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LENKÁ SLABÁ
outorský šperk,
zlatnické práce na zakí'zku,
opravy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503, tel.: 020572 IOÁÁ
příjem a výdej zcikázek - úterý a čtvrÝek - 15,30 - 1 8,00 hod
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@ P!NNY MARKET 1. patro
tel.: 02jD5f72 23 03
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VELTRuSY
Alešova 291
tel.: 0205178 10 97

TEXTIL ODĚVY
dětské, dámské,

@»ánské

'Ná(zbn
ulm záe[bti, dVěá

s?ýběr z V(ce viež 150
uzorío úc[on, bekorúček.

potúliovýcli tkúvín.
'T'ouze probe7 možviý.
5túH pouze mVo[út

ú pfije'óu í se s7zotn%
íe 'Vám bomu.

'Kuviešouá 'Kúteřína
OGO3/54 20 Il
0205/15 23 42

SKI SPORT
v Lobči

NabízP.

X r'rodej l!/ží, bot a ostatního lyžař-
ského vybavenl snowboardů

X Půjčovna lyzl snowboardů
X Servls, montáž vázárí i drobné

opravy, seřizovánl broušení hran
B skluzniC Sírojem

Kdy:
p@-pá 10.00- 12.00 !4.00- í9.00
So 9.00-12.00

Kontakt:

p. Palas
Jezkova lí52

Kralupy nad VltavOu
Telefon: 0205/721 100
Mobil: Oó07/756 770
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Měiíčník města Kralupy nad Vltavou Ceaa S, - K&

Starosti starosty
Co mohou vyřešit petíce otx,anů?

V případě požadavku většiny Městským zastupitelstvem
obyvatel Kralup n. Vlt. i širokého schválené omezení rychlosti na
okolí k zachování akutní intemí 30 krn/h v části naší ulice se uká?
péče v naší nemocnici, vyznělo zalo jako zcela zbytečné. Naše
společné úsilí otx:anů a jejich předpoklady se potvrdily, neboť
zvolené samosprávy na prázdno naprostá většina automobilistů
(na petici s cca 13 tis. podpisy se při průjezdu ulicí neobtěžuje z
jsme nedostali ani jednovětou obvyklé šedesáti až osmdesáti
-odpověd'). Řešení dopravní pro- km rychlosti ani zpomalit. Namát-
blematiky v T?ebízského ulici se kové kontroly dopravní policie v
hledá již několik let a mimo žádném případě nepomohou.
mnohá jednání existuje již roz- Připomínáme, že v tomto měsíci
sáhlá korespondence mezi sa- se v naší ulici staly dvě dopravní
mosprávou a občany této ulice. nehody při střetu s vozy obyvatel
Dopravní problematice našeho naší u!ice, kteří ani nemohou
města jsem věnoval své starosti bezpečně vyjet ze své garáže.
(v zářijovém vydání Zpravodaje). Obě nehody byly způsobené
I když nemám přímo tuto proble- nadměmou íychlostí projíždějí?
matiku, v rámci samosprávy, na cích automobilů a jedno z ha?
starost, narůstajícíautomobilová varovaných aut se dokonce
doprava se týká nás všech, a zastavilo až o sloup na chodníku
proto bych chtěl být řešení pro- pro chodce.
blémů co nejvíce nápomocen. Z "Zjednosměrnění" ulice Masa?
tohoto důvodu se vracím k této rykova nadále zvýší pníjezd naší
problematice tímto článkem. Zá- ulicí, neboť tato dopravní situace
roveň jsem slíbil vyjádření k přinutí automobilisty vyjíždět z
článku "starosti občanů" ze říjno- této části Lobečku pouze křižo-
vého Zpravodaje. Nejdříve do- vatkou "u mostu", a pokračovat
slovná citace dvou dopisů: tak do ulice Třebízského. Tyto

koncepČní změny pokraČujÍ v
Petičnívýbor našem městě zcela bez ohledu
petice "Za přijetí opatření smě- na situaci v naší ulici, což je tres-

řující ke snížení automobilového tuhodné zejména v době, kdy na
provozu v ulici T?etízského až na tento stav neustále poukazu-
úroveň místní komunikace" jeme.
adresa pro doručování: Jiří "Nový" povrch v naší ulici je
Bozděch, Třebízského 958, tzv. medvědí službou. Dříve
Kralupyn.Vlt. hladký povrch je nyní značně

Věc:-Žádost o opětovné hrbolatý'a nejen- že svou nerov-
přezkoumání petice ností znepř0emnil její průjezd pro
Vážený pane starosto, řidiče, navíc také zvýšil hlučnost
pokud Váš nedávný článek v při průjezdu automobilů, ale pře-

kralupském Zpravodaji měl za cfl devším vůbec nevyřešil skuteč-
zvýšitnašipetičríaktivitu,takjste nost,žeulicejebezobrubníkůa
byl zajisté úspěšný. Zvýšený a nedá se prakticky zametat. Toto
především rozhořčený zájem považujeme za exemplární pří-
obyvatel naší ulice nás přiměl k pad mrhání veřejnými pro-
dalšímujednánívesměrukpřed- středky.
stavitelům města. (pokračování na str. 5)

f»OžOfi .W
V sou'*asv».é' «»ob{= probíha,{í práce na databázi a prvzemq=i yaech
fl?rem a ?óryanJzacň na územň naaeho mněsta a regÍonu;'
žádáme vÍechny znzpoveúnú 'ffiríaQos:nx-í«y: iaby 'aiim;-Icontaktni'aH
qa.iese: "-. - ...

Ýelekú:0205]22777 ' ?*:=:-i "
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www.králupsícó.cz ( =";' -=' J

KD Vltava
středa

8. listopadu
v 19.30 hodin

Neil Simon:

Bosé nohy v parku
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Nenechte si ujít tuto skvě-
lou americkou komedii v Il
podání Lucie Zedníčkové, Il
Maítina Zounara, Danyll
Syslové, Josefa ZímyllSyslové, Josefa Zímy jl

áneC- Ilnebo Václava Postránec-
kého, Michala Suchánka lnebo Martina Sobotky.
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O čem se radí radní

Z jednání městské rady dne
27. g. 2000

MR odsouhlasila bezplatný
pronájem tělocvičen základ
ních škol v Kralupech nad
Vltavou pro TJ Kaučuk Kralupy
n. Vlt. do 15. 6. 2001.

MR odsouhlasila poskytnutí
finančního příspěvku: 1 ) 20 000
Kč divadelnímu souboru Scéna

na uskutečnění repríz dvou po-
hádek pro děti, uspořádání dět-
ského karnevalu, odpoledne
pro děti a mládež 2) 15 000 Kč
Junáku - středisku Střelka na
zakoupení travní sekačky, aby
mohl zajistit pravidelné sekání
trávy u chaty v Lužických ho-
rách 3) 20 000 Kč Kralupské-
mu hudebnímu sdružení na

uspořádání 3. ročníku hudeb-
ního festivalu Bluegrass Advent.
- MR odsouhlasila pronájem
objektu sauny v areálu zimního
stadionu

- MR odsouhlasila pronájem
nebytových prostor v OD Máj
za účelem zřízení prodejny
oděvů a textilu
- MR odsouhlasila pronájem
nebytových prostor v OD Máj
za účelem zřízení půjčovny lyží
a lyžařského servisu
- MR vzala na vědomí nabídky
ploch firmy Ing. Vratislav Vese-
íý v areál-u b;alého ČSAD a
firmy ADAM CAR s r.o. v areá-
Iu ve Vodárenské ulici za úče-

Iem vybudování odstavného
parkování nákladních automo-
bilů

Z jednání rněstské rady dne
íí. 10. 2000

MR odsouhlasila, s platností
od 1 . 11 . 2000, způsob úhrady
popelnic (objem 1101 a 1100 l):
- zapůjčení popelnic od TSM
bude i nadále bezplatné -
pokud bude popelnice znehod?
nocena před uplynutím doby
její životnosti (tj. 4 roky), bude
si uživatel hradit výměnu v plné
výši sám.
- MR vzala na vědomí informaci

ředitele TSM o zahájení pro-
vozu placeného parkoviště u
kostela ke dni 15. 10. 2000, o
sjednocení cen za 1 hodinu par-
kování na parkovištích pod OD
Máj a u kostela na 10 Kč/hodinu
a o provozní době parkoviště.
- MR schválila výsledky výbě-
rového řízení na akci "Zimní
údržba chodníků v Kralupech
nad Vltavou" firmu Emil Gabčo.
Čechova ul., Kralupy nad Vlt.
- MR schválila výsledky výbě-
rového řízení na akci "Oprava
komunikace v ulici U Vodárny,
Kralupy nad Vltavou" firmu
Inženýrské stavby s.r.o., Šafa?
říkova ul., Kralupy nad Vltavou.
- MR schválila Lexikon názvů
části obce (města) a názvů ulic
a veřejných prostranství v Kra-
lupech nad Vltavou.
- MR vzala na vědomí infor-

maci ředitelky DDM o souroze-
neckých slevách v zájmových
kroužcích DDM ve výši 50 Kč
na 1 dítě na 1 pololetí.

Ing. Jaroslav Kaňka
tajemník MěÚ

PROFES]ONÁLNi KUALITA
ZA LIDO(IOu CENu

í'v i"rv»ie pae

eá
M> výroba audiovizuálních pořadů ff> výroba profesionálních záznamů> výroba soukromých videozáznamů

> převod videa do formátu AVI na CD
> zpracování a ozvučení vašich videozáznamů
.> nakopírování na kazety s obalem

TELcoMo syo* W 
gPřemyslova 1051

:l7f3 0j [íalupy n.'li. 'r-Om-C:L :'

Pavel KERNER - účetnf a realitnf kancelář

nabízí

fullservis při vedení účetnictví
Kompletně převezmeme Vaši účetnf agendu včetně zastupovánf před

příslušnými úřady státnf správy. Vaše činnost se omezf pouze na
nezbytné podpisy pod daňová přiznání a převodnf 'příkazy.

STÁBILITU, SPOLEHLIVOST
A KOMPLEXNÍ SLUŽBY

poskytujeme našim klientů'in již 10 let

Pavel Kemer - úcemí a reautnf kancelár, Nemdova 1094, Kralupy nad Vltavou (Říp)
Tel., fax: 0205-24620, e-mail:kerner@tesmail.cz

Základy prace s PC
,císvhbr, úxntoiíovmš«o*ícísíŘtoísxoušwíčs

;ok;o, Pe4rv VvejčiÝíl< - Pev'ÝusS B @d(0@dmÍ
ffi

« -> -Tř.Legií565,KralupynMt.,teltfaxhazn.(0205)23003-a % poŘAoAoevííioewwí

.:Á Á
ROZSAH

o

t-A ,v - základy HW, SW, MS Windows 98
""+st,,:'IKa,,"""'ú"' :z'ákk'laadd:Wsoar'b'yÍetaxbkuulvekMasgWraogvM8Excel- ukázky dalších prograínů, Internet, mailCENA - 3.400,-Kč b0z DPH 5%- ke školení příručka, každý u osvéhoo PC, kom se 1x býdně - od rí)na do prosince- začátky v 16.30 hodln. v pfipadě zájmu s/ vyžádejte nezávazně pflhlášku a bNžšl ínformace

flSPEKTí-rm s.r.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

.= NaMzfme klientům novou službu: vzdáleně vedené getnictví.
' Služba spočfvá ve vedem primárnf evidence v sídle 6pole@nosti

' osobou bez hlubší znalosti účetnictví (např. asistentka, 'sekretářka).
Konečné zaúčtování je prováděno kvalifikovanými účetním našf
kanceláře pod dohledem daňového poradce. Ekonomicky výhodný
způsob především pro středně velké společnosti při zachovánf
aktuálnosti získávaných výsledků a kvauty zpracovávaného účetnictví.

Máte-li zájem o tuto a ostatní naše služby, můžete nás kontaktovat v
našf kanceláři na a«írese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu
0205 / 721 436 nebo 0603 / 466 249. Taktéž nás můžete kontaktovat

prostřednictvím e-mailu aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránku
wwíw.aspekthm.cz.

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. Martin STEPÁN
DAŇOVÝ PORADCE

Uzávěrka prosincového Zpravodaje je 20. listopadu.
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iSčítání udu, domů a bytů Páteční žurnální služby praktických lékařů
Město Kralupy nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000
o sjízdnosti a schúdnosti místních

Icomunikací v zimním období

Městská policie hlásí
LÉKAŘ
MUDr. Votavová
MUDr. Bartošová
MUDr. Hájková
MUDr. Herber
MUDr. Hettychová
MUDr. Homolová
MUDr. Horák
MUDr. Komrsková
MUDr. Mikušová

sařů, 1 6 sčítacích revizori:i a 1 1
jejich náhradníků.

Odměna za práci sČÍtacÍho
komisaře - pevná část - 1900,-
Kč + pohyblivá část dle počtu
sečtených osob, bytů a domů.

Odměna za práci sčítacího
revizora - pevná část - 3400,?
Kč + pohyblivá Část odměny.

Zájemci se mohou hlásit do
konce prosince 2000.

Bližší informace podá:
Ing. Petříková, MěÚ Kralupy

n. Vlt., tel. 22051 nebo 515/135
pí Roštíková, MěÚ Kralupy n.

Vlt., tel. 515/131

/ roce 20C)1 v průběhu mě-
si:i leden až březen proběhne
vcelé ČR na základě zák.
č58/1999 Sb. sčítání lidu,
jnů a byti:i.
! tohoto důvodu žádáme ob-

:ay, kteří by měli zájem pra-
;«at ve funkcích sčítacích
'eizorů, sČÍtacích komisaří:í a
aph náhradníků. Tato práce
ieí podmíněna trvalým poby-
en v Kralupech nad Vltavou a
ntiou ji vykonávat pouze ob-

é nad 18 let. Pro město
lupy nad Vltavou je pláno-
io cca 94 sČ(tacÍch komi-

TELEFON
24720
703158
81156
721771
21160
722401
21221
25210
718016

ORDINACE
Nerudova 686
PTZ Nelahozeves
Veltrusy
Nerudova 686
Vrchlického 636
ZS AERO
Lobeček
Žižkova ul.
Kaučuk

DATUM
3.11

10.11.
17.11
24.11

1.12.
8.12.

í5.12.
22.12.
29.12.

Dne 18.9. v 01.42 hodin za-
znamenala stálá sluŽba MP na
monitorovacím kamerovém sys-
tému, že v ul. Jiráskova vystou-
pili dva muži z vozidla s plakáty
a kybtíkem lepidla. Na místo při-
volala hlídku MP. Ta zjistila, že
muži polepují ul. Jiráskovu a
Jungmannovu soukromými pla-
káty. Protože se jednalo o pře-
stupek dle Vyhlášky města č.
4/95 (o užívání veřejného pro-
stranství k umístění reklamy),
vyčkala hlídka MP na místě do
doby stržení a úklidu plakátů a
přestupek řešila domluvou.

Dne 19.9. v 16.25 hodin asi?
stovala hlídka MP u dopravní
nehody v ul. Dr. E. Beneše, kde
došlo ke střetu cyklisty s vozid-
Iem. Hlídka MP na místě zjistila
totožnost obou aktérí:i nehody,
cyklista byl ošetřen RZS a poté
s lehčím poraněním hlavy odve-
zen do nemocnice.

str. Kasalová

Dne 6.9. v Ol .30 hodin byla na
kamerovém monitorovacím sys-
tému zaznamenána skupina
Romů, která v ul. Hennigsdorfská
cestou od "Adrenalinu" zasta-
vovala u zaparkovaných vozidel
a zkoušela je otevírat. Hlídka MP
na místě zajistila Roma, který se
dobýval do vozidel, a protoze ne-
mohl prokázat svoji totožnost, byl
předán hlídce P Č-R.

Dne a.g. v 18.00 hodin ozná-
mil občan na I. 156, že v ul. Ša-
faříkova dochází k fyzickému
napadení. Hlídka MP na místě
zjistila, že k fyzickému napadení
došlo v parku téže ulice. Bezdí"í?
vodně byl "známou kralupskou
firmou" napaden občan, kterého
poté hlídka MP převezla na po-
í'iotovost k ošetřen(. Protože šlo
o podezření ze zlomeniny nosu,
byl zraněný občan v 18.35 hodin
převezen sanitou do nemoc-
nice. Celá věc předána P ČR
pro podezření z trestného činu
ublížení na zdraví.

Dne 16.9. v Ol .57 hodin pozá-
dal o pomoc na I. 156 občan ze
Zeměch, údajně zde dochází ke
vloupání do domku. Hlídka MP
na místě zjistila, že opilý soused
si cestou z hospody pravděpo-
dobně vyřizoval sousedské ne-
shody tím, že házel kameny do
oken. Došlo zde k rozbití dvou
oken a ke zničení tř( žaluzií. Pro-
tože celková škoda přesáhla
2 000,- Kč, byla věc předÁna P ČR.

ii
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illmístrí komunikacÍ, rozumí se chod-
níkem rovněž pruh rrístnÍ komuni?
kace, přiléhající k nemovitostem, o
šíři 1 ,5 m.

Vlastníci nemovitostí, přiléhajcích
k chodníku, nebo jimi určené odpo-
vědné osoby, kteří odpovídají za
škody, jejichž příčinou byla závada
ve schŮdnosti vzniklá znečiŠtěrÍm,
náledím nebo sněhem", zajišťují v
zimním období úklid následujícím
zpŮsobem'

a) odstraňovárí sněhu nebo ná?
ledí se provádí ručně nebo strojní
mechanizací, v případě potřeby ná?
sledným posypem ineítním, zdrsňují-
cím materiálem (jemná kamenná dr[,
písek), v mimořádných situacích a na
zvláště nebezpeČných ímstech Ize
aplikovat chemický posyp. Chemický
posyp nelze aplikovat na chodníky z
betonové zámkové dlažby.

b) v případě sněhu nebo náledí
musí být zajištěna schůdnost do 4
hodin Í)0 skonČen( spadu sněhu
nebo vzniku náledí, při nepřetržitém
dlouhotrvajícím sněžení musí být
Úklid prováděn průběžně

c) v případě nočního sněžerí nebo
vzniku náledí musi být schůdnost za?
jištěna nejpozději do 7 hodin ráno.

Článek 4
Sankce

1. Kontrolu dodržování této obec-
ně závazné vyhlášky provádí měst?
ská policie a odbor služeb, školství a
kultury MěÚ Kralupy n. Vltavou.

2. Porušerí této obecně závazné
vyhlášky se postihuje podle zvlášt?
ních předpisů"".

Článek 5
Tato vyhláška nabývá Účinnosti

15. dnem-ode dne vyhlášerí, a jejÍ
účinnost končí dnem 31.3.2001.
Dnem vyhlášení se rozumí den vyvě-še;í na"úřední desce MěÚ. Ruší se
obecně závazná vyhláška č. 2/1999
ze dne 20.í 0.1999 v plném rozsahu.

Rada města Kralupy nad Vltavou
podle 24 odst. 1 a 45 písm. 1 ) zák. č.
367/'1990 sb., o obcích v úplném
znění a v souladu s 27 odst. 6 a 7
zák. č. 13/1997 sb., o pozemních ko-
munikacích, vydává dne 27.9. 2000
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Plán zimní údržby

Na vozovkách místních komuni?
kací je v zimním období (1 . listopad
2000- 31. březen 2001 ) zabezpečo-
vána sjízdnost (schůdnost) podle
"Operačního plánu zimrí údržby ko-
munikací", který je přílohou této vy-
hláŠky.
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Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt.
Každou sobotu je otevřeno v Lékárně U nádrag ulice Žižkova, tel.
č. 25197, od 7.30 do 12.00 hodin, od 12.00 do 18.00 hodin zvonit!
Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25184, Lékárna
PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy 7811 1 0.

5.11. Lékáma Veltrusy
12.11. Lékárna Lobeček
19.11. Lékárna Nerudovaul.
26.11. Lékáma U nádraž(
3.12. Lékárna Lobeček

í0.12. Lékárna Nerudovaul.
17.12. Lékárna Veltrusy
24.12. Lékárna Lobeček
25.12. Lékárna Nerudovaul.
26.12. Lékárna UnádraŽí
31.12. Lékáma Lobeček

1.1. Lékáma Nerudovaul.

}Iavnostní přijetí sportovců, kteří úspěšně reprezentují naše
risto, se koná v úterý 7.11.2000 v 15.00 hodin ve velké zase-aíí místnosti MěÚ.

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
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 - í8.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin

Článek 2
Vozovky místních komunikací, na

nichž se nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a
náledí "
Motoristické komunikace:
Příčná - Minice Sladkovského
Jeronýmovo náměstí
Na Baště
V HliniŠti
U studánky - Zeměchy
Pod lipami - koncový úsek od křiž. s
ul. U studánky
Nemotoristické komunikace:
schody na Hostibejk
chodnŤky v parku na Dvořákově nám.

ul. K. Čapka
Šafaříkově ul

chodníky v parku v
ul.chodríky v parku v

Dvořákova stezka
všechny chodníky v parku mezi
domy čp. 1074 až 1084 na sídl.
Cukrovar a břehem Vltavy
parkové cesty na sídl. Cukrovar mezi
čp. 1066 a býv. samoobsluhou
Přemyslova ul. - chodn(k před vo%en?
ským útvarem a Keramem
ul.-28. října - chodník po pravé straně
směrem z města v celé délce (nástu?
piště zastávky MHD se udržuie)
mlatový chodník podél části ul. gen
Klapálka (směrem k potoku)
Máchova ul. - všechny chodníky v
parčíku proti ZŠ Třebízského
Třebízského ul. - chodník podél areá-
lu TJ Čechie
Nábř. J. Rysa - spojovací chodník s
ul. Ll stadionu
víceúčelová stezka Kralupy - Chva?
těruby (část ležící v územním obvodu
Kralup n. Vlt.)

Den diabetiků

S:+ciální komise Městské rady v Kralupech nad Vltavou
RHG s.r.o. Nemocnice v Kralupech nad Vltavou
a Územní organizace svazu diabetiků ČR v Kralupech n. Vlt.
za sponzorské účasti VZP Mělník si vás dovoluje pozvat na

Den diabetikú
Den pro zdraví všech

v úterý 7.11.2000 od 8.00 do 12.00 hodin v Kulturním domě
Vltava - Kralupy nad Vltavou

Program: odběr krve na glykemii a cholesterol (orientačně).
Mení krevního tlaku, poradenská služba MLJDr. Houdové, pro-
;jní výstava Zdravotnické potřeby Nemocnice Kralupy nad
tavou, prodejní výstava potravin "Pekařství u Hrdinů", prodejní
'stava potravin "ESO - U Klusáčků", poradenská činnost v ob-
sti zdravotní a sociální péče, informace podá pracovnice odboru
?ciálních věcí a zdravotnictví MěLJ Kralupy nad Vltavou.
Jsme přesvědčeni, že naší nabídky využijí nejen zdravotně po-
žení občané, ale i ostatní k ověření svého zdravotního stavu.

Městská policie Kralupy nad
Vltavou oznamuje, ze na Území
města byly rozmÍstěny Čtyři
schránky důvěíy, které jsou
určené pro připomínky občanů,
týkající se nejen otázek bezpeč-
nosti. Jsou umístěny na těchto
stanovištích: před Kulturním
domem Vltava, v Husově ulici
před oční optikou, v Lobči za
novým bytovým domem, na bu-novým b
dově ZŠ v ulici 28. řona.

Lékárna,- Nerudova 1093, Kralupy nad Vltavou oznamuje, že
bude provádět v období od 28.1 1 .2000 do 1 .12.2000 řádnou in-
ventarizaci zásob a bude tudíž uzavřena.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcía zdravotnictví

Nemocnice s poliklinikou Kralupy informuje
Od 2.10.2000 je v provozu ordinace ortopedie MUDr.

Richarda Kubela ve II. patře budovy.
Ordinační hodiny: pondělí 16.30 - 19.00 hodín.
Ošetření je možné u pacientů od 151et. K vyšetření je třeba do-

poručení obvodního lékaře. Objednávky zajišt'uje recepce na tel.
0205/513.

Páteční ordínace MUDr. Macourka zústává beze změn.

Poděkování
l

:'
IlIll

Významně přispěl svou aktivi?
tou a nasazením ředitel technic-
kých služeb, pan Vratislav
Chlada. Ocenění si zaslouží také
KaSS Vltava a Marcela Von?
drušková za zajištění kulturního
programu a společenského ve-
áera s tancem. Všichni jmenovaní
svým aktivním a nezištným přístu
pem pfispěli ke zdárnému prů-
běhu oslav.

Vážený pane starosto,
dovolte mi alespoň tímto skrom-

ným způsobem vyjádřit poděko-
vání kralupským skautŮm pod
vedením Ing. Vladimíra Hanzla za
významnou pomoc pří zajiŠtění
pořadatelské služby a uspořádání
dětských soutěží na oslavách 150
Iet provozu na trati Praha - Úm n. L.

Dále děkuji členúm Klubu čes-
kých turistú pod vedením Ing
Zderika Vejrosty za uspořádání
dětských soutěží.

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

Farní šatník na rok 2000:
použité oděvy za symbolickou cenu.
Dne 22.11. od 13.00 do 16.00 hodín ve 2. patře
nákupního střediska "Mál' Kralupy nad Vhavou.

stanovíště 8 - Mánesova ul.
15.00 - 1 5.50 hodin

(:3yf%%?
stanovíšM 9 - Lídové nám.

14.00- 14.50 hodin
stanovíště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 15.50 hodin
P@%ý%,
stanovíště 11- Míníce - požární
zbroj. 1 4.00 - 14.50 hodín
ónov}Ště 12 - Zeníěchy

15.00-15.50hodin

idělí)
inovíště 1 - Lobeček - tenisové
0 14.00-14.50hodin
inovíště 2 - Lobeček - Nábř. J.
luba 15.00 - 1 5.50 hodin

V Kralupech nad Vltavou dne
27.9.2000

ll
ll

l

Mgr. Pavel Rynt, starosta města
Rudolf Kasseckert,

zástupce starosty města
Ing. Evžen Listrk,

zástupce starosty města

zajišťování sjzdnosti a schůd?
nosti může být prováděno opera?
tivně, za účelem výkonu veřejně
prospěšných služeb, v mimořád?
ných situacích Či v jiných odůvod-
něných případech

" 27 odst. 3) a 4) zák. č. i3/1997
Sb.

"" 47 odst. 1) písm. d) zák. č.
200/1 990 Sb. v platném znění, 42
odst. 1) písm. b) zák. č. ů3/1997
Sb.

Zdeněk Nezdafil
přednosta žel. stanice Kralupy

Í
íovišM 3 - Lobeček - před ZŠ
»mkého 14.00 - 14.50 hodin
iovíště 4 - Zátiší (Fíbíchova)

15.00 - 15.50 hodin
iovísě 6 - Hostibejk

16.00 - 16.50 hodin

Článek 3
Rozsah, zpúsob a Itmty odstra-

ňování závad ve schúdnosti
chodníků

Chodníkem je ve smyslu ust. 6
odst. 3) písm. d) zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích, ve
zněrí pozdějších předpisů, místní
komunÍkace IV. třídy, která je nepří-
stupná provozu silničních motoro-
vých vozidel, nebo na které je
uÍ'nožněn smíšený provoz. V pří-
padě, ze chodník není samostatnou

Dvořákovo gymnázium
a Obchodní akademie
v Kralupech nad Vltavou
zvou žáky .5: a 9. třid? zá?kl;24ch škol
a jejich rodiče dne 29.11.2000:í'-:'2.'00"do 'Í7.00 hoéna;a"Den otevřených dveří
Program: 1 . základrí informace o škole

2. učebrí programy
3. požadavky na studenty
4. způsob přijímacího rízení
5. pŤijímacÍ zkoušky "nanečisto"
6. prohlídka školy
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Listopad
l.týde"n (6.-10.11.) bioodpad
3.týden(20.-24.11.) železo
Prosinec
l.týden (4.-8.12.) rozměmý

odpad z domácností

da;
ovíště 7 - u gymnázía

14.00 - M.50 hodin

, .  Veře§ná zasedání Městského zastupitelstva
v Kralupech nad Vltavou se konají:

1. Iístopadu2000 (od 15.00 hodin)
13. prosince 2000 (od 15.00 hodin)

ve velké zasedaci síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje

termíny stánkových trhů v Lobečku

na měsÍc listopad 2000
1.11. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)

15.11. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)
29.11. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)
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Společenská rubrika Daňový sloupekOtevření 4. stanice

následné péče
Starosti starosty (dokončenf)

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v listopadu
2000 významných životních jubileí.
Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Aů

Jindřich Zdrubecký, J. Palacha 597/l
Ladislav Bottlik, J. Palacha 513/I.
Marie Jordáková, Hybešova 1 72/IV.
Václav Kinter, Minická 18/I.
Zdeněk Vlček, J. Rysa 235/ll.

