme psali již v minulém čísle, nejeli jsme s prázdnou. Vezli
jsme hračky nasMrané na akcích v kralupských mateřských
školách a ZŠ a hračky a hry zakoupené za vaše vstupnéo na
mikulášské diskotéce a za sběr papfru v DDM v celkové
hodnotě 19 500,- Kč.

(),]l151B 5y(;41 j?ill6? DDM y ?(lp6@0 H3d 71i3y()11 KOnkréíne Ď7C]FlOlll chteh pOděkOVat MS Veltrusy, 6. MS E.poděkovat všem, kteM se podfleli na spolupráci a organizaci Beneše, 2- MS náBře;f J- HOluť)ai 8- MS generálaaKlaPálka Ísoutěže a popřát všem hodně zdravf a spokojenosti do-nového děÍSkému centm 7- MS 'Ík0"Cká-
roku.

Za DDM Kralupy .T. Merfaitová Plastikový modelář
Vedoucí tohoto útvaru, Antonm Strejček, se narodil v

Zeměchách. Byl 28 let zaměstnán jako mechanik měřenf a
regulace v podniku Kaučuk, dnes v důchodu. Bydlf v
Kralupech. Od svých deseti let modelaří, 25 let působil jako

q??-?7','-B

Umfstěnf dfvek:
1. Dvořákovo gymnázium Kralupy
2. GFP Neratovice
3. Sz a Š Mělmí

Urnfstěnf chlapců:
1. Gymnázium J. Palacha Mělíík
2. GFP Neratovice
3. Dvořákovo gymnázium Kralupy

Wtězům blahopřejeme k postupu do regionálnfl'io kola.
Soutěž byla velrni dobře organizačně zajištěna a byla zde vidět
oboustranná spokojenost. Také bych chtěla poděkovat p. J.
Motlovi, který nám při sportovních akcích, konaných ve
sportovní hale velmi pomáhá a spolupracuje s námi.

6. 12. 2000 pořádal DDM v Kralupech nad Vltavou vánoční
soutěž v aerobiku. Soutěž se konala ve sportovnf hale na
Cukrovaru a zúčastnilo se 3í 166 děvčat ze všech kralupských
škol. Děvčata byla rozdělena do tff kategorff:

III. kategorie - 6. - 7. třfda
IV. kategorie - 8. - 9. třfda
V. kategorie - středoškolačky

Všechna děvčata měla možnost zacvičit si pod vedenfm
zkušených cvičitelek (P. Klozové a M. Guregové). Celé
dopoledne proběhlo ve velmi přfjemné atmosféře. Všichni
pedagogové se ujali rádi role rozhodčích. IMvky měly možnost
si porovnat své schopnosti a strávily hezké chvfle při
sportovním klání. Další vánoční soutěž proběhla 14.12. 2000,
tentokrát už okresnf kolo.

Sportovní rubrika
22.11. 2000 proběhlo ve sportovnf hale na Cukrovaru okresní

kolo v basketbalu - V. kategorie (střední školy)

Děkujeme za spolupráci rádiu Relax, jmenovitě panu Tomáši
Kučerovi, Aleši Švarcovi a zvukaři Miroslavu-Pfšovi a za
pomoc městu a Kulturn?ímu a společenskému středisku v čele s
panf Vondmškovou.
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vil, ale Tomáš Kučera z rádia Relax se rozhodně o dobrou
zábavu postaral.

A opět se nejen tančilo, ale také soutěžilo. Napřflclad o
nejlepšffio gymbalistu, o to, kdo nejlépe zatančf sestavu podle
cvičitelky aerobiku nebo pře,dvede nejlepšf sestavu na písničku
Makarena. Asi největší úspěch získala soutěž Mašinka na
písničku od Maxim Turbulenc.

Děkujeme za ceny na odměny panu Tomáši Kepplovi, vedou-
címu potravin Hvězdička.

Mikulášská
Ani na DDM Mikuláš s Čertem nezapomněli. Přišli v úterý

5. prosince.
Očekávalo je přes padesát dětí se svými rodiči. I když

prostory nám téměř nedostačovaly, nálada byla dobrá. Nechy-
běla ani společná pfsnička.

Po rozdánf nadflky čekalo na děti malé pohoštěnf a chvilka
hranf, než se rozešly do svých domovů.
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vedoucf kroužku leteckých modelářů v bývalém Klubu odbom
Kaučuku. 30 let je členem Aeroklubu Kralupy jako ňlachtař,
parašutista, motorový pilot a instmktor. Celkem-uskutečnil na
28 výstav s leteckou tematikou, z toho 25 v Kralupech-nad
17'l*....-Vltavou.

Je členem "Badatelsko-historické skupiny při sdruženf
československých válečných letců". Od- rokua 1999-ved'e
kroužek leteckých modelá"i při DDM. Sárn o modelářství říká:

"Modelářstvím se děti učí zručnosti, trpělivosti a pracov:to;i:vlastnostem, které upotřebf v životě. Navíc získají'uřlechtiléhW
koníčka, kterého mohou neustále zdokonalovat p;o radost-svo3i
i svého okolf."
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Proto'ze jsme se v tomto čísle již několikrát zmfnili o cvičení s
Ilonou, rádi bychom vám tento zájmový útvar trochu při;l:žili.
Cvičenís Ilonou

Tento kroužek je rozdělen do tM věkových kategorif.
I. kategorie: 3 - 5 let
Scházfme se každé úterý od 15.30 do 16.30 v tělocvičně DDM

v Kralupech. Tato hodina je zaměřena na pohybový a rytrnickývývoj díěte. Děti cvičf na r'íízném sportovnfm nářadf (žfne5nky',švédská bedna), používají roízné cvičebm-'pomůcky'-(kruhyJ,'
švihadla) a osvojují si základy rytrniky (jednoduché cvičem-p'ři
hudbě). V této hodině nechybf také spojem zpěvu s pohybem a
hra na jednoduché hudební nástroje.

2. kategorie: 6 - 9 let
Scházíme se každou středu od 15.00 do 16.00 v noyé

kělocvičně V Zátišf. Tento kroužek je zatněřen na sp;avnýkělesný vývoj dftěte. Ke cvičení použfváme cvičebm po';ůckyjako např. švihadla nebo mfče.-Nejoblíbenějšf je cvičenf-;'a
zdravotnfch rníčích, tzv. gymbalech-, při hudbě, Ícteré pomáhá
správnému drženf těla a tělesnému vývo')i. Gymbaly také
pomáhajf léčit různá onemocněnf pohybového aparátu.

