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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

O čem se radí radní
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* Vážení zákazníci,
'* přejeme Vám příjemné prožití J? d '@
* vánočních svátků a mnoho pohody (? *

Q *
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'@ Petr POP, Servis audiovizuální techniky :
Makarenkova 490, Kralupy - Lobeček **

@ *
@ Upozorňujeme na změnu telefon. čísla: *
0 nové 0205 / 721 976 0
0 0orayuieme TV. yideg. yideokamery. *
0 ' kayelákv rárlii.? rirpmri (".n - *
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Starosti starosty
Poločas v činnosti současné samosprávy města

tová komise nemůže "vykouzlit"
několik set požadovaných bytů
a vyřešit celostátní problémy.
Dopravní komisi (potažmo celé
samosprávě) se, podle názoru
občanů bydlících v Třebízského
ulici, nepodařilo vyřešit zklidnění
a omezení dopravy v této ulici.
Doslova katastrofální dopravní
zátěž (tím i neúnosné životní
prostředQ je hlavně v ulici
Pražská, Přemyslova a Mostní.
Pokud v nejbližší budoucnosti
nebude problém kralupského
obchvatu příslušnými vyššími or-
gány řešen, budu jedním z ini-
ciátorŮ a ÚČastníků případných
protestů a "blokád" průjezdních
komunikací ve městě pro těžkou
nákladní dopravu.

Z největších investičních akcí
ve městě (odsouhlasených MZ a
financovaných z městského roz?
počtu) posledních dvou let mohu
připomenout: rekonstrukci DDM
a ZUŠ, přestavbu kotelny v Zátiší
na středisko pro mládež, výstav-
bu víceúčelových spoíovních a
dětských hřišť, rekonstrukci ulic
(např. Smetanova, Chmelova, U
Transformátoru, Horní, Masary-
kova a ulice v Zeměchách), sou-
vislou údržbu většiny místních
komunikací v Lobečku, opravu
fasády KaSSu, kostela v Mi-
nicích, zbudování víceúčelové
stezky do Chvatěrub, rekon-
strukci kuchyně v NsP, půdní
vestavbu 12- b.j. v ZŠ Komen?
ského, generální opravy rozvodů
vody, topení a oken ve školních
budovách a další akce v celkové
hodnotě několik desítek Kč.

V nejbližší době se připravuje
a bude realizováno: přestavba
bývalé mateřské školy v Lobeč-
ku na byty, zastřešení menší le-
dové plochy zimního stadionu,
rekonstrukce kina Vltava a další.

(pokračování na str. 5)
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kého regionu Střední Čechy.
Náklady ve výši cca 10 000 Kč
budou zahrnuty do rozpočtu na
r. 2001

MR schválila výběr komise v
rámci obchodní veřejné soutěže
"Výběr provozovatele MHD v
Kralupech nad Vltavou" a vyhlá-
sila vítězem této soutěže firmu
ČSAD Střední Čechy s.r.o.
- MR souhlasila s uzavřením
průjezdu místní účelové komuni-
kace V Zahrádkách

MR schválila výběr komise a
vyhlásila vÍtězem výzvy více zá-
jemcům na zhotovitele stavby
"Zastřešení venkovní ledové plo-
chy na zimním stadionu" v
Kralupech nad Vltavou firmu:
SOK s.r.o., Třebíč
- MR schválila výběr zhotovi-
tele akce "Odstavné parkoviště
u nádraží" v Kralupech nad
Vltavou firmu LUPA s.r.o., Kra-
lupy nad Vltavou
- MR schválila výběr komise a
vyhlásila vítězem výzvy více zá-
jemcŮm na zhotovitele akce
"Stavební úprava kinosálu KaSS
pro osazení nových sedadel"
firmu LLIPA s.r.o., Kralupy nad
Vltavou

- MR schválila firmu Ing. Vla?
dislav Hruboš - HOKO, zhotovi
telem akce "Vybavení hlediště
kina Vltava novými sedadly"
- MR souhlasila s použitím pro-
středků z fondu reprodukce in-
vestičního majetku KaSS na
uhrazení nákupu svítidel pro
nouzové osvětlení kinosálu
- MR vzala na vědomí návrh

programu návštěv delegace z
našich partnerských měst (Ikast,
Hennigsdorí, Komárno) v Kralu
pech nad Vltavou u přnežitosti
98. výroČÍ města

MR odsouhlasila finanční za?

jištění pobytu jednotlivých dele-
gací a společenských akcí.

Ing. Jaroslav Kaňka
tajemnik MěÚ

Z jednání městské rady dne
25. 10. 2000
- MR vzala na vědomí kalku?

Iace cen za odvoz popelnic a
kontejnerů pro 1. pololetí r. 2001
- MR doporučila MZ schválit
maximální ceny za svoz domov-
ního odpadu pro fyzické osoby
na 1. pololetí r. 2001 ve výši: po-
pelnice 1001 - 1 svoz (známka)
32 Kč, kontejner 11001 - svoz lx
týdně 8 900 Kč, kontejner 11001
- svoz 2x týdně 15 800 Kč
- MR se seznámila s nabídkou

Ing. M. Dvořáka na odkoupení
objektu bývalé samoobsluhy čp.
673 na nám. Mládežníků a ne-
doporučila MZ nákup této nemo-
vitosti

- MRseseznámilasestudiívy
užití objektu bývalé 7. mateřské
školy
AS(,R

pro Záchrannou službu
Kralupy nad Vltavou a s

tímto návrhem souhlasila
- MR vzala na vědomí infor-
maci odboru RlaŽP o parkování
pro nákladní automobily v areálu
ADAM CAR s.r.o. a konstato-
vala, že obava občanů ulice Vo-
dárenské o nadměrném zatížení

této ulice je neopodstatněná
MR vzala na vědomí infor?

maci ředitelky DDM Kralupy nad
Vltavou o založení 4 nových
sportovních kroužků basketbalu
DDM

- MR prohlásila na uprázdněný
mandát volební strany ODA p.
MUDr. Jana Flídra, dle kandi-
dátní listiny, za člena MZ v
Kralupech nad Vltavou
- MR nesouhlasila s pronáj
mem nebytových prostor - části
fitness v areálu zimního stadionu.

Na podzim r. 1998 byla zvole-
na nová, od roku 1990, v pořadí
již třetí "porevoluční" samosprá?
va města.

Protože volební období je čtyř?
Ieté, tak máme za sebou 1.
polovinu. 21členné městské za?
stupitelstvo se (do 20.11. 2000)
sešlo na 19 veřejných zasedá?
ních, kde přijalo cca 335 usne-
sení, která se většinou týkala
řešení důležitých problérnů měs-
ta, popř. majetkoprávních zále-
žitostí jednotlivých občanŮ.
Každému veřejnému zasedání
MZ tradičně předcházela pra?
covní porada s cflem důkladného
seznámenÍ s projednávanou
problematikou a písemnými ma?
teriály. Dále MZ absolvovalo ně-
kolik výjezdních zasedání
exkurzí a besed (většinou k pro-
blematice přípravy územního
plánu města, důležitých majetko-
právních rozhodnutí MZ či se-
známení s novou legislativou)

Sedmičlenná městská rada
na svých 51 jednáních přijala
1201 usnesení, která se větši-
nou týkala řešení "chodu města"
(či přesněji činnosti MěÚ v rámci
kompetencí samosprávy), včet?
ně činnosti městských příspěv-
kových organizací. Městská
rada, jako své poradní orgány,
zřídila 14 komisí (finanční, kon-
trolní, bytová, ekologická, zdra-
votní, sociální, technická,
dopravně - bezpečnostní, po-
žární, výstavby, prevence krimi-
nality, majetkoprávní, sportovní
a komisi výchovy, vzdělání a
kultury). V těchto komisích (5 až
9 členných) pracují mimo odbor-
níků a zástupců kral. veřejnosti i
členové MZ (každý alespoň v
jedné komisi). Některé z komisí
mají svou práci a rozhodování
snazší, některé z nich mohou
pomoci a nalézt řešení jen v oje-
dinělých přÍpadech. Např. by-
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iLENKA SLABÁ
autorský šperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata
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Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503, +el.: 020572 IOÁÁ
příjem a výdej zakázek - úterý a čtvrtek - 1 5,30 - 1 8,00 hod

Upozorňujeme na změnu telefon. čísla:
nové 0205 / 721 976

Opravujeme TV, videa, videokamery,
kazeťáky,
Čistíme

, rádia, gramo, co,.
ie vídea - expresně!
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Z jednání městské rady dne
ís. 11. 2000
- MR souhlasila s ÚČastí města

Kralupy nad Vltavou v projektu
Regionální rozvojové agentury
Střední Čechy na vydánř repre-
zentativního komplexu turistic-

Ť 11.2001 v C}.3C) hopr«

'SE /VA LÁVCE PRO PĚŠÍ A C7KLrS771
::.ifQ.

((il%?XX eur»s xo«pr «ovo«oč«f qfi«neqi
K OSLAVĚ ZAČMKu 7'ŘE7'fHO TrSfCnETf

l
l

l
lL

'F'rtýemnt pro? vtno»& súfb i? ,i . ' ..?. ',o'. ;.'"a): 4 'l :-W gashý vsbxp «lo rum'Jw """' ?:." h'? ".'
m&'nia vKem svým &'ř?
feje lprmxůi. f' ,J

W-

l
l

Zveme Vás do nově otev"ené prode)ny

čAJ & KAVA
V N Ansí HALF. čD KRALUPY N. VLT.

Nab{zíme pres 150 dmM sypaných č4 a kávy z celého světa
sušené plody, čajové příslušenství, keramiku, ovocné ca5e,

černé a zelené ca3e, bylinné směsi, plamážní kávu,
cukrovinky, likéry, dárky.

Sladké překvapení pro děti.
Denne do konce roku ochutnávka čajů.

Pondělí - Pátek Nádražní hala čDTel: 0205/722 3448.00 -17.00 hod. Kralupy n.Vlt.

Pavel KERNER - účetní a realitnf kancelář

nabízí

fullservis při vedení účetnictví
Kompletně převezmeme Vaši účetní agendu včetně zastupování před

příslušnými iířady státm správy. Vaše činnost se omezí pouze na
nezbytné podpisy pod daňová přiznání a převodní příkazy.

STABILITU, SPOLEHLIVOST
A KOMPLEXNÍ SLťJŽBY

poskytujeme našim klientům již 10 let

Pavel Kemer - iičetnť a reúmí kancelář, Nemdova 1094, Kmlupy nad Wtavou (Říp)
Tel., fax: 0205-24620, e-mail:kerner@tesmail.cz

již nechcete dále ztrácet čas?
Nechte tedy starosti se svýtn účetnictvítn

na účetní fMrmě!

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

- vedení jednoduchého účetnictví
- vedení podvojného účetnictví
- vedení mzdové agendy
- zpracování DPH
- zpracování daňových přiznání

(silniční, DPFO, DPPO, DPZČ)
- revize účetnidví, účetní dohled
- rekonstrukce účetnictví

- účetní poradenství

Všem, kdo s účetnidvím roku 2000 ještě nezačali, nabízíme kom-
pletrí zpracovárí (včetně daňového přiznánl přehledů pro OSSZ a
pojišťovnu).

Kontakt: Tf 0602/666 526

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

Děkujeme našim klientům za to, že rok 2000 mů-
žeme považovat za úspěšný, a přejeme jim, jakož i
ostatnfm, šťastné a veselé Vánoce a v novém roce 2001
mnoho úspěchů v osobnfm a podnikatelském životě a
hlavně nfzké daně.

mgr. Martin Š TĚPÁN
DAŇOVÝ PORADCE

[YLLAt Frgawm@Mlsok g
N» P-š ú ryj s»
Elektroslužby - ptáce speciálnímg mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy ve%jn€»ho osvětlení

osvě{lanl hal a venkovruch píoskoí  liO OElektromontážní práce- eleklíoinskalace rozvodů venkovních i vni{Indcm

Zemní a výkopove práce
- nakladačem UNC 060

PronáJem velkoob3emových kontejnerů
- píc odvoz síavebni Suíi, zeminy a finého odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdviznou plošinou do 27m
- bezpecné a nchle cítlěnl a ná{eíy okapů. opíavy s{lech, komínů, lasád a pod. .
- káceni 8 pŤOřezáVán{ Slmm(í. ZvlaaÁ rebeZpecných a vzíó&klýCl' l na nepkísluprýCm misíech.