Pří)my z pronájmů li1.

lil

Il

Po dvou letech projednávání
této petice jsme prakticky nedo-
sáhli žádného výsledku a je
jisté, že v brzké době pocítíte, že
za naším petičním výborem stojí
občané celé ulice. Na pořad jed?
nání městského zastupitelstva
se dostala pouze pro Vás nej
jednodušší varianta, COž bylo
způsobeno především nezkuše-
ností našeho výboru s nesluš?
ným jednáním Vašich zástupci:i
To bylo po tolika jednáních a na-
vrhovaných variantách nedů-
stojné vyvrcholení celého beztak
nedůstojného jednání. Ze strany
Vašich spolupracovníků neza:
zněl jediný argument proti naší
snaze.

Je nám známo, Že na náš
podnět bylo prostřednictvím mi-
nisterstva vnitra a policejního
prezídia přezkoumáno stano-
visko Dopravního inspektorátu v
Mělníku k naší ulici a že jeho vf
sledek je k naší věci mnohem
přÍznivější.

Nadále trváme na tom, aby
provoz v této ulici byl snížen a
učiněny kroky k zajiŠtěnÍ většÍ
bezpečnosti. Z tohoto důvodu
Vás vyzýváme k pokračování ve
hledání optimálního řešení, k
čemuž Vám budeme samo
zřejmě nápomocni. V této snaze
budeme pokračovat, dokud to-
hoto cíle nedosáhneme, třeba
při jednání s novými zástupci,
kteří budou mít na paměti pře-
devším blaho svých občanů.

Na závěr nám dovolte vyjád?
řit přesvědčení, že již v této zéb
Iežitosti nebude nutno přihlížet k

názorům anonymních osob, kte-
ré v daném případě nemají se-
bemenší představu o tom, jak
celá situace vypadá.

S úctou.

jen obsah CO z motorŮ projÍž-
dějících vozidel.

Naše úsilí o dosažení lepších
životních podmínek v naší ulici
nevzdáme.

Vádav Salač s rodinou

'7rebízského 794, Kralupy n. Vff. //

řidiči byli, jsou a budou, ale zde
záleží jen na četnosti a míře po-
stihů Policie ČR. Kralupy mají v
současné době necelých 18 tis.
obyvatel. Vybral jsem (podle
evidence obyvatel ke dni 19.10.
2000) počty občanů trvale hlá-
šených v těchto lokalitách.
- Třebízského ulice (povolena pou-
ze osobní auta) ... 1 58 obyvatel
- ulice s osobní i těžkou nákladní
dopravou:
- Pražská (Kralupy - Minice)
285 obyvatel
- Přemyslova ... 929 obyvatel
- Mostní (domy v úseku most
čerpacÍ stanice Čp.: 609, 610,
623, 624, 636, 637, 651, 652,
655 - 662, 702, 709 - 712, 735)
..745 obyvatel.

Zdaňování přijmů z pronájmu
daněmi z přijmŮ je poměrně slo-
žitá záležitost vzhledem k růz-
ným režimům. kterými se
zdaňování těchto příjmů řídí.

U právnických osob vstupují
př0my z pronájmu jak movitých
tak nemovitých věcí po odečtení
nákladů spojených s těmito pří-
jmy vždy do základu daně z pří-
jrru:í právnických osob. To platí
bez výjimky i v případě, kdy pří-
jemcem těchto příjmů je nezis-
ková organizace a pronájem se
týká věci, která je využívána v
souladu s činností organizace,
za jejímž účelem byla zřízena
(např. pronájem kulturního stře-
diska kulturní příspěvkovou
organizací).

U fyzických osob zaleží pak
na tom, jestli je na pronájem
vystaven živnostenský list. V
případě, že je poskytován sa-
mostatně pronájem bez dalších
služeb, není živnostenským zá-
konem vyžadován živnostenský
Iist (ale může být vystaven, po-
žádá-li o to pronajímatel) a
pronájem Ize poskytovat bez
živnostenského listu.

Je-Ii živnostenský list vysta-
ven, pak se zdaňování příjmů z
pronájmů řídí vŠemi pravidly
jako každé jiné podnikání, tzn.
je třeba vést )ednoduché účet?
nictví, ze zisku je třeba platit
zdravotní, resp. sociální pojiŠ-
tění atd. Případná ztráta je pak
uplatnitelná proti příjmům z pří-
padného ostatního podnikání
nejen v případě daně z příjmů
ale i v případě sociálního a zdra-
votního pojiŠtění.

Nemá-Ii pronajímatel Živno-
stenský list na pronájem, zda-
ňují se příjmy z přnežitostného
pronájmu movitých věcí podle §
10 zákona o dani z příjmů. Co
se rozumí slovem "přnežitost-
ný", není nikde definováno a je
třeba vycházet z konkrétního
případu. Tyto příjmy jsou osvo-
bozeny, pokud jejich výše ne-
přesáhne 10 000,- Kč ročně.

Ve všech ostatních případech
se pronájem zdaňuje podle § 7
zákona o dani z příjmů. To zna-
mená, že pronajímateli stačí
vést pouze seznam přÍjmŮ, ne-
musí odvádět z těchto přijmů
sociální a zdravotní pojištění,
může uplatnit 20 % paušálrích
nákladů.

Mgr. Martin Štěpán
daňový poradce

l-, V Nemocnici s poliklinikou
Kralupy nad Vltavou byla po-

? >,!J!' 7
čátkem měsíce října otevřena
4. stanice následné péče

-;l, MUDr. Větrovský za RHG,
.Ss, spol. s r. o. pri slavnostnimŠ't'Fl'4 otevření mimo jiné řekl:

"Otevřením 4. stanice ná
sledné péče se podařilo završit
plán, ve kterém jsme chtěli ne-
mocnici plně vytÍ;rit. V součas
nosti máme plnou kapacitu
nasmlouvanou na 120 lůžek.
Za to bych rád poděkoval VZP,
že nám toto umožnila uskuteČ?
nit, diky tomu jsme mohli při-
jmout zpátky 10 pracovníků,
moŽná Že jsme tÍm srÍŽili urči-
tou nezaměstnanost pWmo ve
městě. RHG v minulé době če-
lila připomínkám typu, že jsme
neuměli pfijmout pacienta na
základě žádosti do 24 hodin,
což v některých případech ne-
bylo možné, protože byla prak-
ticky stoprocentní obložnost a
u této hospitalizace fungoval,
dá se říci laicky, "objednávko-
vý" nebo "plánovaný systém".
Od l.ařijna máme k dispozici
každý den 2 Iůžka (do budouc-
nosti uvaŽujeme o 4) na tzv.
operativní zásahy a můreme
tedy pacienta do 24 hodin při-
jmout Qedná se především o
občany Kralup nad Vltavou). 4.
stanice následné péče zatím
není zcela kompletně vyba-
vena, ale to je otázka do konce
tohoto roku, kdy by zde mělo
být veškeré vybavení. 4. sta-
nice následné péče si vyžá
dala prozatím 350 000, - Kč."

Jak jsme informovali již v
říjnovém Zpravodaji, je v Ne-
mocnici s poliklinikou v
Kralupech nad Vltavou možno
využÍt i vaření "přes ulici", tzn.,
že každý má možnost se zde
dobře a relativně levně na?
obědvat, to platí i pro občany,
kteřÍ se musejí stravovat diet-
ně. Výrobou dietní kuchyně se
v Kralupech nad Vltavou, blíz-
kém ani vzdáleném okolí nikdo
nezabývá a nemocnice může
dietní jídla zabezpečit bezkon?
kurenčně. Tato dietní jídla je
třeba objednat den předem a
jde o tyto druhy diet: č. 4 (žluč?
níková), č. 5 (žaludečnQ, č. 9
(diabetická) a další diety ri:izně
kombinované (např. 9/4 =
diabetická a žlučníková záro-
veň).

-dk-

93 let
92 let
90 let
80 let

7'í!!
t-: 7/7

VáŽení pánové.
Po přečtení otevřeného do-

pisu petičního výboru obyvatel
ulice Třebízského na titulní
stránce měsíčníku Zpravodaj
města Kralup n. Vlt. z října 2000
se plně shodujeme s jeho obsa?
hem, neboť zde rovněž bydlíme
a se stále většími obavami sle-

dujeme neustále narůstající
počet zde projíždějících motoro-
vých vozidel. V poslední době k
řidičům os. vozidel přibyli i ne-
ukáznění řidiči autobusů a ná?

kladních vozidel, i když dle
osazených dopravnÍch znaČek
mají do naší ulice vjezd zaká-
zán, COž již delší dobu nere-
spektují.

0 omezení provozu v této ulici
se snažíme bojovat již mini?
málně 5 let, avšak dosud s ne-
gativním výsledkem, i když jsme
předkládali různé argumenty,
které Vás dosud nikterak nepře-
svědčily. Poslední úprava v do-
pravním značení byla ta, jak jistě
víte, že zde byly umístěny v
úseku před alergologickým sta-
cionářem dopravní znaČky,
omezující max. rychlost na 30
km/h, což je úplně směšné,
neboť tyto nikdo stejně nere-
spektuje, a i kdyby je řidiči re-
spektovali, provoz by se tímto
ještě více zpomalil a zvýšil by se

Moje vyjádření k článku i k
dopisům bude jenom rekapitu
lací několika faktů a skutečností.

Tragická nehoda v Přemyslově
ul. v závěru loňského roku (61etý
chlapec vběhl přímo pod kola
projíždějícího auta) byla řešenaěji

ČlPolicií ČR a není v kompetenci
samosprávy se k této nehodě
vyjadřovat.-"Žádost o opětovné
přezkoumání petice" jsem pře-
dal všem členům městského za?

stupitelstva a zároveň je dnes
doslova citovaná. U problema?
tiky, která byla v MZ několikrát
projednávána a bylo k ní přijato
usnesení, nemám osobně žád?
nou pravomoc rozhodnutí měnit,
nebo alespoň "nutit MZ měnit
neustále svá rozhodnutí". "Noví
zástupci, kteří budou mít na pa-
měti především blaho svých ob-
ČanŮ", žijÍ již urČitě mezi námi a
měli by nám už teď poradit opti-
mální řešení. Kdyby někdo do-
opravdy nalezl optimální (tzn
objektivní a nesobecké) řešení
dopravní problematiky v ulici
Třebízského, upřímně bych rnu
poděkoval. Kdysi jsem váhal při
projednávání návrhu osazení
"zpomalovacích prahi:i" v této
ulici, ale obyvatel ulice (p
Salač) jejich smysl ve svém do-
pise sám vyvrací. Neukáznění

(Jména jubilantů jsou zveřejněna s jefrch souhlasem.) A?
IW

TESmedia chystá novinky ... l

(dokončení rozhovoru z mi-
nulého čísla)

Naši čtenáři také čekají na
další novinky v nabídce kabe-
Iové televize. Uvidíme na tele-
vizních obrazovkách nějaké
nové programy?

Právě napojení Kralup nad
Vltavou na optickou trasu z
Prahy pfinese našim zákazní-
kům stejnou nabídku, jakou mají
v Praze nebo Neratovicích.
Zákazníci se hodně ptají na do-
kumentární program Discovery,
kde české a slovenské znění je
u více než dvou třetin programů.
Další novinkou bude National
Geographic Channel, program
plný divoké a nespoutané pří-
rody, kulturních tradic národů,
historie i jefich současnosti.
NGC je ale program s anglickým
zvukem, vybrané pořady jsou
opatřeny pouze českými titulky.

U jiných kabelových společ-
nostÍ si zaČíná zÍskávat své zá?
kazníky dětský FoxKids a
sportovní FoxSports. Protože
FoxKids měl být fiž v průběhu
října v českém jazyce, jeho po-
pularita jistě poroste.

A je tu ještě jeden bonbónek.
TESmedia, jako první a jediný
kabelový provozovatel, přináší
svým zákaznikům 7. program
slovenské veřejnoprávní tele-
vize STV 7. Jakmile dokončíme
páteřní optickou trasu z Prahy
do Kralup, objeví se STV 1 v
Základní programové nabídce.

Když už jste zmínil slovenské
programy, v žádném týdeníku
nemohou naši čtenáři najít pro-

gram TV Luna. Na TESmedia
kdysi slibovali, že program na?
jdou na INFOkanále...

Program slovenské Luny je k
vidění pouze v týdeniku Satelit
(Parabola). To je opravdu ča
sopis pro fajnšmekry a Šílence
(v tom dobrém slova smyslu),
kteří nad námi "kontrolujr' celé
satelitní nebe. Na teletextu
INFOkanálu by program běžet
mohl, ale vzhledem k omezené
kapacitě jenom ve zkrácené
podobě, například formou ano-
tací k pořadům. Navíc jde o
INFOkanál pražský...

Ale je tu možnost, jak z kola
ven. Protože ani program pro
STV 1 není běžně dostupný v
periodikách, pfipravujeme ma-
lého, skladného a tížitečného
průvodce, podobného progra?
movému průvodci na HBO,
ovšem pro STV 1 a TV Lunu.

Kancelář Zákaznického ser?
visu v Kralupech ale byla uza-
vřena. Kde si potom naŠi
čtenáři mohou takové prů
vodce vyzvednout?

Kromě kanceláře TelComu
najdou brzy naši zákazníci
všechny propagaČnÍ materiály
také na některých novinových
stáncích. Informace kdy a kde
si samozřejmě najdete ve vysí-
lání INFOkanálu a rádi Vám je
sdělíme na našem Kontakt
Centru. Telefon zůstává stejný:
(0205) 742200. Své dotazy
mohou posilat formou e-mailu
na adresu info@tesmedia.cz.

S panem Petrem Kacafírkem
hovořila Dana Kružíková.
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V Přemyslově ulici jsou domy
odděleny pouze chodníkem. V
Lobečku (mostní ulice) jsou pa-
nelové domy od silnice sice o
něco dál, ale výfukové zplodiny
neznají žádnou hranici. Počet
aut neustále stoupá, technický
stav některých z nich (hlavně
starších nákladních aut a auto-
busů) je žalostný. V žádné jiné
vyspělejší evropské zemi by ne-
mohla tato "kouřící a smradlavá
monstra" vůbec vyjet na silnici.
Spoluobčané z Třebízského uli-
ce, co může v současné době
pro vás samospráva města udě-
Iat? Snad určitě pochopíte, že
nelze vaši ulici označit dopravní
značkou typu "soukromá zóna
vjezd jen na zvláštní povolení".

Mgr. Pavel Rynt
starosta města
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Okénko Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou
"Ze Slaného sladké" si přivá?

želi návštěvníci tohoto města v
dobách dřívějších, kdy tu firma
Luka vyráběla čokoládu. Dne
13.10. 2000 si členové Sdru-
žení rodáků a příznivců města
Kralupy nad Vltavou přiváželi
množství poznatků o historii pa?
mátného města Slaný. Má za
sebou již 700 let svého trvání.
V městském muzeu jsme krá?
čeli minulostí - a stojí to za vidě-
ní. Rozmanité a četné památky
nám připomněly dobu dávnou i
méně dávnou: vyšívané ku-
chařky - závěsy na zeď, staré
váhy, kuchařské předpisy, ná?
dobí, porcelán, sklo, písem-
nosti, přečetné kusy nábytku
zdobeného lidovými malbami,
zápisy, dopisy, v jedné míst-
nosti dokonce stará kuchyně s
postelí, kolébkou, dobovým za?

řízením i s vydrhnutou sukovi-
tou podlahou. V jiném oddělení
jsme s potěšením našli pa?
mátky na-otce V. V. Štecha, za-
kladatele tohoto muzea i na V.
V. Štecha samotného. Na
jiném místě vidí návštěvník
obraz i písemnosti o akademic-
kém malíři - čestném občanu
našeho města - Josefu Holubo-
vi, který se zde narodil. Prochá?
zeli jsme minulostí. Průvodkyně
byla ochotná, velmi milá, za?
svěcená, své práci oddaná
Druhá průvodkyně nás zavedla
do kostela sv. Gottharda, který
přestál mnohá krušná období.
Po kratším výkladu na náměstí
nás zavedla do Velvarské
brány, jediné, která zůstala z
několika bran městského opev-
nění. O všem dovedla zasvě-
ceně a zajímavě mluvit. Poté

se účastníci vydali do karmeli
tánského kláštera a posléze
zaměřili své kroky k místu po-
sledního odpočinku rodičů paní
Hany Benešové. Návštěva krá?
Iovského města Slaný nás za?
vedla hluboko do historie a
pověděla mnohé, co jsme o
tomto městě - téměř soused?
ském - nevěděli. Je to krásné,
zajímavé, poučné. Dnes bu-
deme kráčet městem Slaný
jako blízcí příbuzní. Ať vzkvétá
královské město Slanýl

Anna LipŠová

uskuteční ve čtvrtek 16. Iisto-
padu v 16.30 hodin v měst?
ském muzeu. Autor předloží
své deníky, zápisky a po-
známky, které ho odhalují jako
člověka a postupně se staly
podnětem k vydané knížce
NEBÁSNí. Berte tedy toto po-
zvání jako přání, abychom se
setkali a vyříkali si věci, které
plní naše srdce. Ve čtvrtek 14.
prosince t.r. se sejdeme opět v
kralupském muzeu na besedě
S předvánočním programem,
který bude pro vás milým pře-
kvapením. Bližší informace bu-
dou uveřejněny v prosincovém
Zpravodaji a v kabelové tele-
ViZi.
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Připomínáme členům a příz-

nivcům, že přátelská a nefor-
mální beseda s básníkem
Vlastimilem Řebcem, který
vám chce sdělit, že vás má rád,
záleží mu na vás a chce se s
vámi podělit o řadu dojmů, se

i03:41
KRALUPY Jl

Telefon: 0312/634495, l
l

Fax: 0312/634341 Těšíme se na příjemně pro-
žité společné chvíle

Výbor Sdružení
Il
Il
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Opuštěné hroby
Listopad je smutný měsíc.

Nejenom počasím, ale i vzpo-
mínkami na ty, kteří zemřeli a
navždy nás opustili. Měsíc Iisto-
pad je zasvěcen památce
zesnulých - "dušičkám". Na hro-
bech kralupského hřbitova za-
září svíčky, květiny i věnce
pokíyjí téžké kamenné desky
hrobů i prosté hliněné rovy. Ale
ne všechny. Některé hroby zů?
stanou nepovšimnuty bez květin
i bez plaménků svíček, jejichž
světlo oživuje vzpomínky na
zernřelé.

V roce 1997 bylo vzpomenuto
výročí 100 let kralupského hřbi?
tova. Byl založen v roce 1897, a
za sto let zde spočinulo několik
tisíc lidí. Potomci zemřelých po
určitou dobu o hroby svých dra-

pečují,
?u. Řaí

pokud sami ne-hých
zemřou. Řada rodů postupně
vymírá, nebo se lidé vystěhují, a
tak hroby jejich předků zarůstají

T
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veškeré lidstvo."
Vedle honosných hrobů, na

kterých je do mramoru vytesáno
jméno zemřelého, leží prosté
rovy lidí méně významných, ale
rovněž zapomenutých - hroby
opuštěné. Opuštěných hrobů je
na kralupském hřbitově mnoho.
Povězme si alespoň o několika
zajímavějších, či lépe řečeno o
těch, kterí jsou zde pohřbeni a
věnujme jim alespoň vzpo?
mínku.

Jan Heveroch
Po prvním kralupském učiteli

Karlu Chmelovi, který nastoupil
na nově otevřenou kralupskou
školu v roce 1867, byl druhým
kralupským učitelem Jan Heve-
roch. Byl podobně jako Chmel
dobrým hudebn&em a pracoval
v Řemeslnicko-čtenářské be-
sedě. Učil 32 let a zemřel v roce
1899, dva roky po otevření kra-
lupského hřbitova.
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Opuštěný hrob učitele Jana Heverocha.

travou, pomníky se naklánějí, Jeho bratr František Heve-
nápisy smývá vítr s deštěm a roch byl učitelem na minické
vzpomínky hasnou. Z hrobů, na škole. Syn Františka Heverocha,
jejichž :leskách nápisy hlásají tedy synovec Jana Heverocha,
"nikdyíezapomeneme", se stá- MUDr. Antonín Heveroch, pro-
vají hroby opuštěné. slul jako zakladatel české psy-

Mezi opuštěné hroby patří chiatrie a ředitel Zemského
hroby lidí, kteří ve své době ústavu pro choromyslné v Pra-
něco zramenali, měli moc a bo- ze. Jan Heveroch byl pohřben v
hatství, i hroby chudáků, kteří Kralupechdohrobuč.68vodd.
zemřeli v bídě. Krásně o tom A do druhé řady. Hrob ve tvaru
píše náš krajan, český archeo- věže s křížem na vrcholu se za-
log probsor Píč: choval v původní podobě. Pís-

"ř4eúprosný osud káre člo- kovcový rám se propadl do
věku jednou zerrMti. Všichni, země a je zarostlý travou. Na
kdo za !isíce let putovali po boží hrobu je vytesáno:
zemi, mšli v klínu země své po- "Zde v pánu odpočívá JAN
slední ttočiště. Smrt však nevy- HEVEROCH řídící učitel v
rovnalavšechnyprotivy, nebof Kralupech, zemřel 3. srpna
ještě d;ies hlásá hrob, zda ten, 1899, v 53 roce věku svého.
kdo v rěm odpočívá, byl bohatý Odpočívej v pokoji."
nebo č'iudý, mocný nebo ubo- Pod tím na podstavci je při-
žák; ae smrt skosila všechny psáno: Tbudován nákladem
bez ro;rhlu, sjednot»a je pod po- mládeže školní a přátel zesnu-
vrchen země: ti mrtví zde leH lého."
jako o»rovský archiv objímající Mládež školní a přátelé ze-
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Opuštěný hrob vojáků 1. světové války.

roků. Zemřel 24.11.1917 a po-
chován byl 26.11.1916. Vojín
Tomáš Vaněk, ženatý, vojín c. k.
pěšího pluku č. 38, katolík, ve
věku 40 roků. Zemřel 3.12.1918
a pochován byl 5.12.1918.

Sloužili tedy u tří různých
pluků č. 1 7, 28 a 38. První zem-
řel v roce 1916, poslední v roce
1918. Hrob je na starém hřbi?
tově napravo na hlavní křižo-
vatce v oddělení D pod číslem
1052. Litinový křížek, označující
tento hrob, je silně poškozený a
litinová tabulka s nápisy zreza?
věla a je již dávno nečitelná.

Hrob válečných uprchlíků
V únoru roku 1945 zaplavili

Kralupy uprchlíci z východních
zemí, predev'sím ze Slezska.
Byli to Němci, kteří prchali před
blížící se frontou. Všechen svůj
majetek naložili na vozy, za?
přáhli koně a postupovali přes
Čechy směrem na západ. Jejich
strastiplná pouť byla plánovaná
tak, aby večer dojeli do určité
obce, kde pro ně byla v místním
hostinci připravena na podlaze
sláma, na které přespali.

Byli to převážně ženy, děti a
staří muži. Nesmělo se o nich
psát jako o uprchlících, ale
podle nařízení Němců to byli
"národní hosté". Mnozí nevy-
drželi utrpení dlouhého cesto-
vánÍ a cestou zemřeli. Tak tomu
bylo i v Kralupech, kde zemřeli
tři uprchíci:

Gertruda Teer (83 let)
Karl Gola (71 let)
Hermann Kaspary (76 let)
Pohřbeni jsou na východní

straně prostředního hřbitova v
neoznaČeném a travou zarost-
Iém hrobě.

snulého však už dávno zemřeli,
tak jako zemřela vzpomínka na
první kralupské učitele a první
kralupskou školu.

Hrob vojákú první světové
války

Zaprvnísvětovéválky(1914
1918) byly pro raněné vojáky
zřízeny v Kralupech dva laza-
rely. Jeden byl v kralupské
Sokolovně, postavené v letech
1893-94 stavitelem Aloisem
Novým, v dnešní ulici S. K.
Neumanna, druhý v hotelu
Slávia v F2řemyslově ulici.

Již brzy po vypuknutí války, v
srpnu 19í4, musela kralupská
jednota Sokol nabídnout svou
právě vymalovanou tělocvičnu
úřadům pro plánovaný lazaret.
Do sálu bylo umístěno 40 IůŽek
pro raněné vojáky. Ale teprve za
rok 24. zMí 1915 přijel na kra?
lupské nádraží první transpoít s
raněnými.

V roce 1916 byl na kralup-
ském hřbitově založen tzv. vo-
jenský oddíl pro vojáky, kteří v
Iazaretech zemřeli. Svým zraně-
ním podlehlo sedm vojáků. Do
společného vojenského hrobu
na kralupský hřbitov byli pocho-
váni čtyN: Štěpán Findl, Fran-
tišek Freissl, Tomáš Vaněk,
Josef Vidim.

V lazaretu v sokolovně
zemřel:

vojín František Freissl, ze-
natý, ve věku 47 roků. Zemřel
16.2.1916 a pohřben byl
18.2.1916.

V lazaretu v hotelu Slávia
čp. 502 zemřeli:

-vojín Štěpán Findl, svobodný,
od c. k. pěšího pluku č. 17, ka-
tolík, ve věku 29 roků. Zemřel
30.10.1916 a pohřben byl
2.11.1916. Vojín .Josef Vidim,
svobodný, pěšák c. k. pěšího
pluku č. 28, katolík, ve věku 19

Ing? Josef Stupka
(pokračování příště)

4

Byť Kralupy a Kralupsko jsou
spjaty s osudy a díly mnoha
malířů, pouze o jednom Ize tvr-
dit, že je ve městě a okolí vše-
obecně znám a uznáván i v
době, kdy od jeho tvůrčího ži-
vota uplynulo již více než 40 let.
Tímto urnelcem je akademický
malíř Josef Holub.

Josef Holub se narodil 15. li-
stopadu 1870 ve Slaném jako
třetí dítě Františka Holuba, kte-
rý, ač vyucen v kotlářství, živil
se pohostinstvím. Osudy rodiny
nebyly příliš šťastné, Josefova
matka zemřela v jeho pěti Ie-
tech, druhá otcova žena za dal
ších pět let, a tak až teprve s
třetí otcovou manželkou proží-
val klidnější rodinný život. Otec
si v Živnosti nevedl zřejmě příliš
dobře, proto se rodina přestě-
hovala do Zákolan, kde děti
navštěvovaly obecnou školu.
Nadaný Josef poté v letech
1881 - 1885 studoval na slán?
ském gymnáziu, kde pobýval u
strýce. Už tehdy slušně hrái na
hou31B a do5ře kreslil. Otcovy
finanční těžkosti pretrvávaly i
nadále, proto byl Josef nucen
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po polovině studií gymnázium
opustit a jÍt se uČit malířem po-
kojů k mělnické firmě Havlín.
Při práci se dostal do liběchov-
ského zámku, kde měl možnost
studovat malby krajináře Jose-
fa Navrátila. Po vyučení Josef
nastoupil v roce 1887 jako
rnalíř pokojů k pražské firmě
Duchoslav. Touha stát se malí-
řem - umělcem byla však stále
silnější, rodina však míru ta?
Ientu nedovedla posoudit.

Vtom však do života m!adého
umělce vstoupila náhoda, v
otcově hostinci na rohu u kra-
Iupského nádraží (kam se me-
zitím rodina přestěhovala) se

130 let ak. mal. Josefa Holuba
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pražských herců a jeden z nich,
slavný Jindřich Mošna, neváhal
po zhlédnutÍ Josefových prací
napsat doporučujÍcÍ list Juliovi
Mařákovi, profesorovi krajinář-
ské školy na pražské výtvarné
akademii. Na podzim roku
1889 zhlédl Mařák Holubovy
práce a rovnou mladého malíře
zařadil do už protíhajícího prv-
ního ročníku po bok Czordáka,
Dvořáka, Kalvody, Kavána,
Kresteva, Lebedy, Minaříka a
Plaška. Již v roce 1891 se
Holub zúčastnil pražské Jubi?
lejní výstavy, na níž prodal tři
obrazy. V roce í893 obdržel
absolutoriurn, avšak na akade-
mii pobyl až do roku 1896.
Toho roku totiž získal od minis?
terstva školství stipendium 500
zlatých za umělecký projev,
určené k zahraniční cestě. Jako

mladýcl
do Čei

h malířů té dobymnoho
odjíždí do Černé Hoiy, která
Iákala umělce (především ze
slovanských zemo svým neohro-
ženým bojem s přesilou turec-
ké Osmanské říše. V tehdejším
hlavním městě Cetinji se Holub
m podílel na výzdobě kní-

žecího paláce a navrhl
oponu pro místní di?
vadlo. Pro sebe získal
několik tematicky exo-
tických obrazů (Lov-
čen) a "suvenýiy" v
podobě místních krojo-
vých oQ,vních sou-
částí (budou vystaveny
při listopadové výstavě
v muzeu).