3. kategorie: 10 - 14]et
V této hodině se věnujeme cvičenf na gymbalech při hudbě,pomůcky, které pouzíváme jsou např.- švihadla"-a- ';uhy,'věnujeme se však i cvičení při hudbě bez pomúc:Jh".

Nacvičujeme ríízné tanečnf sestavy se cvičebním nářadím--neb;
bez.

Mezi naše zatfm nejoblnbenějšf tanečnf sestavy patřf
"Myšička" na pfsničku od skupiny Maxim Turbulenc.
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Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou
program na leden 2001 rFm peCOí

10[l DOLBYSTEREO F3['l
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UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprod.ej
na další dny končí půl hodiny před začátkem představení.
Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 101

TYGRÚV PŘÍBĚH
USA, 77 min., č. v., Dolby SR, *, 43 Kč.
Medvídek Pú a jeho kamarádi na filmovém
plátně v repríze animované.ho filmu. Tygr putuje
Stokorcovým lesem, pátrá po jiných tygrech,
aby nakonec poznal, že jehcí skutečnou rodinou
jsou jeho přátelé. Hlasy v české verzi: Ota Jirák,
Jíří Knot, Pavel Kříž, Ladislav Potměšil a další.
Režie: Jun Falkensteinová

' QJ&,?v/F",as?mr4ů-% l><]I,
T???s';'WF-

pá 17.30 TYGRŮVPŘíBEH
20.00 ROADTRIP

20. so ' 15.00 TYGR-ŮVPí'líBĚH
20.-21.so-nel7.30 ROADTRIP

20.00 FIOADTR?P

22. - 24. po-st 20.00 PONORKAUf57í-
25. - 27. čt - so 17.30 DINOSAURUS

20.00 RUDÁ PLANETA
pol7.30 RUDThPLANETA

20.00 DINOSAURUS
27. - 28. so - ne 15.00 DINOSAURUS
30.-31. út-st 20.00 XMAN

malými přáteli lemury. Z pozemského ráje je ale
náhle a nečekaně vyžene zničující srážka pla-
nety s rojem meteorÍtů. Začíná t'iledání nového
domova, nebezpečné putování po zpustošené
Zemi plné hladových dravců. Film je jedním z
nejdokonalejŠích výtvorů z dílen počítačových
anÍmátorů v poslední době. Hlasy v české verzi:
.Jaroslav Satoranský, Jiří Langmajer, Barbara
Kodetová, Květa Fialová, Václav Vydra a další.
Režie: Tom Dey

RUDA PLANETA
9SA., .130 min., č.t., ŠÚ, Dolby SR, j 59 Kč
V blízké budoucnosti planeta Zeme umirá. Na
Mars je tedy vyslán tým astronautŮ, z nichž
každý je specialistou v jiném oboru. Tako první
cesta lidí na Mars má jediný úkol - udělat první
krok k obyvatelnosti Marsu %ako budoucího do-
mova lidstva. Po poškození svého zařízení se
musí posádka spolehnout jen sama na sebe
Režie: Anthony Hoffman
ffi
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Připravujeme na Únor:
Podfu(c)k, Vyvolený, Vřískot 3, Charlieho
andílci, 6. den, Pod povrchem, Tanec v
tergnotách, Andě.l Exit, Cela, Zamilovaný
profesor 2, Boxeři, Nezvratný osud

Speciální nabídka:
- v době jarních prázdnin 26.2. - 2.3.
2001 přehlídka filmú pro dětí (vždy od
15.00) a mládež (vždy od 17.30)
- Projekt 100 - 2001 v kině Vltava - ze
zlatého fondu světové kinematografie - v
únoru Vše, co chcete vě.dět o sexu, ale
bojíte se na to zeptat (Woody Allen),
Vodrý samet (David Lynch) a Poslední
tango v Paříži (Bernardo Bertolucci)

ROAD 'TRIP
USA, 94 min., č.t., DolbySR, *, 50 Kč
Pokud máš holku a "smahnul" jsi nějakou jinou,
za nevěru se nepovažuje, ladyž je ta tvá na
opačném konci země, kclyž jsi 6yl tak sjetej, že
se nepamatuješ, co se stalo, nebo když jsi měl
hned dvě najednou, protože ty se vzájemně vy-
ruší. To jsou zásady hlavních í"irdinů nové gene-
raČnÍ komedie.
Režie: Todd Philips
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PONORKA U-571
u.SA, 116 min., č.t., Dolby.SR, Th, 55 Kč.
Píše se rok 1942. Atlantik křižují spojenecké
konvoje do krvácející Evropy, pronásledují je
smečky německých U-Bootů. Jeden z nich s kó-
dovým čÍslem 571 je poničen spojeneckým úto-
kem. Na jeho palubě se nachází kořist pro
americké námořnictvo více než lákavá - šifrovací
zařízerí Enigma.
Režie: Jonathan Mostow

DINOSAURUS
USA, 82 min., čy., ŠÚ, Dolby SR, *, 50 Kč
Dinosaurus jménem Aldar žije v bezpečí a do-
statku na nádhemém ostrově společně se svými

X-MEN
USA, 104 min., č,t., ŠÚ, Dolby SR, *, 55 Kč
Jsou dokonalejší než lidé, ale jsou jimi nenávi?
děni. Přesto je chrárí. Filmová sci-fi podle pro-
slulé americké comicsové série.
Režie: Bryan Singer

mládežr do 15 let nepřístupno
mládeži do 12 let nepřístupno
mládeži přístupno
česká verze
české titulky
širokoúhlý film

*
W
*
čy.
č.t.
ŠÚ

Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou
Adventní čas se stal pro uči-

tele a žáky ZUŠ Kralupy nad
Vltavou obdobím, v něrnž mohli
potěšit nejen své rodiče, přá-
tele a známé, ale i širokou ve-
řejnost spoustou dobré muziky.

5.12.2000 proběhl interní
koncert ZUŠ, který poctil svou
přÍtomností i "doopravdický"
Mikuláš se sladkými dárečky
pro malé a mladé umělce. Na
tomto interním koncertě měl
velmi úspěšnou premiéru nově
založený soubor zobcových flé-
ten "Piskulíni", který vede pan
učitel Jindřich Gomboš.

Za dva dny poté, tj. 7.12.

2000, vystupovali žáci a
Pěvecký sbor ZUš se svými
učiteli na předvánočním setkání
Klubu důchodců a.s. Kaučuk,
kde byli za své hudební výkony
odměněni zaslouženým potles-
kem a "osvěžujícÍm balíčkem"
plným dobrot.

19.12.2000 proběhl v Měst-
ském muzeu Kralupy nad
Vltavou Veřejný koncert ZUŠ,
na němž přednesli skladby žáci
a žákyně, kteří byli za své vý-
kony vybráni odbornou Umě-
leckou- radou ZUŠ ze tří
předešlých interních koncertů
školy. Rodíčovská i širší verej-

nost tak mohla slyšet opravdu
to nejepší z nejepšího.