"zeáí:nÍoanm:aíkx:' ffifňMTAMTNŇT'ň: MAíl osoTs""':so'vs:io02@5-22053 W%%WmfflaW%m%fflMmh fflaM* 0603-508389 Uzávěrka lednového Zpravodaje je 14. prosince

Zpravodaj - rnbůbnk mma Kral nael Vaavou. %%emvá N*Q Ka86 v Mrakipach nad  ČO: 35»?4. N*lad 2 «)ů@ kusí!i. %vobiae pod č. j. MK ČR [ t@7«.
8ídk» redakce KaSi, rísvn. J. ae 706, Kral'upy nad VlÍa»í:í, tel: 0',-M?27EQ7, %x: a2Qfi/23«4, e-rrmR:kast,.kmík@y€)w«lclonlíns.oz.
Zodpová rktorka a foto Dam Kru"k*á (medk.ká úprava: Dam íkem, Pavm Kešl.
uv«#*j pNay»h% n*m v»*ú vy%4hmů ndm«»ry r«wL můy. b abasíhevoaí syávaost x*dpevída@ wukíá dís+pěvků..
Zmka pregraínu KaS'S a kíría Vltaía qhra»na. Vyškí 1 . proa'rea 2«)00. P«x!ítašavů sazba: , Krakapy nad Wbníao. Tisk: Rapy s. r. o.
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Volby do zastupitelstev krajů 12.11. 2000Městská policie hlásí Páteční žurnální služby praktických lékařů

i
ijmenování a potrestání křivd a

'zloéinů minulosti. Zůstalo nás v
rep-ublice už jen několik desí-
tek. Z tísíců bývalých funkcio-
náři:i KSČ a -STB jsou dnes
úspěšní kapitalisté a řídící or-
gány většinou krachuj(cích či
"vytunelovaných" podniků, bank
a'kampeliček, různých fondů
apod. (;apř. s. Čadek - Agro-
b'anka): Někteří dokonce ús-
pěšně' přešli do jiných stran
(např. s. Šlouf). -Prostě jsou
vždy tam, kde je možné získat,
či pÝesněji ukrást větší peníze.

Z hlediska "vyššího principu'
mravního jsou-pro mě "čest?
něiš(" ti, kteří rudé kn(žky neod-
hoadili, žijí většinou z dí:íchodu a
na dnešní poměry "jenom nadá-
vají".

Výsledkem krajských voleb z r.
2000 jsou také rozMrer'íé tíííáře
M. Ze-mana a s. Grebeníčka po
riočním "namlouvání" v Kramá-
řaově vile. Výsledkem těchto
voleb je, ze -těmito řádky asi
jenom "pláču na cizím hrobě".
' Váženíspoluobčané, již lOlet
jsem Vaším starostou, ke všem
a(bez rozdflu) se snažím chovat
slušně a být ve své práci sku-
tečně "apolitický". Mám však
morální právo i povinnost na?
psat tyto' řádky. Městu a vítěz?
:ství demokracie jsem obětoval
mnoho svých životních sil a ná-
vrat "staronových" k moci své-
mu městu i-zemi skutečně
nepřeji.

Za -2 roky budou volby do
PosÍanecké asněmovny ČR-i ko-
munální volby. Dvoutřetinová
mlčÍcí většino!-Zase nevyužijete
své volební právo'?

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

město bude zastoupeno pouzeitoupeni
KSČM, Ing. J.poslancem za

Maternou. Je mou společen?
:4kou povinností mu ke zvolení
do kraiské samosprávy pobla?
hopřát.

LÉKAF'l
MUDr. Hettychová
MUDr. Homolová
MUDr. Horák
MUDr. Komrsková
MUDr. Mikušová

přestupců domluvila, že "pro-
lejzačku" uvedou do původního
stavu, což ve stanovené Ihůtě
učinili.

Dne 21.10. v 1.26 hodin uvi-
děla operátorka na monitoro-
vacím kamerovém systému, že
na Seifertově náměstí, na za?
stávkách MHD, po sobě parta
6 mladíků něco hází a vbíhá i
do vozovky mezi projíždějící
vozidla. Na m(sto vyslána
hlídka MP, která zjistila, že si
přes ul. Mostní hází "létající
talíř", a že jsou zřejmě pod vli?
vem nějaké návykové látky.
Hlídka MP mladíky vyřešila za
porušování veřejného pořádku
a po domluvě se tito rozešli
domi:i.

Dne 26.10. ve 20.45 hodin
zjistila operátorka na kamero-
vém monitorovacÍm systému v
ul. Hennigsdoríská před potra?
vinami skupinku podezřelých
mladíki:i, kteří se snaží dostat
do zaparkovaného vozidla. Na
místo byla vyslána motohlídka
MP. Na místě zjištěním totož?
nosti mladíků vyplynulo, že
jeden z nich je majitel vozu a
do vozu se nemůže dostat,
protoze mu kíčky spadly do ka?
nálu vedle vozidla.

Dne 3.10.2000 v 17.38 hodin
avolala občanka sídl. Hůrka
ra služebnu MP, že před
omem Čp. 1061 hlasitě křičí
(avděpodobně zfetovaný muž.
m mÍsto vyslána hlídka MP,
mrá zjistila, že mladý muŽ je
oravdu "načichaný toluenem"
ahledá nádražl neboť bydl( v
Ehzené. Protoze nepotřeboval
kkařskou pomoc, hlídka MP
díprovodila muže k autobusu.

Dne 6.10. y O.22 hodin na-
Msil občan počínající rvačku
ve vchodu do baru "Adrenalin"
na sídl. Hi:irka. Hlídka MP na
rrísto okamžitě vyjela. Stálou
sližbou byla upozorněna i st.?yla

ČFIsfflžba P ČR a na místo obě
hldky přijely současně. Ve
spoluprácÍs í"ilídkou P ČR byla
pctyčka cca 8 romských spolu-
otčanů zažehnána v začátku a
tak nedošlo k žádnému zra?
něnÍ.

Dne 6.10. ve 20.50 hodin při?
vedl na sluŽebnu MP strážník,
který měl t.č. osobní volno,
spreyera, který pomaloval zeď
kralupského pivovaru. Dotyčný
přestupce byl vyslechnut, mal
ba na zdi byla zdokumento-
vaná a celá věc byla předána k
proŠetření přestupkové komisi
Íl/lěÚ Kralupy nad'Vltavou.

Dne 8.10. ve 14.30 hodin
oznámila obČanka na sluŽebnu
MP, že při procházce kolem
dětského hřiště na sídl. Zátiší
viděla 3 děti romského původu,
které odřezaly žiletkou 2 lana z
dřevěných "prolejzaček". Na
místo ihned vyjela hlídka MP,
která malé přestupce zajistila.
Hlídka MP se s rodiči malých

TELEFON
21160
722401
21221
25210
718016

DATUM
1.12.

8.12.

15.12.

22.12.

29.12.

ORDINACE

Vrchlického 636
ZS AERO
Lobeček
Žižkova ul.
Kaučuk
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Dovětek:
Předcházející článek píši v

den státn(ho- svátku, 17. listo-
padu 2000. Po jedenácti letech
od "sametové revoluce" se v
kraji S;ednr Čechy stává KSČM
áruhou nejúspěšnější volební
stranou. Líbivá pohádka o bez-
třídní komunistické společnosti,
Í«de bude každý "pracovat podle
svých schopnost( a dostane
podle svých potřeb", má znovu
nové posluchače? Nebo jenom
přišli houfně k volbám ti, kteří se
;emohou smířit s tím, že svoji
celoŽivotní vÍru celosvětově pro-
hráli? Milióny vražd, vězněných
a-zničenýcah lidských osudí:í
(nejvíce v bývalém SSSR) ve
jménu vítěz-ství "komunismu"
asnad pojem komunismus dosta?
tečně vysvětlily.

Pročazůstal- v názvu údajně
jiné, moderní levicové strany Pří-
vlastek komunistická? Proč za
11 let opozice a pouhého kritizo-
vání (všeho dobrého i, bohužel,
zlého) práce polistopadových
nezkušených politikí:í a nových
pol. stran,-které se pokoušeií vy-
yést zemi z následki:i "40 letého
budování socialismu", se strana
s názvem své zkompromito?
vané totalitní předchůdkyně (v
názvu se přidalo písmeno M)
stává málem vítěznou?

Jsem od r. 1990 členem pol.
hnutí KAN, které, myslím, marně
stále usiluje o skutečnou debol-
ševizaci naší společnosti a po-

Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt.
Každou sobotu je otevřeno v Lékámě U nádraží, 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 741 642, Lékárna - Veltn.isy 7al 110.

3.12. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
10.12. Lékáma Nerudovaul. 8.00-12.00 13.00-18.00hodin
17.12. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
24.12. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
25.12. Lékáma Nerudovaul. 8.00-12.00 13.00-18.00hodin
26.12. Lékárna U nádraží 8.00-12.00 13.00 - 18.00 hodin
31.í2.LékárnaLobeček 8.00-12.0013.00-18.00hodin

1.1. Lékáma Nerudovaul. 8.00-12.00 13.00-18.00hodin
Městský úřad Kralupy nad Vltavou

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ll

l
i

l

Il

l
l

bez vysokoškolského vzdělání a
dlouh'oletých zkušeností z praxe
v nižších -článcích správy země,
kde nejsou zvolení kandidáti jen
Ioutkami v rukou stranických se-
kretariátů), tak se skutečně
bojím o smysluplné fungování
těchto parlamentrích kopií. V
každém kraji půjde především o
politické a h'lavnm osobn( "lobbo-
vání" pro získání financí na kon?
krétnÍ akce v jednotlivých
regionech, městech a obcích.
Každý poslanec je "odněkud" a
stále-bude platit "bližší košile,
nežli kabát". Proto jsem souhla?
sil se svou kandidaturou do kraj-
ského zastupitelstva. Jako
pouhý "klubově angažovaný ne-
:stranm", nečlen žádné sou-
Časné parlamentní strany, jsem
byl však, mimo své město,
téměř "osamocen". Přesto za
430 hlasů svých spoluobčanů,
které by stačily pro zvolení v
našem -městě, upř(mně děkuji.
Celý systém krajských voleb
měl-být,- podle mého názoru, po-
dobný současnému systému
yoleba do obecních zastupitel-
stev. Mnoho lidí nešlo proto
volit, ze si nemohli vybrat z více
kandidátek (většinou pro ně ne-
známých jmen) několik konkrét-
ních osob a ne pouze jednu
jedinou politickou stranu
:'KroužkovÁní" na jedné kandi?
dátce v rámci kraje nikomu nic
nepomohlo. V krajských vol-
bách uspěli pouze ti kandidáti,
kteří bylí v popředí kandidátek
současných parlamentnfch stran.
Výslede-k -' např. 8 tisícové
město Sedlčany má 2 zvolené
zástupce (starosta a místosta?
rostaa za 'ODS), 15 tisícový
Nymburk má dokonce 4 zvolenézoÁstupce (1 0DS, 1 KSČM, 2
čtyřkoalice) a naše 18 tisícové

Malé povolební zamyšlení
nad výsledky voleb do zastu-
pitelstev krajú.

V rámci- reformy veřejné
správy vzniknou od 1.1. 2001
staronové kraje, do r. 2002 za-
niknou současné okresy a z
měst našÍ velikosti vzniknou
menší okresy (tzv. pověřené
úřady Ill. stupně, v případě
Kralup n. Vlt. je v návrhu pro
naše město správa 44 obcí s cca
50 tisíci obyvateli). Do nejkompli-
kovanějšího útvaru, prstence 12
okresůakolem dokol,a hl. města
ČR Prahy, tzv. kraje Střední
Čechy, jsme 12.11. v našem
městÁ také volili. Jak volilo 4 002
(tj. pouhých 29%) občanů na-

- šeho města, ukazuje předcháze-
'jící tabulka. Jaké jsou však
acelostátní výsledky? Z různých
názorných tabulek vidíme mod-
ré, žlutm, červené a růŽové hla-
vičky - panáčky (tzn. anonymní
členy souČasných parlament?
ních -pol. stran) jako vítěze voleb,
v 9 krajích ze 13 se někde na
okraji kÍačí několik zástupců mi-
mopaarlamentních pol. uskupení
či 'sdružení nezávislých kan-
didátů. Volby do krajských
samospráv byly "současnými
mocnými" připraveny na stej
ném -principu jako volby dopu jakO VOlt))/ aO

ČR, včetně 5% 0e-parlamentu
dince, v rámci celého kraje, likvi-
dujícího) limitu.