Po návratu se mu
nepodařilo navázat na

', předchozí tvůrčí úspě-

. V/LValllallu ulll(;=III V 10
l....
y dobe, ktery nestacil v

l chy, což je možná
dáno rychlým vývojem
výtvarného uměrí v té

n?epříli'm rozvÍnuté cÍzině zachy?
tit, možná nešťastnou souhrou
Mařákova i.imrtí časově do to-
hoto období spadajícího, pří-
padně i tím, že při svém
odchodu neměl ještě vybudo-
vánu silnou pozici v malířské
obci. Jisté je to, že po sňatku s
Boženou Jirasovou z Libčic v
roce 1899 natrvalo opouští
Prahu, čírnž se vzdává tamních
možností a kontaktů, které se
mu v plné šíři uŽ nepodařilo ob-
novit. V počátcích se sice o to
snaží, např. roku 1905 maluie s
generačním vrstevníkem a rov?
něž Mařákovým žákem Sla?
víčkem v Orlických horách.

l
l
«

ovšem výsledky své práce
nemá moŽnost veřejně prezen-
tovat. Mladí manželé se usadili
v Kralupech, kde Holub musí
pro obživu své početné rodiny
(4 dcery) provozovat fotografic-
kou živnost, vyučovat hře na
housle, působit jako písař u
soudu a na berním úřadě, ba
dokonce vážit na cukrovarské
váze. Proto také z období prv-
ních 20 let 20. století je jeho
tvorba tak vzácná.

Soustavněji tvořit začíná až
po roce 1920, kdy ministerstvo
školství nové republiky kupuje
za 3 000 korun kolekci jeho ob-
razÚ, ČímŽ je vytvořen hmotný
základ pro další práci. Většina
obrazů ze soukromých a vet%
ných sbírek je právě z období
20., 30. Iet a mladšího. V této
druhé části uměleckého života
vytvořil Holub ke stovce zatím
známých olejomaleb a akva?
relů. Tematicky se zaměřuje na
krajinu v Kralupech a v nejbliž-
ším okolí, podstatná je i velvar?
ská inspirace. Ve 40. Ietech
tvoří rovněž v Poděbradech ,l V
50. letech v Kvasinách, v mrs-
tech pobytů dvou svých dcer.

Ve 20. letech se rovněž zlep-
šily Holubovy tvůrčí podmínky,
rodina totiž v roce 1927 získala
od místní spořitelny nový do-
mek v Podháji, kde konečně
mohl mít prostorný půdní ate-
liér, což bylo nesrovnatelné s
dřívějšími byty v budově zá-
ložny u nádraží nebo v domě
Na Františku.

Josef Holub nebyl jen vní-
mavým výtvarným umělcem,
účastnil se rovněž místního bo-
hatého kultumího života. Byl
jedním ze zakladatelů kra?
Iupského krajinského muzea,
členem Sokola, divadelního
souboru a smyčcového kvar-
teta. Oceněrí za svou tvorbu
se Josef Holub dožil i ze strany
města, které jej 10.12.1930, v
roce jeho životního jubilea, jme-
novalo čestným občanem

Sklonek života prožil Josef
Holub u své dcery Evy v Kva?
sinách, kam se přestěhoval v
roce '1952, po smiti své man-
želky. Josef Holub zemřel 22.
srpna 1957. Svůj věčný sen sní
na kralupském hřbitově.

Josef Holub byl bytostným
krajinářem, figury v jeho tvorbě
téměř nenalezneme, v nejep-
ším případě pouze jako stafáž,
jako prostředek pro dotvoření
určité nálady. Velký vliv na jeho

171

ff

?

í

!!'
/

/
l

n
» J

ř'
í'

r'l

%

7 l
J
l
IJ

7

/

Ll
í 1

l
l

?

Á
ThN

řl

l
í l

umělecký vývoj měla léta pro-
žitá v akademii, v Mařákově
ateliéru, kde byl položen základ
jeho příštímu výtvarnému pro-
jevu. Proto je pevně zakořeněn
ve tvorbě století 19. Příliv no-
vých uměleckých směrů na
sklonku století 19. a počátku
20. zastihl Holuba již jako hoto-
vého umělce s jasným tvůrčím
směřováním, od něhož se již
nemohl odklonit. Vstřebal sice
jisté vlivy impresionismu, kdy
zesnila lyričnost a náladovost
jeho krajin, v nichž dostávají
prostor i vlivy atmosÝerické.
Rozšířil svůj malířský rukopis o
skvrny lomených barev, jimiž
zrríekčoval linie, případně na?
vozoval atmosféru zamžení či
soumraku, poezii vody. Další
nové podněty již jeho výtvarný
názor ovlivnit nemohly. Zůstal
tak pro své současníky i pro
nás kultivovaným a srozumitel
ným tvůrcem, který ve svých dí-
Iech navždy uchoval dávno
zmizelou poetiku krajiny ma?
lého venkovského města v pív-
ních desetiletích dnes již téměř
minulého století.

Pn:iřez tvorbou Joseta Holuba
podává výstava jeho obrazů a
kreseb, která bude v městském
muzeu zahájena 14. Iistopadu v
17 hodin. Tvůrci výstavy se sna-
žili shromáždit i méně známé
obrazy z muzeí, galerií (včetně
národnQ a od soukromých sbě-
ratelů, rovněž od místního vel
kého Holubova mecenáše
dnešní České spořitelny, a.s.
Nebude hned tak možnost spat?
řit tento soubor pohromadě.

Téhož dne, v 15.30 hodin,
bude na umělcově hrobě na
místním hřbitově odhalena rep-
Iika jeho busty, zcizené před
rokem neznámými pachateli.

Jan Racek
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Zpravodaj l

Dějiny odboje proti nacismn na Kralupsku (8. část)
Od roku 1942 do konce války

se skrývala většinou na Odo-
Iena Vodě Kateřina Votavová,
když unikla z Kralup, jakmile se
dověděla, že se objevila černá
auta. Pohodila část šatstva na
břehu řeky a našla útulek u
soudruha v Odolena Vodě, kte-
rému obvodrí vedení na její
výživu přispívalo, když se ne-
podařilo opatřit jí náhradní do-
klady.

Zatčení byli podrobeni obvyk-
Ié proceduře vyšetřování. Nej
prve jim gestapáci "otcovsky"
domlouvali, aby všechno řekli,
že oni stejně všechno vědí
nebo se dovědí, a že si nemají
kazit život zapíráním. U Bajgara
píý naŠli záznamy o lidech i o
penězích, které odváděli a i
jinak všechno "vykecal". Když
to nepomohlo, došlo na tělesné
týrání, nejčastěji bití do obli
čeje, přes hlavu, na zadní části
těla i na tzv. "baštonádu" - bití
býkovcem přes chodidla. Jaro-
slav Slabina o tom velmi výstiž?
ně píše: 'Nejdřív mi Friedrich a
Nergr (to byli gestapáci MO)
začali lichotit.

gestapái
Říkali, žeže stejně

je vŠe ztracené a já jsem
mladý, aí tedy řeknu všechno
po dobrém. Hájil jsem se, že
nic nevím. Přivedli tedy Ko-
vaříka a Lojzu. Ten opět
všechno zapřel. KovaWk hned
potvrdil, že se u mě 5 týdnů
skrýval. Pak začali od po-
čátku.

Vědí, že jsem vedl okres,
který jsem převzal od Pavla.
Ukázali mi také jeho fotografii,
zda ho znám. Z toho -jsem
viděl, že toho vědí velmi mnoho
a tak jsem Pavla přiznal...
Zapíral jsem dál a tak začali po
zlém. Spoutali mi ruce, poručili
předklonit se a Friedrich s
Nergrem mě bili gumovým
obuškem. Na bolest jsem byl
pfipraven, a pokud to bylo ze
začátku a zadek nebyl ještě
rozbitý, tak jsem odolával. Při
bití stále otázky...V bití se
potom střídají. Rány začínají
nesnesitelně bolet. Pak střídají
bitÍ přes zadek s 'baštonádou';
bití býkovcem přes chodidlo a
prsty u nohou. Když mě bijí
přes zadek, drM jeden z fízlů
moji hlavu mezi nohama, abych

se nemohl vykroutit a nepadal.
Stále hůř se pořádají myšlenky
v hlavě. A fízlové chtějí stále
vědět o tom, co jsem dělal.
Témata otázek stále střídají,
abych si to nemohl v hlavě
urovnat...Zkoušejí mě na pře-
skáčku. Nejsem schopen tak
najednou si to zapamatovat,
pletu se. Tase lže" a nové
rány... A tak to jde stále znovu
dokola. Rány, otázky. Při tom
mi dávajÍ málo pít. Hlava mi
třeští. Je tíž večer, rozsvěcují
světla a stahují rolety. Na
konec pfi "baštonádě" padám
dolŮ ze židle a omdlévám.
Přicházím k sobě, když mě dva
fízlové vleČou po chodbě.
Přitáhli mě na čtyřstovku a hází
na kavalec..."

Po skončení vyšetřování byli
zatčení převezeni nejprve do
Terezína do policejního vězení
pražské úřadovny gestapa.
Než došlo k soudu, převáželi
vězně ještě do dalších věznic
podle toho, kde bylo místo, vět?
šinou stále blíž místu soudu
Drážďanský soud byl přetížen,
a proto soudy s kralupskými

komunisty začaly až ke konci
května 1943. 26.5. byl souzen
Klouček, Blecha, Dvořák a
Dortová - všichni tři muŽi smít.
žena 10 let káznice. Téhož dne
byl také soud s Ženíškem,
Votavou, Buřičem, Kelerem,
Pospíšilem a Josefem Černým
ze Zvoleněvsi. Pak přišly na
řadu větší skupiny. 7.6.- byli
souzeni Dufek, Kytka, Výborný,
Lein, Vlach, Mudroňka a Kubo-
vec, 8.6. (:íerný z Nelahozevsi s
Bartošem, Baštářem, Křovinou,
Strakou, Šormem, Beránkem a
BroŽem.

Po soudu se čekalo tři mě-
síce na výsledek odvolání. Jen
v případě Baítoše a Baštáře
došlo k obnově řízení v BerÍíně.
jehož výsledkem byl místo ně-
kolika let vězení trest smrti pro
oba. Byly však také případy, že
zatčení nebyli souzeni,- ale
přímo odvezeni do koncentrač-
ního tábora jako např. Vondrák.
Boj pokračuje..

Dr. MojmÍr Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování příště)

Nikdy nezapomeneme
Odbor sociálních věcí a zdra?

votnictví uspořádal dne 29.8.
2000 pod vedením pí J. Hole-
kové, členky zastupitelstva, zá?
jezd klubů důchodců (MKD a
'SDČR) za doprovodu'pí Lin?
dové z OVS a pí Hofmanové,
ředitelky penzionu, do renovo-
vané kaple sv. Kříže na
Karlštejně.

Pro nás starší to bylo dosti
náročné na stoupání po scho-
dech přímo z nádvoří, ale chtěli
1sme vidět tu nádheru na vlastní
oči a to se skutečně podařilo.
Jsme za to moc vděČní. Kaple
e nádherným zlatým šperkem

Dne 15.-17.9.2000
Zásluhou opět pí Holekové,

<terá zájezd organizovala a do-
:írovázela spolu s pí Vondruš-
<ovou, ředitelkou KD Vltava,
sme se podívali k našim sloven-
kým přátelům do Komárna.
Tentokráte jsme obdivovali za

joprovodu pí průvodkyně roze-
;tavěnou stavbu (1999 - 2001)
Jádvoří Evropy. Architektonický
oýraz Nádvoří Evropy určují
adnotlivé budovy, které svou
tylovou formou představují
irchitekturu jednotlivých evrop-
kých států. Vícepodlažní poly?

funkční komplex Nádvoří Evropy
se skládá z hotelové, administra-
tivní, obytné, maloobchodní a
kulturně-společenské části, bude
stát na pozemku s rozlohou 6
500 m" v části Komárna - Staré
město. Součástí projektu je také
velký obchodní dům Europália s
rozlohou 6 000 m! Jádrem pro-
jektu, které představuje cca 25
000 m" podlahové plochy, je část
obchodí:í, restaurací a kaváren
Pro mnohé obchodníky bude
sloužit k rozšíření obchodní čin-
nosti. Součástí komplexu je 50
bytových jednotek podle moder-
ního světového standardu. Dále
hotel Millénium"" s kapacitou
200 Iůžek a penzion Palatinus"
s kapacitou 50 Iůžek. Parkoviště
podzemní na 100 aut a venkoyní
na 150 aut. Hudební pavilon, vy-
hlídková Věž (33 m vysoká), fon-
tána Millénium, fontána Zemské
jablko, sochy panovníků a pa-
troru:í Evropy. Je to veliká, mo-
hutná stavba.

Kromě prohlídky historické
části Komárna, kterou nás pro-
váděl sám 1. zástupce primátora
p. Macza Mihály, jsme se podí-
vali i do domova důchodců a
domu s pečovatelskou službou,
kde nás doprovázela pí ředitelka,

vše jsme moc obdivovali - máme
co porovnávat, stálo to za to. V
16 hodin v Městském klubu dů?
chodcí:í v Komárně nás přivítala
vedoucí klubu pí M. Kravcová za
přítomnosti zástupce primátora
p. Ludovíta Gráfela a pí zástup-
kyně vedoucí OSV. Zde jsme
zhlédli velmi pěkně připravený
kulturně-pěvecký program dů-
chodců ze svých řad. Společně
jsme se potom veselili při hudbě
a tanci s kapelou mladých
Zábava byla srdečná, milá.
Předali jsem dárky na památku a
dostali jsme na památku od dů-
chodců vyšívaný obraz, kteiý
jsme předali do penzionu pí
Hofmanové, ředitelce, která pro
něj našla umístění v kulturní míst?
nosti.

Paní Holeková měla opět
krásné citové zakončení ná-
vštěvy, rozloučili jsme se, v hla?
vách plno krásných dojmů,
škoda..... nic se nedá změnit.

Děkujeme proto našemu p.
starostovi Mgr. Pavlu Ryntovi a
celému zastupitelstvu našeho
města a všem, kteří nám umož?
nili konat tyto zájezdy.

Městský klub důchodců
Kralupy nad Vltavou

SDČR

Setkání občanů
s demokracií.. ..

Věřte nevěřte, v pondělí 10.
října jsem se já a přibližně dva?
cet pět dalších občanů Kra?
Iupska potkali v kavárně hotelu
Sport s demokracií....

Abych vše uvedl na správ?
nou míru, tento den se konalo
setkání občanů s politiky z
organizace Centra pro demo-
kracii a svobodné podnikání
(CDFE). Za politiky se jí zú-
častnili Petr Bendl, posÍanec
za kladenský okres, poslanec
Tomáš Teplík za mělnický
okres, místostarosta Rudo!f
Kasseckert a poslední třetiny
tohoto občansko-politického
"utkání" i starosta Pavel Rynt.

Velmi osobitě působila prí-
má konfrontace občanů a poli?
tikí:í v hospůdce nad pivem,
vínem a cigaretou. Toto setl
kání se zdá daleko lidštější, ba
přímo "občanštějŠí" než ve-
řejná zasedání městského za-
stupitelstva, i když co se týče
odborného obsahu, nikdo ne-
čekal zástup členů diskuse s
poznámkovými bloky - to ani
nebylo, a podle mne ještě
chvíli nebude smyslem těchto
občansko-politických setkání.

(pokračování na str. 9)

Zpravodaj

O učitelích se vždy říkalo, že
jsou tvůrci budoucnosti národa.
Musím tuto pravdu potvrdit,
protoŽe v jejich rukou se utváří
mozky dospÍvajÍcÍ generace,
která se ujme nejen řÍzenÍ věcÍ
veřejných, ale osvojí si i nové
vymoženosti civilizace a tech-
nický pokrok.

Ale nejsou to jenom učitelé,
ale i rodiče. Pokud je soulad
mezi těmito dvěma základními

kameny, je to štěstí národa.
Jaká je to tedy generace

kterou nám mnozí učitelé a to-
talitní režim vychovali? Čteme-
Ii dnes denní tisk, nemáme
dobrou náladu a divíme se, co
vŠechno je v tomto státě
možné. Ztrácíme pojmy, co je
to právo, co je to spravedlnost,
co je smyslem našeho života
Když se ujali komunisté moci,
prohlásili, že právo je vůle děl
nické třídy, že diktatura proleta?
riátu je nejvyŠŠÍm stupněm
demokracie. Dnešní generace
mluví o liberalismu a já dodá?
vám, že někdy bez hranic, coz
vede k naprostému nihilismu
Jak jsme byli vychováváni my,
tzv. starší generace? Učili jsme
se logice, učili jsme se principu
kauzality, tedy že každá příčina
má svůj následek, a vyzriávali
jsme hodnoty dané křesťan?
stvím. (Tedy jsme uznávali
princip posledního soudu.)

U dneŠní generace se domní?
vám, že je tomu jinak. Zavrhla
minulost - co bylo, to bylo, ted'
je to jiné. Stanovíme si cíl a
všechny pi'ostředky jsou dovo
Ieny í jeho dosažení. Domluví?
Ii se několik lidí a mají-li v rukou
potřebné finanční i mediální
prostředky, mohou všeho do-
sáhnout. V takovémto případě
nemůžeme vůbec mluvit o mo?
rálce skutečné demokracie

Příčinu vidím v tom, že jsme
prožili dvě diktatury, které ne-
hájily nezávislost lidského po?
znání a vědění, ale ve svém
fundamentalismu školství plně
podřídily své ideologii a učite-
íŮm vštěpovaly zásadu "Čí
chleba jíš, toho píseň zpívej". V
době komunistické diktatury
byla přivedena tato zásada ad
absurdum a podložena ještě
materialistickým názorem na
vnímání světa. My jsme to hned
od začátku viděli jako velikou
zrůdnost, neboť každý člověk,
pokud v sobě nemá, anebo mu
není mravní odkaz jeho du-

chovní stránky, tedy etiky, vště-
pován, je jenom polovičním člo?
věkem. Má jenom vědomosti a
znalosti svého oboru, kterých
používá k vlastnímu prospěchu
Těchto lidí jsem se vždy bál da?
leko více než prostých lidí, kteří
neměli tolik vědomostí. V takto
pojaté společnosti není život
pří3emný, protoŽe je drsná, za?
braňuje rozletu k vyšším cílům
a celková nálada je podráž
děná, málo radostná, všechno
se zdá křečovité. dokonce ani
kultura nedává potřebnou
inspiraci, jasnou vizi.

Jako právník pociťuji největší
zklamárí v tom, že pojem
práva nejenom že si lidé vyklá-
dají každý podle svého, ale ani
elita národa jej nevnímá přes?
ně. DěsÍ mě, že známý právník
řekne, že co bylo v zákoně
opomenuto zakázat, tak je do
voleno. Jsem znepokojen, že
jiný věhlasný právník prohlásl
že podpis na směnce, cenném
papíru, nebo adresovaný úřed
nÍm mÍstŮm, jeŠtě nic nezna?
mená. Nemohu vůbec přijmout,
že zvyklosti a chování lidí, kteří
stojí na periferii lidské společ?
nosti, pronikly i do chování elity
národa.

V době, kdy Francie po válce
na tom byla nejhůře, vyvstala
osobnost generála de Gaulla, o
kterém můžeme říci, že zachrá?
nil Francii z propasti. Když
Německo, po válce rozbité a, po
zničené, hledalo východisko,
objevil se muž jménem Ade-
nauer. který Německo po?
zdvihl. Mnoho lidí za mnou

chodí a ptají se, komu mohou
věřit, a kdo by se mohl stát ta?
kovýmto našÍm vzorem

Pan prezident Havel jednou
sdělil veřejnosti, že bankovní
domy vytunelovaly 400 mld.
Kč, a pan Klaus vyzval tyto
bankovní domy, aby se ozvaly,
že to není pravda. Nikde jsem
nezaznamenal, že by se někdo
ozval. Mám někdy obavu, zda
je vůbec možné, aby tuto dobi.i
náš národ bez těžkých ná?
sledků přežil. V minulosti ve vě-
zení jsme si říkali, že ztráta
ekonomiky se dá nahradit, ale
ztráta důvěry na duši národa
nikoliv.

A právě tímto problémem se
naše veřejnost vůbec neza-
bývá a nezamýšlí se nad tím,
jak obnovit víru ve vedení, v
naše politiky, kteří rozprodávají

ff
0*i.ale nebojte se, bude lépe

(O současné drsné realitě)

ff

veliké podniky našeho státu a
nechají je natolik utlumit, 'že
potom těŽce shánějí perspek-
tivní zájemce, kteří by je mohli
postavit znovu na nohy. Není
pochyb o tom, že je v naší spo-
Iečnosti mnoho skvělých, zod-
povědných lidí, ale ta je
nevnímá, je hluchá k jejich
radám, protože ztratila své při-
rozené vůdce. Míra poklesu od-
povědnosti za tento národ je
dušena domluvenými gangy
Iidí, kteří hledají svou vlast jinde
než ve své zemi. Samozřejmě,
že ve společnosti, kde ne-
vládne patřičný právní řád, se
daří daleko lépe těm skupinám
a nezodpovědným lidem, kteří
nedbají na budoucnost, ani na
to, co bude zítra.

Neutěšená ekonomická situa?
ce nutí lidi vzpomínat na dobu,
kdy všechno bylo rízeno a plá?
nováno. To je nejhorší, co nás
moh!o potkat. Zdá se mi, jako
by pašijová těžká doba neměla
v tomto národě stále konec.

Ochromení inteligence tohoto
národa, kterou jak nacismus,
tak komunismus nekompro-
misně pronásledoval a ničil, se
dá těžko napravovat. Je prav-
dou, že nemáme dostatek ta-
kových novinářů, jako byl
Peroutka, Sychrava, že nemá?
me dostatek takových spisova?
telů, jako byl Čapek, jako byl
básník Seifert a jiní velcí
umělci. Na filozofa Patočku si

už málem ani nevzpomeneme
Samozřejmě že nemáme pocl
nikatele, kteří by rriěli zkuše-
nosti s moderním řízením
podniků v oblasti tržního hos?
podářství atd. V takové situaci
se dostávali do popředí politic?
kých stran lidé, kteří neměli
svoji minulost, abychom mohli
u nich uplatnit heslo: "Držte se
odborríků", nebo jak zní lidové
rčerí "Nakupujte u odborníků"
Naše vize, která nám byla vště-
pována při vstupu do EU, se
zdá býti do jisté míry zklamá?
ním, protože my sami jsme byli
nesmírně d!ouho odloučeni že-
Ieznou oponou od způsobu
myšlení lidí, kteří byli vychová-
váni ve svobodné, myslící
společnosti, která ovšem
udržovala mravní hodnoty jako
kritérium při posuzováníjednot-
Iivců. Vlny migrace, zvláště z
východu, dost vážně narušily
ušlechtilé národní tradice a v

médiích propagovaný nový ži-

r1

votní styl zapříčinil pokračující
rozvrat rodiny, poctivé práce a
pravého smyslu života.

Nechceme však jenom naří-
kat, jistě není všechno špatné.
Rok 1989, jehož předělem se
stal 17. Iistopad, vnímáme jako
zázrak nastoupení nové cesty.
Ale snad jsme si dostatečně ne-
uvědomili, že to nebude široká
cesta, po níž poběžíme všichni
jako šťastní lidé, ale že to bude
cesta tmitá a úzká, a že tedy
musíme v sobě nalézt odvahu a
velikou sílu odpovědnosti vůči
druhým. Někdy si stěžujeme na
naše vedoucí činitele jako v
tomto článku, ale náprava může
nastat jenom tehdy, když každý
z nás provede obrodu u sebe.
Teprve pak mohou vyrůstat ta?
kové vzoíy, jaké si přejeme a
jaké náš národ nezbytně potře-
buje. Můj otec říkal, abych si
uvědomil, že darebáci si nikdy
nezvolí za svého vůdce anděla

Je třeba tedy najít v našem ná?
rodě., krajích a obcích alespoň
vždy několik statečných, kteří
probudí ostatní lidi ze spánku a
Ihostejnosti a dají jim příklaó. A
stejně jako ve známém filmu
"Sedm statečných" nečekat
vděk ani velkou slávu

JUDr. Jakub Čermín
předseda ČSBS

Setkání občanů ...
Důležité na tomto setkání je

to "jak". Jak se naučit komuni
kovat se zástupci svého města,
svého regionu v poslanecké
sněmovně Či senátu, jak postu?
povat při prosazovánÍ a řeŠení
občanského problému

Dalším velmi pozitivním pří:
nosem byla snaha moderátora
Jana Maška, mimo jiné nejen
koordinátora CDFE, ale i obča?
na Kralup, vyvozovat z konkrét?
ních situací onen všeobecný
postup jak řešit možné občarv
ské problémy - takže mně a
snad i dalším "občanům" došlo,
že pokud nám bude stále chy?
bět zodpovědnost a snaha řešit
problémy, budou chybět i vý?
sledky a řešení - opět je na
snadě slovo komunikace... A

pokud snad i vás zajímá, jak se
přes psí útulek, dopravní ob?
služnost, místní Zpravodaj a
Iávku přes Vltavu dostat až k
občanské zodpovědnosti, po
zvěte svého politika, starostu
Či zastupitele na pivo

Radek Miřácký
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Kino Vltava
náměstí ,Jaroslava Seiferla 706
278 0l Kralupy nad Vltavou 2

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

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

bloku na Info kanálu kabelové televize.

Naše kíno na iníernetu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na serverech
wíím.kmlupy.a www.kinoserver.cz wwív.kralupsko.cz/kino

Prosinec: kino nehraje - probíhá re-
konstrukce hlediště pro Váš dokonalý
zážítek z budoucích návštěv našeho
kina. TěŠíme se na setkání s Vámí opět
v lednu 2001.
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Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou
program na listopad 2000

UPOZORf'ílĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej
na další dny končí půl hodiny před začátkem představení.
Tej?o ?ezeívac??/2?? ?9205/726 l0i

sexuální zpověď a zároveň sonda do ženské psy-
,l,il,,,chiky.

!ÉTAJÍCÍ KOBEREC
CR,60 min.,*, 10,- Kčmin.,*!10,- Kč
Pohádkové pásmo pro nejmenší příznivce kina.

mládeži do 15 let nepřístupno
mládežr do 12 let nepřístupno
mládeži přÍstupno
česká verze

české titulky
širokoúhlý film
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MŮJ SOUSED ZABUÁK
CESTA Z MESTA
SLEPIČÍ ÚLET
CESTA Z MĚSTA
PRINCEZNA ZE

MLEJNA 2

SLEPIČÍ ÚLET
SLEPIČÍ ÚLET
SAMOTÁŘI
SLEPIČÍ ÚLET
SAMOTÁŘI
ča=iryoča=ix4 TMA
MUŽ BEZ STÍNU
DIVOKÉ KOČKY
MILL?ON DC)LLAR

HOTEL
AMÉRICKÁ KRÁSA
ROMANCE

[)OKONALÁ BOUŘE
LÉTAJÍCÍ KOBEREC
DOKONALÁ BOUŘE
MAGNOLIA

MAGNOLIA

OBĚTI A VRAZI
PRAVIDLA MOŠTÁRNY
art kino

RIZIKO

KID

KID

ROMEO MUSÍ ZEMŘÍT
GHOST DOG: CESTA
SAMUFIAJE

LUNA PAPA art kino
FIABÍN, KNĚZ A KRÁSNÁ
BLONDÝNA

M?LLION DOLLAR HOTEL
.USNGB/SRN, .122 min., č. t. , ŠÚ, Dolby SR, H , 45, -Kč
Vyšetřování záhadné srrutia v-zaplívaném hoteÍu 'v
LÓs Anpeles přin.áší nečekaná 6dhalení.., V-Fí.lav3
nich rolich Mel Gíbson a Milla Jovovichova, scenar
a hudba k filmu jsou dnem Bono 'í7ěxe, zpěváíTh
skupiny U2.