20.12.2000 se učitelé i žáci
seŠli na vystoupenÍ v mÍstnÍm
kostele Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Václava, aby zde
předali kralupské veřejnosti
svůj vánoční dárek v podobě 1podol

ZUŠAdventního koncertu ZUŠ Kra?
lupy nad Vltavou. Věříme, že
tímto koncertem byla založena
jistá školní tradice, která díky
dobré spolupráci s místní farou
každoročně přispěje k neopa-
kovatelné atmosféře Vánoc.
Ozdobou adventního koncertu
se stala výstavka prací žáků

výtvarného oboru školy.
Pěkné vystoupení předvedlPěkné vystoupei

Pěvecký sbor ZUŠ 21.12.2000

ve vánočním programu DDM,
do něhož přispěl několika lido-
vými koledami.
-V měsíci lednu chystá ZUŠ

dva interní koncerty. První pro-
běhne 16.1.2001 a druhý 23.?1.
2001 v 17.00 hodin v sále ZUŠ.

Mnoho štěstí, zdraví a spo-
?osti v roce 2001 přejekoiení

ZUŠ ffiKralupy nad Vltavou
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Ochotnická filmová s olečnost
Silverstars' Films

KONKURZ
PRO

PRIMA KLUKY A HOLKY
Máš věk 9 - 20 let?

Máš chuť dokázat všem, že neurnfš
být hvězdou a přesto budeš s

kamerou kamarád (kamaráů.a)?
Máš chuť být: modelkou (modelem),

hercem, moderátorem, zpěvákem?
Máš chuť prožítl-2x měsfčně bezya

natáčecf víkend?

PAK TEDY NEVÁHEJ A OZVI SE!
(můžeš být odkudkoliv)

PÍSEMNĚ: DDM - Film
Smetanova 168

Kralupy nad Vltavou

(Přilož: fotku, své zájmy, narozenf, přesnou
adresu!)

TELEFONICKY NONSTOP:
Asistent režie 0603/404 626

(můžeš mluvit na záznamnflc)

POZOR! UZÁVĚRKA E 28. února 2001 !

»

Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seifería 708
278 0l Kralupy nad Vnavou 2

tel.: 0205/727827 fax: 0205/23664
e maíl: kass.kralupy@worldonline.cz

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

bloku na Info kanálu kabelové televize.
Naše kino na internetu:
programy, žebŤr(čky, odkazy, pripravovarua filmy
a další zajímavosti najdete na serverech
wwív.kíalupy.a íímw.kinoserííer.a www.kralupsko.cz/kino
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Plesová sezóna roku 2001T;p(turnt a spo(ečensígi sthásí;;g ?upy nad Víta?
KD VLTAVA LEDEN

pátek 12.1
Program na měsíc leden 2001

T*bdos: WW727 W7 sobota

Na programu swingové melodie světo-
vých a českých autori:i.

pátek

Pa'la""fl'ap?e'a';m'a'n';3na'm"'l'a'aV'S'f""upenk'J/.70--35,- sobota 20.1
sobota 20. odjezd v 8.44 hodin
Akce Kruhu přátel Prahy
Výstava: František Bílek

M
v Jízdárně Pražského hradu spojená
s návštěvou Bílkovy vily.

pátek- 26.1.
sobota 27.1

ÚNOR
pátek

neděle 28. v 19.30 hodin
J. Graham: Hexenšús
Klasický manželský trojúhelník řádně
opepřený anglickým humorem. Co
všechno se může stát, když milence ve
vaně znehybní pořádný "hexenšús"!
Účinkují M-arian Roden, Barbora Mun-
zarová nebo Kateřina tjrachovcová,
Hana Čížková, Jan Šťastný, Jiří
Dvořák, Tomáš Juřička, Ivo Kubečka,
Jana Krausová, Gabriela Hyrmanová.

140,.

Nové knihy v kralupské knihovně
Maturitní ples Střední prúmyslové
školy strojní Odolena Voda
Ples septimy Dvořákova gymnázia
Kralupy nad Vltavou
Maturitní ples SOUCH
Kralupy nad Vltavou
Ples CD Kralupy nad Vltavou
Ples KaSS Kralupy nad Vltavou
Ples Nemocnice Kralupy nad Vltavou

Bohdalová, Jiřina: Co se skrývá
pod poklíčkou: vybraná .ku-
chařka Jířiny Bohdalové a Lída
Pěničková

Co se skrývá pod pokličkou je
kniha sestavená z toho nejskvělej-
šího "nej", jaké si jen dovedete
představit. Obsahuje téměř čtyři
sta receptŮ pro všechny příleži?
toSti.

V roce 2000 byla Městské kni-
hovně Kralupy nad Vltavou Míni-
sterstvem kultury ČR poskytnuta
dotace na podporu projektu
Internet v Městské knihovně y
Kralupech nad Vltavou.

Od prosince 2000 mají návštěv-
níci knihovny možnost přístupu k
síti Internet za podmínek stanove-
ných provozním řádem, který je k
dispozici ve studovně knihovny.

Poplatek za použití Internetu byl
stanoven ve výši 25,- Kč za kaž-
dých započatých 30 minut. Maxi-
málrí doba užívánÍ je 1 hodina,
nebude-li další záyjemce, je možné
tuto dobu prodloužit.

Zájemci sí mohou předem uží-
várí Internetu objednat osobně
nebo telefonicky na čísle

O205n27782.

dominancí německých ponorek.
Bylo nad spojenecké síly zasadit
jim výraznější zničující úder...
Napínavý válečný román podle
stejnojmenného filmu.
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středa 10. v 19.30 hodin
KLÍČ
Novoroční koncert této folkové skupiny
jistě přivítají vŠichni její příznivci
Skupina u nás v rozmezí dvou let vy-
stoupí již podruhé a my věříme, že
stejně úspěšně jako poprvé. Kromě
klasického repertoáru uslyšíte tentokrát
i vánoční písně a koledy.

19.1.

Frýbort, Pavel: Berunky
Berunky jsou mladé dívky, které

se snadno nechají zlákat pozlát?
kem velkého světa a ylezou do
pasti překupníkům s bílým masem.
Napínavý přóěh ze současnosti je
volným pokračováním Frýbortova
předchozího úspěšného románu
Poslední soud.

(,Iutton-Brock, Juliet: Koně
Poznejte svet koní a poníků, je-

jich vývoj, chovárí a dŮležitou roli v
historii lidstva i využití v současné
době.