Podle mého názoru, místo
skutečných krajských samo-
správ (s-rovnoměrným a poměr-
naým 'zastouperím každého
regionu) vzniklo 13 zmenšených
kopií parlamentu. Protože ještě
nejsme vyspělou demokratickou
zemí gako např. USA, kde pro
politícké soupeření stačÍ pouhé
2 silné strany, kde každý vý-
znamnější politik se neobejde
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iliPosledrí týden v listopadu
a prvnÍ týden v prosíncí
dojde na služebně Městské
policíe Kralupy nad Vltavou
k přečíslování služebních te-
lefonú:
staré tel. číslo nové
21435 726435
21197 726197
tísňové volání 156 se nemění.
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Oznámení

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor realizace investic a
životrího prostředí informuje tímto, že Městské zastupitelstvo
Kralup nad Vltavou schválilo na svém zasedání 1 .11 .2000 novou
vyhlášku o systému, sběru, svozu, třídění, využívání a zneškod-
ňovárí komunálního odpadu a o poplatku za komunální odpad
vznikající na území města, vyhláška je platná od 1 .1 .2001
Pro občany vyplývají z nové vyhlášky tyto nejzávažnější změny:
Poplatky
1. Popelnice
popelnice objemu 110 litrů - 1 svoz: 32,- Kč/známka
prodej známek je pouze v pokladně MěÚ Kralupy nad Vlt.
Při koupi známky nahlásí kupující rodné číslo občana, pro kterého
je známka vydávána.
Známky platné pro rok 2001 Ize začít v pokladně MěÚ Kralupý
nad Vltavou nakupovat od 6.12.2000 v úředních hodinách.
Známky platné pro rok 2000 je možno odevzdat v Technických
službách do 13.1.2001.
2. Kontejnery
a) kontejner objemu 1100 litrŮ

-celoročnísvozlxtýdně: 8900,-Kč/rok
b) kontejner objemu 1100 litnoi

- celoroční svoz 2x týdně: 15 800,- Kč/rok
Poplatek za kontejner se hradí bud' v hotovosti v pokladně MěÚ

nebo převodem na účet města. Splatnost poplatku je celoročně,
pololetně nebo čtvrtletně dle volby plátce, a to vždy k 25. dni mě-
síce, který předchází danému čtvrtletí.
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lRozpis stanovišť pro mobilní svoz odpadu
odpad se sváží 1. a 3. týden v měsící Okénko Sdružení rodáků a příz-

nivcŮ města Kralupy nad Vltavou ill
Il'lístanoviště 8 - Mánesova ul.

15.00-15.50 hodin
?
stanovíště 9 - Lidové nám.

14.00-14.50 hodin
stanovíště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 1 5.50 hodin
?.
stanovíště 11- Mínice - poMmí
zbroj. 14.00 - M.50 hodin
stanoviště 12 - :bměchy

15.00 - 15.50 hodin

?
stanovišh: 1- Lobeček - tenisové
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00 - 15.50 hodin

prohlídku zámku, muzea a vý-
stav. Datum a čas společného
odjezdu bude upřesněn v Ied-
noavém Zpravodaji a v kabelové
televizi. íJpozorňujeme všech-
ny zájemce o literaturu a další
zaj(mavosti o naŠem městě i o
spaolečné zájmové schůzky, že
kíubovna v druhém patře pen.
zionu bude otevřena v zimních
měsících každé sudé úterý od
15.00 do 17.00 hodin. Věříme,
že rádi věnujete svůj volný čas
na společná setkán(

Výbor Sdmžení

Zveme všechny členy i příz-
niyce našeho města na besedu
S vánoČnÍm programemi na
které zazpívajÍ a zatančÍ děti z
našich škol.

0 vánočních zvycích našeho
regionu vám zasvěceně bude
vyprávět ředitelka mělnického
m'uzea, paní Černá. Beseda se
koná ve čtvrtek dne 14. pro-
since t.r. v Městském muzeu v
Kralupech nad Vltavou.

Těšíme se, že se společně
potěšíme a pobavíme. Na
íeden chystáme opět vlakový
zájezd do Roztok u Prahy na
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stanovíště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00 - 14.50 hodin
stanoviW 4 - Zátiší (Fibichova)

15.00 - 15.50 hodin
stanoviště 6 - Hostibejk

16.00 - 16.50 hodin l'
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Prosinec
l.týden (4.-8.12.) rozměrný

odpad z domácností
?
itanoviŠtě 7 - u gymnázÍa

14.00-14.50 hodin

Hlasy pro polítickou stranu, hnutí, koalici
v Kralupech n. Vlt.

(volilo celkem 4 003 občanů, platné hlasy 3 971 ):
Kandidující strana Platné hlasy o/o plat. hlasůl.Občanskádemokratickástrana 1184 29,81
2. Komunistická strana (,ech a Moravy 866 21 ,80
3.Čtyřkoalice 724 18,234. (,eská strana sociálně demokratická 533 13,42
5. Koalice Pravý blok - Klub angaž. nestr. 430 10,826. Republikáni Miroslava Slátlka 65 1 ,637.Stranazelených 51 1,28
8. Koal. České strany národ. sociální 48 1,20a pol hn. Nezávislí= 42 1,059. Strana za zivotrí jistoty10.Vlasteneckárepublikánskástrana 10 0,25ll.Stranavenkova 9 0,2212. Celostátmaktivobčanú 5 0,12
13.-14.Humanistickáaliance 2 0.05
Národně demokratická strana 2 0,05

. Veřejná zasedání Městského zastupitelstva
v Kralupech nad Vltavou se konají:

13. prosínce 2000 (od 15.00 hodin)
ve velké zasedací síni Městského úřadu

v Kralupech nad Vltavou.

l

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje

ve dnech 4. - 23. 12. se konají vánoční trhy v Husově ulící.
Termíny stánkových trhů v Lobečku na měsíc prosinec 2000
středal3.l2. (7.00 - 17.00 hod}n)
úterý 19.12. (7.00 - 17.00 hodin) Mimořádné vánoční trhy



4
0Starosti starosty (dokončení)
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Městské muZeum v Kralupech nadVltvavou"'d'Žkuje -paní Lucii Mert'ioutové zakv' ětinový da;'pro ézdobu hrobu Jaroslava
Seiferta."Moěs'tské muZeum v Kralupech nadVhavvou"děkuje panu Pavlu Poláčkovi zanezištnou pomoc při transportu otxazů J.
Holuba k výstavě.
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'?gznámení:Jako nový člen Městského zastupitelstva v Kralupech n. Vlt. byl dne 25.10. 2000 MR- ?- - - -ví- -sÁki-adriík sir,iehri( strany ODA. Přeji mu mnoho Úspě-Jako novy clen Mestskeho zastupneístvi:í v íiíaíuH --, . . .. . ... -, ? ?:,ohlášen pan MlJDr. Jan Flídr, náhradrík volební strany ODA. Přeji mu mnoho úspě-iů 'v jeho'prácÍ"pro kralupskou veřejnost. Mgr. Pavel Rynt, starosta města

lOpřejeme naSlrri :s(iuruuw --,,,..., ..-.. ? ? ?itních jubileí. Mejeme fim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Iet

Vážerí spoluobčané, dovolte mi, abych dodatečně veíejne vy)aaríí soub?íaoí a g,,,,? - ?- --:-wxri.,, ;t.íana mÁstské.ho zastupitelstva, pana MUDr.(OSť nad naahíyam umrtlm ne)míaOSííí(l vícííc= --- --....-..- ? ,'áclava Drdka ml. Děkuji mu jménem celé samosprávy za jeho práci pro veřejnost.
Pavel Rynt

Pgděkování voliČŮm .sr,*ehr,í qnnliínbčané - voliči KSCMiVážení spoluobčané -yve"volb;h-do-;rajských zastupitelstevzísv:alavv;'ky"V;Ťima-hlasům Komunistickástrana Cech a Moravy velice dotxé vý-'s:eadkya avbyla v pMl'ích'komentářích sdělo-vacích prostředků označena za faktickéhovítěze voleb. Tyto realistické komentáře'b;y 'velmÍ"brzyan'ahrazeny jinými, psanýmipod taktovkou pravicových stran. Lidé prýp IJIJ IClllUlj - -- - - ř ? - - - - - ,iSOu zděšeni a je prý třeba se "spojit proti"" -" '-=a'---Js e*rorssr k*aré4 8i::'."P;a'vÍc'o;é strany,' které sikomunistúm'Čtyři roky nemohly př3jÍt na jméno, se rychle"' a "- --x-i.. .í*:* rsíivrs%r:hrií s,vé.hospojily, protože začaly cítit ohrožení svéhoMsavaáního postavení.lí:idVatJi iii ís.í H----- - --Dovolte mi, abych Vám upřímně poděko-LjUVlJllCi Illl, u-y-.. --... - , ,val za Vaše hlasy, odevzdané našim kandi--= a"- !- l/(%/'AA i rsF€sQVal Ld VaDa íucaúy, - =.---.-?dátům a ubezpečil Vás, že KSČM i přeskampaň, proti ní dnes se zvýšenou intenzi?Ilalllpalli P- --- --- --- .tou vedenou, zŮstává i nadále otevřenoulUu vauzi ivy, --.-. -stranou a nebrárí se jednání se všemi, kdo-- 'a"-" - -A-txvsrsl:kkámaj( realistický postoj. Nejde nám o politické?-o- - - - .--kúdííiÍrÍ ňí'}VáŽIl-deklarace z centra, za rozhodující považu-- ' a a a - "-í- í--físl-í e úrsliŤiro-ťam:ea'j;:ííárí o akonÍkrétních kroďch s politic?kými partney v krajském zastupitelstvu.Věřím, že společnými silami se nám po-- ' a -'- - - Á --kAli wsan?daří'-pracovat'tak,-mbychom dostáli marvdátu, který jste nám svými hlasy dali
Ing. Josef Materna»ředseda MěV KSČM v Kralupech

Anna Benešová, Lidové nám. 350/Ill';m:Jiav jemta, U křížku 24/IliF:annšek Vrs'ka, Karsova 76/Il.*arÍ'e"Glajchová, Předmostí 705/IlRů!ena Bláhová, Stefánikova 653/IIJ"i'ři;; "Í'akoubk:oSá, Třetízského 708/Il
' a x -'-- - 1461l'A:lžběta Pan'ě'cÍiová, Čechova T13/lG;ra Bagalová, Revoluční 468/llB" ažer"a'Kodýdková, Čechova 275/IllA;a Korecká, Húrka 1027/l

(Jména jubrlantů jsou zveřejněna s jefrch souhlasem. ):Josef Nýč, (4ůrka 1056/I.

PaedDr. Jan Racek

Komomí orchestr Dvořákova kraje byl po-zv:;n 'u';'počMté do Drážďan u přilezitosti za-hájerí Dnú české kultury. Koncerty se konají-'a aa a -----. aír-kW.l-=úvríy"'nl;dh;mém p:ostředÍ zámku Albre«5títsberg." Dostal ase" mř-do rukou dopis z Gene-rál"n"ho"konzau'lá;u české republiky v6arážďanech:-adresovaný jednaíeli KODK,;anu-V. Šarbochovi.9al lu V. IJ(AI W --- - - - -Cituji: Vážený pane Šarbochu, v dneš-' a a " - i- --í-i zú*úmra'řu:í 7 «ia-ních":ovinách vyšla hezká fotografie z va?';eh:o" koncertu a;-Drážďanech 7 s pěknýmp'odtitujem,-Iderý by v češtině zněl asj takto:Y"Korn;'rní orchestroDvořákova kraje se v so-b"o'Íu 'več;'na-zámku-A]brechtsÉerg vehráI'do-srdcí svých posluchačů".uuoniví--y""r--'--"-Ten podtitulek hezky vyjádřil pocity, kteréyáš-orc"hestr-pja kamdérn s'vém vystoÍ,ípení v'p'ooslu;ačíct"ravzÍ:i-udÍ. Od roku-1997, kdypU51ula<l laliíla<í I V-... - -- .jste v Drážd'anech hráli poprvé, se tedy již' a -- -.1-a)l-+-í lírsííqlřS n?'ičtyřikrát opakovalo to zvláštní kouzlo, přikterém si posluchače podmaníte tak, že ani11101 l-I I I-ll H =....-. .-- í-nedýchají, že spolu s vámi prožívají každou-' ?--a--!?a e' ---l vsa nZí r»n Ťíírnnotu, že se usmívají. Snad na ně při tomokouzlení přeskakuje vaše jiskra, vaše nad-- a a a -- L. .11.-X klexxrr?UlllAJAiai II Hísíwí---- -y1 - ? -- -, ,šení ze hr5í a vaše láska k hudbě. Nevím,jak to děláte, ale tento jev se vždycky opa?' a '- - - --l- - vsJssi6Ťászr'í?laK IU ueiau-, ctiw ,,. ... ,- - . ? .kuje, potvrzuje mi ho mnoho návštěvníků"- ' a - a-" - -a--a ;-I/ sr!r4&a fflíí nríd-vašich koncertů a nyrí, jak vidíte, mu pod-lehlTredaktor ze Sáchsische Zeitung.Srdečně děkuji panu Mazáčkovi, paníJa';eč;:vé, pánů'm aPaukí a Horákovi a ce-lému orchestru za nezapomenutelný záŽitek.'-'Grat::'u;-k-velkérmu' úspěchu a do bu-doSc;aa 'pFejÍ ještě mnoho takových.'ě-úďou jana Šebková
generální konzulkaJe mou milou povinností poděkovatKODK"za vzornou reprezentaci našeho*ěsta i celé české kultury. ,

Mgr. Pavel Rynt
starosta města
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Daňový sloupek
Změny zákona o daní Z přqmí:í