AMERICKA KRÁSA
USA,1 16.,min.,člt.,Dolby SR,s, 50,- Kč
Repríza filmu, který se-s.tal :a6solutrím vítězem le-
tošního oscarovéhÓ klárí. Nahlédněte pod-pokÍi'čÍ:u
americké touhy po dokonalém úspěchu. Ze se podim úspěchii. Že: se pod

'ám ukáže tato výbornání skrývá í cosi-p'rohnilého, Ví
komedie.

ROMANCE
Francie,95 min.,čl,Dolby SR, *, 50,- Kč
Fílm, kteíý překraguje hned několikatabu, Francie
oslavuje á EÍritánie zakazuje. NeuvěŇtelně aoleJÁená

čERNOčERNÁ TMA
f.jSA, 108 min. , č. t. , ŠÚ, Dolb)»ySR,ffi,50,-KčZtroskotání na neznámé 51aneÍě se=proíě se pro posádku

zběsilým bojem o
..íncí planety ožívají

ztracené kosmické lodi s'tává
holé přežití. Se zatměním tří mluncí-pl'anety'ožÍvaj
krvežíznivé pffšery, které si brousí zuby na cokolívkrvežíznivé pffšery, které si brousí zuby na' cokoív
žívého.

MUŽ BEZ S'TÍNU
USA, 114 min.,č.t.,Dolby SR,
Repríza. Na konci tajného vý;

*,48,-KČ
Repríza. Na koncí'tajnJho výzkumu v 5odzemní vo-
jen'ské laboratoři je skupina míadých '-ambÍ'ciózních
vědců na prahu objevu neviditelnosti. Zbývá po-
slední zkoÚška... Thriller bez í<ladř'ých 'hrdiriů-, zato
s dokonalými vizuálními efekty.
DIVOKÉ KOČKY
USA, 100 min.,č-.t.,ŠÚ,
Mladá, krásná a tale
USA, 100 min.,č-.t.,ŠÚ,Dolby SR,*,50,- Kč

a talentovaná? jakových je plný
lát se touhy po umělecké kariéřeNew York! Vzdát se touhy po

nebo to zkusit oklikou přeé pů»obení-v h-udeb;m
baru? Sexy romantická akomedíe o cestě za verkýŤ
snem.

SLEPIČÍ ÚLET
UASA,84 min.,č.5.,Dolby SR,*,50,7 Kč?Animovaná celovečeFrí komeňie. -Parta slepic z
drůbežářské farmy rozhodnŇ n;hodlá 5;odat'svou
kůží lacino! Jsou schopny ÓdThl:ffit cokolív, 'aby se Ů-
staly z dosahu svý6h avěznitelů, unikly-I€rutému
údělu a zároveri Vás skvěle pobavily.a zároverí Vás skvěle pobavily.

PRINCEZNA ZE MLEJNA 2
9R, 1.10 min.,Dolby SR, *,30,10 min.,Dolby SR, *,30,- Kč
Repíza pohádky%která letos me
Eliška, malý, ale šikovný čeí&, v
kníže a další oblíbené postavičky

která letos mezi dětmi vyhrála.
vodník, zlornyslný
y ve filmu Zdeňka

Trošky.

SAMOTAŘI
ČR, 103 min.,.93 min.,Dolby SR, 0, 50,7 KčRepríza úspěšné akomedie-od tvůrců Knoflíkářů.
Osudy šesti mladých lídí v dnešní Praze se splétají,Oííídy %e-[? mlaAých lidi v dxekní {%axe íŮ Ť51élíp.'

lomňmlilmu.

í-í"g:"í,í-,líÍ'ía4a?ííi0'+í'%:0'i.:..?ham?s"a:.:%%.'%ím...,í.sLí':?--
ííhů,.í SOUSED ZABIJAK
USA,98 min.,č.t.,Dolby SR, s,50,- Kč
Nicholas je zubař, jeho manželka jeNicholas je zubař, jeÍ"io manželÍ<a je bestie, jeho
soused Jimmy je zabiják. Kdo komu pošle na hrobsoused Jiřnmy je zabiják. Kdo komu pošle-na
tulipán? Bruce Willis v černé komedii.

KID -
USA, 104 min.,č.t.,SÚ,Dolby
Níkdo nedospěje tak, jak si ?

SR, *, 48, - Kč
Níkdo nedospěje tak,
Ani Bruce Willis ne. A

p7eďstavoval .v dětství.
ne. A-tak, káyž jednoho dne potká
»rí z toho moc radosti arí na jednésvé dětské já, nerí z toho'moc radosti anř na

straně.

FIOMEO MUSÍÍ'EMŘÍT
č.t.,ŠÚ,Do.USA, 7 15 mir'í.,č.t.,ŠÚ,Dolby SR,* ,47,- Kč

Válka gangů v Óaklandu aa Jet. LÍ vj4m středu!
Uprchl-z hongkongského vězení, ab'y 'po*sm'srívt
svého bratra. Jeho bojové umění je dokonalé, alebratra.-Jeho bojové umění jeadol

se mu vše nečekaně komplíkuje.přesto se mu vše neč6kaně-'kom51
GHOST DOG: CESTA SAMURAJE
USA,116 min.,č.t.,Dolby SR, *,52,I Kč
NejnovějŠí film rezisérá Jim
hrdinou je zabiják pracující
který ctí kodexy japonských :

reižiséra Jimci jarmusche. Hlavním
rskou mafii,nroinou )e zaoilax praculicí pro newyorsl

který ctí kodexy japonských středověkých
a snaží se je všemožně následovat. I on s
který ctí kodexy japÓnskýach středověých'samu'rajÓ
a snaží se je všěrřiožně-následovat. I Ón se ale jeaf
noho dne stane nepohodlným a n;bezpečným'p;o
své zaměstnavatele. ..

LUNA PAPA . artkino
SRN/Francie/Rusko/Švýcarsl
min.,č.t.,Dolby SR, j50,- Kč

ko/Rakouskol07

Film o divoké zemi, kde tradice a pověíy vládnou
nad zběsilým tempem dnešního světa. Cesta za
snem o herecké káriéře se pro hrdinku mění v 'této
komedii v hledání otce jejíhÓ dítěte.
RABfNi ío*:z A KRASNA BLONDÝNA
USA,127 min.,č.t., Dolby ss,*, 43,J KčUSA,127 min.,č.t., Dolby ss,*, 43,- Kč
Jedno dětské přátelství se trochu zvítlo a mezi
dv4ma muži a Ženou dochází takřka ke'klasThké;'ě
milostnému trojúhelníku. Dalším proí:Ílémem'je'fa'kt,
že na dvou jeho vrcholech stojí katolický kněz a ž:-že na dvou jehÍo vrcholech stojí katolický knJz a-žÍl
dovský rabín. Ll boj o srdce vyvolené v roman-
tické komedii muže zaČít. Repríza.

Změna programu vyhrazena.

MAGNOLIA
USA, 188 min.,č.t.,Dolby SR, *,60,- Kč
Devět prostupujících se všedních příbětprostupi.?jÍcÍí

3 vŠedním E
ích se: všeclních příběhů všednn"io

dne ve americkém měs'těJd6eší?a-v" ne-
všedním filmu s překvapivým-závěrem-. Zlmtý
Glóbus pro Toma C'ruise za r61i v toThto' film'u

DOKONALA E!9UFlE
USA,1 lOyríin.,č.t.,9olby.SR, 4,50,7 Kč
Repíza filmu podle skutečné udÁlostÍ. Osamělým
rybářským člunem zmÍtá na otevřeném oceánu
6ouře s:toletí. Vrá'U se rybáři zpět do děmovsí<ého
přístavu se svým bohatým úlovkem-z Velkých
lavic?

OBETI A VRAII
ČR, 105 min.,DoltaR, l052min.,Dolby.SR, .N,50,- Kč
Ivana Chýlková Í Karel Řoďen v novém českém
filmu. Společné tajemství a minulost poj7 Óva sňu-ro:
zence, ještě sílnější je jejich vzájemná přitažlivost. K
nenávisti je už jen krůČek...

PRAVIDLA MOŠTAFlNY
9SA, 7,12 min,č.t.!Dolby S.R, s ,52,- Kč
Vyrostl v sirohčinc?, kde-byl zasvěcen do tajů medi-
cíny. Do tajů lásky musí proniknout jinde... Filmcíny. Do tajů lásky musí proniknout jindé... Film
podle kultovního románu Johna Irwinga je koktej-podle kultovního rÓmánu ,johna Irwing5e"koÍáejÍ
Iem komiČnostíi emocí. ZÍskal dva Oscary a pět no-
minací.

RIZIKO
USA, 125 min.,č.t.,Dolby SR, j 53,- Kč
Co se skíývá za fasádou mladé, dravé a úspěšné
firmy zabývající se prodejem akcií? Thriller o tom,
zda-stojí za to zbohatnout' za každou cenu-.

l SPEC'rsúipeconl
I[]0 DOLBY SŤEREO -' $[nl
I ==::=======:::"a:::::::::::
l [ln Dolby Laboya!ories ? KlllůT[CHNIKA l

ff

art kino

q

Vo Ib7 2000
Informace pro občany města Kralupy nad Vltavou o volbách do zastupitelstva krajú podle zákona č. 130 ze dne 12. dubna 2000

1) Volby se konají v jednom dni a kumentaci do úschovy obec-
to v nedělí dne 12. I}stopadu nímu Úřadu
Hlasování začíná v 8.00 hod}n 5) Starosta zajistí, aby hlasovací
a končí ve 22.00 hodin. Iístky byly dodány všem volíčům

2) Ve městě Kralupy nad Vltavou nejpozději 3 dny přede dnem
se hlasuje v 18 volebních okrs- voleb do zastupitelstva kraje a v
cích: viz seznam den voleb všem okrskovým ko-

3) Volebníorgány' misím.
a) Státnívolebníkomise 6) Starosta v oznámení upozorní
b) Ministerstvo vnitra voliče na povinnost prokázat při
c) Český statistický úřad hlasování'totožnost 'a státní ob-
d) Okresní úřad v sídle kraje čanství Ceské republiky a uvede

(OkU Praha západ) další potřebné údaje nutné k ne-
e) Okresní úřad rušenému průběhu voleb do za?
f) Pově.reriý obecní úřad stupitelstva kraje.

(MěÚ Kralupy nad Vltavou) 7) Volič může požádat ze závaž-
g) Starosta obce ných, ze1ména zdravotních dů-
h) Okrsková komise vodů, obecní úřad o to, aby

4) Okrskovávolebníkomise' mohl hlasovat mimo volební
a)dbaopor?ve?ím(TTh místnost,atopouzevúzemním
b) zajišt'uje hlasování a dozírá obvodu volebního okrsku, pro

na jeho pri:iběh který byla okrsková volebrí ko-
c) sčítá hlasy a vyhotovuje mise zřízena. Volební komise

zápis o průběhu a výsledku vyšle k voliči dva své členy s
hlasováríí přenosnou schránkou, i:iřední

d) odevzdá ostatní volebrí do- obálkou a hlasovacími lístky.

Všechny důležíté informace o těchto volbách získá
každý na městském úřadě, odboru vnitřních věcí u Ing.
Petřílcové (pí Volfové, pí Šustové), č. telefonu 0205/ 515.

Závěrem zbývá dodat, že tyto volby do kraje Střední Čechy
jsou pívním Článkem reformy veřejné správy, která naŠi zemi
čeká v příštích letech. Kandiduje v nich celkem 14 volebních
subjektů (8 politických stran, 2 politická hnutí a 4 koalice).
Počet členů na každé kandidátní listině rnůže být 70, zvo-
Ieno bude 65 kandidátů. Přesto, že jsou na tyto volby různé
názory, jsou nesmírně důležité! Práv{» my, voliči, rozhod-
neme o tom, jakého složení bude pro příští 4 roky zastupi-
telstvo kraje Střední Čechy.

Účast kralupských občanů ve všech předcházejících vol
bách, ať do obou -komor Parlamentu ČR 'nebo do městského
zastupitelstva, byla celkem obstojná. Jsem toho názoru, že
máme-Ii možnost svobodně volit, využijme ji a volme! Volme
ty strany a ta hnutí, o kterých si myslíme, že budou spravovat
nový územně samosprávný celek s rozumem a se ctí, podle
našich představ. Ten, kdo nevolí, většinou potom žehrá na
složení jakéhokoliv orgánu. Takže - na shledanou u voleb, vy?
užijme svého práva vybrat si. Do roku 1 989 tato možnost ne-
byla. Dnes je možností mnohem více. Přeji nám vŠem:
vyberme dobře!

Rudolf Kasseckert
zástupce starosty

KANDIDÁTI PRO VOLBY %la %ía00 ZASTUPITELSTVA STREDOČESKÉHO KRAJE
strana, prvních pět kandidátú, celkový počet kandidátú
je uveden v závorce
oos (70)
1. Petr Bendl (ODS, poslanec, Kladno),
2. Ladislav Kutík (ODS, starosta, Nymburk),
3 Josef Kantúrek (ODS, podnikatel, Týnec n Labem),
4. Dagmar Nohýnková (ODS, starostka, Dřísy),
5. Jaroslav Král (ODS, starosta, Benátky nad Jizerou)

STRANA VENKOVA (15)
1. Jaroslav Brejcha (Strana venkova,lékař, Neratovice),
2. František Jirota (úředník, Benešov),
3. Hana Kašová (starostka, Oleška),
4. Iva Tlášková (lékařka, Prodašice),
5. Mar(in Nykl (Strana venkova, zemědělský inženýr,

Dobříš)

CTYRKOALICE (KDu-ČSL, uS, ODA, DEU) (70)
1. Antorín Podzimek (US, starosta města, Sedlec

Prčice)
2. Josef Vacek (KDU-ČSL, starosta města, Příbram),
3 František Vácha (KDU-(,SL, ředitel územního od-

L, starosta n
l-ČSL, ředitel

boru MZe, Svatý Jan),
4. Miroslav Velechovský (US, ředitel stavebnífirmy,

Nymburk).
Helena Langšádlová (KDU-ČSL, starostka města,
Černošice)

5.

HUMANISTICKA ALIANCE m
1. Luboš Ďurica (Humanistická aliance, pracovník 6ez?

pečnostní ostrahy, Mělník)

NÁRODNĚ DENIOKRATl[:KA STRANA (6)
1. Petr Honc (NDS, ekonom, Polepy),
2. Jaroslav Hrdina (finanční poradce, Beroun),
3. Josef Pišvejc (právník, Beroun)
4. Soňa Ferrerová (dělnice, Mnichovo Hradiště),
5. Vít Skřivánek (státní zaměstnanec, Poříčany)

REPuBLIKANI MIROSLAVA SLADKA (70)
1. Ljulin Christov (SPR-RSČ, podnikatel, Kosmonosy),
2. Vladiímr Mlejnecký (SPR-RS€:, zámečník, Mělník):
3. Ivo Vlk (SPR-RSČ-, poQnikatel, Mělník)
4. Oldřich Leidl (SPR-íRSČ, řidič, Nymburk)
5. Jaroslav DupÁk (SPR-RSČ, karosář, Pří6ram)

CELOSTÁTNÍAKTIV OBČANÚ (2)
1 Julius Kolín ((,AO, učitel, Kladno)
2. Pavel Badák (CAO, učitel, Nižbor)

STRANA ZELENÝCH (60)
1. Jiří Čejka (SZ, odborný poradce - vedoucí organi-

zační složky, Semčice),
2. Alena Šálová (SZ, podnikatel, majitel cestovní kan?

celáře, Přffiram)
Jiří Pánek (SZ,
nická družstva",

tajemník
, Říčany),

sdružení "Stavební a kame-

4. Bohumil Bednář (SZ, specialista na výpočetní tech-
niku, Mladá Boleslav),
Jaroslav Červenka (SZ, podnikatel, Zdice)

3

5.

KOMuNISTICKA STRANA ČECH A MORAVY
1. J:ří Svoboda (KSČM, soukromý dopravce,

Příbram).
2. Hana Horváthová (KSČM, daňový poradce, Zruč

nad Sázavou),
Ladislav Pešla (KS(,M, soukromý podnikatel,
Slaný)
Ladisíav Šafařík (KS(,M, asistent poslance,
Nymburk).
Karel SkaÍla (KSČM, předseda OV KS(,M, Mladá
Boleslav)

(70)

3

4.

5.

(,ESKA STRANA NÁRODNĚ SOCIÁINÍ- NEZAVISLÍ (68)
1. JiříBesser(starosta,Beroun),
2. Jiří Lukáč (Nezávislí, stavebrítechnik, Kladno),
3. Zuzana Chmelová (starostka, Kouřim).

4. Josef Volenec (ČSNS, místostarosta, Vlašim),
5. Václav Navrátil (lékař, Kolín)

VLASTENECKA REPUBLIKANSKA STRANA (7)
1. Vladirrír Skoupý (politik, Rakovník),
2. Miroslav Engelthaler (dělník, Rakovník),
3. Aleš Malý (elektrikář, Mělník),
4. Ondřej Engelthaler (student, Rakovník),
5. František Soja (kuchař, Roztoky)

PRAVÝ BLOK-KLuB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKÚ
(70)

1 František Červenka (PB, publicista, Kladno),
2. Pavel Rynt (KAN, starosta, Kralupy nad Vltavou),
3. Zdeňka Rychetníková (PB, lékařka, Poděbrady)
4. Jiří Braný (PB, ekolog, Suchomasty),
5. Jiří Machač (KAN, manažer, Sulice)

ČSSD (70)
1 . Marcel Hrabě (ČSSD, zástupce starosty Kladna',

Kladno),
2. Richard Dolejš (ČSSD, asistent poslance, Zdice)
3. Karel Machovec (ČSSD, poradce ministra, Libice

nad Cidlinou)
4. Milada Mašatová (ČSSD, soukr. podnikatelka, Cer?

nošice),
Josef Řihák (ČSSD, veterinárrí lékař, Příbram)5.

STRANA ZA živoí;j .iisroní
1 . Václav Čekan (SŽJ, podnikatel, Příbram),an (SŽJ, pr

belka (SŽJ, ředitel ÚSS měst'a Kouřim2. Jaroímr Kul

Kouřim)
Jaroslav Bernášek (zam. Policie ČR, Vraný),
Milan Kantor (SŽJ, 'technik, Kolín)
Václav Kalla (valcíř, Kladno)

Zdroj: Hlasovací lístky do zastupitelstva kraie

(70)

3
4.
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Město Kralupy nad Vltavou

VYHLÁšKA
o oosĚ A MíSTU KONANí VOLEB oo zúsruprrasívú KRAJE srŘeooČesxÉso

Starosta města Kralup nad Vltavou podle § 27 zákona 707, 708, Tylova s čp. 733 až 735, Sídliště s čp. 657 až pro voliče podle rrísta, kde jsou přihlášeni k trvalému
č.130/2000 sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 662, nám. J. Seiferta čp. 696. pobytu: V Zátiší s čp. 507. 527, 528, 739, 740. 767 až
změně některých zákonů, oznamuje, ze volby do za- Volební okrsek č. 7:Volební okrsek č. 7: 770, 796, 822, 959, panelové domy na sídlišíi V Zátiší

rrístem konání voleb je místnost - 2. ZŠ v Kralupech s čp. 1000 až 1011, 1021 , 1022, Gen. Klapálka s čp.stupitelstva Středočeského kraie se uskuteční dne
12.11.2000 od 8.00 hodin do 22.00 hodin. n. Vlt. Komenského nám. 198 - učebna 996, V Olších 768.

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému Volební okrsek č. 14:
Volebníokrsekč.l: . pobytu:Smetanova,Riegrova,Erbenova,Chmelova,U místemkonánívoleJemístnost-jídelna3.ZŠv
místemkonánívoleJevolebnímístnosljídelna4.2!S Cukrovaru s čp. 924 až 931 1063 až 1066, Kralupechn.Vlt.,ul.GenerálaKlapálkal0291063 až 1066, Kralupech n. Vlt., ul. Generála Klapálka 1029

Husova, Žižkova, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k írvaSídliště v Kralupech n. Vlt. - Lobečku, Revoluční Jungmannova, Palackého nám., Husova, Žižkova, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k írvalému
682 Komenskéhonám.,Havlíčkova,Rybova,NaHrádku, pobytu:panelovédomynasídlištiVZátišísčp.1012až
pro volíče podle rrísta, kde jsou příhlášení k íívalému Libušina, S.K. Neumanna, Sokolská, Kaplírova, strázrú 1020, 1023, 1024, ul. (3régrova, Fibichova, Gen.
pobytu: Vltavská, Lidická, Ke Koupališti, Strachov, U domek Př: írati k Dolanům čp. 36, Jiráskova. Klapálka s čp. 213, Alšova, Arbesova, Bonvojova, Ke
Parku, U Vodárny, Karsova, Marie Va%erové, J. Wol- Volební okrsek č. 8: Hřbitovu, u Hřbitova, Minická, Pod Hájem, Na Horkách
kera,Klicperova,-I.Olbrachta,Kuzmínova,K.Čapka, mísíemkonánívolebjemístnost-zasedacísíňMěÚv čp.741.

Volební okrsek č. '15:Ladova, J. Hoíy, nábř. J. Holuba s čp. 122, 153, 154, Kralupech n. Vlt., u Cukrovaru 1087160, 220, 237, 279, 363, 373, 573, Ve Starém pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému místem konání voleb je mlstnost - budova 5. ZŠ v
Lobečku,tř.Legiísčp.25,139,165,176,M.Gorkého, pobytu:panelovédomynasídlištiUCukrovarusčp. Kralupechn.Vlt.-Mikovicích,vul.28.řonal82
Tomáskova, Raisova, Flev«:íluční s čp. 290, 300, 306, 1067 až 1084, 1087, 1088, 1172. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
307, 310, 325, 330, 353, 368, 440, 454, 463, 468, 471 , Volební okrsek č. 9: pobytu: Budečská stezka s čp. 882, 883, 885, 887,
472,478,480,483,494,526,527,528,529,530,531, ínístemkonánívolebjemístnost-Městskémuzeum- 910,999,ul.Gen.Klapálkasčp.720,722,829,855,
540,569,570,682,767,Gagarinovasčp.513až517. společenskýsál,Vrchlického590vKralupechn. Mánesovasčp.817,819,844,Mikovickásčp.873,
Volební okrsek č. 2: Vlt. 875, Na Turské louce, V Olších s čp. 815, 837, 859,
místem konání voleb je volební mísínost - učebna 4. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 867, 886, 894, 904, Zborovská.
ZŠ Sídliště v Kralupech n. Vlt. - Lobečku, pobytu: panelové domy na sídlišíi Hůrka s čp. 1027, Pro voliče bydlící v Mikovicích: P. Bezruče, 28. řijna,
Revoluční 682 1028, 1030 až 1036, 1045, 1046, Přemyslova s čp. Gen. Klapálka s čp. 137, 138, 351 , 363, 366, 367, 371
provoličepodlemísta,kdejsoupfihlášeniktrvalémupo- l038ažl042,l048ažl052. 373,388,392,395,396,399,402,403,404,407,409,
bytu: tř. Legií s čp. 499, 565, 549, 505 až 510, J. Volební okrsek č. 10: 416, 428, 436, Kmochova. Mánesova, Mikovická s čp.
Gagar?nasčp.713až718,Dr.E.Benešesčp.548,601, místemkonánívoleJemístnost-budovaDvořákova 353,355,414,441,444,467,501,546,547,Mlýnská,
602, 694, U Jeslí s čp.452, 456, Masarykova s čp. 611, gymnázia - učebna v Kralupech n. Vlt. Na Síaré mlýnské cesíě, Na Velvarské silnici, Na

672,'675až provoličepodlemísta,kdejsoupřihlášeniktrvalému Záruce,Sládkova,Strážnídomekčp.l25,Školrí,U612, 625, 626, nám. Mládežníků s ?Čp. 669 až 6'
Štefánikova678,Revolučnísčp.663až668,Štefánikovasčp.639, pobylu:panelovédomynasídlištiHůrkasčp.1053až Křížku,VOlšíchsčp.365,377,384,397,400,401

640, 674, Cesta brigádníků s čp. 599 a 693. 1062, 1043, 1044, v ulici Nerudově čp. 880, v ulici 405, 422, 426, 429, 451 , 452, 455, 464, V Sadech,
Volební okrsek č. 3: Chelčického čp. 687. Velvarská, Budečská stezka čp. 2, 5, Na Cikánce, V
místem konání voleb je volební místnost - budova Volební okrsek č. 11: , Zahradě s čp. 82 a 27.
KulturníhoaspolečenskéhostřediskaVItava-čí- místemkonánívolebjemístnost-budovaDvořákova Volebníokrsekč.l6:
tárna v Kralupech n. Vlt. - Lobečku gymnázia - učebna v Kralupech n. Vlt. místem konání voleb je volební místnosí - Dům požár-
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pío voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému níků v Kralupech n. Vlt. - Minicích
pobylu:Dr.E.Benešesčp.539,550,557,603až606, pobytu:ulicePřemyslovasčp.223,304až307,310, provoličepodlemísta,kdejsoupřihlášeniktrvalémuÍVlasarykovasčp.613ažÍ319,627až633,Štefánikova 311',316,317,323,'324,329,'343,348,350,353,354, pobytu:ul.'Česká,Kladenská,Krátká,Luční,Slunná,
s čp. 408, 464, 641 až 648, 653 až 656, Družsíevní s 355, 357, 359, 360, 362 až 365, 368 až 369, 374 ú Bezejmenná, Horrí, Hybešova, Ke Studánce, Na
čp.680,681,684až686,UTransformátorusčp.410, 377,380,390,402,439,445,452,459,461505,506, Vršku, Nová, Pod Hradištěm, Pražská, Příčná,
411412, 417, 423, 436, 458, 503, 504. 522, 572, 573, 639 až 642, 654, 656, 681, 707, 888, Spojovací, Na velvarské silnici čp. 29.
Volebrí okrsek č. 4: 890, 935, Vrchlického, Čechova s čp. 386, 387, 391, Volební okrsek č. 17:
místemkonánívoleJemístnost-budovabývaléuby- 392,395,396,399,400,492,493,494,503,509,524, místemkonánívoleJevolebníínístnost-dúrnčp.l2
tovnya.s.Kaučuk(šachovnice),Seifertovonám. 546až549,559,561,571,619až622,655,776,869, vKralupechn.Vlt.-Zeměchách
696 v Kralupech nad Vlt. - LobeČku 881, 920, 942, 956, 957, 960, J. Palacha s čp. 394, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pro volíče podle rrísía, kde jsou příhlášeni k trvalému 398, 468, 510 až 518, 520, 553, 554, 555, 565, 566, pobytu: celá část rruasla Kralup n. Vlí. leměchy.
pobytu:nábř.J.Holubasčp.l63,211,241,283,736 596,597,650,659,684,685,689,693,694,702,706, Volebníokrsekč.l8:
až738,Předmostísčp.70laž705,tř.Legiísčp.65, 743,744,745,782,789,802,803,804,809,897,145, místemkonánívoleJemístnost-Penzionprodů-
67 73, 80, 96, 100, 150, 170, í73, 361, 370, 416, Chelčického čp. 542, 543, 557, 558, Horymírova s čp. chodce, U cukrovaru 1171 v Kralupech n. Vlt.
Hakenovasčp.320,323,337,362,366,438,489,687 99101,378,382,416,417,419,420,424,485,943, provoličepodlemísta,kdejsoupříhlášeníktrvalému
až692, 771 782, Dr. E. Beneše s čp. 364, 607 až 610,
Masarykova s čp. 621 až 624, 634 až 637, Štelánikova

Lutovítova, Dvořákova, Dvořákovo nám., Masnerova pobytu: Dobrovského s čp. 244, 295, 299, 340, 346,
stezka s Čp. 357, 661 až 664, 690, RubeŠova, Šafaří- 854, Hálkova s Čp. 236, 254, 255, 533, 793, 814, 827,

s čp. 649 až 652, K. Světlé s čp. 324, 155. kova, Tomkova. 839, 861, 870, 950, 984, Hostivítova s čp. 230, 270,
Vdební okrsek č. 5: ?i Volební okrsek č. 12: 328, 336, 356, 472, 586, 667, 955, 990, 993, 994,
mí;tem konání voleb je místnost - 1. ZŠ Lobeček - mísíem konání voleb je místnost - Dům požárníků v Ježkova s čp. 840, 860, 895, 947, 949, 1152, Lobeč s
tří:la vlevo v Kralupech n. Vlt. - Lobečku, Kralupech n. Vlt., Přemyslova ul. čp. 1095 až 1100, 1174, Na Baště s čp. 773, 2008,
Třibízského 523 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 2009, 201 1, 20í4, 201 8, 2020, Na Vyhlídce s čp.l 101
provoličepodlemísta,kdejsoupřihlášeniktrvalému pobytu:ulicePřemyslovasčp.79,93,94,96,134,164, ažlll6,NadLobčísčp.ll17ažll25,NadSkalous
pcbytu:TřebÍzskéhosČp.843,849,850,898,945, 260,308,309,331,346,347,419,420,433,435,442, čp.ll27ažll33,ll35ažll42,Purkyňovonám.sčp.9ma,962,963,967,969,977,978,980,983,988,105, 445,448,454,457,458,373,760,761,915,Čechova 240,241,243,250,252,253,313,32'7,372,379,491
13),180,242,281,287,401,407,418,421,460,466, sčp.261,262,268až271,275,278,282,283,284, 613,683,783,838,871,Sladkovskéhosčp.264,269,
5E5, 591, 763, 794, nábř. J. Rysa, Makarenkova, 287,289,290,297,303,313,317,318,341,370,376, UCukrovaručp.ll71
Aliovasčp.92,103,106,113,123,131,265,341,347, 382,405,406,430,437,471až473,476až481,504,3e,409,425,793,Šmeralova,Máchova,Šrámkova,U 581 aí 584, 603, 69í, 692, 711, 7í2, 713, Jana Voličí bude umožněno hlasování poté, kdy pnakáže
Shdionu,MeziHřišti,Okrajová,Tylovasčp.78,79,87, Palachačp.l75,178,253až256,263,265,272,292, svoutotožnost(platnýmdokladem),stáíníobčanství
9j,95,195,225,322,379,Krakovská,Vodárenská,B. 293,301,312,418,Horymírovasčp.243,286,295, Ceskérepubliky.Neprokáže-liuvedenéskuíečnostista-
Nímcové, Seifenova, V Pískovně, u Dýhárny, V 304,315,407,408,499,748až751794,NaPoláčku, novenýmidoklady,nebudemuhlasováníumožněno.
Zhrádkáchsčp.558,Kyjevská,Varšavskásčp.l36, USociálníhodomu,VZahradách,VRůžovémúdolí,U Každémuvoličibudoudoručenytřidnypředednem
A Slavíčka s čp. 538, V. Jirsíka s čp. 790. Studánky, Na Husarce, V Rokli, V Hliništi, V uličce, voleb hlasovací lístky.
Vílební okrsek č.. 6: . Pod Skalkou, Lidové náměsíí, Generála Klapálka s čp. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací
rrstem konání voleb je místnost - 1. ZS Lobeček - 288, 307, 381, Masnetova slezka s čp. 258, 305, 306, lístky, pokud je obdržel. Pokud ne, obdrží %e přímo ve
třda vpravo v Kralupech n. Vlt. - Lobečku, 332,372. volebrímístnosti.
Tebízského 523 Volební okrsek Č. 13:
po voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému místem konání voleb je místnost - jídelna 3. ZŠ v V Kralupech nad Vltavou dne 1 1. řQna 2000.
- k*ali .. ůw-..*L í. Xň 7riů .s4 -rir» Třeiwlekáíir» (! ;íi Kríílííneíúh ň VIŤ iil r-úsnŘrála Klanálka 1029PaVel RVnt. StarOSta měSta
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Způsob hlasování:
Po obdrženr úřední obálky, po-

případě hlasovacích ístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k
úprave hlasovacích lístkŮ. V tomto
prostoru vloží do úřední obálky 1
hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku, který vkládá do úřední
obálky, může zakroužkováním po-
řadového čísla, nejvýše u 4 kan-
didátů uvedených na témže
hlasovacím ístku vyznačit, kte-
rému z kandidátů dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího
Iístku nemají na posuzování hlaso-
vacího lístku vliv.