Maturitní ples 4.A Dvořákova
gymnázia Kralupy nad Vltavou
Ples divadelního souboru Scéna
Maturitní ples Střední odborné školy
Velvary
Maturitní ples Obchodní akademie
Kralupy nad Vltavou
Rybářský ples
Studentský ples Dvořákova gymnázia
Kralupy nad VltavouKralup:
Ples Dechie Kralupy nad Vltavou
Maturitní ples SOU Aero Vodochody

Ples Kaučuk, a.s.
Skautský ples
Sokolské šibřinky
Šibřinky ASPV
Šibřinky ASPV
Ples hasičů Kaučuk, a.s.

2.2. Oddělení pro děti
Beletrie

720, sobota
pátek

3.2.
9.2. Munková, Alena:

Štaflík a Špagetka
Veselé vyprávění o dvou psích

kamarádech známých z televizních
Večerníčků. Štaflík a Špagetka se
rozhodli, že už jsou dost velcí na
to, aby se o sebe postarali sami...

? llustrovaná encyklope-
díe

Chemie je věda o látkách a jejich
chemických změnách. Studuje slo-
žení a stavby látek, jejich chemické
vlastnosti a změny...

čtvrtek 11. 16.00 - 18.00 hodín
Dětský karneval
pořádá o.s. divadelního souboru Scéna
" hry " soutěže " tanec " hudba AV
BAND

25,-Kč

sobota 10.2. Falconer, Oolin: Nebezpečný
Prožili spolu tři válečné konflikty

- Vietnam, Salvador, Bosnu. Dva
váleční zpravodajové, jeden píšící,
druhý fotograÝuí)ící. Oba válečné
hrůzy poznamenaly. Největší boj je
však čeká...

Naučná literatura

pátek
sobota

16.2.
17.2.

pátek
sobota

23.2.
24.2.neděle 7., 21. a pondělí 29.

Pokračovací kurzy tance

Studovna

Čítárna - studovna
pondělí 8.00 - 11.00 hodin

13.00 - 17.30 hodin
8.00 - 11 .00 hodin
8.00 - 1 1 .00 hodin

13.00 - 17.30 hodin
8.00 - 11.00 hodin

Kratochvíl,Miloš:
Potkal kočkodán kočkonora

Pestrá a rozverná krížka, do níž
pro vás autor vybral veselé a htavé
básničky, jimž nechytí báječné ná?
pady a fantazie. Dívat se na svět s
Úsměvem - takové je vyznání bás-
níka ve verších psaných pro radost
a potěšení všech dětí.

Horn, Peter: Tajemství jezdcú z
močálu: Florian ve světě duchú

Babičky už jsou zkrátka takové
nesnášejí komiksy, a ty hororové
už vůbec ne. Proto si Florian jeden
ze svých sešitŮ schová u starého
keltského kříže - a zažije ohromné
překvapení...

BŘEZEN
pátek .g.3-
sobota 10.3.
pátek 1 e.a.
sobota 17.3.
pátek 23.3.
sobota 24.3.

Giddens, Anthony: Sociologie
Kniha, která poprvé vyšla v roce

1989 a setkala se s obrovským Ús-
pěchem u čtenářŮ, je urČena nejen
začÍnajícím studentŮm sociologie
či jiných humanitních oborů, ale
všem, kdo se chtějí něco dozvědět
o tomto oboru a analýze společ-
nosti.

středa 17. 16.30 - 18.30 hodin
Dětský maškarní karneval
s moderátorem Rádia OK Hradec
Králové Zd. Vranovským
hudba ' tanec " soutěže o ceny

so,.

středa
čtvrtek

pátek

úterý 30. v 19.00 hodin - malý sál
Maroko
0 životě v této zemi, přírodě a životu v
ní na suchu i ve vodě vypráví pan
David Procházka. Přednáška je dopl?
něna diapozitivy.

so, -

Qray, John: Děti jsou z nebe:
zásady pozítivního rodičovství,
vedoucí k výchově spolupracu-
jících, sebevědomých a citli-
vých dětí

Kniha Děti jsou z nebe sezna-
muje s různými zásadami pozitiv-
ního rodičovství, jež nám pomáhají
zlepšit komunikaci a spolupráci s
dětmi a motivovat je.

čtvrtek 18. v 19.30 hodin
29. koncertní sezóna KPH
Sextet Ferdinanda Havlíka a Eva
Dostálová

Oddělení pro dospělé
Beletrie

Pobočka Lobeček

aMěstské muzeum Patíerson, James: Tanec smrti
Knihou Tanec smrti, svým nei?

Iepším psychologickým thrillerem,
se představuje J. Patterson jako
autor na vrcholu tvůrčích sil.
Zosobnil v ní chladnokrevného zlo-
čince, na kterého snad žádný čte-
nář nezapomene, napsal dojemný
milostný příběh...

Robbins, David L.: Válka krys
V ruinách bojujícího Stalingradu,

o nějž svádí sovětská a německá
armáda zničujícÍ boj, proti sobě
stojí dva elitní ostřelovači. Třebaže
se to nezdá, právě tahle skrytá
válka krys, v níž platí heslo "jeden
muž, jeden náboj", může mít
značný význam pro výsledek bitvy.

Er»en, Václav: Trable anglíc-
kého šlechtice v Čechách:
Kapitán Exner opět na scéríě!

Ve známých skalních útvarech
nedaleko menšího venkovského
města nalezne smrt osamělý dů-
chodce. Jako obvykle se tu náho-
dou ocitne kapitán Exner a má
vyřešit případ, do něhož je navíc
nešťastně zapleten skutečný an«)
Iický šlechtic.

Steel, Danielle: Křížovatky
Osudy tří lidí se proplétají v ja-

kýsi podivný trojúhelrík, zatímco
válka překračuje hranice Evropy.
Šíří se po světě jako mor a ne-
smlouvavě si vybírá ode všech kru?
tou daň, nechává všechny
osamělé a nešťastné, bez mož-
nosti jakkoliv zrněnit běh těchto
událostí.

v í«rílupech nml Vltavou

Program kulturntch akct na měsíc
le«len

l'99i - 2001 - desel lel
Městského muzea s? Kralupech nad Vltavou

trvá výstava ak. mal. .losef Holub
Obrazy a kresby

Koníček, Ríctíard:
Kouzlo domova

Kniha umožní vytvořit přijemné
prostředí vlastního domova, kam
se rádi vracíme, kde trávíme svůj
volný čas s rodinou a přáteli.
Autorskému kolektivu se podařilo
shromáždit dostatek zajímavých
podkladŮ, fotografií a popisů, a tím
vytvořit zajímavou knihu.

l
l

5;" %
'?