V současné době je v Senátu významnáno'vel;"z'ák;na -o d"ani z př0mů. Je sice';ř'ej';é, 'ž;';ní dojd;-ještě IŽe změnám, níc-méně se domnívám, ze jeíjí zásah do pod-:::okárí :e taka avýznamný,a že je rozumné otomto i"ríformovat již nyní.'N;více 'dÍskutaÍ:ilní §e nově vložené pra-- " 'a -a-" a'a "'a=aaxía ---Ííi yák{arlvidlo, že každý poplatník zvýší svůj základdaně o nezaplacené závazky, které jsou-" a a --í-b---h: I- Qal r»rrs-':Tce-jak ;síc'Ůo-dni splatnosti k 31. pro-vsÍ'nciÍ2000.-Není poostainé, jak tento záva?:'e;'v"z'nřkla(;Thže"se tedy jednat o úvěr nanákup investičrího majetku, půjčku společ-" a -' ---l-b-íí-Á ieicŤli iáIlal%ljpll.,Maa-a""-'---'l 'i -níka apod.), není ani podstatné, jestli jeuplatněn v nákladech. Je velmi pravděpo-:"o;';, 'že toto -ustanovení bude zrušeno,up'řest:' dopor'učujr-;Ínimalizovat obdobnézávazky naa minimální výši.Další změnou je prolomerí Ihůty, kdymú'zae-finanční Hřad kontroíovat účetnictví'popl;tník;ao asedm-let v případě, kdy pod-' a a -' a-"-- - --w hrlrihííŤn/ánínikatel vykázal ztrátu, resp. o dobu trváníIeasingové smlouvy v případě, že je tato- ' a "a---a?-l- --al-I-/ll"l SlrsraVí;I;ňo'Sm;a do-daňoví/chanákladů. V praxi:op;W;enú, že podnikateli, který vykázal v:;ce"Í'6a'zisk,-ne;ůže finanční úřad kontro-lovat "účetnÍHtví po 1 .1.2001 , pokud však v'r'o'cae 96"vykáz:ar ztrátu, mŮže jej kontrolo-yat až do-31.12.2007.'D;ffiř nže 'uvedené možnosti Ize uplatnitaž'p; p:':-áv'ánr "daříového přiznání za rok
2001.'Novinkou je zavedení paušální daně prodrobné živnostníky, a to za následujcích
podmínek:7Živn;stník nemá zaměstnance,'obvrat='z'a"p;sledrí 3 roky nepřekroČil

1 mil. KČpožááá"o dojednání daně finanční úřad
do konce ledna.D"ál;byl;,ajako každý rok, zrněněny odči-tat'e;é ;'ol'ožky-a Íntervaly základů daně udaně z příjmů řyzických osob. Nově jeuilllt. 4 p'-l"' - aJ-----možné uplatnit pojistné ze životního pojiš-1111.}4110 MH,...... r-,-tění, a to v maximální výšil2 000,- Kč ročríě.l;azbaa'danm";Ííj;ů' právnických osob změ-:ě"na"n;bQla aazůstává ve výši 31 o/o.Je zavedena možnost zdanit zásoby připřW:hodu -z " jednoduchého úČetnicM na"p:o'dvojné rovnoměrně po dobu 5 let.- a a a a--'- ---' í - -t-4nái rsrU právnických osob je možné odečítatIJ {Jlalllllsi--J--- - ---- ,5 o/o (dosud 2 o/o) ze základu daně v pří-" 'a a -'o? - - ?---»-wrsv4s íaí;'alsipack. poskytnutí dari:i na vymezené Účely,mezi které bylo nově zařazeno i poskytnutí:'aru na ;n;ost'politických stran a hnutí.'aDále by'lya;;Íněny hranice pro placenízá'lohy na" d;ň'.-z ] pííjjmů, !pÁoloř,t.r':í ,zfí:ovnhyí,bude platit jen ten, kdo bude mít daňovou- --- - ! tsts tsrst» VX -í ňi4eÍ l'lĎ5LluLIOHiwíiil----=.-? . a++a .povirlr;o?st vy;ší2ež !0 0:00,ilKC,a,,n:IZ,Slnnó'n:ztpljVll II Il/-l- -J - = - - - - .150 000,- Kč, kdo má daňovou povinnost--- a-' o---í- -í-h:h -Alrshszvyššr n;ž 1 Ů OOC),2 Kč, bude platit zálohy" - o" "-a' --a!-r-í *ak riF€íQŤÁVFlÍlačtvrtletně. MMsíční zálohy tak přestávají

existovat.
Mgr. Martin ŠTĚPÁN

daňový poradce
aspeM»aspeklhm.cz

Myslím, že přes mnohé sou-
časné celostátní problémy a těž-
kosti (které většinou mají své
kořeny ve čtyřicetileté době bu-
dování "reálného socialismu",
závislosti na SSSR, RVHP či
ÚČelově vytvořené přezaměst-
nanosti apod., a dnes - např.
velká nezaměstnanost v regio-
nech pouze s těžkým paímys-
lem, nedostateí,ná dopravní
infrastruktura apod. - velmi ob?
tížně hledají současné vlády je-
jich řešení) se za polistopadový
rozvoj a vývoj našeho města ne-
musíme stydět. Jako kralup-
skému rodákovi mně některé
proměny našeho města nepři-

padají nijak velké a zvláštrí, pro-
tože většinou mám možnost a
hlavně čas podílet se jen na je-
jich přípravě a vidět jenom "pa-
PÍrY".

Jako mě velice mrzí a denně
trápí městská (většinou = celo-
státnQ negativa - vandalismus,
opakující se nepořádek a špína v
některých částech a zákoutích
města, černé skládky, přeplněné
nádoby separovaného odpadu,
mšení nočního klidu, volně pob(-
hající či "řízeně a všude kálející
psi", nedostatek či nefunkčnost
policajtů, nelidské "sousedské
vztahy" apod. - tak mě potěší
často náhodná setkání se zná?

mými či neznámými lidmi, kteW
upřímně vyjádří uznání kladným
proměnám města a dokoncé i
poděkují.

Toto poděkování patFí hlavně
všem členům polistopadových
kralupských samospráv, kteří ro-
zumnou a "nepolitickou" komu-
nální "politikou" (v rámci příprav
a schvalování rozpočtů města v
jednotlivých letech) se dokázali
shodnout na tom, že většina
"volných" finančních prostředků
města přijde do takových inves-
tičních akcí, které budou sloužit
co nejširší kralupské veřejnosti a
budou trvalého rázu.

Poděkovárí si zaslouží pra-

covníci MěÚ, městských příspěv-
kových organizací i všichni další,
kteří se na správe, údržbě či roz-
voji města podílejí.

Do druhého poločasu činnosti
současné kral. samosprávy přeji
alespoň 'lednogólové" vítězství
nad řešitelnými problémy a ne-
dostatky našeho města.

Na závěr přeji svým kolegům,
spolupracovníkům a všem spolu-
občaní:im hezké prožití letošních
vánočrích svátků, mnoho zdraví
a životní pohody v roce 2001.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

Přijetí
Mgr. Pavel Rynt, radníJindřiš- ještě v době konárí dalšího toho na přelomuka Holeková a Ing. Stanislav mistrovství světa v kategorii ju- tisíciletí hodněSíla přijali na městském úřadu nion:i, vyvinou společně úsilí řeklo a napsalo.7. Iistopadu ty, kdo v posledn( být v základním kádru repre- V Klubu čes-době reprezentovali naše měs- zentačn(ho mužstva. Pro hokej- kých turistů a tu-toKralupynadVltavoudomai balisty se staví v Kralupech ristickýchza hranÍcemi České republiky. nové- hřiště větších rozměrů oddílech -mláVýše jmenovaní přivítali nej- než dosud existující v Lobečku. deže je v našemdříve tenistku - seniorku Stavba hrac( plochy na Cu- městě zapo-Elišku Krejčovou. Ta již na krovaru pokračuje v sousedství jeno přes dvěmistrovsM světa v Praze roku sportovní haly. Tady bude další stovky registro-1977vybojovalazlatoumedaili. útočiště riov{:» se rozvíjejícího vaných sportov-Nyní se stala vicemistr5írí světa sportovního odvětví, které zís- cí:i a k tomu jeve stolním tenisu na mistrovstv( kává v Kralupech na oblibě a nutné připočítat ty děti a do-světa v kanadském Vancou- množstvíaktivních tíráčů. spělé, kteří se zařazují běhemveru v kategorii nad 70 let, Luboš Šuda, trojnásobný roku do plejády akcí včetně tra-stříbrnou medaili získala v mistr světa byl v kickboxu, patří dičního masového pochodu Doduelu s japonskou hráčkou 1 :2. rovriě.;ž na významné místo v Okoře bez oře. Turisté seSvé zkušenosti pFedává druž- plejádě těch, kteří nedávno mohou pochlubit vynikajícímistvu žáků, pi:isobí jako tre- iídělali dobré jméno Kralupi:im. sportovními výsledky. Největš(nérka, a je -i aktivní hráčkou Začínal jako samouk a v prů- akcí bylo pořádání Mistrovstvídružstva žen, které startuje v běhu několika málo let amu Českéarepubliky v turistickýchdivizrí soutěži stolních tenisti:i. mohla známá hvězda akčních závodech, které proběhlo vePři této příležitosti jí předal sta- filmů připnout na slavnostním dnech 23. - 25. 6. t.r. Podlerosta města vecný dar a kytici. galavečeru po vítězství mistrov- slov účastníků to bylo jedno-Josef Ibl a Jiří Palice byli ský pás nejepšího zápasníka značně nejlépe připravenésoučástí týmu mladých hokej- Evropy. Svoji stoupající tech- mistrovství v třicetileté historiibalistí:i České republiky, který nickou i fyzickou vyspělost pro- tohoto závodu.získal na červnovém mistrov- kázal i jako profesionální mistr Za vyzdvižení stojí výkonyství světa druhou příčku v kon- světa a svůj titul již dvakrát ob- všech členů oddílu:kurenci těch naejepších z hájil, naposaledy za oceánem v - v celkovém hodnocení Čes-nejepších. Protože oba budou Kanadě, kam odjel na pozvání kétio poháru dokázali získat 8l l vyzývatele, medailových umístění zejménar>

- l

podlehl k.o. - na Mistrovství České repub-v mládežnických kategoriích
- na Mistrovství České repi

skícha-tu;Í's- --i'Na mezinárodním mistrov-
tech a jejich ství (neoficiální mistrovstv(Paní Eliška Krejčová. Druhá na mistrovství světa leŤOšníC+l VÝ- EVrOP')') žíSkalí 2X PrVenSĚVi- 2X
sledcích se druhé místo a 4x {retr místo.veteránŮ ve stolním tenísu.
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Volejbalový oddfl děvčat.

Oddíl turistů na setkání repre-
zentovali: Jan
stal mistrem

Vejrosta,
C,eské nrepubliky,

, který se

džitelem stříbrné medaile 'z
Českého poháru a bronzovým
medailistou z mezinárodrího
mistrovsM, dále Zuzana Kohlo-
vá - vítězka mezinárodního
mistrovství a držitelka třetího
místa z Mistrovství České re-
publiky.

Petra Gottliebová je mistryníČeské republiky a-držitelkoustříbrnýcha medailí z Českého
poháru a mezinárodního mist-
rovstvÍ.

Nejpočetnější na slavnostním
setkání byla skupina děvčat z
volejbalového oddflu, která byla
přizvána k přijetÍ starostou měs-
ta za výbornou reprezentaci
města na volejbalovém tumaji v
partnerském dánském městě
Ikast, kde předvedla během záři-
jového zájezdu špičkové vý-
kony, odvezla si poháry za
vítězství. Tým trenérů, který
děvčata v cizině doprovázel,
představil přítomný prezident
volejbalového oddílu, Mgr.
Miloslav Hurtík. Plejáda úspěš-
ných volejbalových reprezentan-
tek dostala poukázky na knihy.
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Opuštěné hroby (dokončení)
Q i

O Vánocích ...
m

!

V istopadovém čísle Zpravo-
dajebyla věnována vzpomínka
íěm, jejichž hroby na kralup-
skén- hřbitově již nikdo ne-
navNěvuje a nezdobÍ - tedy
opuaěným hrobům. Dnes k nim
pířipíjujeme ještě další jména.

Rbhard Fauteck
Vroce 1912 se v Kralupech

zast'elil jedenadvacetiletý stu?
dení (sríad z nešťastné lásky)
Ricl'ard Fauteck a byl pohřben
na kralupský hřbitov. V hřb'í
tovrí matrice bylo původně na-
psáíio, že se jedná o mrtvolu
neznámého muŽe, byl ale po-
zděj identifikován
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Opuštěný hrob Richarda
Fautecka.

Ačkoliv městská rada v Kra-
Iupech se již v roce 1900
usnesla, Že nápisy na kralup-
ském hřbitově smí být pouze
české, byl na Fauteckův po-
mník vytesán nápis v němČině'
Hier -ruhet in frieden der
Student Richard Fauteck.
Geb. am 15. October 1891 zu
Wittdorf in Pr.
Gest. am 5. Julí 1912 zu Kralup.