To znameriá, abychom si
všichni uvědomili, že není možné
vybírat a volit kandidáty z různých
kandidátek (hlasovacích lístků). V
těchto volbách nemohli kandido-
vat tzv. "nezávislí kandidáti". Po-

kud půjdete volit a odevzdáte
správný hlasovací lístek, bude jej
volební komise posuzovat takto:

1 ) Ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice se
počÍtají i takové hlasovací lístky,
na nichž jsou jména kandidátů
škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlížl
Pokud volič dal na hlasovacím
lístku přednostrí hlas více než 4
kandidátům, počítá se takový hla-
sovací lístek ve prospěch politické
strany, politického hnutí nebo koa-
Iice; k přednostním hlasům se
v§ak nBpřihlížl

2) Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou na předepsa-
ném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetrženy, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky. Poškození nebo

přeložení hlasovacího lístku nemá
vliv na jeho platnost, pokud jsqu z
něho patrné potřebné údaje. Hlas
voliče je neplatný, je-li v úřední
obálce vloženo několik hlasova-
cích lístků.

A na závěr to podstatné: v
těchto volbách uspějÍ pouze ta-
kové politické strany, politická
hnutí a koalice, které v rámci kraje
získají alespoň 5% z celkového
počtu platných hlasi.i v kraji. A dále
platí téměř přímá úměrnost - čím
více % hlasů voličů, tím více man-
dátů pro jednotlivé volební strany.
A co přednostní hlasy? Jestliže
však některý z kandidátů získal ta-
kový počet přednostních hlasů,
který činí nejméně lOo/o z celko-
vého počtu platných hlasů, odevz?
daných pro tuto politickou stranu,
pol. hnutí nebo koalici v rámci

kraje, připadne mandát před?
nostně tomuto kandidátu. A co
bude dál? Zvolení členové zastu-
pitelstva kraje zvolí ze svých řad
hejtmana, jeho zástupce a další
členy rady kraje (celkem 11).
Většina zvolených členů zastupi-
telstva kraje bude tedy tzv. ne-
uvolněných a za svoji práci v
zastupitelstvu dostanou odměnu
2 000 Kč. Požadavek přímé volby
hejtmana občany, stejně jako
přímé volby starostů měst a obcí,
byl podle průzkumů veřejného mí-
nění 60 - 70%. Toto prání však ne-
bylo nikým vyslyšeno. Jestli je to
dobře, nebo špatně, ukáže čas.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

PROGRAM KOALICE PRAVÝ BLOK A KAN (výnatky)
Pravý Blok a KAN jsou mímoparlamenlní polí-

tická strana a politické hnutí. Naši kandídáti větši-
nou pracují v komunální polttice ve svém volném
čase s maximální poctivosíí a zodpovědností.
Dúvodem pro vznik koalice Pravého Bloku a
KANu byly rozpaky a zklamání nad polisíopado-
vým vývojem společnosti.

"Vážení spoluobčané, ucházíme se o Vaši důvěru s
programem jak spravovat věci veřejné v souladu se
zájmy větŠiny."

KOALICE Pravý Blok - KAN (Klub angažovaných
nestraníkŮ) bude prosazovat

Obecné zásady
Využití potenciálu Středočeského kraje a blízkosti

Prahy k jeho hospodářskému í'ůstu. Zlepšování podrrí-
nek pro život obyvatel ve Středočeském kraji se zvlášt?
ním důrazem na venkovský prostor a zvyšování
atraktivity regionu zlepšováním životrího prostředí a
ochr.anou přírodních území.

Bezpečnost
Sčítání trestů pro pachatele násilné trestné činnosti

a trestných činů v souběhu. Trvalou anonymitu svědků
před pachateli násilných trestných činů a jejich obhájci.
Zkrácerí doby mezí spácháním a odsouzením pacha-
tele trestného činu. Organizační a personálrí změny v
policii, státním zastupitelství, soudnictví a vězeňství
(činnost těchto institucí nesmí být ovlivněna politickou
příslušnostQ. Zřízení obecních šatlav.

Hospodářská politika
Rozvoj cestovního ruchu ve Středočeském kraji jako

atraktivrím regionu v blízkosti Prahy. Vytváření podmí-
nek pro získávání investic zahraničních společnosff i
českých firem. Podporu existujících podnikŮ, středních
a malých podnikatelů, vznik nových firem. Zvýšerí
poČtu pracovnÍch příleŽitostí.

Infrastruktura
Budování a rozvíjení technické infrastruktury, která

bude respektovat ochranu životního prostředí.
Zpracování energetické koncepce Středočeského
kraje. Ekonomickou stimulaci producentŮ k recyklaci a
separaci odpadů. Zpracování koncepce rozvoje pří-
městské dopravy pro zlepšení dopravní obslužností.
?
Revizi obecního majetku. Podporu podnikatelské

činnosti na výstavbu finančně dostupného bydlení.

Školství, sport a kultura
Podporu organizací vychovávajících mládež k čest-

nosti a mravnosti. Podporu soukromého školství.
Vytvoření nezávislých školských komisí odborríků a
rodičů. Rozvinutý a stabilní systém základního, učňov?
ského a středoškolského vzdělávání včetně rekvalifi?
kací na vysoké úrovni. Legislativní zvýhodnění podniků
podíl4cích se na vzdělávání a poskytnutÍ praxe.
Natídku vhodných lokalit pro fakulty a detašovaná pra-
coviště existujících VŠ. Vytvoření předpokladů pro roz?
voj vzdělávání dospělých. Výstavbu spoítovních a
kulturních zařízení - grantový systém na podporu klu?
bové činnosti.

Zdrayotnictví
Dosažitelnosí základní zdravotní pé?:.e všem obča-

nům. Rozumnou míru spoluúčasti pacientŮ na nákla?
dech zdravotnictví. Limitování výdajŮ zdravotních
pojišťoven na vlastní provoz. Úpravy bodových sazeb
podle aktuálních podmínek a mFry inflace. Rovno-
právné smluvní podmínky mezi pojišt'ovnami a lékaři.
Snížení DPH ve zdravotnictví na nulovou hodnotu

CHCEME

' vyšetření zlodějen a tunelů i na regionální úrovni
' pořádek na ulicích a omezení vlivu zločineckých mafií
' větší možnost rozhodování v referendu
" svobodný přístup k informacím
' prosazovat vlastenectví a výuku etiky a morálky do škol
' podpořit vznik svobodné středrí vrstvy poctivých

živnostníků
' důsledné sledování případného střetu zájmů

NECHCEME, ABY
" střední Čechy ovládly zločinecké korporace
' se pornografie a prostituce rozšířily do každé stře-

dočeské vesníce
" o nás dál rozhodovali převlečení komunisté a eslé-

báci
' moc v kraji získaly slejrié strany, které vládnou v ČR

Chcete žít ve slušné, kulturní zemi?

VOLTE KOALICI PRAVÝ BLOK - KAN
! VOLTE SPRAVEDLNOST A ŘÁD !

Kand{dát č. 2 z koallce Pravý
Blok a KAN, síarosta města
Kralup nad Vltavou, Mgr. Pavel
Rynt, odpovídá na otázku "proč
kandíduie":

Během letních prázdnin bylo
osloveno několik členů politického
hnutí KAN ze SlřerJočeského kra')e
politickou stranou Pravý Blok. zda-
li by společně s ní šli do krajských
voleb. Já osobně beru existenci
politických stran jako anutné zloa' a
vždy si vzpomenu na totalitní roz?
dělování lidí na 'straník" a "nestra-
ník". Do komunálríi krajské správy
a samosprávy by se měli vybírat i
volit lidé podle vzdělán( znalostí a
schopností. Parlamentní demokra?
cie založená na "soupeřen( politic-
kých stran" se. bohužel. přenáší
do nejnižších článků správy země.
Současným předsedou Pravého
Bloku le známý vydavatel Necen?
zurovaných novin Petr Cibulka. Já
osobně 1sem se přípravou voleb-
ního pro«gramu této koalice nemel
čas zabývat. Také nesouhlasím s
1ednoznačným odsouzením i uráv
žením parlamentních demokratic-
kých stran Oako celku) v rámcí
volebního bo1e Celek se vždy
skládá z konkrétních osob. Pokud
bych mohl zastupovat své město v
krajské samosprávě. předpoklá?
dám své maximální "lobování" pro
Kralupy a nejbližŠí regíon v rámci
všech možností (dopravr'í obchvat
Kralup n. Vlt., investice do škol, vý-
stavby bytů apod.) Hlavně bych
se nadále řídil svým "volebnim
heslerrl' z posledních komunálních
voleb: "Nejepší kvalifikací pro
výkon funkce člena zastupitelstva
není stranická přísluŠnosí. ale nor-
mální lidská slušnost a zdravý
rozum používaný ve prospéch věcí
veře)ných?"

1



Q '?'
[-(l
M

?-B

Chceme spoluroxhodovat o svém životě?
Dagmar Nohýnková
kandidátka č. 4
Kraje byly ustaveny po

dlouhých politických dis-
kuzÍch a Úvahách o jejich
potřebnosti či zbytečnosti.
Je')ich vznikem se na?
plnila ústava a těmito vol?plnila ústava a témito vol- fl
bami Vy voliči, fakticky , 1
vytvořÍte krajské zastupi- J a

ní úkolů z mnoha oblastí našeho života. Jeho čin-
nost a výsledky rozhodování budou přímo či
nepřímo ovlivňovat životy nás všech. Proto je třeba
Vaše účast v těchto volbách a Vaše objektivní zvá-
žení, koho podpoříte svým hlasem, proč a co od
svých zvolených zástupců v zastupitelstvu kra%e
očekáváte.

Já Vám proto mohu popřát jen šťastnou ruku a
správnou volbu.

RNDr. Svatopluk Čech

ve věku 13 a 15 let.
natý, mám dvě děti

mat'ematicko-afyzi

listopadu 1959 na
Mělníku, jsem ze- '

Vystudoval jsem

Narodil jsem se 3.
kandidát č. 13
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Wá"ní fakultu aUni'v;r- ,
zity Karlovy, obor izity Karlovy, obor
numerická matema-
tika. Po absolutoriu

.uv roce 1983 isemv roce 1983 jsem
začal pracovat jako
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ů
;ogra:;átoraJ an;laytik v-oblasti-zpracová?ríekono-
mických informací. Od roku 1993 jsem byl zaměst?
nán -v Úřadu vlády jako
zástupce vedoucího Úřadi

náměstek ministra a
zástupce vedoucího Úřadu vlády, od listopaduopadi

Úřadi1996 do roku 1998 jako náměstek předsedy Úřadu
pro státní informačrí systém. V současné době
pracuji jako vedoucí ekonomicko správního úseku
ve spoleČnosti Vitana a. s., která je součástÍ nor-
ského koncernu Rieber & Son.

V minulosti jsem nebyl politicky organizován, od
založení ODS jsem jejím členem. Od roku 1995
jsem členem oblastní rady ODS v Mělníku. V ko-
munálrích volbách v roce 1994 isem byl zvolen
členem městské rady rríě»ta Mělník, i v dalším vo-
lebním období jsem zůstal členem městského za?
stupitelstva.

Mýrr koníčkem nadále zŮstávají počítače.
Pokud iěkdy zbývá čas, rád si zahraji tenis.

Do ODS jsem vstoupil v době, kdy ji mnozí
opouštěli v době tzv. "sarajevského atentátu". V
loni jsem se stal místopředsedou místního sdružení
ODS v Neratovících a členem oblastní rady ODS
Mělník.

Ve volném Čase se věnuji přítelkyni a sportu, rád
si také doplním vědomosti o souČasném světovém
ekonomickém vývoji.

Terezky. Jelikož mám ještě další tři děti - Járu (8),
Adélku (17) a Lukáše (22), chci se s ohledem na
jejich budoucnost podílet na kultivaci naší společ-
nosti. To znamená docílit stavu, kdy např. vyma?
hatelnost práva pro slušné lidi bude mnohem
snadnější.

Před nedávnem se mi vrátila má sedmnáctiletá
dcera Adélka z ročního studijního pobytu ve
Spoiených státech. .Jsem přesvědčen, že kvalitní
vzdělání je účinným nástrojem ke zlepšení mezilid-
ských vztahů a k zvýšení životní úrovně našich
rodin. Chci se především zasadit o zkvalitnění
úrovně sítě středních a vyšších odborných škol v
naŠem kraji.

l

Časopis Domu dětí a mládeže, Fín : ú, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
Rudolf Kasseckert
kandidát Č. 33
Narodil jsem se v únoru v roce 1940. Znamení

Vodnáře mi snad pomohlo překonat dobu ranného
dětství i pozdější životní osudy tak, že na špatné se
vždy často zapomene a pak převládají v mysli ve-
selejší věci.

Osudové "osmičky" vstupujÍ do života: 1948,
osm let a nástup vlády komunistŮ ovlivňujÍ i moje
velmi tvrdé dětství. Bez otce, sám s matkou, vy-
chodím základní školu,
absolvuji vojenskou zá?
kladní službu a po 2 leté
průmyslové škole strojní
zaČíná moje dráha stro-
jare, později šéfmontéra
ve stavebním strojíren?
ství. Poznávám stavby a

lém Čes-průmysl po celi
koslovensku, í v někte-
rých zemích východního
bloku. Rok 1968, začá?
tek stupňujícího se tlaku
normalizátorŮ ovlivní
ještě více nechuť a odpor
ke krutému režimu a celých dalších 20 let způsobí
jiný pohled na lidi.

Vážím si těch, kteří umějí, jsou rovní, spolehliví arovnÍ,
i, přelpomohou a nezradí. Rok 1989, překotné a ra?

dostné změny snad pro mne nepřicházej pozdě.
Pomáhám v malé privatizaci a dnes jsem druhé vo-
lební období zástupcem starosty v Kralupech nad
Vltavou.

Sice še«Jesátileíý, ale porád schopen pomoci
sobě, rodině, městu a vlasti zařadit se mezi mo-
derní demokratické země, které prosperují, a v
nichž se lidem dobře ži%e.

Miloš Kasalický
kandidát č. 39
Narodil jsem se

před neuvěřitelnými
45 lety. Byl jsem od
narození šťastné a
hravé dítě, což mí zů?
stalo "bohu dík" až do-
dnes. Vyučil jsem se 1
automechanikem, ale
po čase jsem zjistil, že J
tato práce není to, co mě zcela naplňuje. A tak
jsem zapřemýšlel a následně úspěŠně vystudoval
strojnr prŮmyslovku.

Dlouholetá práce technika na OPBH v mém ro-
dišti v Kralupech nad Vltavou, coz je i mé sou?
časné bydliště, mě přivedla po roce 1989 na
myŠlenku založit si vlastní firmu s názvem IN?
PLAST. Dnes čítá 30 zaměstnancŮ. Zabýváme se
montážemi topení, vody a prodejem instalatér-
ského a stavebrího maíeriálu.

J:ž šestým rokem pracuji v samosprávě města
Kralupy nad Vltavou. V současnosti jsem členem
městské rady. Podílím se na rozhodnutích, která
ovlívňují život obyvatel v mnoha oblastech. Mou
snahou je účelně a efektivně vynakládat veřejné
prostředky a vytvářet podmínky pro harmonický
tozvoj města.

V slunný den 16. června roku 1999 jsem se stal
díky své mladé a krásné ženě Markétě místo mla-
dého dědečka starým tatínkem krásné dcery

Největšfm problémem v současné
době, který ohrožuje předevšfm děti
a mládež, je užívání drog. Z různých
průzkumů bylo zjištěno, že n'aše
město Kralupy nad Vltavou zaujímá
v této problematice jedno z předních
mfst. Na základě těchto poznatků, z;
kterých vyplynulo, že drogy užívaj;
stále mladší jedinci, jsme s;rozhoúii
do této problematiky zapojit.
Pracovnice DDM v Kralupech nad

Vltavou vypracovaly celoročruí pro'l
gíam pod názvem: "DDM Kralupy

nad Vltavou proti drogám", jehož
souČástf jsou:
1. Sportovnf akce
2. Kulturnf akce
3. Různé přednášky s tematikou drog
4. Vybudovánf schránek důvěry na

školách

5. Mimoškolnf aktivity v různých
zájmových útvarech.

Augustýn Flízek
kandidát č. 41
V naší rodině jsou ctěny všechny dobré tradice.

Také proto jsem se vyučil po tátovi pekařem. Na in?
ternátě mí dělal mistra odborného výcviku a vy?
chovatele čs. reprezentant v cyklistice pan
Miroslav Mareš. Byl to právě on, kdo mě přivedl k
závodní cyklistice, kterou jsem provozoval vrcho?
lově při zaměstnání do svých 26 let. Později, až do
sametové revoluce, jsem působil jako ttenér mlá-
deže v TJ Spolana Neratovice.

V srpnu 1 968 jsem se oženíl, mám dvě dcery a
dvě neposedná vnoučata. V pekárně, kde od r.
1991 podní!kám, jsem :1
pracoval í:ž od w
r. 1960 iako W?
zaměstnanec. (?
,.!sem rád, '4e n.W

dnes mohug?
všechny své ffJd:. ťs

p:edstavy o ří-
zení pekárny
sám prosazo-
vat v praxi. Od r. 1994 jsem členem městského za?
stupitelstva v Mělníku a od r. 1998 členem městské
rady.

F'ekařské výrobky a chléb pana Řízka jsou
známé nejen po Mělníku, ale i po širokém okolí.

1
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Informace
Cvičení s Lenkou I - út. 16 - 17

hod. a Cvičení s Lenkou II - út. 17 l
18 hod., tento zájmový útvar doplňu-
jeme pro děti z Lobečku. Cvičení
bude probfhat v ZŠ Revolučnf. Hla;'te
sev DDM.

Přeplněný Výtvarný útvar II,
který probíhá v-ponděÍí odal6 'Q
17.30 hod. se od 7. listopadu
rozděluje. Děti ve věku 7 let a starť-í
budou pokračovat v původní den -a
čas a mladšf děti (5 a 6 let) začnou
chodit nově každé úterý od 15 do
16.30 hod.

Ve dnech 1. - 8. listopadu proběhne
přfmo v DDM sběr papíru. DDM
tak chce podpořit akci sběru papfru-,
která probfl'iá na kralupských šk-ořl
kách a školách, a jejíÍ výtěžek má
být odevzdán na nadace' "Ostrovy
života" a "Kapka naděje". Každý,
kdo se rád zapojí s námi a to jak děá,'
tak dospělf, bude vftán se svým
balfčkem papfni v budově DDM'v';
Smetanově ulici od 8.00 do 18.00 hod.

13. listopadu od 14.00 do 18.00
hod. můžete v rámci akce Den
otevřených dveří navštfvit naši
tělocvičnu V Zátiší. Můžete -zde
zhlédnout právě probnhajfcf zájmový
útvar aikida, kickboxu, st'olmho-tenisu
a badmintonu.
4. prosince se bude konat v tělocvič-

ně Mikulášská diskotéka s Micha-
lem Davidem a rádiem Relax.
Mimo tance zde budou probnhat

ríízné l'uy a soutěže. Přijďte mezi nás
od 16.00 do 19.00 hod.

l
l

l Vyvrcholeníím bude velký zábavný
pořad pro děti a mládež,- který se
bude konat dne 26.11. 2000.
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l [)[Xl Kíelupy naé Vll-avou (xo{i &oBám
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l LUCIE BÍLÁ - převzetí peněžité částky na nadaci "Ostrovy žívota" a

ieií vvstniinpmjejÍ vystoupenj

a jeho vystoupení
MICHAL DAVID - převzetí peněžité částky na nadaci "Kapka naděje'
a i.eho vvsícsnnpn{

Il

IZER-60BR'ODINSKÝ
HEIDI JANKÚ
MÁXIM TURBULENC
A-TAK
HOLKI
HYPERKRAFT
ZOMBIE
WALK-CHOIC-ICE

l
l

lIng. Petr Bendl
Narodil se v lednu 1966 v Kladně, kde žije do-

dnes. Absolvoval střední průmyslovou školu silno-
proudé elektrotechniky. V roce 1984 byl přijat na
VŠST v Liberci obor konstruktér víceúčelových ob-
ráběcích strojů. Školu ukončil v r. 1989.

V roce 1992 nastoupil na Městský úřad Kladno
do funkce vedoucího oddělení rozvoje města.
Nikdy nebyl členem jiné politické strany než ODS,
kam vstoupil v roce 1992.

V roce 1994 byl zvo-
len členem Městského
zastupitelstva Kladna za
ODS a následně staros?
tou města (do roku
í998). V letech 1997-98
vykonával funkci místo- %
předsedy Svazu měst a
obcí CR. Od roku 1998
je poslancem ODS v
Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, kde pra?
cuje ve Výboru pro veřejnou správu, regionální roz-
voj a životní prostředí a ve Stálé komisi pro
sdělovací prostředky. Po komunálrích volbách
téhož roku byl zvolen členem Městské rady
Kladno. Je ženatý a má tři děti.

(Ostatní strany neprojevily zájem o zveřejnění
svých volebních programů.)
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Jan Morava
kancidát č. 28

Jmenuji se Jan Morava a je mi 21 let. Narodil
jsem sa na Mělníku a k mělnickému okresu se
váže p'akticky celý můj dosavadn( život. Bydlím v
Neratoíicích a zde jsem také vystudoval základní
školu. Je studiu jsem pokračoval v našem okre-
sním něstě na Soukromé střední podnikatelské
škole

Po i;jím ÚspěŠném absolvování jsem pracoval
k, ve f a'i rm eJ za b' ya al" ac aí

se vývo%em a prode-

í jem informačních
technologiÍ. V sou?

a časné době pracuji
« . jako učitel na Sou-

kromé obchodní
akademii v Nerato-] vicích a při zaměst?

l nání si doplňuji
: :rnalíisti iqkn stiirlpntp znalosti jako student

M? Ilnivprzitv KmúwUniverzity Karlovy.

i Krátká vystoupení jednotlivých zájmových kroužků - aerobjc. taneční
kroužek 9íkidú í,;,í,í,..-kroužek, aikido, kickboxl l l l

Celým pořadem vás budou pmvázet: MA.RKÉTA MAJEROVÁ a
SLÁVEK BOURA

Prodej: DDM Srnetanova 168,
DDM tělocvična Zátiší - L. Suda
KaSS

Prodejna koberců Cukrovar 1172
Otvovice - pí Junášková

l

l
l

j

Vstupné: déCi 150,- Kč
dospélí 200,- Kč

l
l

l l'l
!'% f

J

7,

l

Počet míst k sezem je OmeZen.
n I

Il l
l
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HLAVQU ! SRDCEM
oosví

ť -. - .. « « «

V sobotu 18.11. pořádáme zájezd do
DIVADLA SPEJBLA A mJRVÍNKA

Odjezd autobusu je ve 13 hod. od DDM.
Cena ffstku včetně dopravy je 100,- Kč.

Prosm, zajistěte si vstupenky včas přmo
V DDM.



Posvícení
Poslední záři5ový den jsme se

pokusili obnovit tradici posvf-
cenf v Kralupech. Obávali jsme
se, jaké bude počasf, ale to se

j

»

opravdu vydařilo a teploty od-
povfdaly spfše létu než zapo-
čatému podzimu.

Již před desátou hodinou (na
kterou jsme plánovali začátek)
se scházely netrpělivě děti se
slovy: "Kdy už začfnáte?"

A pak se začalo. Děti se pro-
kousávaly koláči, skákaly v
pytlích, chytaly rybičky, házely
kroužky. Vždy na ně čekala za
odměnu drobnost, sladkost a
diplom.

Zde je na m?fstě poděkovat panf Moresové a jejímu pekařstvf
za výborné koláče a obchodům hračky Global a potraviny
Hvězdička, právě dflcy nimž mohly děti být odměňovány.

Ne vždy nárn mce na množstvf dětf stačily, ale rodiče rádi
vypomohli. Jak děti, tak dospělf si mohli koupit krásné
pernfčky panf Kvasničkové, grilované kuře, klobásu, nápoje.
Stánek Domu děff naMzel dflka, která děti vytvořily ve
výtvarném kroužku, napřflclad posvfcenské koláčky ze slaného
těsta, malované karnínky, papfrové nádoM vytvořené technikou
kašírovánf. Snažili jsme se tak předvést, co naše děti dělajf a
umějf a přispět jim tak na nákup dalšflío materiálu. Po poledni
přišla zahrát kapela mladých hudebnnků ze ZUŠ, pod vedením
p. Hrbka.