Hulpach, VladimÍr:
Keltské mýty a báje

Výpravná publikace nás zavádí
do světa mýtů, tajemných příběhů i
skutečného života severského ná-
roda, jehož pozdější usídlení ve
střední Evropě významně ovlivnilo
i život a kulturu naší země.

Naučná literatura

Kentley, Eríc: Lodě
Pestrý a poučný pohled na lodi

od těch vydlabaných z kmene až k
jachtám a supeíankerům, na život
Iidí, kteří se na nich plavili.

ffi

r
J Do 14.1.

J 25.1. črvrtek 18.OO hodin
koncen klasické hudby.
Soubor Martinů Couegium

1.2. čtvnek 17.00 hodin
Vernisáž výstavy
Kralupy na obrazech.
l'otografiích a pohlednicích

« i Messner, Reinhold:
Malloryho druhá smrt: záhada
Mount Everestu

Třikrát se vypravil anglický učitel
G. L. Mallory se skupinou stejně
smýšlejících BritŮ k nejvyššímu vr-
cholu Země. Himaláj zastavil i třetí
výpravu na Everest a její ne-
zvěstný hrdina tam zůstal...

«,imický, Jan: Nefrítový drak
V knize Nefritový drak pozná-

váme Jana Cimického tentokrát
jako cestovatele. Během své ná-
vštěvy Číny na podzim roku 1999
nasbíral materiál na tento neoby-
čejný cestopis, který nám předsta-
vuie tuto asjjskou zemi s
mnohatisíciletou historií...

l
í

u

Ludlum, Robert:
Spiknutí škorpionů

Tyrell Hawthorne býval jedním z
nejepších důstojníků americké ná-
mořní rozvědky - až do jedné deš-
tivé noci, kdy v Amsterdamu přišla
o život jeho žena, nevinná oběť
temných zpravodajských her...

'-7!mj ílJ

g'
l

Zečátkem prosince dětj
sým pořadem v KD Vltava
pděšila Dáda Patrasová.

Krútová Jarmíla:
Se Sluníčkem kolem světa

Knížka pro mladší děti nabízí v
obrázcích a textu informace o ze-
mích všech světadílů, z nichž ně-
které budete znát, ale najdete v ní i
hodně nového o životě na ce!ém
světě.

(,lement, Peter: Nákaza
Všichni předpokládali, že nově

objevenou bakterii zvládnou bez
problémů, ale z omylu je vyvedla
hrůzná srrm jedné ošetřovatelky.
Zděšení zaměstnanci nemocnice
vzápětí zjišťují, že se jim situace
vymkla z kontroly.

lÁ

b
j !.

!M
kjl

?

[
1

Collíns, Max Allan:
Ponorka U - 571

V první polovině 2. světové války
byly oceány pod bezkonkurenční

Pi poslední pohádce cyklu
Z »ohádky do pohádky vyl«
scvaní výherci obrželi
dobné ceny.

Ř
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29. koncertní sezóna
Kruhu přátel hudby

Kralupy nad Vltavou
Program na rok 2001

Čtvrtek 18. ledna 2001 v 19.30 hodin v KD Vltava
Koncert Sextetu Ferdinanda Havlíka
a Eva Dostálová
Program
Swingové melodie světových a ůských skladatelů

Čtvttek 22. března 2001 v 19.30 hodin v KD Vltava
Houslový koncert Pavla Šporcla
klavírní doprovod: Michal Rezek
Program
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie
Leoš Janáček: Sonáta
Antonín Dvořák: Romantické kusy
Bedrich Smetana: Z domoviny
Josef Suk: Č;tyfi kusy pro housle a klaví op. 1 7

Středa 11. dubna 2001 v 19.30 hodín v KD Vltava
Slavnostní koncert Komorního orchestru
Dvořákova kraje k 25. výročí zahájení konceríní čin-
nosti

Dirigent: Václav Mazáček
Sólisté: členové České filharmonie

Čtvrtek 24. května 2001 v 19.30 hodin v KD Vltava
Veřejný absolventský koncert Velkého decho-
vého orchestru Vojenské konzervatoře v Roudnici n. L.
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Dny otevřených dveří
JSUPER MEGA MUSIC SHOW

který se bude konat 10. ledna
2001, kde si podobný test
mohou znovu vyzkoušet. Zve-
me samozřejmě i všechny další
zájemce. Přijdte se k nám po-
dívat. Žákům z 9. tříd, kteří by
si rádi procvičili typové úlohy
vyskytující se u přijímacích
zkoušek nejčastěji, nabízíme
přípravné kurzy z českého
jazyka a matematiky k přijí-
mací zkoušce na čtyřleté gym-
názium a obchodní akademii. V
pr(padě dostatečného zájmu
(minimálně 10 žáků) se budou
kurzy konat každou středu od
7.3.2001 do 11.4.2001 od
14.00 do 15.45 hodin (celkem
6 vyučovacích hodin českého
jazyka a celkem 6 vyučovacích
hodin matematiky). Cena kurzu
(celkem 12 vyučovacích hodin)
je 300,- Kč.

Přihlášky jsou k dispozici na
sekretariátě školy nebo 10.
Iedna při Dni otevřených dveří.
Vyplněné závazné přihlášky je
nutné odevzdat na sekretariátě
školy nejpozději do 31 .1 .2001
ŘerŠtelství Dvořákova gymnázia

a Obchodní akademie
v Kralupech nad Vltavou

)
Studenti hudebniho gymnázia s dánského partnerského městaIkastu předvedli ve čtvrtek 23. listopadu 2000 v KD Vltava vyni-kající představení. Nastudovaíí písničky skupiny ABBA, které se v

muzjkájové úpravě všem divákům velmi íibily.

Dne 29. 11. 2000 se konal na
kralupském gymnáziu Den
otevřených dveří. Navštívilo jej
přes 200 hostů. Většinou to byli
Žáci 5. nebo 9. tříd se svými ro-
diči. Všichni měli možnost
zhlédnout prostory školy, zú?
častnit se besedy s vedením
školy, kde se dověděli pocl
mínky přijetí ke studiu, mož-
nosti studia jak na gymnáziu,
tak na obchodní akademii, a
kde jim byly zodpovézeny
otázky, které je zajímaly. Ale
snad největší zájem byl o přijí-o přiji

Žácimací zkoušky nanečisto. Žáci z
5. nebo 9. tříd si vybral5 zda si
chtějí vyzkoušet test z českého
jazyka nebo matematiky (velice
často zkoušeli oba předměty)
Na vypracování měli maxi
málně 30 minut (někteří byli ho-
tovi i dříve) a přešli do další
trídy na opravu. Tam s rím vy?
uČujÍcÍ test opravili, upozornili
na chyby popř. poradili, jak by
se úloha dala vyřešit, test obo-
dovali a žák poznal, jak je na
tom se svými znalostmi.
Někteří žáci si vzali další testy
domů a už se jistě chystají na
další Den otevřených dveří,