V dolní část pomníku je ještě
nápis:
Die Liebe hóret nimmer auf!

Horní nápis říká, že se Fau?
teck narodil v obci Wittdorí v
Prusku a zemřel v Kralupech.
Dolní nápis je začátek osmého
verše 13. kapitoly z 1. epištoly
sy. Pavla ke 'Korintským. Volně
přeložen řÍká:
'Láska nikdy nepomine!

Ale, bohužel, pominula. Ni-
kdo již ke hrobu nepřichází.
Hrob'je opuštěný, zarostlý tra-
vou. Wittdorf je daleko a ti, kteří
nešťastného -studenta znali, již
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dávno nežij( Opuštěný hrob
označený číslem 508 je v oddě-
lení B starého hřbitova.

Josef Černý
Nestor kralupských stráž-

níků. Narodil se v roce 1838,
takže mu bylo 10 let, když byla
zrušena robota v roce 1848. V
roce 1870 se ve svých 32 Ie-
tech stal městským strážríkem
v Kralupech. Přihlásíl se na
konkurz a byl přijat. Sloužil obci
věrně 40 let a zemřel ve věku
76 let v roce 1914.

Na hrobě číSl0 602 v oddě-
Iení B má na pomníku nápis:

odpočívá
:ERNÝ

Zde v Pánu
JOSEF Čl
polic. strážmistr

zemř. 23. 12. 1914 v stáří 76 r.
a jeho manželka

ANNA
zemř. 21.2. 1915 v stáří 71 r.

Dvě hlavy dobré ležítady v hrobě
dvě srdce hodné světlé parněti!
Jim blahem bylo odpočívat sobě
a všecko dali z lásky pro děti.

V térnže hrobě je pohřben i
jeho syn:

Josef Černý
"14.2. 1873 +7.9. 1949

Strážník Černý byl př(sný. V
roce 1880 podal udání: "Pan
Karpeles za častěfr má 2 až 3
vozy na silnici, že tam mnoho
překáŽejr'. Panem Karpelesem
je míněný majitel kralupského
mlýna Vilém Karpeles, otec
slavného malíře Jiřího Karse,
kteiý se ve mlýně narodil.

Josef Smetana
Kamenné torzo pomníku hiá-

sá, že zde leží mladý člověk,
jehož život byl záhy ukončen
:Je zde pochován osmnáctiletý
student-reálky v Praze Josef
Smetana, syn strojvedoucího z
Kralup - Lobečku.

Na'omšelém, větrem a deš-
těm omletém pískovcovém po-
mníku je téměř nečitelný nápis:

Josef Smetana
stud. Vl r. reál.

na Kr. Vinohradech
Ze hřbitovní matriky se rnů?

žeme doast, že mladý Smeta?
na zemřel 7. srpna 1905. Bude
tedy jeho hrob již brzy stoletý.
Byl jeho rodiČi zakoupen na-
vždy.

Ludvík Slavíček
Opuštěný hrob Ludv&a Sla-

víčka č. 1245 je v odd. D. Je to
pomnfk s rámem. Černá, skle-
něná deska z pomníku spadla
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a leží v písku. Na ní je nápis:
Ludvík Slavíček

"23/7 1912 +7fi 1931
Dále jsou jména jeho rodičů

a verš:
Kolik jste Vy za nás dali obětí
tolik slz našich hrob posvětí
Zyláštností u Ludvíka Sla-

víčka, který zemřel ve věku ne-
dožitých 19 let, je příčina jeho
smrti-. Zabil ho blesk. Je na kra-
lupském hřbitově asi jediný,
la:Ío zeípřel touto neobvyklou
smrtÍ.

Václav Paplheím
"Když budeš zlobit, vezme si

tě Paplhám," strašily kralupské
matky své děti na začátku to-
hoto -století. Starý žebrák Papl-
hám sbíral hadry a v hadrech
po Kralupech chodil. Ve sku?
teČnosti se jmenoval Paplheim
a lidé jeho jméno zkomolili.

Paplhám se stal nesmrtel-
ným,' když ho do své básnické
sbírky "Býti básríkem" zařadil
nositel Nobelovy ceny, básník
Jaroslav Seifert. V básni o
Kralupech nad Vltavou říká:
Kdysi jsme bydleli nedaleko,
v Sokolské ulici,
a jako malý chlapec
prožil jsem v těchto místech
podivnou příhodu.
'Z tunelu tehdy vyvrávoral
žebrák PapÍhám s pytlem své
páchnoucÍ špíny.
Byl opilý.
Á někdo po něm mrštil kamenem.
Žebrák «;e zastavil a pohrozil pěstí
nejen útočníkovj,
ale kolem celému městu.
A uproslřed náměstí
vyřkl svou žebráckou kletbu:
-M se zhrout( do svých temných
sklepŮ,
a nejen do sklepů,
do ještě temnějšího zoufalství

až na dno svých slzi7
Ať oheň, oheň, oheň, oheň, oheň
vrhne se z výšky nebes na město
jako hořící Mdla hladových supů
na čershíou mmolu
a dokončí jeho zkázu.
Amen.

Od lakomých pratíí3 dávno fiž
žebrák odešel
do jiných království,
ale jeho kletba utkvěla
jako Čemé znamení mezi mraky
'potřÍsněné mastnými sazemi.

Paplhám odešel "od lako-
mých prahů do jiných králov-
ství" za první světové války 18.
dubna 1917. Ve hřbitovní ma-
trice zemřelých nemá uvedenořelých

Zádnibydliště. Žádné totiž neměl.
Přenocoval v mikovické cihelně
Prokopa Jindřicha Masnera,
kde bylo u pecí teplo.

Tunelem, kterým vyvrávoral
Paplhám na náměstí, myslí
SeÍfen podchod pod dráhou v
Kaplířově ulici. Celá báseň je
básníkovou vizí budoucího bom-
bardování Kralup, kdy oheň
padal z výšky nebes a lidé umí-
rali pod svými domy ve sklepích.

Kletbu na město nepřivodil
ale Paplhám, který se narodil v
roce v- 1844 a zemřel ve věku
73 let, ale závod "Rafinerie mi?
nerálních olejů", založený v
roce 1901 . V březnu roku 1945
se stala rafinerie cílem americ-
kých bombardovacích svazů
-Paplhám byl pochován do

hrobu č. 712 v oddělení D kra?
Iupského hřbitova. V roce 1934
byl však vykopán, když hřbi?
tovní místo zakoupila rodina
Prouzů. Jeho jméno zmizelo z
pomníku i z lidské paměti.
Zůstane však zachováno v
Seifertově básni

Ing. Josef Stupka

V minulých prosincových vy-
dáních Zpravodaje jste si mohli
přečíst o vánočn(ch obyčejích,
stromečku, jesličkách a betlé-
mech, Štědrém večeru, vá?
noční nadílce, štědrovečerní
večeři, štědrovečerních zába-
vách, Štědrovečerním čarování,
koledách a kolednících, letos si
přiblížíme více vánoční květy a
jmelí.

kého okolí, které rozkvétaly na
den božího narození a byly
schopny věšteckého kouzla.

V Čechách se třešňové či
višňové větvičky trhaly na svá?
tek Barbory, na Moravě na
Ondřeje a byly výhradně v péči
dívek. Místo do skleníku se dá-
valy do teplého chléva. Jako
rozkvetlé měly několikeré po-
užití. Věštily vdavky a dovedly
rozpoznat čarodějnice, COž by-
Io v dřívějších dobách nebez-
pečně důležité.

Na Náchodsku z rozkvetlých
"barborek" usuzovali na rariý
nebo pozdní příchod léta.

Na Královéhradecku se věš-
tívalo z jabloňové větvičky.
Když rozkvetla, provdalo se
děvČe v přÍštÍm roce.

V některých krajích, jako ku-
příkladu na Valašsku, se vět-
vička zasazovala do kořenáče
a zalévala každé ráno odraže-
nou vodou přímo z úst. Když na
Vánoce rozkvetla, věnovala ji
dívka, vhodně ověnčenou, své-
mu chlapci za klobouk. V jiných
krajích se dívky naopak se
svou věštbou tajily, aby jen ony
zvěděly, bude-li svatba nebo
ne. Když totiž větvička některé
nevykvetla, COž se vždy mů'ze
stát, šuŠkalo se po vsi, že není
panna.

Vánoční květy
Vánoční květy jsou urychlenyi urychler

na Štěditak, aby rozkvetly Irý
den. Jsou to známé "barborky"
- větvičky višní, třešní, někdy i
jablonl které nám na světle a v
teplé místnosti obvykle rozkve-
tou přehršlí jemných květů
Těmto rozkvetlým větvičkám
byla v lidových představách p'ři?
čítána kouzelná, věštebná moc.

Historie vánočních květů je
spojována s křižáckými vál
kami. Křižáčtí bojovníci i pout-
níci k Božímu hrobu si vozili z
Palestiny na památku tak zva-
nou "růži z Jericha". Uschlá
rostlinka byla schopna po za-
vlažení znovu oŽít a díky této
vlastnosti byla opředena mno-
ha pověrami a představami
Poutníci z východu věřili, že
"růže z Jericha" se oživ( vždy
na Štědrý den.

Venkovský lid neměl mož?
nost získat takovou vzácnou a
exotickou květinu, ale dovedl si
obstarat jiné, ze svého blíz-

Kouzelné jmelí
Vedle vánočního stromku i

jmelí je cizího původu a obyčej

ZUŠ Kralupy nad Vltavou
pořádá 2(Í.-12.2000 -v -1-7.00 hodin v kralupském kostek-, ..'
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava Adventní
kterém předvedou skladby staich mistrů žáci a učitelé

Malé 'n?Ásl;vické'-m-iÍzeu;-más-l;-y MÁmovMÍch
zve na vánoČní výstavu
26.11.2000 - 7.1.2001 od 11 do 16 hodin
Otevřeno: prosinec soboty a neděle

'-'i 3., g'i io., 16., 17.
vánoční svátky 23., 25. - 30.12.

leden 6., 7.
Poprve bude vystaven betlém z másla!
Současně se koná prodejní výstava zimních
a vánočních vazeb sušených květin.
Inf. tel.: 02/20940235, 0603431148

kupovat si jmelí "pro štěstí" je u
nás také celkem mladý. Nicmé-
ně zvyk se ujal (kdo by také
nepotřeboval štěstí) a predvá?
nočrí trhy jsou plné zeleného,
zlatého i stříbrného jmelí, kte-
íým se zdobÍ domácnost. Visí-li
na lustru, je možné využít jeho
kouzelné moci a zlíbat pod ním
kteroukoli ženu a dívku, téměř
beztrestně. Tento zvyk, stejně
jako úcta ke jmelí, které přináší
štěstí, je anglického původu,
ale byl živý i v Bretani a v alp-
ských krajích.

V období keltského osídlení
naší vlasti se kouzelné jmelí
uctívalo i u nás. Keltští kněží,
druidové, s úctou řezali zlatým
košNem trsy jmelí a vařili z něj
kouzelné nápoje. Ve Francii a v
Německu ovazují jmelím ovoc-
né stromy, někde se větvičky
jmelí používá k mrskárí při ko-
Iedě - pro zdraví a štěstí. Ve
Walesu zastrkují jmelí na
Štědrý večer pod-střechu proti

'1

čarám a jiné škodě. Pod
Alpami provozujÍ obřady se
jmelím na Silvestra a v Bretani
si mládež volila královnu a
krále jmelí. Slované vždy pova-
žovali jmelí za "metlu duchi:i".
Podle srbské pověsti je pod Iís-
kou, na které vyrostlo jmelí,
možno najít hada s drahým ka-
menem na hlavě a mnoho po-
kladů.

Do českých zvyků vánočních
a novoročních byly zvyky se
jmelím zaneseny uměle, ale s
úspěchem.

Nezapomeňte si tedy před
Vánocemi koupit svázek jmelí,
aby se vám štěstí doma drželo.

-dk-

Jak se dříve slav» konec roku?
Jak konec roku probíhal

dříve, to dnes ví již málokdo.
Proto si ve zkratce připo-
meňme, jak se konec roku
slavíval. Při koledování a ostat?
rích zvycích, které jsme si
připomněli již v minulých pro-
sincových Zpravodajích, končil
měsíc prosinec, blížil se konec
roku a s ním Silvestr. Na sv.
Štěpána se světilo zrno a "ště-
pánovalo se". To si hoši na-
plnili zrním kapsy a po mši je
házeli po děvčatech, aby byla
zdravá, obratná, hezká á snad-
no se vdala.