Den se vydařil, a tak doufáme, že až uplyne rok, se opět
setkáíne.
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Cyklistický výlet
Je sobota 7. 10. 2000, 9 hodin ráno, chladno, zatažená, deštivá

obloha, a přesto se na startu cyklistického výletu sešlo 17
nadšenců. Pořadateli této akce byl Dům dětf a mládeže a farnf
úřad v Kralupech nad Vltavou. Přítomnf se na rru'stě dohodli o
změně trasy z důvodu nepffznivého počasf. Trasa vedla přes
Veltruský park do Všestud a Dušríflc, kde jsme připravili s
dětrni ohniště na břehu Vltavy. Děti si opekly špekáčky, všichni
jsme si zazpfvali několik pfsniček u táboráku při kytaře, na
kterou nás doprovázel kralupský pan ThMgr. Edward Walczyk,
správce kralupské faínosti. Při zpáteční cestě jsme se zajeli
podívat na blízký jez, ale počasí nám přestalo přát a zmokli
jsme na kost.

Občerstveny horkým čajem, připraveným pracovniceíni
DDM - Marff Blažkovou a Světlanou Novákovou, odjžděly
děti domů s dobrým pocitem z přfjemného přátelského setkánf.

Diskotéka
V podvečer pátku

13. října jsme v tělo-
cvičně V Zátiší pořá-
dali naši v pořadf prv-
ní diskotéku pro děti a
mládež ve spolupráci s
rádiem Relax. O hud-

bu se postaral T. Ku-
čera z již zrníněného
rádia. Ve spolupráci s;';'ovníkyP"DDPM-'se Ál
rlětď yqnúiilv také ílnděti zapojily také do
různých her a soutěží a tak se všichni velice dobře bavili.
Mladých návštěvníků bylo přes 120. Sponzory této akce byli:
firma Malknecht, Vitana, a.s. a Česká spořitelna, a.s.
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Chcete se vydat na pohádkovou cestu za
drakem?

Tak takhle zněl název naší dalšf akce. Byla možná jedna z
poslednfch letošnfch slunečných sobot - 14. října. Pod schody
na Hostibejk vftal děti Kašpárek a posflal je k prvnímu
stanovišti - U jablíčka - kde už na ně čekala princezna. Úkolem
byl hod rnfčky na jablfčko a 10 iepů. Na druhém stanovišti -
U papouška - dětem zadávala vyresení labyrintu a skákánf přes
švihadlo čarodějnice. U kouzelného smrčku stál čaroděj a děti
zde počftaly zvfřátka a skákaly v pytlfch. Kdo jiný by U vfly
Amálky mohl být než něžná vfla? S nf si děti zazpfvaly a
vyzkoušely svo5i šikovnost při nošení pingpongového mfčku na
pálce. Pak už čekalo pouze stanoviště U vodníka Česlka, se
ř
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svým zeleným mužíčkem. Házenf kroužků a hra na pavouka
bylo to poslední, jak si děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost.
Děti byly samozřejmě za svoji snahu odměňovány. A zde je na
m?ťstě opět poděkovat těm, kteřf se o odměny dětem zasloužili:
panf Felixová a Sytařová a jejich obchod hračky Global, pan
Tomáš Keppl z potravin Hvězdička, panf Pokorná z koloniálu
Anna a pan Brejcha - potraviny Libčice.

Ale to ještě nebyl konec. Na louce na vrchu Hostibejku jsme
pořádali drakiádu. Jen nás zamrzelo, že zhruba ze 70 dětf si
pouze necelá polovina přinesla draky. A ani ty všechny neměly
své draky vlastnomčně vyrobené, jak jsme si přáli. O to víc
jsme ocenili úsilf těch, kteří tak učinili. Přesto, že bylo bez-
větří, se soutěžící pokusili své draky prohnat vzduchem a
většině se to opravdu podařilo. Ocenili jsme tři vítězky (shodou
okolností samé holčičky), které věnovaly svůj čas a um
vlastnoručm výrobě, menší ceny dostali kluci, kteff sice přišli s
drakem kupovaným, ale zato výborně létajícfm. Ostatnf děti
dostaly alespoň malou sladkost jako útěchu.

Luboš Pitbull Šuda
a kickbox v Kralupech

Minule jsme vás informovali o získánf třetího tiulu ínistra
světa v kickboxu Lubošem Šudou. Dnes bychom se k jeho
osobě chtěli vrátit po&obněji.

Jméno Luboš "pitbull" Šuda je bezespom ve světovém
kickboxu pojem. V roce 1993 začfná nepřfliš úspěšně na
amatérských závodech, ale již na konci roku 1994 nastupuje do
profesionálnffio ringu s Toni TNT Andrejevem o Inter-
kontinentálnf titul. Tento zápas na 10 kol sice prohrává, ale již
o sobě dává vědět. V roce 1995 vybojuje prvm titul pro-
fesionálnfl'io mistra České republiky WKA. -O rok později
bojuje hned dvakrát o titul mistra Evropy. Poprvé ve Francii
ještě prohrává těsně na body s domácfm borcem Jilienem
Chamajou, ale na konci roku 1996 se o to pokouší znovu a v
Praze poráží Vladimíra Zadivana z Ruska K.0. v pátém kole. O
prvííf titul mistra světa bojuje proti belgickému borci Verneru
Deconigsovi v roce 1998. Ve dvanáctikolové bitvě zaslouženě
na body vyhrává a stává se mistrem světa organizace WPKA.
Na stejného soupeře nará'zí i o rok později, tentokrát o titul
mistra světa organizace ISKA. V nádherném a strhujícfm boji
vftězf předčasně K.0. v sedmém kole a úřadujfcího belgického
borce sesazuje i z tohoto trůnu.

I za vás jsme Lubošovi položili několik otázek:

i
i
í

l
l

l
l

l

Á

í»
'ikl

í

m
í

I
Á

?I

l

1

7

Jaké byly tvé začátky a jak jsi se vlastně ke kicboxu dostal ?
Jako normálm kluk jsem vyzkoušel snad všechny sporty, ale

u ničeho jsem dlouho nevydržel. Až v patnácti letech jsem dfky
akčním filmům začal posilovat a kopat na dvoře do pytle.
Později jsem začal jezdit na tréninky k Michalu Frabšovi a od
něj jsem přešel k Dušanovi Macákovi, pod kterým jsem vlastně
začal bojovat. Nyrí?í trénuji v Kralupech, kde bydlfm a mám zde
i svůj oddfl. Dojíždfm také do Lovosic, kde se připravuji
společně s Romanem Kracflcem u trenéra Milana Schejbala,
který se o nás stará nejen ohledně kickboxu, ale pomáhá nám i
v normálním životě, za což jsem mu velice vděčný.

Ty jsi dloho v amatérském ringu nevydrf,el a vlastně již po
roce jsi přešel k profesionáEtm.

Ano, měl jsem pouze 12 amatérských zápasů, z kterých jsem
hned první čtyři prohrál, ale nevzdal jsem to. No a potom přišla
nabfdka postavit se na 10 kol rakouskému borci Toni TNT
Andrejovovi na Pražském galavečeru a já souhlasil. Pamatuji,
že tenkrát nikdo nevěřil, že s nfm vydržfm vfc jak 3 kola, ale já
s nfm bojoval až do úplného konce a prohrál pouze na body.

Poté následovala velká řada zápasu, ve kterých se
projevovala předevšťm tvoje houzevnatost. Dx'ky ru: jsi si také
vysloufxl svoji přezdívku - Pitbull. Přesto, že některe: z nich byly
velmi obtťf,né, byly i takové, kde jsi nastoupil se zraněrúm,
většina z nich skončila tvým vík:zstvím a těch prohraných je
opravdové minimum. Mťď,eš nám něco říci o těch poslednťch?

Poslednf tři utkární jsem absolvoval během třf týdnů v zářf, což
byl pro mě veliký nápor. Začalo to obhajobou titulu v
kanadském Torontu proti rruastnfmu osmadvacetiletému Sternu
Winterovi. V tomto zápase jsem po úvodmm kole, ve kterém
jsem si svého soupeře přečetl, začal přidávat na aktivitě a již ve
dmhém kole po jednom kopu na kraj žeber byl ínůj. Soupeř se
po prvém počítání ale ještě vzchopil a pokračoval dále. Ve
třetfm a čtvrtém kole jsem již dostal soupeře do velké pasivity,
a tak mu nezbylo nic jiného než při dalšfm počítánf ve čtvrtém
kole zápas vzdát, takže jsem svůj titul mistra světa obhájil.

Ihned po návratu z Kanady mě čekal dalšf, tentokrát spfše
exhibičnf zápas s nejlepšfm českým amatérským zápasnikem
Robertem Býčkem, který v letošnfm roce vybojoval
amatérského mistra světa. Tento zápas se konal v Přerově a já
byl velice unavený ještě ze zpátečnf cesty a z časového posunu.
Nicméne od ?hého kola se již začaly projevovat mé většf
zkušenosti a ve třeffm kole musel Robert Býček vzdát, protože
již nebyl schopen vzdorovat mému dalšímu útoku.

Mé zatfm poslednf utkání se konalo v pražském hotelu
Pyramida, kde bylo mnoho mých pffznivců z Kralup a já
zvítězil ve dmhém kole K.0. nad francouzským borcem
Mohaínedem Sid Alim.

My víme, právě v Kralupech máš nejen své příznivce, ale od
února letošního roku zde funguje oddíl kickboxu.
Ano. Oddíl kickboxu v Kralupech funguje při DDM a má

velkou členskou základnu. Od dětského oddflu, kde je 22 dětf,
přes mládežnický program, který má 20 členů, ke klubu
dospělých s 15 členy.

Cflem našeho klubu nenf učit násilí a agresivitě, a to bych
chtěl zdůraznit, ale naopak disciplinovanosti, zlepšovánf fy-
zické kondice a duševnf rovnováhy. Myslím si, že je jistě lepšf,
když se děti a mládež stahují do tělocvičny a věnujf svůj volný
čas sportu, než aby ho naplňovaly drogy, alkohol a páchání
trestné činnosti. Zveme proto další zájemce o tento sport, ať
přijdou mezi nás.

-2- "r
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Program kulturntch akcí na měsíc listopad

14.11., úterý, 15.30 hodin, kralupský tu-bitov
Odhalení repliky busty ak. mal. Josefa Holuba
na jebo hrobě.

14.1 l., úterý, 17.00 hodin - vernisáž výstavy
Josef uolub 1870 - 1957, obrazy a kresby.
Výstava po(íá do 14 l .2001

16.11., čtvrtek, 16.30 hodin
Sdružení rodáků a přátel mésta
Beseda s básmíem Vlastimuem Rebcem.

2,8.11., úterý, 9.00 hodin - vernisáž
Vánočm výstavy.
Výstava poti'vá do ó. 12.

Upozon'iujeme návštévníky, že ve dnech ]l . a ] 2 li?
stopadu ( sobota a neděle ). bude z důvodu přípravy a ko-
naní voleb do krajských zasmpitelstev pm návštévnflcy
muzeíu'n uzavřeno. Otevřeno bude od úprý 14. Il

'É-

Program na měsíc listopad 200«»
Teh? ? 27

středa 15. v 19.30 hodin
Travesti show

Úspěšný pořad letošního jara nabízíme
nynÍ našim návštěvníki:im v jiné verzi
zcela jistě potěšíme všechny diváky,
zvláště pak dámskou část publika.

720,-

?aa.á l'?
wa iiIl

l
l

@)> sobota 4. ve 20.00 hodin
Country bál se skupinou Trosečníci
Stylové oblečení vítáno! Přijdte se poba?
vit při pěkných písničkách a zatančit si.

70, -

!
V našem prvním čfsle jsme várn slfl»ili postupné představovánf jednotlivých zájmových útvarů. Dnes to budou útvary výtvarné.

l

neděle 5. v 19.00 hodin
Akce Kruhu přátel Prahy
Rusalka - Národní divadlo v Praze'

*
Odjezd vlake;-ále -uv-ážení v- 16.14
nebo 17.14 hodin.

tvůrčí myšlenku. Nechci, aby k nám chodily pouze talentované
děti (ty se samozřejmě snažfm podchytit a rozvfjet), ale
všechny děti, které majf chuť a zájem tvořit. Jistěže se snažím,
aby děti v průběhu roku poznaly a vyzkoušely různé výtvarné
techniky, ale není to rnůj jediný cfl. Chtěla bych je naučit
vytvářet různé dekorační předměty pro sebe i pro své okolí,
výtvamá dflka s různými motivy a k různým přfležitostem. Z
většiny z nich nikdy nebudou výtvarruaci, ale pro mě je důležitá
jejich radost z tvorby. Nem hezčí pocit, než když se díváte na
děti, jak jim v očích svíff hvězdičky nadšeííf, když dostanou do
ruky plechovku s barvou a mohou malovat po fasádě, nebo
když se jejich mce nořf do kbelíku se sádrou, aby vymode-
lovaly svoji prvnf vázičku.

Některé z výrobků našich dětf jsme vám ukázali na posvícení.
Máte-li zájem podfvat se na další, budete rnťt možnost na našf
vánočnf výstavě v DDM, která se koná poslední předvánočníí
týden. A rozhodně to nebude výstava posledm.

Závěrem bych si chtěla dovolit malou prosbu. Třeba vám
doma neťo ve firmě přebývá materiál, který bychom mohli
upotřeb'it. Např.: papfr, kartony, lepenka, zbytky nebo odřezky
korku, saínolepfcfch tapet, drátky, korálky. Rádi to uvítáme pro
naši dalšf tvorbu."
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Kretleníčko
probíhá v budově DDM

ve středu odpoledne a
navštěvuje ho cemem 26
dětí.

I. - 15.00 -16.00 hod.

II. - 16.00 -17.00 hod.

Je určeno pro děti
předškolruho věku. Panf
Jaroslava Merfaitová má
s dětrni tohoto věku dlou-
holeté zkušenosti, které
získala jako učitelka v
mateřské škole. Tyto děti .
vvžaduif neíenom velkou % .. . ,vyžadujf nejenom velkou
trpělivost, ale musf být i
vhodně motivovány. Ať pracují s barvou, pastelkami, papfrem,
malují, lepf nebo modelují, vždy je potřeba mka, která jim
ukáže, jak se drží tužka, štětec, nůžky, ohýbá se papfr. Jen tak
děti zfskávajf správné návyky, které jsou nutné pro přípravu
detí předškolruho věku pro vstup do školy. Panf Merfaitová by
se chh:la u dětf zaměřit předevšfm na rozvfjem dětské tvořivé
schopnosti, vytvářet u dftěte osobitý výtvarný projev a citový
vztah k předmětům, lidem a zvGatům.
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Ij neděle 19. Taneční
Základní lekce - odpolední kurz
(16.30 - 18.30 hodin)
ProdlouŽená - večerní kurz
(19.30 - 23.00 hodin)
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4,$ neděle 5. a pondělí 27.
v 17.00 a 20.00 hodin
Taneční - základní lekce

í

středa 22. v 16.30 hodin
Celoměstská akademie
na počest 98. výročí vzniku města a k
1.1 . výročí listopadové revoluce.
Účinkují žáci kralupských škol. Zveme
nejen rodiče a známé účinkujících dětí,
ale i nejširšÍ veřejnost.

vstup volný
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11 úterý 7. 8.00 - 12.00 hodin

Den diabetikú
vstupní hala KD Vltava
Zdarma odběry na cholesterol, glyke-
mii, měření tlaku. Nabídka zdravotních
pomůcek, výrobků zdravé výzivy, pora?
denská služba atd.
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Výstava obrazú akademického malíře
Ladíslava Kuntoše
sobota 11. - neděle 19. 11. 2000
v malém sále KD Vltava
Vernisáž výstavy v pátek 10. 11 . v 17.00 hodin
Úvodní slovo: MÍchaela Hurychová
Výstava bude otevřena denně od 14.00 do 17.00
hodin, v neděli od 10.00 do 12.00 hodin
a od 14.00 do 17.00 hodin
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čtvrtek 23. v 17.00 hodin
Vystoupení dánského souboru z dru-
žebního města Ikastu
Muzíkál z písníček skupiny ABBA
Vynikající představení, ve kterém účin?
kují studenti hudebního gymnázia.

vstup volný

středa 8. v 19.30 hodin
Neil Simon: Bosé nohy v parku
v režii Václava Postráneckého a v pře-
kladu Ivo T. Havlů
Hrají: Lucie Zedníčková, Martin
Zounar, Dana Syslová, Josef Zíma
nebo Václav Postránecký, Michal
Suchánek nebo Martin Sobotka.
Nenechte si ujít tuto skvělou americkou
komedii!
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Připravujeme na prosinec :
1. "Vánoce s Dádou" - pořad pro naše nej-
menší diváky s populární Dádou Patrasovou
2. Bluegrass Advent - již tradiční přehlídka blue-
grassových a country kapel
9. Tři kmotřinky - závěír přehlídky Z pohádky do
pohádky
13. Vánoční koncert Komorního orchestru Dvo
řákova kraje
16. Ochutnávka vín s cimbálovkou

pátek 24. v 19.30 hodin
Spirítuál kvintet
Koncertem této populámí folkové sku?
piny jistě potěšíme řady jejích stálých
obdivovatelů, ale zároveri zveme i Vás,
kteří jste snad ještě skupinu neslyšeli
Neváhejte, strávíte u nás příjemný
veČer!

740,-

pátek 10. v 19.30 hodin
29. koncertní sezóna KPH
Koncert vítězů a laureátů Mezi-
národní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka v Karlových Varech
Průvodní slovo: Alois JeŽek

Platí permanentní vstupenky KPH.
70,- ss,

Výtmú útvary
I. pondělf 14.00 - 15.30 hod. (děti nad 7 let)

n. pondě]f 16.00 - 17.30 hod. (6 - 7 let)
a nově Ill. úterý 15.00 - 16.30 hod. (5 - 6 let)

Zájem dětf je veliký. Celkem výtvarné kroužky navštěvuje na
50 dětf. Vede je paní Gabriela Junášková, která vystudovala
grafickou školu, několik let pracovala v knižním nakladatelstvf
a také se zabývala propagacf a fotografff. Během let strávených
na mateřské dovolerié se začala intenzivně věnovat různorodé
mkodělné činnosti a paličkované krajce. Výtvarné útvary vede
y DDM od března letošnfl'io roku.

A jejf názor na vedení dětf ve svých kroužcích?
"Vzhledem k tomu, že kroužky navštěvujf děti od 5 do 10 let

a ty mladší převažujf, snažfm se je předevšfm naučit dfvat se
okolo sebe, vnímat barvy, tvary, nebát se vyjádřit svůj názor či
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Kruh přátel Prahy l

V neděli 5. listopadu od 19.00 hoďín v
Národním divadle Antonín Dvořák Rusalka.
Kvalítní vstupenky na 1. galeríi, členská prémie.

Lyrická pohádka na libreto Jaroslava Kvapila, plná
poezie i dramatičnosti, vypráví příběh nešťastné
Rusalky, která se zamiluje do prince a z lásky k němu
touŽí stát se člověkem. Podstupuje muka němoty i
hrozbu prokletí, a když ji
miÍý-opustí, -odmítá 'vy-
koupit jeho smríí své vy-
svobození. Příběh je
možno vykládat symbo- l
licky, nebo se vrátit i k
výkladu spíše pohádko-
vému, jak činí v této in-
scenaci reŽisérka Alena
Vaňáková. V každém
případě však scenérie
přírody s lesními žín-
kami, vodníkem a čaro-
dějnicí vytváří ve spojení
s podmanivou Dvořáko-
vou hudbou okouzlující
dojem
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sobota 25. v 15.00 hodin

Z pohádky do pohádky
Božena Šimková:

pohádky
ožena Sii

Princezna a loupeŽníci
Úsměvný pohádkový "skoromuzikál"
určitě potěší nejen děti, ale i jejich ro-pOtéši nejen déti, ale I lellCn r0-

Učinkují herci divadelní agenturydiče.
DAP Praha. Děti, nezapomeňte, vyle-
pujeme skládačku!
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i sobota 11.

Akce Kruhu přátel Prahy
Karlúv most a jeho sochy

4
Odjezd vlakem z Kralup v 8.44 hodin
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so, -sobota 11. v 15.00 hodin

Z pohádky do pohádky
:ristína Herzinová: Sněhová královna
Činoherní pohádku na motivy H. Ch
Andersena nastudovali členové diva-
delního souboru Mladá scéna z Ústí
nad Labem.

Pozor děti, vylepujeme skládačku!
so,-
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í1-=n kr neděle 26. 13.00 - 20.00 hodin

Koncert DDM Kralupy n. Vlt. proti
drogám
(program viz Domeček)
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0,0 úterý 28. v 19.00 hodin
Z cyklu cestopisných večerů
Indonésie
0 životě v přírodě - na suchu i ve vodě
- o lidech i zvířatech budou vyprávět a
diapozitivy dokládat naši známí cesto-
vatelé pánové Pavel Rešl a David
Procházka.
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neděle 12. TanečrÍ
ZákladnÍ lekce - večerní kurz

(16.30 - 38.30 hodin)
Prodloužená - odpolední kurz
(19.30 - 23.00 hodin)
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Nezapoínněli jste na výzvu k výrobě kralupského
betlému? Podrobné informace naleznete v minulém
čfsle nebo přímo v DDM.
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Oddělení pro dospělé
Beletrie

El
Pekárková, Iva: Múj I.Q.

Nejnovější román české spisova?
telky. Historíe jednoho nerovnoce-
ného vztahu, na jejímž pozadí
autorka svým osobitým stylem mi?
strně vykresluje obraz města New
Yorku a jeho obyvatel.
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Graham, Heather: Noc, moře a
hvězdy

Úspěšná módní návrhářka Skye
přežila díky náhodě letecké ne-
štěstl Ocitla se na ostn:ivku v
Tichém oceánu... Další román ze
současnosti od známé autorky,
která píše i historické romány pod
pseudonymem Shannon Drake.

Parqeter, Edith: Megotína svatba
Historický román z pera autorky

slavného Nebeského stromu a pře-
kladatelky např. Ostře sledovaných
vlaků do angličtiny se odehrává v
Anglii v první polovině třináctého
století a zakládá se na skutečné
událostl

Kempff, Martina: Markytánka
Napínavý historický romáí':, spo-

čívající na skutečných událostech,
je příběherri ženy, která rnusí ot»stát
»ie světě, jemuŽ dominujÍ muŽi.
Juliana Assenheimerová táhne s
Napoleonovou velkou armádou v
roce 1812 do Ruska a v třeskutých
mrazech a v mužském světě ovliv-
ňovaném nenávistí a násilím musí
obstát jako žena.

?. Zakázané ovoce
Populární detektiv televizního se-

riálu s osvědčeným týmem vy-
šetřovatelů řeší na soukromé
gynekologické klinice vraždu. Brzy
jsou odhalena šokující fakta a na?
stává boj o čas, než vrah znovu za?
ÚtoČÍ.

Andersch, Alfred:
Bouře v Ardenách

Je podzim 1944 a německý dů-
stojník se rozhodne vzdát se i s pta?
porem bez boje Američanům, aby
zabránil zbytečnému prolévání
krve. Vzápětí zde, na svazích
Arden, propuká jedna z nejtvrdších
bitev 2. světové války.

Naučná literatura
Novotný, Petr:
Ham a mňam: nepepší recepty z
Dobrýho kafe na Fl

Petr Novotný do své kuchařské
knihy vybral hlavně jídla neobvyklá,
u kterých ho zaujala kombinace zá-
kladních surovin, zvláštní postup, Ie-
gračrí název, dobrý nápad anebo
tohle všechno dohromady... Máte
možnost uvařit si zablafuňky, rozcu?

Nové knihy v kralupské knihovně
chanou nevěstu, čínského rapla..

Řežábek, Karel:
Léčba neplodnosti aneb Co
dělat, když chceme dítě

Kniha z edice Strom života při?
náší zajímavé poznatky o léčbě ne-
plodnosti od MUDr. Karla Řežábka,
kter<) se od začátku své odborné
dráhy věnoval endokrinologickým
poruchám v gynekologii a léčbě ne-
plodnosti.

Lawrence, Oatherine:
Sušené květíny

Tento praktický rádce poskytuje
podrobný návod pro domácí výrobu
různých aranžmá ze sušených kvě-
tin a jiných dekoračních či ozdob-
ných předmětŮ.

od svých patnáctých narozenin sli?
buje hodně. Nejen možnost chodit
na nepřístupné filmy, ale především
spoustu dospěláckých zážitků a
úspěchů v lásce. Na internetu se
zdá všechno tak snadné...

Budrys, Alqis: Šflený Měsíc
Na odvrácené straně Měsíce byl

nalezen podivný útvar - labyriní,
který tam v dávné minulosti zane-
chala neznámá mimozemská rasa.
Lidé mohou teleporíovat na Měsíc
pn:izkumníky způsobem, který origi?
nál ve vysílači zničí...

Pohádky o strašídlech
Výb;er pohádek z různých koutů

světa na "strašidelné" téma je do-
provázen celostrárikovýini barev-
riými ikistracemi.

Vurm, Bohumíl:
Prahy: Mysteria
Rudolfa ll.

Kniha Tajné dějiny Pi'ahy pre«:3-
stavuje záhady historie hiavního
rněsta od pravěku do vlády Rudolfa
ll., čtenář je svědkem proměny pra?
«3ávriého dna moře v evropské vel
koměsto.

Tajné dějiny
Karla IV. a

Rídqeway, Rick:
Stín Kilimandžára: Pěšky vý-
chodní Afríkou

Uznávaný cestovatel a dobro-
druh nás zve na pětisetkilometrový
pochod z vrcholu Kilimandžára přes
proslulé keňské parky Tsavo až k
břehům Indického oceánu.

Rechcíql Míloslav: Postavy naší
Ameriky: poučné a zábavné
Čtení ze Žívota zahraničnÍch
Čechú

Díky této knize se čtenáři dovídají
něco o životních osudech slavných i
méně slavných Čechů, žijících ve
Spojených státech amerických, a to
nejen dnes, ale i v minulosti.

Dětské oddělení
Beletrie

C,qoper, Amy Jo:
Myšák Stuart Líttle

Tatínek a maminka Littleovi se
rozhodli, že svému synovi Geor-
geovi pořídí brášku, a tak v dětském
domově adoptují malého myšáka
Stuarta! Pro takovou malou myš
není lehké si na život ve velkém Iid-
ském světě zvyknout.

Ladislav, Karel: Rexík v akcí:
kreslené obrázkové příběhy

Rexík pochází z druhohor. Jak se
tento pravěký ještěr dostal do naší
doby, a jaké byly jeho první příhody,
se dozvíte v devíti kreslených přibě-
zích této knížky.

Lanczová, Lenka: Kde končí svět
Sympatická Sandra Klimešová si

Naučná literatura
Tšubner, Jul}a: Hup do košíkul:
KoŠíčky z vlníté lepenky a barev-
ného papíru

Vlnitá lepenka je vhodným mate-
riálem i'ia výrobu různých dětských
výrobků včetně košíčků různých ve-
Iikostí a tvarŮ. Do nich pak můžete
vschovávat všechno mož,"ié: hrač?
ky, klubíčka vlny.

TMubner, Armín: Foukej, foukej
větříčku!: Veselé větrníky z pa-
'pÍru

S větrníky je všude veselo.
Puntíkaté, proužkované, duhové,
Iesklé nebo se slunečnicemi..
plastické nebo ploché, ty všechny si
můžete vyrobit podle jednoduché
předlohy a ozdobit balkon, parapet
nebo zahrádku.

Mertín, Václav: Jak se dostat na
středrí školu

Příručka přináší mnohá doporu?
čení, rady a návody, jak se připravitpřil

šina přijímací zkoušky na Sš a jak
realisticky posoudit vlastní moz?
nosti. Pomůže při orientaci na trhu
vzdělávání, porad{, jak vybrat školu.
přihlásit se a jak zvládnout nároky

:u za ZŠkladené na žáky při přechodi
na SŠ.

Munzar;Jan: Medardova kápě:
Medardova kápě 40 dní kape?

Kolik je pravdy na českých pow.-
trnostních praiiostikách? MajÍ jeŠtě
smysl v době dostupných mediál-
ních předpovědí počasí? Na to od?
povídá tato knížka koncipovaná
jako kalendář.