4'rr*
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V neděli 26. Iistopadu od 13 do 20?-,--. ,y is.í uu 4khodin probíhal v KD Vltava koncert s ná?
1{Irsrvs @I IřířM - --- - - -zvem SUPER MEGA MUSICa'SHO'Wo. Ředl
rlifqíkí rl --- - "'diteíka Domu dětí ;
mládeže Kralupy nad
S/I»-. - " ' -Vltavou Marie -Blažl
ková o koncertu řekla:'Účelem- Ů a asetká:a:a
mladých Kralupáků s
pop.ulárními ' osobl
nostmi, které jsme na-
plánovali do bohatého
programu na tento &
rok. .Také tato po-
slední akce zapadala
do rámce boje protí
drogám a stala sea jed-
ním z jeho vrcholných
booú. vomu «xipoví- g
?::.-,.r=,<==Ý túčast mládeže. Kromě
toho ýsme oo cyí<lu za- %

..? ??.. - ...i*ssíb aaisipocilače.aKralupy. Trm, že poskyluiernrí šimkou na- Vendule Svobodová z nadace Kapkabrdku využll( volného času. vylváflme nad{;le byla Dolešena pTedaným darem:můznosl kValllnlbO vyHli a napOmáháne aNáš nadačnr Itnrl sl%ll41 ..- #=--+- - -aramfom".-kda-A'j)',,-I]e5;'ae"z""'?@,,."y"'.i',,':"';',arpaodnmÍa:'h[)ámr: mNa':oŠlongaidckaéčnoÍdfodnědlensílolup"n'-pn:oL't-df"eýsy'kaa"'í:h:Ilmatologické oddělení ner;ocnice':-"MotoIgram, kde by se střetávali s -drogou., ..... ., ,,g .»uaravau s arogou. le. Naším pracovním-'cfler;aje"získ'á':atZpěVáCi, herCí í mOderáfOfi Z Prah')! í peníZe prOZbudOVánín()veí trpncnl-u-,*,x-:?.?., ....,, , ,íí,.rubíarun z tzraríy í penízeprozbudovánínové'tra'nsp;ar';ač'níRádia Relax vystupovali zcela zdarma. jednotkya nrn ipiín-íbi,,.i,,. ---.--- - --..-.- ..,-.gýíiaíualulll?-. . .-.., v,t4tívau zceía zdarma. jednotky a pro její následné provozování.Akce měla slavnostní začátek, kterého se Už se nám loni v í;c+rir,.>,z,, ..i-t=i- - - -???.....,,ícrvírus+ízutacareí«,xteréhose Užsenámlonivlistopadupodařilozískatzúčastnil starosta města Mgr. P. Rynt, zá- zhruba 90 tisíc dntarii no ts,,,í -Jí---- -stunkvnA í-,-,w,í í --- -= a -. . ?- -. ... ..-- --=sz uíaora nngr. t'. HJ/nf, Za- Zhruba 90 flSíC dOlaru'o-;a p';V"'an'l"d"la'g':O'Sa:stupkyněnadací-LucieBflázOstrovůží- ticko-analytickú nyíc*rr,í i...*.. -í--
I/rada a l/*asj..l- , . . ?.,,,.aui-í?tn'reoilaZC)StrOVůží- tíCkO-analJ/tiCký příStrOj, letOS máme ZaVendula Svobodová z Kapky sebou masíyní mpriíúiní i,.--t -?? ...,..í- rn;nu-anaiytzcký přístroj, letos máme zavota a Vendula Svobodová z Kapky sebou masívní mediální. kampaň anaděje. Jim byly předány výsledky finanč- Ministemtvo zdrayotnirtví ro , .----vo-nÍr.h chírúk - --a-"-' a -"? ?J.?. -.... ,yíy pieuauy vyS]eaKy finanč- MiniSterstVO ZdraVOtniCtVí CR Se l/VOlilOních sbírek z mateřských, základních a uvolnit 85 milinní2 wí řl!5 zh,.w-..=-= - -
?dřcítlríL-h Xi--í a -'--'---.. -.- - ---cuyt.>rsy.;tt, za«íaaruch a uvoínít es míííonu KC na'zbu«íoov'an'i 'n'o'v"e'středních škol i učiliště a od občanů transplantační=rínrstíít r,ib...i -íí- -
Kroliírscb-y-t-íí - a -tKérmal,rps2k.7a. .ý,IQK,,,..,a,zdh,a.,,,zl,l,,,al,da,,,?,odaostoao/acap7oú ntraanns/polaVnsteamčnpíLreedsnahontkoyu. Cr:]Qkřoklvlé"l2'ánkladly, ???. ..,. ,. iiauat;r uosraía po na ni ovšem přesáhnou částku'ff»0 mjli-témer 27 hsicích korun. Podobnou akcí 0/7Z/ Kc. Ziskat jp ynarrúna -- --" '-?. . ..,,,,--í rsuíuii. roaoonou a«cí onú KC. zis«at le zna-men?ap'ar'o n"a'úi"n"a"Ichceme napresrok opakOvat, LuC/e Bíla dacíshaněnídalMrh nrrc+;r--ii-s --a-'-KchraC/el-l,-.@-s,e.h..,,-v,-yyE?n.sbuyoíar:mu4varv,:stuo%epítsúaV :oanccíes,haůnaen:a«:tda:Qícnhn-np,;,osr,'tíea;«2l-.0"r'ia,eJ)'eín'a,z-- ..J,-.»uureíír V7SrOupíf V kOnCertů a řad!yf SpOnZOrů a mOVítýCh fj-Kralupech zdarma do konce měsíce lantro(:»čí. aleinssrr,hn,;,h .-i-:=-o? o--- -lantropů, ale i od drobných dárců,"kyterým

bych zejména
chtěla poděko-
vat, protoŽe je-
jich příspěvky
ro?stou po pade-
sáti i stokoru-
nách. A tyhle
penÍze jsou vě-
nované sku?
tečně od srdce.
Do této katego-
rie je možné za-
řadit i peníze,
které nám byly
předány v Kra-
lupech."