Chasa dostávala závdavek
na službu a i manželé se v
žertu posnali do jiné služby.
Děti chodily s uzlíkem "na
službu" k příbuzným, kteří je po
obdarování rkJi vrátili. "Doslou-
žená" se hlučně oslavovala v
hospodách. Říkalo se: "Na sva-hospodá«
tého Ště1:pána, každý sobě za

pána".
Na svátek Jana Evangelisty

(27.12.) se světilo víno a k
témuž dni se váže pověra, že
kdo se napije vína, ten se příš-
tího roku neotráví. Tentýž po-
stup fungoval i proti hadímu
uštknutÍ.

Na Mlád'átka (28.12.) se ko-
návaly maškamí průvody, hlav-
ně žákovské a dost nevázané,
a proto postupně zakazované.

Silvestrovská noc se vždyc-
ky považovala za mocnou a ta-
jemnou. Hlavně bylo třeba si
vyprosit do nového roku zdraví
a štěstí. Lidé se vždycky no-
vých věcí a nových období obá-
vali. Proto se zřejmě Silvestr
tak hluČně slavil a slaví.

Tak št'astný a veselý nový
rok, a letos i šťastný vstup do
nového století a tisíciletí.

-dk-

]«flffe,sf'ů!!t , ,
V součusne 4oljě probíliaj€ práce na databází a prezentiaci vsech
nreín a. organjzacÍ na ú.zemí nn"eho města a regionu..Žádá.éne "všecksny -'zo«i'pov{odné y»vh;oy ní?k)'. *'b>J ;Á;" koma%tovalí
óaadrese: ' , ' ". l'Jíčechova 559 1

s Vlrnss a podnlky
Kralupy nad Vltavou. ' @?í{eč:únsllé orgau{zace

s 'ula*hs? .? :o Klubytelefon: 0205122777 * Wd;uřmís'e'r'v'is"@'k'r'a'lupsko.ez E ?AJvrw»Ťe Oríxanlztí«-ee-mafÍž- jó Sp«yhŤťútxxldny
" Kroužky
* klu{

www.kralupsko-cz
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I

il

:ll

Il

'Il

Il
ll

l
Il

l

l

l

Il
ii

li

:l

l

li
Il

Il

Il

l
l

l

li

mmi

Líbčícká evangelícká farnost vás zve:
neděle 17. prosince v 16.00 hodin

, VánoČní hra dětí
' pátek 22. prosince v 19.00 hodin

VánoČní mŠe J. J. Ryby
Štědrý den v í6.00 hodin
Štědrovečerní neŠpory s vánoČnÍ hudbou a
zpěvem
(v evangelickém kostele v Libčicích nad Vltavou)
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Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (9. část)
3oučasíě s tragédií v Kralu-

i se vroce 1941 - 42 rozví-
tragedie ve Velvarech.

jími hlaíními aktéry byli vel-
í-rští vajkaři v čele s
arionerr - Marešem, nedo-
udovaním synem ředitele
ístní továrny, Ing. Jana
areše, Kerý ve Velvarech na
»dzim 1955 Vlajku založil.
Do tot'o přišel atentát na
>ydricha, spojený s proti-

lerorem a s raziemi v
ilých čtvrtích Prahy a s ma-
»vými popravami podle stan-
iho 'paáva nejen nově
ttčených, ale i těch, kteří byli

inÍ dávno před atentátem.
byl V Kob'ylisích 2.5.1942
ilen V. Bajgar i se svou

inou a 1.5. Otto Katz, Iibocho-
cký odbojář, který přispěl k
ajgarovu zatČenÍ.
S-polu se dvěma doktory práv
řadou desperátů z velvarské

podiny rozvinuli ve Velvarech
yděra8ský teror, v němž pod

pohrůžkou udání vybírali od vy-
hlédnutých obětí peněžní dary
na Vlajku a na Něm. červený
kříž, které si nechávali pro
sebe.

Bylo rozhodnuto vydávat
vlastní časopis. Byl nazván Náš
boj a jeho první číslo vyšlo v
Iednu -1942. Redakční a tech-
nickou stránku obstarala rodina
Dýmova. Primitivní technikou
na plochém školním cyklostylu

VÝ-
Ča-

se podařilo vyrobit 50 - 70
tisk'ů, každý o 6 stranách.
sopis byl- orientován spíše
kuítumě -po vzoru předválečné
Tvorby.

Pozornost odbojářů byla, kro-
mě na vlastní problémy, sou-
středěna také na problémy
celostátní. 10. června bylo až
do Kralup slyšet detonace z
Lidic. Vyvolávaly otázku, co
dělat..

Vedení dolanské odbojové
skupiny převzal po Kloučkově
zatčenÍ Antonín Vlasák a po

jeho odchodu do Říše Ladislav
Dohnal.

Velkým a obt(žným úkolem
bylo podporování rodin zatče-
ných 'sou'druhů. V Dolanech to
;rganÍzovala Anna Žaloudková
a -přispíval také J. Slabina ze
sbÍrek v rámci obvodu. Finan?
ční pomoc rodinám z Kralup a
ostatních vesnic byla pone-
chána místní iniciativě. V Kra-
lupech v tom velmi úči,nně
pomáhala vojensko-sokolská
skupina.

Z odbojových skupin praco-
vala dále-skupina v Otvovicích
napojená na-důl František a
přes -něj na Zeměchy, kde na-
yazovaÍa na uČitelskou skupinu
vedenou M. Dýmou. Oldřich
Kroupa dále organizoval odboj
na Velvarsku, kde získal pro
yěc také dva nucené vlajkaře,
Karla Mareše, úředníka měst-
ského úřadu a lékaře MUDr.
Jar. Čiháka. V Kralupech sa?
mých a ve Veltrusích byly oběti

příliš velké a po zatýkání se
tam už nenašel schopný orga-
nizátor. Az ke konci roku 1944
se objevila v Kmentově továrně
skupinka 5 lidí, vedená Lad.
Kettnerem.

Učitelská skupina se pod ve-
dením maríželů Dýmových do-
hovořovala jednou týdně na
povinných kurzech němčiny,
kte-ré"v'edl uč. Jan Štros, který
se také stal spolupracovníkem
skupíny. Jako příspěvek k
odboji ovedl od r. 1944 malý
kroužek ruštiny (Štros, Dýma,
Dýmová, Kalina, Kalinová), v
Zeíííěchách se do odboje zapo-
jil uč. Frant. Bartásek, s nímž
ase Dýma dorozuměl při svém
dočasném působerí na tamní
škole a udr'žoval s ním styky i
po jeho přeložen( do Dřínova,
Íkdea si Bartásek také vytvořil
skupinu.

Dr. Mojmír Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování příště)

í'+8[PT
l .1

Mateřské a dětské centrum ALBERT
děti lépe poznám a ony mě,
chtěla'bych zahájit hlídání dětí,
které sem docházejí (cca od
jednoho a půl roku). Cena ještě
onení stanovena, tu musím
zkonzultovat s maminkami.
Prostory jsou zde poměrně
malé, Íkapacita proto nebude
velká. Chceme ale, aby hlídání
dětí nenarušovalo běŽný chod
Centra.

Budeme také pořádat burzy
dětského oblečení a sběr šat-
stva pro charitu (a to nejen dět?
ské oblečení).

Jak je vidět, nápadů a ná?
mětú mají v centru Albeít dost,
nyní již záleží jen na zájmu ma-
minek a dětí, jak budou pro-
story centra využívány. Pokud
budete mít nějaký dotaz, na te-
lefonních číslech 0205/722938
a 0602/668337 vám jej jistě
zodpovÍ. -dk

je organizovaných činností
omnoho, ala jen tak si někam při-
jfl, sednout si, popovídat si a
anemít nad sebou paní učitelku
nebo paní vychovatelku, která

maká děti dělat mikulášskou na-
dilku v dopoledních hodinách.
Připravujeme vikendové akce,
akce na prázdniny. Nápadů je
hodně, ale musíme začínat po-

16. 11. 2000 bylo
slavnostně otevřeno

4ateřské a dětské centrum
ílbert. Centrum bude působit
iod diakonií a misií církve čes?
oslovenské husitské, nachází
.e prakticky ve středu města v
ilici S. K. Neumanna 88 v pří-
'emí budovy a má okna smě-
em na ulicÍ, i zvenku je tedy
aidět, co děti v centru dělají. Na
akém principu bude centrum
ungovat, jak zde budou děti (a
íejen ony) moci trávit volný čas
s -na ostatní podrobnosti čirv
íosti jsme se zeptali ředitelky
:entra, paní Magdy Hajnové.

Centrum bude fungovat od
»ondMí do pátku od 8.30 do
12.00 hodin. Děti předškolního
íěku sem budou moci přijít s
naminkou, tatínkem atd. Děti
mají vstup zdarma, dospělý do-
arovod 20,- Kč na neomezenou
dobu (třeba celé dopoledne).
Počítáme s tím, že s dětmi
budou přicházet především
maminky, které si zde budou
moci odpočinout, dát si kávu
nebo čaj, popovídat si, bude
pro ně také připraven program.
'Např. v nejbližší době to bude
kurz babymasáže, výtvarné
techniky atd. Dáváme prostor
samotným maminkám, každý
iejich r;ápad na společnou čin-
nost je vÍtán.

V nejbližší době budeme pro
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zvolna, než s4 všichni .zvykno.u,
že něco takového v Kralupech je.

Od 1.12. bych chtěla nabíd-
nout maminkám, že tu budeme
pro jejich děti do 10 - 12 let ma-
ximálně pořádat narozeninovéí
párty. Pro děti pfipravíme pro-
gram, maminka si prinese dort,
děti dostanou i malý dárek.
Cena ještě není stanovena.
Domnívám se, že tato služba
bude velmi vyhledávána.

Během prosince nebo ledna
bychom chtěli centrum otevřít v
odpoledních hodinách dětem
školního věku. Mohou si sem
přijít pohrát, popovídat si bez ja?
akékoli organizace. V Kralupech

!
]

u"dětibude o?rganizovat, to zatím
nešlo nikde. Myslím si, že to
děti rády uvítají.

Od začátku příštího roku, až

Q

0 letních táborech dětí, pořá?
daných DDM v Kralupech nad
Vltavou, bylo již publikováno ně-
kolik článků v minulých číslech
Zpravodaje.

Chtěl bych trochu opožděně
zavzpomínat na jeden tábor (dá?
Ii se tomu tak říci), který se
málem neuskutečnil. Jednalo se
o tábor pořádaný mineralogic-
kým kroužkem našeho domu.
Ze strany jeho členů nebyl o něj
zájem, i když minulá léta tomu
bylo opačně. Nakonec se přihlá?
sili jenom dva chlapci, kteří jsou
pro sběr a určování nerostů za-
páleni. Na "tábor" jsme tedy jeli
a myslím, že se nám Ýydařil.
Naše putování za rieros% se
uskutečnilo na přelomu cer-
vence a srpna (31 .7. - 5.8.), a to
bylo v době, kdy u nás zavládlo
pěkné slunečné počasí. Opět
jako loni jsme se vrátili do
Krušných hor, ale tentokráte na
jejich nejzápadnější okraj. Naší
výchozí základnou se stalo
město Kraslice proslulé výrobou
hudebních nástrojů a krajek.
Odtud jsme brzy ráno podnikali
výpravy na mineralogické loka?
Iity. Ubytování jsme měli zajiš-
těno za laciný peníz v místní
základní škole a dobré stravo-
vání v blízké restauraci "U dvou
Iip". První dny byly věnovány
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sběru nerostů olověných rud na
lokalitě Oloví. V okolí tohoto
městečka se těžily olověné rudy
již od í4. století do poloviny 19.
století. Ještě dnes se dají na za-
šlých haldách, kterých je zde
bezpočet, najít pěkné ukázky
těchto rudních minerálů. Nám
se podařilo najít krystalický ce-
rusit (což je chemicky uhličitan
olovnatý), který zde tvoří drobné

m

Vzpomínky na nerosty
sloupcovité krystalky na mateč- horských nerostů a nerostů
ní hornině a vzácněji i prorostlá Slavkovského lesa. Slunce se
dvojčata a trojčata hvězdicovi- již chýlilo k západu a nás če-
tého průřezu. Samozřejmě jsme kala ještě druhá návštěva, a to
zde sbírali i hlavrí olověnou u pana Erharda Otta, posled-
rudu galenit (sulfid olova). Vy- ního cínaře v tomto kraji. Byl
značuje se namodralou kovo- velmi ochotný a ukázal nám
vou barvou a vyskytuje se zde svoji sbírku jím vyrobených
ve formě žilek nebo zrn zarost- předmětů z cínu jako kupř. po-

% Horrí Sjavkov. Na lokaMtě Hubrův peří.
r
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Olověný vrch u Krets[ic.