Nly61íve5@k, Qíl@n: Místopíaný
obrázkový atlas aneb Krasohled
ceský

Smyslem této knihy je zmapovat
českou krajinu a najít v rí stopy his-
torie, ktere, ač sotva znatelné, jsou
nám blízké, ovlivňují naši současnost

a působí na duši. Druhý díl atlasu se
zabývá severozápadem Čech.

Studovna
MezínárodnÍ úmluva o odstra-
nění všech forem rasové dískri-
minace

Pátý svazek edice Světové doku-
menty obsahuje dále Mezinárodrí
úmluvu o potlačerí a trestání zio-
činu apartheidu a Deklaraci a akční
program boje proti rasismu a rasové
diskriminaci.

Úmluva o nepromlČitelnosti vá-
lečných zločinů a zločínú protí
Iidskosti

Šestý svazek edice Světové do-
kumenty dále obsahuje úmluvu o
zabránění a trestání zločinu genoci?
dia a úmlovu o nepromlčitelnosti vá?
Iečných zločinů proti lidskosti

Úmluva o právním postavení
uprchlíkÚ

Sedmý svazek edice Světové do-
kumenty obsahuje úmluvu o práv-
ním postavení uprchlíků, Protokol
týkající se právního postavení
uprchlíků a Zákon o uprchlících.

VŠeobecná deklarace lídských
práv a souvíse}ící dokumenty

První svazek edice Světové do-
kumenty obsahuje Všeobecnou de-
klaraci lidských práv, Mezinárodní
pakt o občanských a politických
právech, Opční protokol k Mezi?
národnímu paktu o občanských po-
Iitických právech a Mezinárodrí
pakt o hospodářských, sociálních a
kulturních právech.

Pobočka Lobeček

Mac Bain, Ed: Popelka
Matthew Hope často využívá slu-

žeb soukromých detektivů. Nejepší
z nich, Otto Samalson, při pátránl
souvisejÍcím s jistou podezřelou
kráskou, skončí se dvěma kulkami v
hlavě... Další napínavý román ze
série Matthew Hope.

Lanqello, Kip: Zázračná léčba
'?Napínavýpříběh z lékařského

prostředí o úspěších léčby Alzhei-
mei'ovy choroby. Léčba dosud není
odbornými kruhy schválena, coz va?
tuje Jodie, na jejímž otci je praktiko-
vána. Pochybnosti o léčbě se mění
v hrůzná podezření...

Lambert, Eríc: Ostrov Fulakona
Slavná kniha proslulého austral-

ského autora nás zavádí ajz do dale-
kého 'nchomoří na malý, zapomenutý
kousek země Gilbeítova souostroví,
který se však ve druhé světové válce
stal součástí plánů japonské armády
k mohutné invazi do celé oblasti
Tichomoří a Austrálie.
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Městská knihovna

v Kralupech nad Vltavou
vyhlašuje

(C5. ro&t! soJěQ
nejlr&srbějšť

v4ho&J OZa0bal"'-,."'
Přijímáme ozdoby vyrobené z Ii-

bovolného materiálu (papír, textil,sláma,- modu;Thf-;o;,"pečiS'o,'
háčkované ozdoby aj.) nebo kres?
lené návrhy ozdob. Vaše výrobky
budou zdobit vánoční stromek y
dětském oddělerí. Na vyžádání
budou vráceny.
Příspěvky označené jménem,
věkem a adresou odevzdejte v
Městské knihovně Kralupy'nad
Vltavou, Jodlova 111 do a4a. pro-
since 2000.
Nejen čtenáři, ale i návštěvníci

knihovny mohou sami ohodnotÍt
nejzdařilejšÍ nebo nejzajímavější
práce a svým hlasem ovlivnit po-
řadí.

Tvůrce ozdob odměríme drob-
nými dárky, kter«a najdou pod
naším stromečkem. Tři autoři
příspěvků, které se budou nejvřce
Iibit, odměníme ještě knihou.
Těšíme se na Vaše nápady.

Pracovnice MěK

Boryňov«' ze Lhoty (dokončení)
Bělohorská porážka byla hlu-

bokou ranou ve vývoji- miko-
vické větvi rodu.- Po Janu
Boryňovi zůstala vdova Man-
daléna z Roupova a šest po-
tomků. Nejstarší dcera Dorota
spravovala majetek za své brat-
ry do roku 1615, kdy se ho ujal
starší z bratrů Jan David. Jejími
sourozenci byli dále KateřÍna,
Sibyla, Polyxena (+1615) a
mladší bratr Adam Václav.

Jan David sídlil až do roku
1628 s manželkou Annou Lid?
milou z Dohalic v Mikovicích,
kdy se s bratrem rozdělil o bory?
ňovské dědictví tak, ze sám 'si
podržel Mšený se statky k němu
přináležícími,-které vlastnil až
do jeho prodeje roku 1637
a Adamu Václavovi přenechal
Mikovice, Otvovice, Zeměchy,Uhy, CÍ"i-ržín-, Lobeč,'N;uměřÍcey,'
Olovnici a dům na Starém
Městě pražském. Mezitím získal
do vlastnictví roku 1631 Krašov,
jež po jeho smrti roku 1649 byí
pro dluhy prodán Janovi
Greefovi z Greefenburgu, císař-
skému radovi nad apelacemi
a Františkovi Mizeronovi z
Lissonu, vrchnímu písaři při krá?
Iovském úřadě b:erničním za

18 866 zlatých, jež byly použity
roku 1 6!51 k splacení 'dluhů věři-
telům Boryňovým. Z manželčiny
strany připojil po smrti Hynka
Bořka Dohalského v červenci
1617 i statek Dohalice v Pod-
krkonoší. AvŠak proti Boryňov-
skému panstííí se zdvihla" vlna
nevole a spory se táhly až do
roku 1651, kdy byly přiřčeny
pravděpodobně synúm Jana
Davida, Janovi a- Václavovi.
Roku 1660 získal statek Václay
Záruba z Hustířan.

Jan David byl po bitvě na Bílé
Hoře púvodně'odsouzen ke
ztrátě majetku, krátce na to mu
byl trest zmírněn na manstyí
a nakonec poté, co odprosil cí?
saře a přestoupil na katolickou
víru, byl mu ponechán jeho ma?
jetek, za pokutu ve výši pětiny
ceny jeho statků. Krátce- před
svojí smrtí Jan David zastával,
společně s Adamem ŠternberŽ
kem na Pátku, úřad hejtmana
kraje slánského.

Adam Václav sídlil od roku
1 628 na Mikovicích a později se
oženil s Kateřinou z Adlaru". Po
jeho smrti roku 1 639 přešel pak
tento statek na jeho dcery Máří
Magdalénu a Barboru Esteru.

které jej jako velmi zadlužený
roku 1641 prodaly spolu s
dvory, vsemi a díly v-Otvovicích.
Zeměchách, Uhách, Chržíně,'
Lobči, Neuměřicích a Oloy:
nicích Sezimovi z Vríby, nejvyš-
šímu sudímu zemskému 'za
57 000 kop míšeňských

Tím se také končí panství
Boryňů na Kralupsku :a jeho
blízkém okolí, které trvalo adéle
než jedno století. Je pravda, že
s rytířským rodem í3oryňů se
setkáváme ještě v 18. -století,
ale jednalo se pravděpodobně
o nějakou postranní linÍi rozvětl
veného rodu, která má s našimi
Boryni pramálo společného.
Dozvídáme se ještě např., že
Ferdinand Rudolf DobÍřenský
(+1707), sídlící v Dobřenicích,
měl za manželku Magdalénu
Boryňku ze Lhoty nebo, že
sestra Jiřího Václava Kolovrata
na Velharticích, Anna Terezie
byla provdaná Boryňová. Ještě
roku 1735 vlastnil statek Bu?
ková jakýsi František Boyně.
Poslední zmíňky o rodu pochá?
zejí pak z roku 1785.

Marek Škorvaga

Křížovka
Správné zněrí tajenky z rl%nové.ho č{sla Zpravodaje: ,,Ríjnovénebe plné hvězd má ráťÍo tepíá kamna". Dvě avolné-vstupenWy naněkterý z pořadí:í, uváděný 'v KD Vllava-v ';n:Mícř lÍstop'ad'u,yvy-hrá»rállllírkalQři-k-SX---A1 --X-'-o-""-a' ""hrává Maía Břicháčová, Zeměchy 47 r 'Pod Špičáke;.-V'ýherky'n:blahopřejeme (vstupenky si vyzvedněte v kan:c;'m'ři-KaSS').aZně':':Ílistopadové tajenky zasílejte ana adre;u re;dakce 'Zpravodaje'do1'- lieÝr=n-A= 'uVVí15. lisíopadu 2000.

LIDOVA PRANOSTIKA
Vodorovně: A) důlní chodba, pokles mořské hladiny, insíituce B) ča?sový úsek, 1. část tajenky, mořské pobřeží C:) ohmaí.Qy,'d;;dnosí-,skl%v Indonésií, chem. zn.'nobelia, domáclQPe ÍDÍ'Íeden-zb'ývalých'mistrůosvě-Ia v šachu, hora v Tanzanii, nakažlivá nemoc, laiinsÍ' a:umy ě;r:.'-kb;skýoodnilíFíannlíríííí"ííííhh"íiaaak-ú:-i.-..--w-í=-=- ?= ? 'podnik E) anglícky "nebo", ílach, sbírka v podobě knihy,"de:'ka na'zÍom;niy?nu F) skovky, anglicky "dub", laíinsky "pod;, spojka,'pÍ'e'dložka'-G)-c;em'.-zn.íiíanu, zkr. íriniíroíoluenu, uhlovod*, íusky 'loío'-, mys;e-Vietna'n'W-H)'tyčÍ

se, íranc. "umění", jednání, obec u Mělríka, španělská chůva l) sídlo vIllinávii QC7.I-. xíXi-a. x-- =-- ? ? a a ? " -'Nigérii, SPZ okr. Měln&, žen. hlas, karetní-vý;az," bál=J) ;oÍaový p'ok;k", 4'.část tajenky, svěží K) pÍaneíka, druh sporlu', 'papoušek.'
Svisle: 1) kovový' odpad, 'německy ;východ':-plavidlo 2) SPZ okr.Topolčany, 2. část tajenky, Heyerdahlovo pÍavÍdlo '3) dob;:čí n'ápoj, a:'e;Wv šachu, Persie 4) hlí,-žen.' jméno, španěl. "oko"-5) kar;W'l:rHm;'pop;v;plevelná rosílina 6) krasobruslařský prvek, sloven.-'jak;,-angl.':slWn"a:7") du'o,'pamlsek, měsío v Lotyšsku 8) provaz se smyčkou,';ngl-. ;;ale"-, druhaj:ivoíu

9) mes{o v Petu, dobývaí uhlí, číslovka 1 0) zťla, len&, dýka 1í ) lado, pred-ložka, sibířská řeka 12) rival. Sokolské slavnosti, latin.' :s'í::;ý" 'l 3)-znič";n;-,lilinfnckáchrsva ííí- - - --i- -I-Á -í----"aaa'---- ' "-a " - --íilipínská sopka, písmeno řecká abecedy í4) lenochod íWprslý, 3. část ta-jenky, Evro(ían 15) řeka v Jihoaírické ;epublice,'-hvězda':"soyuhíězdí e;-,planeíka.

Pomůcky: B) RIA C) ASE D) ITA G) EN l) IARO K) NANON 7) APE9) ITE 15) AiN
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23. září - Turistický závod -
s;íšené dvojíce - Kralovice-Posledním -naším letošním
závodem byl závod sm(šených
á;ojic v lesích v okolí západo-
česakých Kralovic. Sjelo se sem35-á'vjÍc z celé české repub-;ky, aby ukázaly svoji rychlost:;"dove'dnosti. 'Všechny naše
dvojice absolvovaly závod v;oÍ;o'dě, nejlepším umístěnímÍKČ:T-Kralupy' bylo 2. místo
ÍŽvěty Zrzavé-.a.Tomáše Fúska,a-moezi mladšími 15 let pak3. mřsto Jany Řádové a Jana
Ve%ros'q.- -Při závodě byla příjemná ka-
marádská atmosféra a čas na
popovídání s kamarády.
30. září - hry a soutěže prodŤtimoslavyol50 let ČD
--V sobotu 30. září zabezpečo-yali -členové TOM stanoviště
IQ'r a soutěží pro děti. Od 8
Í;odin jsme si zaČali připravovat

Z činnosti Thristických 0«i«iíiú mládeže a Klubu českých turistů
l
l

L41
Zp4Joseť Dvořák v Kralupech Bosé nohy v

parku
8. Iistopadu uvádí KD Vltava ko-

medii amerického spisovatele
Neila Simona Bosé nohy v parku

Bosé nohy v parku, tedy spíše
chodit bos v pětistupňovém
mrazu, to je ta hranice, kterou oc!
mítá překročit hlavní hrdina, mladý
advokát Paul Bratter, jenž se
právě oženil s Corií Banksovou
Po líbánkách, sti'ávených v hotelu
Plaza, kde párek novomanželů
nev5íjde po celých pět dní ven ze
svého apartmá, vstupují do sku-
teČného života. A ten jim samo-
zřejmě serv(ruje nejen pouze
samá potěšerí. Oba se snaží na
počátku svého manželství s{rh-
nout autoritu na svoji stranu á vy?
dobýt si co největší pozici pro
ovládání toho druhého. Konflikt
dojde až tak daleko, že se novo-
manželé chtějí nakonec rozvé.sl.
Ale proloze se nejedná o drama,

ale o komedii, mŮžete se těšit na
happy end, ve kterém dojde nako-
nec i na ty bosé nohy v parku.

tÝden

Městská
knihovna'

k)nihoqen

Ll př(ležitosti Týdne kniho-
ven a v roce 120. výročí zalo-
žení MěK jsme vyhodnotili
"nejvěrnější čtenáře dět-
ského oddělení" ve věku do
15 let. Stávají se jimi dvě čte-
nářky, které k 1. říjnu 2000
mají "na kontě" 10 let neprelr?
žitého členství v MěK a to od
předškoln(ch let do 9. třídy ZŠ.
Protože jsou po léta pravidei
nými návŠtěvnicemi pŮjČovny,
věříme, že takovými budou i v
dalších letech.

Gratulujeme Lence Musíl-
kové a Vendule Matesové,
které jsme odměnili.

Na pravidelné návštěvníky
jsme nezapomněli ani v oddě-
lení pro dospělé čtenáře a v
pobočce Lobeček.

Knižním dárkem a květinou
jsme odměnili nejstarší čtenáře
a časté návštěvn§, pana Jo-sefa Flíhu a Karla' Rosen-
bauma.

Přejeme jim do dalších let
hodně zdraví a pohodu nejen
při četbě knih

Květiny pro naše čtenáře po-
skytlo Květinářství - Lucie
Merhoutová. Za sponzorský
dar děkujeme.

tJk.stská knihovna
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jednotlivé soutěže na otočce'autobmsů u nádraží. Od 8.45ho;n-se pak již začali trousit
prvrí zájemci o tuay. Připravenobylo pět úkolů, které měly vy-;koušet, co děti dovedou (há?
zení na panáka, ctíůze po lanu,p;olézání čtvercú, odhad délky
;roiTh-na žebříku a skládání;;e;úinich "puclů"). MnohésŮlnily vše a' ještě dokázalyu'prosit mamku a taťku, ať se oto 'pokusí též. Odměnou všem
byla sladkost či malá pozornost.-'Ve- čtvrt na jednu soutěže
uklízíme - doká;=ali jsme zauj
mout na 450 dětí a připravit jim
tak chvilku rozptýlen(.

1?
:"""í

V Kralupech hostovala Divadelní společnost Josefa
Dvořáka. Nemorili jsme známého komika neoslovn.

Kde jsou, podle něho, základy jeho herectví,
stylizované hlavně do šprýmařských rolí. "Ty ko-
řeny Ize spatřit kolem sebe, já jen pečlivě koukám
a sleduji cvrkot. Všichni jsme tak trochu k smíchu,
to je ten základ, z něhož čerpám i pro své role. A
kde jsou ty moje začátky herectví? To by bylo vy-
právění na dlouhou dobu. Bylo to v Kadani před
dlouhou dobou, to tíž by jsme snad, obrazně /'8-
čeno, mohli listovat v Jjráskovi - to ur bude pěta?
čtyřicet let, kdy jsem působil u ochotníků. Pakpřišlo na řadu Kladivadlo v Ústí nad Labem. Když
mně bylo tricet - byl to Semafor, kde jsem prožil
(úasných dvacet roků. Posledních deset let"řá?
díme" s naší divadelní spo]ečností."

F'líká se - mít hlad jako herec. Abyste ho, pane
Dvořáku, neměl, musíte vyrazit s nákupní taškou
do obchodu, supermarketu - býváte tam středem
pozornosti. A jak tuto přízeň přijímáte?

"Ale lídi jsou větŠinou laskaví, alespoň ti, které
potkávám. Nezažívám žádné mimořádné sítuace,
lidi neomdlévají v momentě, když mě vidí, nejsem
žádná hvězda popu, chovaj( se naprosto nor-
málně, nestěžufr si."

V rolích pro děti jste se nepochybně dost
váděl před lety ještě například v pořadech si vydo-

.e Ště-
pánkou Haničincovou, vídáme vás také v
retrospektivě - v seriálech pro dospělé. PokudIovím ve vzpomínkách, do reklamy neděláte.."Špatně listujete v paměti, jedn-u reklamu jsem
přece jen udělal - bylo to pro minerální vodu
Poděbradka. Rozhodně k tomuto žánru nemám
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žádný odpor."
Co připravujete v televizi, nečeká vás nějaká fii

mová role'?

"Zatím mi není známo, že by se mnou bylo po-
čítáno do nějaké role. Kdoví, třeba někdo právě
po nocích přemýšl{ jak mně i divákŮm udělat ra-'dost. Čas'mám ale pořád nabitý, děláme stáleŠanci s Mirkem Vladykou, natáčeli se Čtveráci,
Zlatá mřír a za chvíli tu bude Sílvestr. Něco dal-
šího přípravujeme s Karlem Šípem. V Ostravě bu-
deme dávat dohromady Neváhej a toč...".

A kde se cítíte lépe - v Praze, anebo když jste
na nějaké štaci s divadelrí společností? 'Ue mi to
jedno, kde hraji, j mým kolegům. Nemyslete si, že
vám, jak se říká, podkuřufi, ale skoro radši jezdím
po republice. Mimo hlavní město jsou lidé nažha-
venější, vstřícnějš4 mají chuť se bavit. Praha má
přece jen větší výběr a je taková lehce chlad-nější..."

(ain)

il
L

?Nastartuakc;"Orientační pochod městem.
naj(t pět kontrolních stanovišť Počasí nám tentokráte uká-i-----,,m snrhiíri'ya Hostibeik, zalo nevlídnou tvář. Od rána'(;uzeum, vyhlídka Hostibejk, zalo nevíianou ívar. uu íaííarw..,í.,x,bb ,:*aúa nomrík J. drobněmrholíapostupnědéšť'B'u'dečSká S'teZka, pomník J. drObné mrnoíí a pOStupííbí uvosLl-- - - - ystsmnŤk .1 !QšiferŤal Za- na5íra na intenzite. Přesto tutoHusa a pomník J. Seiferta), za- nabira na íníenzítb. ría;xv w,,i----i,,.a,,h srs marisi mósta. Cíl akCi ab30lVOVal0 83 účaSťríků,Í<'reslených do mapy města. Cíl akci absoívovaío tí> uí.;aíuííhuh-íi iimk.ŤÁn na naší ŤuriSŤiCké kíeíým Se ŤaťO neObQklá ak'ki?Í:;-umÍstěn na naší turistické kteíým se-ci-i.,i,,- ii bniiríplište. Zde vitalíbila.základně u koupaliště. Zde
všichni obdrželi diplom, pa-
mětní list a odměnu

7. řqna - Orientační pochod
městem

Na sobotu jsme naplánovali
další akci v rámci našeho pro-
gramu pro veřejnost - tentokráteto byl Orientační pochod měs-iyl Ori

. Úkoltem.- Úkolem bylo podle mapy

k.'i -j 'e??
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15. října - Jetřichovícké skály'-V-neděli 15. řona si členové
TOM Í<ralupy udělali výlet dom-aÍebných 'skal v okolí Jetři-áhovÍg. 'Počasí bylo super a tak
-i-.a. ---*-kiie rnnhl 7a kraasného;Iný autobus mohl za krásného
slunného počasí obdivovat rna
lebné údolí u Dolského mlýna,;apotit-s-e při výstupu Svinskýmdorem-, -zdolat Íoupežnický hradŠ;unštejn a obdivovat krásnéskal;í -útvary. Protože v těchto;stech jeo malebných koutů;;oho, plánujeme sem dalšíWutobusový výiet na 25. Iistopad.

jng. Zdeněk Vejrosta
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Stanoviště her a soutěží - proiúzúníatverci.
Úpravy ve veltruském parku

barobního kříže, aleje byly zdú- Obnova si dala za cíl uvolnit----;=r=si iarlnriřarlnwm nebo ví- řadu luk pOdél okružní aleje, na-;azně;y Íednořadovým nebo ví- řadu luk podél oí<ruzní aíeí1í:í, íía--.w,a,, úvr,mrsasím Pracovalo rovnat základrí barokrí kříž, kterýJeÍ-adýmastromořadím.Pracovalo rOVnatZáklaanlDarOKílíítlíz,ňlt,ly(Cl !% vpúetačním prvkem jako s byl setřen v podstatě asi vyasfal-Se S vegetacním prvkem lakO S 5'/l seiren V pOaSťí:Iltj abí vyú->ícu----wi*,ia,-,,iíhbúm riróynrílatnVm továním. PůVOdně b)/la CeSŤa kOl-a;chiteionicbým právoplatným továnim. í-aúvoane oyía í,t,:>ta hví-nrukam V ('Ifló V. A. ChOtka pO- má, ab'ý tvořila základn( baroknípŇbem. V dfle V. A. ChOtka po- má, ab'ý tvonla ZaKliíulll uaíí,=riíí,i---x,.,,,,i iahři ríástiinů€ Rudolf kříž. Studie počítá s obnovou'kra6o';al jel'lO nástupce Rudolf kříž. SŤudíe pOCna S uunuvuut-i-.h,v ? vsarsV %I nrirnstU udělal úStřední ale)ei S uvolněním SOIi-ěhotek - anapř. v porostu udělal ústředni alele, s uvoíneíííííí ;x.ííí---o..-,i,., ,5 nri"ihlúrlv nřps louku na terních stromú, které vlivem nále-pru'sekyapru'hledypřesloukuna ferniCnSTrOmuiKťeíBVíívt,ííííí«í --í6mok nri"iseky isou v oboře do- tových dřevin zanikty, povedla se'zámek', prúseky jsou v oboře do- tových dřevín zaníxíy, puví-uía ocsnac :yqlúžil aleie bÝvalého ost- již prakticky obnova kanálu, po-d'nes, založil aleje bývalého ost- již praJícíy oonova íí.aííaíu, W----" ---í ramonl/ Vl+aw. ynesl čítá Se S ObnOVOu řaoy OVOCnýchrova 'mezi ramen)/ Vltavy, vnesl čitá se s oonovou íauy vvv,.,Ily,,,---+-, Izraiiiiaařeká onnlir.ké tvorbv, sadú, které patřily do okrasného;rvkykrajinářskéanglickétvorby, sadú,Kerepatrííyuut.íííabíít.íív--*-ál: Ť'ni rikrasnV šŤaŤek. Clmž Sfatku, pOClta Se S přesfav5ou'V?á'ří 'k2'V. okrasnÝ SŤaŤek, čímž Síaíku, pOClta Se s pítíbtaví.íí.íu:.,,, sie,í*r««,:.i -rnámv a nooulámí sortimentální i věkovou částí po-jsou Veltrusy známy a populámí sortimentaíní í veí<oví,íu cab---.i,<,eíiz+»-,::riiiímástíkomoo- rostuvluŽnímlesnímcelku."po celém světě - součástí kompo- stu v iuznim issiiiiii vt,iryu.
Dnes je architektonická část';Íře byly pole, ovocné sady atd., Dnes )e arcnnsíííuíííí.;ha vaotyalnŤil řldll iu(,niach 0arŤíí, kde alele pOruSena - CK'ý51" CCa 1/3zml0!il 'řadu lučníCh partií, kde alQje pOruSena - cnyuí wa íí.;"%---a- řadii rrimqnticWCh. antic- stromů, alej nenaí lednotná, pů';;;ř=řadu-romantických, antic- strornů, alej neni 7eanoína, pu-i-o-a- a amríiriúWch stayeb. Rada vodne vypadala )ako hradba,;h a"empirÍ;kých staveb. Řada vodně víypadala jako ríraaoa,+achto orvků iiž, bohužel, zanikla. dnes jako obyčejná alej u cesty atě'chto prvků již,-bohužel, zanikla. dnes jaí<o ooycelna aíel u í,t,íiV oosledních měsících zaujala ne jako architektonický prvek.-Va-posledních měsících zaujala i jako archíteKonícíg pn/eK.Dalším problémem aleje je iširokou veřejnost chystaná úpra- Dalšim prooíemern aíí=íltí IC? lsía ncrsvb qleie v areálu státního trouchnivěrí - padají větve i celé';'Q osové aleje v areálu státního trouchníveni - paaalí ví=ítví- í í,t,íazámku Veltrusy. stromy. Hroz( to, ze pro nebez-
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lSetkání mladých lidí s politiky
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V řijnu přijeli do Kralup zá-
stupci Centra pro demokracii a
svobodné podnikání z Prahy,
aby u nás zorganizovali setkání
mladých lidí s politiky. Jedná se
o projekt příštího desetiletí, jehož
cílem je více kontaktovat volené
zástupce a ovlivňovat věci ve-
řejné (podporuje ho nadace
Open Society Fund Praha).

Zajímalo nás, zda se jedná o
výdělečnou organizaci nebo na
koho je napojená?

Ing. Jitka Materová z uve-
dené instituce nám řekla: Jsme
naprosto klasická, nevládní,
nezisková organizace, kterou
finančně podporují například
zahraniční zdroje, soukromí
sponzoři, ze státních períěz ne-
dostáváme nic. Nedostáváme
ani státnÍ podporu.

Kolik takovýchto setkání ko-
náte?

Bude se jich organi
skoro šedesát v celé česi

'izovat
:ké re-

publjce. Tohle je v pořadí šesté
setkání. Jsme tedy vlastně
ještě na začátku. Pořád se
učíme, snaHme se pokračovat
tak, abychom společnou prácj
zlepšovali, zveme osobně lidi

na setkání jako je to dnešní. derovali íidé z místa. u vás, vSemjsmesepokusilipozvatpo Kralupech, to byl Jan Mašek.osobním kontaktu i lidi z ne- Naším cílem je umožnit právěvládních a neziskových organi- tu vzájemnou komunikaci mezizací, tedyty, kteřímajízájema volenými zástupci, komunál-potřebu něco sdělit a většinou ními polítiky a celostátními poli-sejimnechcesdanýmproblé- tiky. Protože oni se častomem jít na radnici. Proto se společně setkávají a mohouobecně tato setkání pořádají v případríúá problémy v regionurestauračních zařízen(ch, spo- napomoci řešit. Zprostředko-lečenských místnostech. váváme kontakt"zdola", aby seObracíte se výhradně na "nevznášeM" pouze v určitýchmladé? politických prob]émech aSnažíme se obracet na vlastně nebudou vědět, co lidé,všechny,alepopravděřečeno, kteříjezvolili,potřebují."právě mládež by měla asi cítit Centrum pro demokracii avětší odpovědnost za věci bu- svobodné podnikání se na-doucí. Prakticky před deseti, je- chází v Praze 1 , Štěpánskédenácti lety byli nositeli změn ulici č. 18, tel./fax: 02 22 23 21síudenti, mladí lidé, herci a 36-7, www.cdfe.cz a e-mail:umělci. Snažíme se na ně dnes pro%ekt@cdíe.cz.také obracet, aby o své bu- ' - (ajn)
vali. Obracíme se na ?
m(stní divadla, abyl

doucnosti rozhodo- :
vali. Obracíme se na'.