Porád uvádělí
Markéta Maye-
rová a Slávek
Boura. Co je
vedlo k tomu,
že přijelí do

vána dětsMmu domu-a-D':omu"dětí a'Wlá":deže Kralupy, za ní bychorr;'ch;ěli pao'ří'dd;t]
zdeíjšího Domu dětí a mládeže a navíc
yrlarí'na* ha.-í-x-- - -zdarí'na? Markéta Vayerová odpovídá:'Bvlv tn r)ctrrun- :i---a - - o'aa' a-J-.-- - -yHuVlljd.'Byly to Ostrovy života a Kapka naděje -

jsou to tak úžasné
projekty, že by snad
bylo hříchem se jich
nezúčastnit." A -jep
partner. Slávek Boura

6 hned dodává: "Sou?
visÍ to s narozenÍm
naší dcerky, která pn-
šla na svět chvála?
bohu zdravá, tohle
štěstí všechny děti ne-
mají. A fím se pomáhá
i prostřednictvím obou
nadac(, v nichž máme
přátele a známé".
,,Agátka je tu dnes
spolu s námi, podívala
se i s hodnou tetou za
námi do zákulis/: kde
se její máma toulá.
Ona doslova miluje

' a' společnost, hodně tvá-W kolem sebe, hodně očí, barevný svět.Zkrátka je jako my, jen s tím rozdílem, že
Sl 71ďlhcíní ínzkí-Á -X '-'--' a 'ks0' ::oÝ:telinieiÍ '!":'r:wyá'X'a-a'-'Z=-Í-d):'I"aal;aim:'e'?'d'o'am"a"a a"""'konstatuje s úsměvem Mar'kéta M.
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Křížovka

Správné zněrí tajenky z prosincového č(sla Zpravoda%e: ,,Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá". Dvě volné vstupenky na některý z poradů, uvádený v KD Vltava v mě-síci lednu, vyhrává Iveta Kinterová, Ve starém íobí.í<u 299, Kralupy. Výherkyni blahopřejeme (vstupenky si vyzvedněte v kanceláři KasS). znění prosincovb íajenky zaSí-
lejte na adresu redakce Zpravodaje do 15. Iedna 2001
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Slávek Boura a Markéta Mayerová
Na jeviště byli v úvodu Programu p0-zváni i žáci kralupských škol, kteří si nej-leOe Všrlli va ah;!,ví- -h.-ib - - - a " '-lépe vedli ve sběru starého papíru, jehož? ?.?-.-..- ywyuu, 3cillJ«výtěžek byl rovněž věnován nadacirLsŤrrssisz 4;»rts*-y I"511111: ll- "a a ' "'-Ostrovy života. j3yli to

Cejka, '
žáci zdejších zá-

kladních škol: Vítová, Němeček,Buričová, Fronc,aOhn-utko':;á,":o'sová?Slabá, Odvodyová a-Penc:ěvá".'
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EURO FIANDO 2001
Pod tímto názvem se prezen-

tuje dosud největší akce v
rámci evropské turistiky - hvěz?
dicovitý štafetový pochod po
evropských dálkových trasách
s cílem ve francouzském Štras-
burku v září 2001

a

Štafety ví
přes Česl

fety vedou deseti větvemi
kou republiku vedou

větve Vl (jižní Morava) a Vll
(sevei
Čech .

rní Morava a přechod
ze severu na jih).

Přes Kralupy nad Vltavou
bude tato výjimečná akce pro-
cházet od 10. do 13. června
2001 , akci zde bude zajišťovat
Klub českých turistů a Aso-
ciace Turistických oddílů mlá-
deže Kralupy nad Vltavou.

=I Z činnosti Turistických oddflů mládeže a Klubu českých turistů
10. června etapa Vll/31

Roudnice n. L. - Nové Ouholice
(ubyíování Kralupy n. Vlt.)

ll.čeívna etapaVll/32
Nové Ouholice - Kralupy n.Vlt.
(ubytování Kralupy n. Vlt.)

12. čeivna etapa Vll/33
výlety okolím Kralup n.Vlt.
(ubytování Kralupy n. Vlt.)

13. června etapa Vll/34
Kralupy n. Vlt - Praha Troja

Větev Vll, která vede přes
Kralupy nad Vltavou, staituje
6. dubna 2001 v Dukelském
pri:ismyku na slovensko-pol
ských hranicích, prochází Slo-
venskem, Polskem, připojuje
se trasa z Německa. Dále vede
napříč Českou republikou do

Rakouska, Německa a do cíle
všech tras - do francouzského
Štrasburku, kde bude v týdnu
22. - 30. září 2001 probíhat tu-
ristický týden pod záštitou
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Rady Evropy a Evropského
parlamentu.
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Na skautské stezce - dokončení
pokračovat práce oddílů.
0ddílové vánoční besídky, na
které se děti přece jen stačily
nachystat, se už konaly v pří-
jemném teple ústředního topení.
K příjemnému prostředí jistě po-
mohly i nově ušité záclonky
sestrou Irenou do všech oken a
sem tam přibyl i jí ušitý závěs.

Přes všechny práce o schůz-
kách i vyhlášených brigádách 1
chlapecký oddfl stihl zrealizovat
Vánoční les pro děti našeho
města a roveři pomohli uskuteč?
nit Mikulášskou nadílku ve staci-
onáři v Chlumíně. Bohužel, 1
družina OLDskautů již nestihla
zrealizovat Barborčino setkání
dnešních i bývalých členů stře-
diska.

V lednu nás však čeká vyma-
lování celého domu a znovu ge-
nerální úklid. Každý oddfl -se
ještě chystá na vyparádění své
klubovny, ale již víme, že vše
musí být včas hotovo do Dne
sesterství, coŽ je svátek skautek
na celém světě. Protože 24.
února zrealizuje 1. družina
Oldskautů své setkání s dneš-
ními i bývalými členy, na kterém
chceme i nazout skautským ne-
věstám, které oslavily letos či
oslaví přÍští rok výročí své
svatby, "svatební střevíček". A
hned 25. února začíná naše
akce Týden otevřených dveří,
kde si budou moci děti, které
neodjedou na jarní prázdniny,
ale i dospělí nejen prohlédnout

náš skautský domov a třeba si i
vyzkouŠet nějakou svou doyed-
nost či znalost, ale budou se
moci i podívat na videokazety,
které isme nahráli při naší skaut-
ské činnosti. A máme na nich i
filmy, které byly natočeny v ob-
dobí 68 - 70 a diapozitivy z čin-
nosti v TOMech z období 70
89. A tak se na Vás na všechny
v únoru těšíme. Dnes nám však
ještě dovolte popřát vám všem
nádherné Vánoce a dobrý příští
rok, plný radosti a porozumění s
vašimi nejbližšími.