Před odjezdem z půvabných
Kraslic jsme si vyšli na výlet a
to na Olověný vrch (Bleiberg)
802 m. Na jeho vrcholu stojí vý-
letnÍ restaurace s rozhlednou.
Ta byla postavena v r. 1934.
Odtud je pěkný výhled na
masiv Krušných hor a skokan-
ský můstek v nedalekém
Klingenthalu. Směrem ke Stří-
brné jsou zde lyžařské vleky.
Domů jsme se vraceli plni ne-
zapomenutelných zážitki:i a s
pěknými nálezy, které obohatily
naše sbírky nerostů. My se
sem ještě jednou vrátíme a ten-
tokráte si nezapomeneme vzít
s sebou pasy a podívat se na
slavnou evropskou lokalitu to-
pazu v saském Schnecken-
steinu, který se nachází asi 1 7
km od našich státních hranic.
Bylo by to jenom na podívání,
neboť tzv. topasová skála je
vlastně přírodní rezervace,
dobře stře:ená.

Stanislav Němec
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hárů, korbelů na pivo, svícnů,
sošek, panáčků, medailí a ji-
ných uŽitkových předmětů
Podrobně nám vysvětlil postup
odlévání cínu do kovových
forem a další zpracování o«.l
Iitků. Docela nás zklamaly
haldy na Přebůzi, kde se nám
nepodařilo najít jediný nerost.
Avšak krásné výhledy do kras-
Iické kotliny a zádumčivá pří-
roda náhorních vřesovišť a
jezírek nám vše vynahradily.
Poslední lokalitou, na kterou
jsme se vypravili, se stal bývalý
důl Helena v Kraslicích - Tiso-
vé. Nacházeli jsme zde jenom
kusový pyrit a pyrhotin (kyz
magnetový), který skutečně
jevil magnetické vlastnosti.

Iých v křemeni. l když zdejší ga-
lenit jako většina těchto nerostů
obsahuje stříbro (až 0,05%),
nebyl nikdy v dřívějších dobách
využíván současně jako stříbrná
ruda, ale jenom jako ruda olova.
Zvláště pověstné a nádherné
krystaly zeleného pyromorfitu
(fosfát olova) se nám nepodařilo
naj(t. Další rudn( oblastí, kterou
jsme navštívili, byl Horní Slav-
kov. Na zdejším dole Stannum
se ieště do 80. Iet tohoto století
těžily rudy cínu a wolframu.

Nechtěli jsme si nechat ujít
velmi zajímavou lokalitu Hu-
brův peň. Je to vlastně obrov?
ská 100 m hluboká propadlina
po hlubinném dolování cínové
rudy. Na jejích etážích a v tzv.
"kapsách" jsme nerosty hledali
Z několika desítek nerostů, po-
psaných v odborné literatuře,
se nám podařilo najít kolem de-
seti. Byl to hlavně kasiterit,
apatit, arzenopyrit, chalkopyrit,
topaz, malachit, skorodit, krys-
tal. křemen, ametyst aj. Do na?
šeho jednodenního odskočení
si do Slavkovského lesa byly
zařazeny jéŠtě dvě návštěvy.
První se týkala návštěvy hor-
nického muzea v Krásně (měs?
tečko nedaleko H. Slavkova).
Výstavní exponáty jsou umís-
těny v bývalé správní budově
dolu Ďuríš. Uprostřed výstavní
haly dominuje parní těžební
stroj a ostatní důlní zařízení. Ve
vitrínách na ochozech je umís-
těna regionální sbírka krušno-

Vysoké školy a absolventi Dvořákova
gymnázia v Kralupech nad Vltavou
Každým rokem se hlásí ma?

turanti Dvořákova gymnáziaturanti Dvořákova gymi
na vysoké školy celé Česlké re-

publiky. O jejich úspěšnosti
svědčí několikaleté výsledky.

Přibližme si školní rok
1999/2000, kdy maturovalo na
kralupském gymnáziu 30 stu-g)/ml

'Š se ldentů. Na VŠ se hlásilo 93,3%,
tedy 28 absolventů. Přijato pak
bylo 25 studentů, čiii 89,3% z
přihlášených. Dostali se na 45
vysokých škol, což znamená,
že někteří studenti byli přijati
na více škol. Převažovaly obo-

ry technické a přírodovědné,
zastoupeny byly i obory huma?
nitního typu, např. žumalistika,
filozofie nebo historie.

Jelikož je Dvořákovo gymná?
zium všeobecně vzdělávací
školou, mají a budou mít absol-
venti vždy uplatnění nejen na
různých vysokých školách, ale
i v praktickém Životě.

Veronika Smetáková
studentka 2.A

Dvořákova gymnázia
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vorákovo gymnázium í, i ,')J' f'=l'([, F ,' íÁ- -', ,,,'ť-: ,í=a Obchodní akademiev Kralupech nad Vltavouzvou žáky 5. a 9. tříd základrích škol
a jejich rodiče dne 10.1.2001od 12.00 do 17.00 hodin na Den otevřených dveříProgram: 1. základní informace o škole
2. učební programy
3. požadavky na studenty4. zpi:isob přijímacího rízení

5. prilimací zkoušky "nanecísto
6. prohlídka školy
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Kino Vltava - prosinec Bosé nohy v parku
Kino nehraje - probíhá rekon-

strukce hlediště pro Váš doko-
nalý zážitek z budoucích
návštěv našeho kina. Těšíme
se na setkání s Vámi opět v
lednu 2001.

Připravujeme na leden:
Dinosaurus, Road Trip,

Rudá planeta, X Man, Ponorka
U-571, Vesmírní kovbojové,
Anděl exit, Get Carter.

Rekonstrukce kina Vltava

V měsíci prosinci bude kino
Vltava z důvodu rekonstrukce
uzavřeno. Tato rekonstrukce je
dalším krokem ke zlepšení
úrovně kina Vltava a navazuje
na již provedenou instalaci
systému Dolby Stereo, usku?
íečněnou v roce 1998. Rekon?

strukce je nutná k zajištění
dalšího provozu dnes jediného
kralupského kina. Na první po-
hled nejvíce patrná bude vý-
měna stávajících sedadel, na
kterých se třicet let provozu
kina podepsalo asi nejvíce. I
přes pravidelnou údržbu se-
dadla spěla nezadržitelně ke
svému rozkladu (hřebíky ohro?
žují oděv diváka, vypadávají
opěradla, vyviklávají se závity
ve dřevě na upoutání sedadla
do podlahy atd.). Instalace no-
vých sedadel se dnes stala
běžnou součástí moderních
kin. PoČítá se se snížením ka?
pacity sálu z 397 sedadel + tří
služebních na 287 + dvě se-
dadla pro pohybově handica-

pované občany, tím dojde ke
zvětšení prostoru mezi sedadly
(malý prostor mezi sedadly byl
dle ohlasů diváků největším
handicapem kina Vltava)

Kromě výměny sedadel je
nutné provést novou instalaci
nouzového osvětlení ve scho-

dech v kinosále, to je nyní také
ve značně dezolátním stavu.

Velice žádoucí je i položení no-
vých podlahových krytin, které
na několika místech zcela
chybí. Také oponové dráhy, je-
jichž provoz je nutný k zakrytí
promítacího plátna pro ochranu
před poškozením, jsou značně
opotřebované. Dojde i k posu
nutí promítací plochy, co'z při
nese zvětšení promítaného
obrazu a v konečném dů

sledku, společně s ostatními
změnami přispěje i k většímu
komfortu návštěvníka, a o to
jde při rekonstrukci kina Vltava
především.

-dk-

Dominující dvojicí herců ame-
rické divadelní hry Neila Simona
"Bosé nohy v parku", provedené
v první polovině října v KaSS
Vltava, byli Martin Zounar spo-
Iečně s Lucií Zedníčkovou. Ko-
medie se odehrávala v malém

bytě ze všech stran obklopeném
stěnami okolních mrakodrapů.
Zpočátku slibně se rozvíjející
vztah dvou partnerů vžene oba
po skončení líbánek téměř v roz-
vod. Svoji roli tu sehraje i dvojice
dříve narozených, kterou skvěle
zahráli Václav Postránecký a
Dana Syslová.

S představitelem začínajícího
právníka, Martinem Zounarem,
jsme "dali řeč" v divadelní ša'l
ně. Otec, sám známý filmový a
divadelní herec, ho nikterak ne-
nutil vstoupit do této branže -
ale nakonec to prý rodinné geny

vyhrály na celé čáře
"BosA nohy v parku" či"Prol?

haná Ketty" nebo"Rajčatům se
letos nedařr' - to jsou tři sou?
časné tituly, v nichž vystupuji v
divadelní společnosti Háta. Moc
mě mrzí, že ani jeden z nich ta-
tínek už nemohl vidět..."

Divadelní představení - to je
ohromný výdej energie, jak ji
Martin Zounar načerpává?

Pokud se dostanu na chalu?

pu, tak dobijím 'baterie" tam. K
senzačním momentům takovéto
relaxace patří, když vyrazíme
společně s Pavlem Zedníčkem
do Kroměříže, do tamniho ar-
chivnrbo křížového sklepa. Tam
všechno to negativní, nasbírané
během "šňůr" divadelních před-
stavení mimo Prahu, společně
dobrým mokem spláchneme.

(ain)
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Časopis Domu dětí a mládeže, Fmrtíinova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
V okamžiku, kdy držfte toto čfslo v mce, je již po koncertu

"DDM Kralupy nad Vltavou proti drogám", který proběhl 26
listopadu a peněžité příspěvky na nadace "Ostrovy života" a
"Kapky naděje" jsou předány. Vzhledem k výrobnímu termínu
našeho časopisu vás můžeme v tomto čísle inforrnovat pouze o
;5ástce, která byla vybrána k 14.l1.2000. K tomuto datu se
sběry papíru a sbírkami vybralo:

41 799,- Kč

Naše poděkování patff ředitelům a učitelům mateřských,
základních a středních škol, chernickému učilišti a mnoha jed-
notlivcům, kteff se na této částce podfleli.

-«k «'«4k-«
Uánoční úýstaúa
se koná v budově DDM

18.12. - 21.12.
9.00 - 16.00 hod.

ďVystavena zde budou dflka z akce kralupský betlém,kt'erá nebudou urruastěna v kostele a práce díčff
z našich zájmových útvarů: Kresleníčka,
Výtvarného a-Šikovné dívky. Těšíme se jak na
návštěvu tříd mateřských a základnfch škol,
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14.12.2000 proběhne DEN FAKULTNÍ NEMOCNICE
MOTOL, kde zástupci DDM předají nemocným dětem hračky
vybrané v rámci dobročinných sbírek. 4
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Kralupský betlém
Během-celmho měsíce můžete navšffvit kostel Nanebevzeff

Marie Panny a sv. Václava na náměsff a zhlédnout zde
kralupský betlém.

Setkání u vánočního stromečku DDM
aneb vánoční trh se zpěvem koled
pořádá Dům děff a ínládeže za spolupráce s kralupským

farním úřadem v čele s panem E. Walczykem a Základma
umě-leckou školou. Setkání-se koná ve čtvrtek 21. prosince před
ludovou DDM. A na co se můžete těšit? V pr'ůběhu celého
odpoledne budete moci nakupovat drobné dárky u jednotlivýchMikulášská diskotéka

;ae-k;á 27 pr-o-since od 16-oo do 19-oo hodin V tělocvičně V stánků a od 16.00 se také zúčastnit vánočního prograínu. Mimo
Z"lfi;=SPOl'uPOřa(Ll'el'-m je jÍŽ fradÍČně rád'o Relax a živého betlému uvidíte a uslyšíte vystou'penf Dětského
TT 'Kučerar. -Vy:toupi't-ten- tol;át přijede Michal David. Na dělÍ pěveckého sboru kralupské farnosti, děff, které navštěvují

Píšťalku při DDM a Dětského pěveckého sbom Základnía ínládež kromě tance čeká celá řada her a soutěžf.
umělecké školy pod vedenfm panf J. Jirasové.Vstupné 20,- Kč (bude použito na nákup dalších hraček pro

Motol).
Vánoční prázdniny

g? Tak jako vždy, připravujeme i o vánočníchMikuláš ve Sluníčku iJ,?Ja

{!Ťf
*.*vi

prázdninách program pro děti. Dopoledne od 9.00 doTaké děti, které se svými maminkami navštěvují
12.00 hod.,-odpoledne od 13.00 do 16.00 hod.Sluníčko, přijde 5. prosince pozdravit Mikuláš, čert a
22.12. - dopoledne hry a soutěže v tělocvičněs

anděl. Jistě si s nimi rád popovídá a poslechne si
V Zátiší, odpoledne spontánní činnosti v DDM.básničku nebo pfsničku. Po předešlé dohodě s rodiči

]'? .27.12. - dopoledne návštěva bazénu, odpoledne
"?- c-srsntann< í-innnsti v T)DM.Arozdá dětem dárky.

spontánnf činnosti v DDM.
28.12. - dopoledne návštěva bazénu, odpo-Den otevřených dveří
ledne spontánnf činnosti v DDM.V měsfci listopadu jste měli možnost v rámci

29.12. - dopoledne bruslení na kluzišti,Dne otevřených dveff navšffvit naši tělocvič-

- i-"=eVl
odpoledne spontánní činnosti v DDM.nu, nyní se ínůžete přijít podívat v pondělf

18.l2.2000 do naší budovy ve Smetanově
Prosíme děti a rodiče, aby přihláškyulici. Rádi vás uvítáme ve všech našichŤ? na tyto dny vyplmh v DDMprostorách a právě probíhajfcích krouž-

nejpozději do 20. prosince.cích.

b

í.WQ
O?