I!?
'ffi

nám jefich zaměst-
nanci doporučili mo-
derátory, nebo něja
kým způsobem se tro- qšku napojili na tato'
setkáni Významné je,
aby tato setkání mo-

l
Stanoviště her a soutěží - skládání "pudů".

pečí úrazu bude muset správapa:ku-(»řistoupit k jejímu uzavření.'-JÍř 'bylo- schváleno vykáceníalej; a 'její nové vysazení, protijso'u ale "ochranáři, kteří chb:jí od-"st;anÍt jen některé stromy a na je-
jich- místo vysázet nové. Proto's;ále'Ů;obíháJdialog, jeho výsled-kŮ buThe ale s největší pravdě-
Ůodobností vykácerí osové alejea-3i-znovuvysazení. S kácenímŽy se mělo-začít již příští rok.'Ínvestorem akce bude společnost
Transgas.a a Sv;-k zahradám a parkům pn-
stupuje zodpovědně, jsou svě-'doom'ÍÍě obnovovány tak, aby
výtvarná hodnota díla architekta(z"aí<raámteie) nezanikla. Jistě by'byla'-velká škoda, kdyby se ob-:do' bné-péče nedostávalo takové-;u architektonickému skvostu,
jakým veltruSký park byl a dou-- " " -- L=J'aa=?ll híírla"íe)me, že i v budoucnu bude.

-dk.

Veltruský park je ceněn pro
svůj vývoj a charakter v evrop-;kém měřítku. Toto vysoce hod-;otné kompoziční a výtvamé dílo
pomalu, ale jistě zaniká.'-Základ veítruského parku, jeho
architektonická podstata, vznikl
jÍž v 18. století ve stylu francouz-aského barokního klasicismu a v;odstatě architektonizoval nej-í?ližší okoí, púvodn( projekt praco-
val i s krajinou a vlastně se
pokoušel o velice vyspělou urba-'nÍzaci krajiny, projektoval aleje aÓQpÍsky, které pronikaly hlubokodo'-krajÍny, byly návazné na statkyrve'ffinÍLe,a kÍearé k panství patřily.
Zakladatel zámku, Vávlav An-
tonín Chotek k baroknímu zámku
íJoncipovai zahradu se sochař-skou'výzdobou s vodními prvky;tá.- Doložená osa zámku pokra?govala dále do Jeviněvse, která kpa;tvÍ"-Ůatřila. Prvrí barokní'úpravy byly založeny na principu

ř

9M
/

'r
*

b r, k.

?

'lffl w?

7k u



q1161 r"?

řJk'!
IPr /! I

ffi

Zpravodaj -í-r
[)

g
(

Na skautské stezce Zpráva o zájezdu do Ikastu Začíná šachová sezóna 2000 - 2001)
výlet, ale také navštívila i tábor
1 . oddílu skautů na Střele, kde
přenocovala. Bohužel, i zde po-
časí nebylo to pravé ořechové
+8aC ... I přes všechna úskalí,
které nám počasí připravilo, se
tábor zdařil a vlčata se již těší
na ten příští rok a tábor. Kam to
bude? Jaká bude celoroční
l"ira'? Co prožijí?

Pst, to je pro ně zatím tajem
stvÍm.

byla. i
Odměnou za je- j

jich celoroční píli
jim byla návštěva
muzea Vagónka
Studénka, návště- s
va evropské rari%
Iokality "KOTVICE"
a námi doporu-
čená zoologická
zahrada v Olo-
mouci na Svatém
Kopečku.

Věříme, že i za
dva roky, kdy se
smečka závodů l
opět zÚČastní, nám
neudělají ostudu a
jejich reprezentace
skautingu v Kralu?
pech bude alespoň
taková jako letos.

Na Vlčácké stezce
Tábor Puchverk

"Způsob tohoto léta zdá se
mi poněkud nešťastný," řekl by
klasik. Letošní tábor vlčatům
propršel a to celých 11 dní ze
14 denního tábora. S velkými
obtížemi se podařilo dokoríčit
celoroční hru, kdy právě v
prŮběhu tábora měla vlčata do?
kázat své dovednosti a vědo-
mosti, co se za celý rok
naučila.

Ale i přes nepřízeň počasí
bylo co dělat. Vlčata plnila bod
po bodu své vlčácké stezky,
některá z nich splnila Stříbrnou
stopu, Tři Bílé Tesáky. Jeden
ze skauti:i splnil i Tři Orlí Pera.
Dále absolvovali samostatný

Ve dnech 23.9. a 24.9.2000
proběhl v dánském Ikastu mlá-
dežnický turnaj ve volejbale,
jehož se zúčastnila i3 družstva
našeho oddnu: jedno družstvo
mladších dorostenek - roč.
1984 a mladší, dvě družstva
žákyň - roč. 1986 a mladší.

Zájezd a účast na turnaji byl
organizován v rámci družeb-
ních styků měst Kralupy nad
Vltavou a Ikast. Hráčky v pon?
dělí 25.9.2000 navštívily školu v
Ikastu. Všechny překvapily
vztahy mezi žáky a učiteli
Vzájemná úcta mezi žáky, mezi
žáky a pedagogy a naopak,
zcela jiný systém práce s dětmi
a hodnocení žáků ze stran pe-
dagogů. Vybavení školy a zá-
zemí, to vše vyvolalo v
děvčatech vlnu nadšení. Mno-
hé dívky uplatnily své znalosti
anglického jazyka a bez větších
problémů se s dánskými žáky
domluvily.

Další institucí, kterou dívky
navštívily, bylo sportovnÍ gym-
názium v Ikastu. l zde byly nad-
šeny vybavením a možnostmi
tohoto gymnázia. Vystudovat
střední školu se zaměřenÍm na

urČitý spoít, to je u nás pro
mnohé zatím jen sen a hudba
budoucnosti. Nejen účast spor?
tovní, ale i skutečnost na vlastní
oči vidět možnosti jak "to" dělají
jinde, v cizině, je pro naše
mladé hráčky největší motivací
pro získání maximálního vzdě-
Iání i pro získání vztahu mezi
sebou či ke společnosti

Za umožnění ÚČasti na tur-
naji v Ikastu a za získání ostat-
ních poznatků a zkušeností
patří díky zastupitelstvu města
Kralup nad Vltavou. Věřme, že
finance vynaložené na takovéto
akce se tomuto národu vrátí v
podobě mladé generace, sty?
spělé nejen fyzicky, ale i kul-
turně, odborně a psychicky.

Se začátkem školy začíná i
činnost zájmových kroužků.
Mezi ně patří i šachový kroužek
mládeže, kteiý opět zahájil čin-
nost v budově zdejšího nádraží.
Díky pochopení u vedení místrí
stanice může cca 15 nadŠenců
pokračovat v loňské úspěšné
sezóně. V těchto dnech hraje
náš hráč Argam Alaverdyan
mistrovství Evropy v Řecku. K
jeho výkonům se vrátÍme v přÍš?
tím článku. Ostatní zahájili se-
zÓnu 23. zářÍ ÚČastÍ na turnaji
družstev mladších žáků v
Mostě. V těžké konkurenci, vět-
šina soupeřů měla 15 let, naši
10 až 12 letí hráči bojovali jako
rovnocenní soupeři. Nakonec
nevydrželi náročný turnaj a
skoríčili v druhé půlce tabulky.
Složení družstev:

Kralupy A
Argam Alaverdyan
Telman Nersesjan
Argišti Alaverdyan
Jiřř Žamboch
Kralupy B
Jakub Morávek
Lukáš Smolík

Václav Klominský 3
Bára Smolíková 4

Celkově hrálo 14 družstev na
7 kol, o vítězství se utkali do-
mácí Most s Ústím, Teplicemi a
Litvínovem. Naši skončili
10. a 11. místě

6. až 8. října proběhlo v
Bezdědicích soustředění mlá-
deže boleslavského regionu
spojené s turnajem v rapid
šachu. Letos se poprvé proje-
vila převaha kralupských hrá?
čů, ačkoliv i tady patřili k
nejmladším. Vítězem turnaje
se stal Telman Nersesjan
teprve 8 letý. ZvÍtězil ve všech
9 partiích a nedal soupeřům
žádnou šanci. Druhé místo zís-
kala Bára Smolíková po vel-
kém boji se svým bratrem
Lukášem v poslední partii. Třetí
skončil neratovický Nejedlý. Z
našich hráčů se v první desítce
umístil ještě 5. Vašek Klo-
minský, 7. Lukáš Smolík a 10.
Filip Dolejší. Pro naše hráče
byl turnaj výbornou rozehráv-
kou na mist-rovstvÍ Čech, kam
odjížděli 20. října. (FS)
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Ústřední kolo Závodu Vlčat a
Světlušek

Jak vlčata slíbila, tak učinila
Dostala se do ústředního kola,
které se konalo ve dnech od
22. 9. 2000 do 24.9.2000 v

Albrechtičkách u Ostravy.
"l

I Zde výsledek
i neodpovídal oče-

kávání. Projevila
se tréma z vel-

1 kých závodů, ale
! i mplá zkiiŘpnnsti malá zkušenost

; pořadateli:i z po-
l řádání závodů.

Nechme pořadí

l stranou, může?
me říci, že hlídka
kralupskému

mJ skautingu ostudu
neudělala a po-
slední také ne-
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'»kPlány v tomto

školnÍm roce
V letošním roce má smečka

plno plánů. Bude se věnovat
mimo jiné tábornickým doved
nostem, ale i vařerí, při kterém
si budou zkoušet uvařit oběd
bez maminky.
, Většina členů ve smečce je
již druhým či třetím rokem, a
proto se budou připravovat na
vícedenní výlety.

3 body
3
3
3
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Jsí-Ii školou povínný a
nenÍ Ti vÍce jak 10 let, máš
chuť to s námí zkusit, tak
příjd' mezí nás. Schůzky
máme každou středu od
16.30 hodin v naší klubovně,
která se nachází v Šafaří-
kově ulici 358. Je ještě něko?
Iik volných židlí.

f?

Ml. dorostenky: utkání ve skupině:
KAUČUK KRALUPY : SKOVBAKKEN (Dánsko)
KAUČUK KRALuPY : KFUM IKAST (Dánsko)
KAUČUK KRALUPY : SPENTRUP IF (Dánsko)
utkání ve finálové skupině
KAUČUK KRALUPY : HAVNDAL (Dánsko)
KAUČUK KRALUPY : KFUM IKAST (Dánsko)
Celkově 1 . místo

Žákyně "A": utkánÍ ve skupině:
KAUČUK KRALUPY:VÁRNAMO "B" (SWERIGE)
KAUČUK KRALUPY:SVEDALA (SWERIGE)
KAUČUK KRALUPY: HIK AALBORG (Dánsko)
Žákyně "B": utkání ve skupině
KAUČUK KRALUPY. VÁRNAMO "A" (SWERIGE)
KAUČUK KRALUPY: HIK AALBORG (Dánsko)
KAUČUK KRALUPY: SVEDALA (SWERIGE)
utkání ve finálové skupině:
KAUČUK KRALUPY "A" VÁRNAMO "A" (SWERIGE) 2:0
KAUČUK KRALUPY "B": VÁRNAMO "A" (SWERIGE) 2:0
KAUČUK KRALUPY "A": KAUČUK KRALUPY "B" 2:1

(16:25,25:23,15:13)

(25:6,25:12)
(25:9,25:14)
(25:8,25:10)

3 body
3,5

2:0

2:0

2:0

l

r J

l
2:0

2:0
(25:15,25:12)
(25:20,25:15)% PeS

Ze světa hokejbalu (25:16,25:13)
(25:11,25:12)
(25:12,25:12)

2:0

2:0

2:0
Nominace na nejprestižm:jší individuální ocenění

v nejvyšší hokejbalové soutěži 1. Kralupol AHL
Pohár pm nejužitečnějšího hráče základní části I. Kralupol AHL
Barátha(CSKA Lobeček), D. Bejr (Hockey Machines),-R. 0,erriý
(Sokol 'Zeměchy), Červenka (Hockey -Machines), Ibl (Black
Panthers), Kroužil (CSKA Lobeček), Loskot (Minice Quijotes), Palice
(Black Panthers), Petříček (Black Ravens), Šmolík (Cow Chucks)
Pohár pro nejlepšího brankáře základní části I. Kralupol AHL
Baráth (CSKA Lobeček), Jásek (Hockey Machines), Vokál (Black

Panthers), Vymětalík (MiniceF?
k*v

Quijotes)
Pohár pro nejlepšího obránce

r't'-"
ffi'ď' ('?l'ú?

základní části I. Kralupol AHLi

%čo';bot '(u;ice Quijotes),' Wtě'Íkal'(Hockey"Ma'chi'nes),>' V/ W;
Soudský (CSKA Lobeček),« Suchý (Hockey Machines)

[% Pohárpronejepšíhonováčka
? b ly -wabíaíwst xúb*; i íiaaliizíl hui;? základní části I. Kralupol AHL

) Horák L., Masný, Oppl, Petříček?-M Horák L., Masný, Oppl, Petříček
(všichni Black Ravens)
Pohár pro nejlepšího rozhod-

,I čího I. Kralupol AHLW Baráth, Soudský, Suchý, Štibran
1 l

»J' Petroniův pohár převezmou hrá-
či týmu Black Panthers, stříbrné

Nejvážnějšíkandidát'nanejpres- medaíle MíníCe QuílOfeS a me-
ti>r;ěýšíocenúníi. xraiupoipi'itiirí daile odlesku bronzového hráči

CSKA Lobeček.Palice. Foto M. Horová

Hokejbalový galavečer je na programu 4. listopadu
Místní hokejbalísty čeká bilancování velmi úspěšné sezóny 1999-2000

4. Iistopadu 2000 od 20.00 emailovéadresekohm.jindrid"í@ho-
hodin v bývalém klubu v Lobeč- kejbal.o. Rovněž nezanedbatel-
ku začíná již pátý hokejbalový nou skutečností bylo zahájení
GALAVEČER'v historii :soutěží výstavby druhého hokejbalové-
AHL v našem městě. Vstup je ho hřiště na sídlišti Cukrovar
volný a zdarma. Na slavnost- vedle sportovní haly. Hřiště by
ním večeru budou předány po- mělo být zprovozněno do kon
háry, medaile a 'ocenění za ce tohoto roku. Velikou událostí
sezónu 1999-2000. Součástí byl rovněž postup juniorů K,ra?
programu bude i připomenutí lup nad Vltavou do nejvyšší ju
všech nejdůležitějších událostí, niorské hokejbalové soutěže v
které spoluutváŤely celkový České republice. Kralupští ho-
obraz uplynulé sezóny. Start do kejbalisté vyhráli čeivnový kva-
páté saezóny byl velkolepý, lifikační turnaj v Českých
neboť bylo spuštěno umělé Budějovicích a již letos bojují o
osvětlení hřiště. Brigádnicky co nejepší umístění mezi čes?
byla instalována dlažba v okolí kou juniorskou hokejbalovou
hřiště a krytých střídaček, které špičkou. Jak jistě uznáte podle
měly rovněž premiéru. Vrcho- výše uvedených událostí, je se
Iem loňské sezóny bylo velmi v hokejbalovém životě páté se-
úspěšné pořadatelství 1. mist- zóny k čemu vracet a na co
rovství světa juniorů v hokej- vzpomínat. Pokud chcete být
balu. 100 minutový dokument, přitom, připomínáme: pátý ho-
*apující průběh celého mistŽ kejbalový 'GALAVEČER-star-
rovství, bude mít premiéru tujeve20.00hodinvbývalém
1. prosince. Případní zájemci o klubu (mezi pitnou u Macháčků
podrobnější informace o doku- a jeslemi) v Lobečku. Jste
mentu se mohou informovat na srdečně zváni. Jindřich Kohm
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Celkově KAUČUK KRALUPY "A"
KAUČUK KRALUPY "B"
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Poděkování
Přehled akcí pořádaných
v rámci Národních dnů
sportu a kultury 2000 v

okrese Mělník
VáŽený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a ce-

Iému zastupitelstvu města Kra?
Iup nad Vltavou touto cestou
poděkoval jménem svým i jmé-
nem celého oddnu volejbalu TJ
Kaučuk Kralupy za umožnění
startu našich mládežnických
dívčích družstev na turnaji v
dánském Ikastu, který proběhl
ve dnech 23. a 24. září 2000.

Velmi si vážíme pocty repre-

zentovat město Kralupy nad
Vltavou i Českou republiku v
zahraničí. Hráčky našich druž-
stev přistoupily k reprezentaci s
plnou zodpovědností, co'z do-
kázaly suverénním vítězstvím v
celém turnaji. Účast na turnaji v
Ikastu byla pro hráčky a jejich
lrenéry odměnou za jejich celo-
roČnÍ práci

Mohu Vám slíbit, že v pří-
padě dalších reprezentací

města Kralup nad Vltavou čle-
nové oddílu volejbalu TJ Kau?
čuk Kralupy odvedou své
maximum a budou město
Kralupy nad Vltavou vzorně re-
prezentovat jak na hřištích, tak
i mimo ně

Akce v rámci okresu a regionu
1í.11 . Zlatý podzim,

nad Vltavou,
Kralupy

KČT
Kralupy nad Vltavou

18.11. Fotbalovýhalovýturnaj
žákŮ, Neratovice, TJ
Spolana

ř

Mgr. Miloslav Hurtik
předseda volejbalového

oddilu TJ Kaučuk Kralupy
nad Vltavou
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Jeden kabel

StaC' « mmíí a múžete být připojeni
on-line po celých 24 hodin
pevnou linkou k Internetu

Připojení k Internetu

rychlostí 128/64 kbit/s
   m m s m m m  m m  m m í m  - - - - -  - 
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Tým Basquet Figueres Veterans v Kralupech Výsledky HK Kralupy

Tým Basquet Figueres Vete-
rans z kraje Emporda hostoval
v Kralupech nad Vltavou v říjnu
na pozvání zdejšÍho Basket?
balového klubu Kaučuk. Ve
sportovní hale na sídlišti Cukro-
var se konalo vzájemné přátel-
ské střetnutí s domácím BK
Kaučuk (ve zdejšÍm muŽstvu
byli nominováni ti, kdo svoji
sportovní kariéru již ukončili).
Tato sportovní událost je vý-
znamná pro zdejší basketba?
listy z toho důvodu, že se při
zápasu v sestavě vystřídalo
několik generací. Rozdíl věku
mezi nejmladším a nejstarším
kralupským hráčem, kteří bojo-
vali na palubovce zdejší spor-
tovní haly, činil dvanáct let.

Střetnutí obou rivalů navázalo
na pětadvacetileté přátelství,
které s katalánskými basketba-
Iisty existuje. Mužstvo tvoří hráči
ze španělského města Figueres

na severu země. Někteří z nich
tu hostovali právě před dvaceti
pěti roky, kdy byli součástí lran?
couzského týmu - od té doby je-
jich přátelské vztahy gradovaly.
Mužstvo je složené z hráčů jed-
nak uvedeného města, jednak z
Jansy, nedalekého sídelního
celku, kam se někteří z kralup-
ských basketbalistů vracejí při
soukromé dovolené či během
přátelských zájezdů.

Kolektiv, který do Kralup při?
jel, byl i přes vyšší průměrný
věk sehraný. Pravidelně se
totiž, na rozdíl od našich bas-
ketbalistů, kteří si pod vyso-
kými koši zahrají spíše jen
rekreačně, setkává a trénuje.
Proto se také začátek zápasu
vyvíjel v neprospěch Kralu-
páki:i. Když se konečně až v
závěru střetnutí, jak se říká,
našlí, svítilo na ukazateli 77:65.
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Výsledky ml. družstev HK Kralupy 23.9. - 24.9.
Regionální přebor přípravek 4. + 5. třída
4. tř. HK Kralupy - HC Hradec Králové
5. tř. HK Kralupy - HC Hradec Králové
Regionální liga mladších 'záků 6. + 7. třída
6. tř. Vagnerplast Kladno - HK Kralupy
7. tř. Vagnerplast Kladno - HK Kralupy
Regionální liga starších 'záků 8. + 9. t7rída
8. tř. HK Kralupy - HC Berounští Medvědi
9. tř. HK Kralupy - HC Berounští Medvědi
Regionální přebor dorostu

HC Příbram - HK Kralupy
Výsledky .HK Kralupy 30.9.-1.10.
Regionální liga juniorů

HK Kralupy - HC Beroun
Dorost HK Kralupy - HC Benešov
9. tř. HK Kralupy - HC Kladno
8. tř. HK Kralupy - HC Kladno
7. tř. HK Kralupy - HC Beroun
6. tř. HK Kralupy - HC Beroun
5. tř. HK Kralupy - HC Slavia
4. tř. HK Kralupy - HC Slavia
Výsledky mládeže 7. - 8.10.
4. tř. Apex? Praha - HK Kralupy
5. tř. Apex Praha - HK Kralupy
6.tř. PZKladno -HKKralupy
7. tř. PZ Kladno - HK Kralupy
8. tř. HK Kralupy - HC Louny
9. tř. HK Kralupy - HC Louny
Dorost HC

Kralupy
Žižkov - HK Kralupy

Výsledky HK Kralupy 14. - 15.1.0.
4. tř. HK Kralupy - HC Kolín
5. tř. HK Kralupy - HC Kolín
6. tř. HK Kralupy - HC Louny
7. tř. HK Kralupy - HC Louny
8. tř. PZ Kladno - HK Kralupy
9.tř. PZKladno -HKKralupy
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2:2
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3:3
2:11

4:6

2:2

13:1

13:3
3:2

4:0
2:2

2:11

11:1

2:5

8:2

J. Merfait, Hokejový klub
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q? -sum SOFTWARE 602 ??H?
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To vše u fi.rmy Internet Kralupy Cz, s.r.o.
Dále pro Vás máme zajímavou nabídku různých
počítačových školení pro začátečrúky v naší učebně

j& 0205/ 722 522 4
iva 560, Kralupy nad Vltavou.

0606/405 623
www.ikc.cz (f?D info@ikc.cz

l

"?E?si
Pújčovna U Libichú

Veltrusy
(bytovky na náměstÍ č. 584)

Vám nabízí:

Praní koberců
a Čalounění

zapújčení strojú VAX

Jedna z nejstarších
a největších Ýirem

na našem trhu
příjme nové pracovníky

na HPP

l

PožadavWy: 'Ř'P'typu B + vl..adavky:
SŠ i VŠauto, vzdělání. Volat

rnůžete: přes den
0602/970234, večer do 21 .30

hodin - 0206/670083. ?px
l
í

í
í
i

Přijmeme dúchodce -
muže do pi:ijčovny lyží.

Tel.: 0603/423515.
Tel.: 0205/781 505

Mobil: 0606/386 916

fi%PEKT+zrví s.r.o.
účETNí A DAŇOVA KANCELAŘ

Přijmeme ihned pracovnika nebo pracovnici na pozici
účetnf, mistentka daňového pormice

Požadujeme: vysokoškolské (i absolvent) nebo středoškolské vzdělíírn' (praxe),
prí3emné vystupování, prácc s PC, řidičský průkaz.
NaMzíme: práci v mladém a malém kolektivu, možnost osobního a odborného
růstu v perspektivnfm oboru, solidnf jednánf i odměna.
Kontakt: 0603 / 466 249, 0205 / 721436

MffLLAR PramMšok
?-P-§úryíss
Elektmslužby - práce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veFeJného osvětlení

osvMlenl hal a venkovnlch proskor 'ff"Elektromontážní práce
eleklíoinsíalace íc?zvod'u venkomlch i vnií}nich

Zemní a výkopové 'práce'
ííakladačem UNč-060

Pronájem velkoobjemosrých konteJnerů 4z.g;;2ío odvoz síavebííl suíi. zeminy a-ilného odpadS (1 0m3)Služby vysokozdvížnou plošÍnou-do'27';m
bezpecná a rychlé čLšbenl a nákery okap(i,- op:avy s{lecli,' komínů. Ýasád akacenl a píolezáván{ sííornu. zvláhe nebezpecnÝch a vzíosílých i na nepí.apú. opíavy síleds. komínů. Ýasád a pod.nebezpecných a vzíosílých i na nepíisíupn%h mlsíech.
Telefon, fax.
záznamník: KONTAKTuJ7fi NÁS! TeleTon:

0603 - 45 76 20ozos-iž6is Wk%l»MgaMkŇ«iJg€ NŘ4»: XřX;I::8;aHau

?
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plSMOMJllii4 František Vrba
P. Bezruče 327

Kralupy - Mikovice

potřebujete reklamu Yaši flrmy..?
h ze smnolepící fólie (polep osobnich a nákla?ch

automobflů, výloh, vývesních štftů apod.)
l na autoplachty I na-fasády
» světelná reklama

tak voŇe3te tel./fax: 020ě/220 62@@

Soukromá inzerce
RŮZNÉ
IJ Sběratel koupí nebo vymění

staré pohlednice zámkÍu 'Vel-
trusy od roku 1897 do cca
1945. Telefon: 02/24914679
večer (jinak záznamník, kde
je možné nechat vzkaz s te-
Iefonem).
Značka: po dohodě

ů Doučím matematiku
př0edu..
ZS, SS.

Tel.: 0205/785455 + záz?
namník.

IJ Hledáme spolehlivou paní
na pomoc v domácnosti i na
zahradě pro starší manžele
v Kralupech - Lobečku. Ři?
dičský průkaz vítán.
Tel.: 0205/22071 (72 70 71 ).

VÝMĚNA
ů 2 + K.K. v os. vlastnictví na

sídlišti Hůrka za garsoníeru
a doplatek. Nebo prodám a
koupím. Tel.: 0603977246
po 20.00 hodině. Spěchál

PRODEJ
ů RD Kralupy - Lobeček, jed-

nopatr., 2x 2 + 1 , podkr., 2x
koupelna + WC, voda, plyn,
úst. t., kanalizace, studna,
sklep, dvorek, dnna s pří-
stavky, zahrada, poz. 526
ma, klidné prostředí. Volejte
po 19. hod. na 02/81971013.

IJ Novou pánskou koženou
bundu velikost 54, cena
500,- Kč. Tel. 0205/23280.

CJ Kamna 7POH.ODA': na.pro-
pan butan i s bombou.
Cena: 3 000,- Kč. Květa
Havlínová, Nové Ouholice,
277 52 Nová Ves.

(J Škoda GLS 120, rok výroby
í980, červená, nový motor
105, TK do r. 2002 + náhr.
díly - spolehlivá. Telefon:
23593.

0 Garáž za svobodárnou. Tel.
21416.

KUPÓN PRO BEZPLATNOU SOUKROMOU NEKOMERCNÍ INZERCI
TEXT:

TELEFON NEBO ADRESA:

Tuto část píosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaie obsaženy v íexíu inzerátu, nebudou
zveřejněny. Vydavaíel je však musí znát (vyžaduie toaíisko'íý záko;)'.
Jménoapříjmení: Telefon:
Adresa: Podpis:

TENTO KUPÓN MA PLATNOST DVA MÉSÍCE
Kupóny zasnejte na adresu redakce Žprťo'd-aje

Pro provozovnu v Libčicích nad Vltavou hledáme účetní
(vhodné i pro čerstvou absolventku SEŠ) pro veden( úáetnÍ
agendy a pokladny. Požadujeme uživatelskou znalost PC,
ostatní zaučíme. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte
na adresu: MCM s.r.o., Ječná 1, 120 00 Praha 2, fax:
02/24919238, tel.: 02/24920235.

ACANA - VŠEMl PSY JF ŽÁDANÁ
* všem zájemcúm dovezu přímo do domu špičkové

kanadské granulované krmivo pro psy AC'ANA
* balení po 15 kg nebo 7,5 kg, 5 druhů dle-aktivity a věku

Vašeho psa
* ceny nižší než u srovnatelných značek v obchodech
* rozvoz po Kralupech a okolí do 10 km zdarma
* novinka: špičkové ACANA krmivo pro kočky v 8 kg balení
* pro bližší informace nebo o zkušební balení

telefonujte večer: 0205/21966 (od prosince 0205/726966)
během dne: 0603/788191 '?r)ťnebo napíšte: ACANA

Lutovítova 997
278 0l Kralupy n. Vlt.
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* Každou sobotu 15.30 - 17.30 hodin *
Vstupné 20,- Kč, doprovod 5,- Kč.

SPEDOS, s.r.o.
dveřnÍ a vratové systémy

přijme
pro oblast Prahy

a Severozápadní Čechy

SERVISNÍHO
TECHNIKA

P@žadavky:
+ SŠ, SOu - slaboproud
+ ŘP sk. B

* Vyhláška č. 50
+ Praxe v oboru vítána

Tel. fax: 0651/613 550,
e-mail:spedos@spedos.cz
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