Za skautské středisko Střelka

Xanda

j'q

Na skautské stezce
My, kralupští skauti, jsme si

Ietos usmysleli, že dáme do po-
řádku naše "střechy nad hla?
vou". Přesvědčili jsme své
nadřízené nejen o potřebnosti
tohoto úmyslu, ale i o tom, že
víme, jak to provést a podařilo
se nám získat dotace pro náš
úmysl. Po absolvování "Iejstro-
vého maítiria", které trvalo ně-

kolik měsíců, se nám konečně
začátkem listopadu podařilo zís-
kat stavebrí povolení pro rekon?
strukci topné soustavy ve
skautském domě Bára, aby-
chom mohli topit ve všech míst?
nostech. Týden na to i pro,
potřebné rekonstrukce na zá-
kladně Dřevomorka v Lužických
horách.
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Fotografie z Mikulášské nadilky v Chlumíně.

Jenže naše práce v oddílecí;'Maman. Dívky si klubovnu ukli?
začala v září. Zejména ve skaut- dily, vybavily nástěnkami, vůdce
skémdoměBáratuvKralupech střediska přivezl závěsy na
bylo znát nervozitu z připravo- okna, které ležely nevyužity na
vané rekonstrukce topné sou- základně Dřevomorka, Old?
stavy. Di:im nemělo smysl před skautka Irena ušila riové
tím ani z gruntu uklidit, natož ho záclonky, dívky si donesly květí
vymalovat. A tak oddíly žily na- náče a zasadily kytky do oken.
dějí a přípravami na "velkou Jedna dívka věnovala do nové
práci". Mezi tím druhé kralupské klubovny i nástěnné hodiny. A
středisko Osmička se odstěho- pak přišli řemeslníci udělat od?
valo do Libčic, takže na Báře borné práce.
zůstala jedna klubovna nevy- Doslova v polních podmín-
užita. 3. roj toho okamžitě využil kách pracovaly všechny oddíly,
a přestěhoval se z nevyhovující ale řemeslníci byli shovívaví, v
klubovny v Lobečku do skaut- klubovnách pracovali tehdy,
ského domu. Do tohoto stěho- když tam děti neměly schůzky,
vánípřišladalšípohroma.Mladé snažili se moc nenadělat. Měli
sestrytotižvposledním ročníku jsme však již domluveny zá?
studia definitivně zjistily, ze jim vazky na víkendy k dalším skau?
nezbývá žádný čas na vedení tům, a tak v těchto podmínkách
dívčího oddflu. proběhl seminář čekatelů naší

A tak ke 3. roji nastoupila nadřízené složky Prahy 6, čeka-
stará sestra, v oddne začaly telské zkoušky Prahy 6 a do-
změny technicko-organizačríí, konce i vŮdcovské zkoušky
slevily jsme z namáhavých vý- Prahy 5.
IetůdodáleknaVycházkyza Poskončenířemeslnýchprací
humna, Toulky Prahou a "cou- na střediskové brigádě na Báře
rání " po městě na téma Mé každý oddn i každý činovník do-
město a... Za tím a jsou různé stal na starost svůj úsek. Bylo
věci, a tak budeme procházet třeba natřít teplovodní potrubí,
svým městem a seznamovat se konečně vybílit suterénní míst-
s jeho životem. Prostě, abychom nosti po předchozí opravě. omí-
své město opravdu znaly a tek i natřít betonové podlahy,
mohly mu pak rády pomáhat, vyhodit všechny krabice od no-
jako například na celostředis- vých topných těles a spoustu
kové brigádě v Rokli. Při všech dalších věcí. Všichni jsme přilo-
těchtozměnáchbyloještětřeba žilirukukdnu,itonejmladšívlče
zaříditnovězískanouklubovnu, atanejmladšísvětluška.AIepo-
aby vyhovovala pro práci oddflu. dařilo se nám jen " polidštit" svůj
S tím nám ochotně pomohli skautskýdomovtak,abymohla
správce Báry Ježek a Oldskaut (dokončení na str. 15)

Soukromá inzerce
xoupĚ
CJ Stavební parcelu cca 700 ríía

nebo starší rodinný domek v k.ú.
Kralupy. Zn. natídněte. Tel.:
0205/23 930 po 18.00 hodině.

PRODEJ

0 RŮzné požámí nářadí a arma-
tury (proudnice, přechody
75/52), hydrantový nástavec,
přílby. Tel.Í 02/7820Í204.

ů Kníhu "Pošta v ghettu Terezín"
(bez aršíků). Hledám sběratele
odznaků ke spolupráci. Tel.
02/7820204.

ů Rodínný dům, dvoupodlažní,
2x2+l , 1 místnost v podkroví, 2x
koupelna s WC, '?x komora,
sklep, balkon, veranda, plyn.
ústř. topení, kanal., voda, dvorek
s dílnou, studna, zahrádka, před-
zahrádka, poz. 526 ma v
Kralupech nad Vltavou. Volejte
na 5el.: 02/81971013 po 19. í'Ío-
dině.

RŮZNÉ
CJ Mladý pár hledá dlouh. podná?

jem 2+kk, 2+1 v Kralupech nad
'Vltavou a zároveň stavebrí par-
celu min. 500 m! Za nabidky
předem děkujeme. Tel. 06(m/
121221, 0606/44í544.

PRONAJMEME
PLOCHU 80 M2

KANCELAŘSKÝCH PROSTOR
V CENTRU

KRALUP NAD VLTAVOU
, Tgt.: 0602/232 734

, a Zvem,e Vás do nov.ě:' PÚiČÓVn"-LVť
vchod z rampy

Obchodního domu Máj

s3ezdovýchv- zamlouvání
běžeckých lyžŤ
a snowboardů

- sefizování, broušení,
montáže , '
otevřeno

denně 15.00 - 18.00
tel.: 0608 174 329
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Ku€HYNĚ KORYNA
? 1

l@lkoryna
l

Praha 3 @ HuSitSká 33
tel./faX: 02/628 49 19

Prodejnídoba:
PO-Čt 1000-2000 Pá 1000-1800
H
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.xa/4 p»voz v noi '
pobo&e od 2. '

Níakbí.o
- dámské svateÉrú a spd. šaty
- pénské obleky
- snubní prsteny

(cca soo druhů) / /
,,?r

- svatebníoznameni  i

(cca 330 druhů) i
Adrepa: Jungmannova 99,
1 . ptro, Kralupy n. Vlt. iV @síci lednu prémžové sjaq. i/Womiace t0l.: owsi:>sssí i
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' TEXT:

TEIEFON NEBO ADRESA:

Tuto část prosíme peí:livě vyplnit. Pokud nejsou úda}e obsaženy v texlu inzerátu, nebudou
zveře1něny. Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tískový zákon).
JménoapřQmení Telefon:

Adresa: Podpís:

TENTO KUPóN MA PLATNOST DVA vsíct.
Kupóny zasíleite na adresu redakce Zpravoda}e