@á
S

Ť,

-G
'm

!.,
;s

,t

(

I!?
Ík

a. = &s $
í

'*?
;
s

'#'

l

ll

l l
l

l
l

l
l

Ill

li

l
l

j
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

Il
Il

í

l
l

l
l

l
l

l

l

lli
[

l

l
l

ij
l

íi

l

Ij

l

l

I

Informace a obiednávky na telefonu: 02/66 090 888
? í

i

« «

írl('q «h«0č



!

?z=«44 »,dk4y=%,Jk*ů
uánoční čas začfná po skončem rol-

nických pracf, poposvfcenských osla-
vách a poslednf "kateřinské" zábavě. Pro
toto přípravné předvánoční období se
vžil název advent, z latinského slova
adventus, znaínenajfcf přfchod, v tomto
případě přfchod Spasitele - narozenf
Ježíše Krista. Adventnf období trvá čtyři
týdny. Jeho symbolem je adventní věnec
se čtyříni svíčkami, které se zapalujf
postupně vždy v neděli.

V atmosféře zimnfch jiter zaznfvala v
osvětleném chrámu slova mše, 5íž se
řiíalo roráty. Nastala doba půstu, neko-
naly se taneční zábavy ani svatby. Byla
to zároveň doba přástek, dranf peff a
jiných prací, spojených s vyprávěnfm
nejrůznějších přiThěhů.

Kromě církevního adventu prožfval lid
předvánočnf obdobf obyčeji. Znárný je
napřiuad zvyk řezání větviček ovocných
stromů na svátek sv. Barbory 4. prosince,
rnikulášská nadflka v předvečer svátku
sv. Mikuláše 6. prosince, obcMzka lucek
13. prosince.

Hlavním cfrkevnfm svátkem je Naro-
zení Páně 25. prosince, v jehož
p'tedvečer se slavf Štědrý večer. Prsrní
detailnf popis obyčejů máíne z doby

České Uánoce
Václava IV. Již zde je zaznamenán
celodenní půst až do objevenf první
hvězdy na večerní obloze, který i v
necírkevním prostředí zůstal zachován
ve slibu, že kdo se posff, uvidf vecer zlaté
prasátko.

Podle církevnfl'io výkladu se štědrým
tento den nazývá proto, že si v něm
křesťané připomfnajf štědrost Boha Otce.
Štědrost posvátného ve{:era spočfvala v
lidovém prostředí předevšfm v pestré
skladbě pokrmů. Podle představ lidu jich
mělo být devatero. Štědrovečernf jfdel-
níček měl kraj od kraje své zvláštnosti,
řada prvků však byla společných. Prvním
chodem byly oplatky s medem (někdy
také s česnekem, šípky atd.). Potom se
podávala zasmažená polévka. Dále oblí-
bený byl také kuba. Starými obřadními
pokrmy byly kaše (prosná, krupičná,
hrachová). Nezbytnou součástí štědrove-
černí večeře bylo vařené, sušené ovoce,
kraj od kraje různě upravené a pojme-
nované. Ryby, bez nichž si dnes stěžf
dovedeme představit ště$ovečernf veče-
ři, byly ještě na začátku stoletf ve

vesnických rodinách vzácnosff. Obecně
bylo rozšířeno vánočnf pečivo mzného
druhu, tvaru a názvu.

Neodmyslitelnou čásff "svatých nocf"
byly koledy. Název koleda se odvozuje
od římských lednových přání Calendae
Ianuariae. Je to tradičm obřad obchůzko-

vého charakteru, jehož původnfm smys-
lem a podstatou bylo přinést štěsff a
blaho. Koledou se nazývaly nejen obřad-
nf obcMzky, ale i dary, které se při nf
nadělovaly, a také písně, popěvky a 'ří-
kadla s niíni spojené. A právě pastýřské
vytrubování a koledování bylo důležitým
inspiračnfm zdrojem české poezie a
předevšfm hudby. Charakteristický styl
majf zvláště pastorely. Skládaly je hojně
čestí kantoři v 18. a 19. stol. a tyto
skladby se staly jádrem tzv. pastýřských
mšf. Z nich asi nejznámějšf je mše Jakuba
Jana Ryby Hej, mistře, vstaň bystře.

Dnes rozsírený zvyk zdobit vánoční
stromek je poměrně nového data. U nás
se poprvé objevil v roce 1820 v Praze.
Postupně začal vytlačovat zvyk staršf -
stavění jesliček (betléma).

PhDr. Zdeněk Kuchyňka

l / -€4?,,7 4=d %.k,fžl
Sportovní oblastní kola

I když naše poslední letošní číslo je převážně vánoční, chceme vás seznáínit s vftězi oblastnfch kol, pořádaných DDM Kralupy
n. Vlt. během měsfců řfjna a listopadu.

4.10. - Přespolní běh ZŠ - III. kategorie - dfvky
(celkem 110 dět0 III. kategorie - chlapci

IV. kategorie - dívky
IV. kategorie - chlapci

-?km

-1,5km
-1,5kín
-3kín

- Dvořákovo gymnázium
- ZŠ Veltrusy
- Dvořákovo gymnázium
- ZŠ Veltrusy

Ani dnes nezapomfnáme představit další z našich zájmových
Útvarů:

Počítače
Pracuji jako prograínátor v jazyku C ve firmě CCS, a.s. Již

desátým rokem vedu kroužek výpočetní techniky v Kralupech.
Kroužek počítačů navštěvuje každým rokem více dětf,

chlapců i dfvek. Výuka probihá na deseti počítačfch (řady 386,
486 i Pentium), získaných převážně sponzorskými dary. V
systémech DRDOS a WIN 3.1 děti pracujf s nejrůznějšími
programy. Nejoblnbenějšf jsou: jednoduchý grafický editor a
prograínovací jazyky Karel a Basic.

Při výuce nejde o dokonalé zvládnuff určitého programu nebo
jazyka. Místo toho jsou na jednoduchých příkladech postupně
vysvětlovány vlastnosti programovaaího jazyka nebo
programu. Děti pak mají čas si smny vyzkoušet, co se v hodině
naučily. Nakreslí a vytisknou si obrázek, naučf robota
procházet bludištěm, jednoduše naprogramují na pohled složité
obrazce. Přitom je možnost soutěžit i inspirovat se nápady od
spolužáků. Lektor je přitom stále každému k dispozici pro radu.
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Počítače /, //, ///
Jmenuji se Daniel Macák a jsem asistent počftačových

kroužků pro začátečníky. Každý týden spolupracuji s vedou-
cííni v šesti jednohodinových kurzech. V pondělf, úterý a ve
čtvrtek a to vždy od 15.30 do 16.30, od 16.30 do 17.30 hodin.

Jak už jsem se zmínil, většina děff, které se zúčastňujf
počítačových kroužků jsou začátečnfci a jsou to většinou děti
od 7 do 13 let.

Snažíme se dětem vysvětlit, jak postupovat při základní
komunikaci s počftačem. Nejdříve si vysvětlíme základní
odborné názvy hardwerového pffslušenstvf, dále pak postupy
při spouštění a vypínání počftačů. Ukážeme si, jak pracovat s
klávesnicí (děti pozomjí různé reakce na stisknutf libovolných
kláves). Vyučujeme použfvání manažerů pro práci se soubory
(Norton Commander, Volkov Coínmander, M 602). Také v
kreslenf pomocf kreslícfl'io programu jsme se setkali s velkým
ohlasem, protože děti si jej velice oblfbily.

Dále dětem vysvětlujeme, jak postupovat při nahrávání a
instalaci programů a her do počítačů.

Pro zpestřem pořádárne pro děti různé soutěže a v nepo-
slední řadě také hranf her, při kterých rozvíjejí své schopnosti
rychlé odezvy na reakce počftače.

Po zvládnuff základnfch věcí se děti učf ovládat operační
systém MS - DOS (a MS - WINDOWS). Mohou si zkoušet
vytvářet vlastní dokumenty v textovém editoru T 602, popř.
MS OFFICE (WORD, EXCEL), které si mohou vytisknout.

Na závěr si děti budou moci vytvořit svůj vlastm jednoduchý
program.

25. 10. - Halová kopaná - ZŠ Komenského
(celkem 60 dět0

- ZŠ gen. Klapálka
- ZŠ gen. Klapálka
- Dvořákovo gymnázium
- ZŠ gen. Klapálka

- ZŠ Veltrusy
- ZŠ Veltmsy
- ZŠ gen. Klapálka
- ZŠ Veltrusy

III. kategorie - dfvky
UI. kategorie - chlapci
IV. kategorie - dívky
IV. kategorie - chlapci

III. kategorie - dívky
III. kategorie - chlapci
IV. kategorie - dfvky
IV. kategorie - chlapci

Wtězům blahopřejeme k postupu do okresnfch kol.

'J[€,dk4»=% J%h,. J

30.10. - Plavání -

(celkem 60 dětí) 'J

'i

[
9=<Oq:í '!č?:='ď=, '?
'/W

8.11. - Stolní tenis -

(celkem 30 dět0

?/41Ť

Učebna je propojena do sítě, ve které je i multimediálnf
pracovní stanice Silicon Graphics a SUN. Takto vzniklý
intranet umožňuje výuku protokolů Internetu. Děti tak mohou
mezi sebou posflat elektronickou poštu nebo třeba vytvořit
WWW stránku s vlastní fotografií.

K "opravdovému" Internetu jsme se loni s kroužkem
připojovali jen při'ležitostně, modemem. Letos je objednáno
připojenf p'tes kabelovou televizi, ale jeho realizace se zaffm
opozdila.

Používané prograrny jsou volně šiřitelné, například AGI
studio, WWW prohlížeč Arachne, dem6verze kouzeln'íků
Baltazara a Baltflca. Děti si proto mohou svůj oblíbený program
nakopfrovat a použfvat i doma.

Závěrem bych rád poděkoval- dlouholetým sponzorům
kroužku, firmě Kaučuk, a.s., pražské firmě CCS, a.s. a
kralupské firmě FESA.

Karel Janda

Dům děff a ínládeže v Kralupech nad Vltavou nabízí
zá3mový kroužek pod vedenfm zkušeného vedoucffio

p. Václava Dvořáka

LETECKÝ MODELÁŘ

v dflnách na Základnf škole v Revolučm ulici
ve čtvrtek od 15.30 hodin.

Děti si zde postaví modely letadel, které si mohou
vyzkoušet v pohybu na školním hřišti.

*
.í- rl
l,.fa
/  ,,c'

,i'" ,-

"-, .,,.*

Zájemci se mohou inforínovat v DDM na tel: 722 430
n6bo v ZŠ Revolučnf.
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7ánoční dárek pro maminkyVanocní darek pro ínauuuu»yDům dětí a mládeže není otevřen jen pro školní děti a mládeí,- ' a ' -' -- - -;rM-y.eff se svýrni maminkarríi.Durn dětí a rnládeže neni otcvícu 3s,u ka-- ---ale i pr0 malé děti, které Sern přicházejí se svýrni maminkami.- a '------ ;aq /l nrostor v Uubech Sluíííčko 2ale la pr0 ?aié '31ě tl' - ktere Sent ytx'=-x- -J - - - ,Právě prO ně je yyhrazen cas a prOStOr v Uubech Sluíííčko a' " ---i-i-iincivsoučasnédoběmohouděti
Baby Spoít. V Baby Sp?orti ffimuuul,»li.l;e,,,0-d-?9?l3o do 10.30 h0,
ZaCVlČif Se SVýrnÍ marninxarru v uu-s y .- - ??Uub Sluníčko je otevřen V podkro'vních prostorách DDM vždy

- a"-í-íqúóhí'íd.čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod.- a - AXýi -r- vímku O - 3 roky nesmírněv úterý a sie ctvrte« ou -y.vv ,,.. --.?Pohybový vývo5 je pro děti ve věku 0- a o a-- -----h níríhíhá vsl'vo5důležitý. V hmbých rysecn pruuuxa vy .., --dětí stejně, v podrobnostech mohou však být rozdíly. Pohybový' a a --- - - --ií;rnqčule rOZrnaChern SarnOSfafnéh0

Pohybový vývo5 je pro aetx vc v,.,.. ?důležitý. V hmbých rysech probíhá 'vý'voj lokomoce u váecha a--------hmnhúiivšakbýtrozdíly.Pohybový
dětístejně,vpodrobnostecnmouuuv,.,,- ?vývo5 Ve druhém roce se yyznačuje rozmachem samostatného' "- o-»- hí«-iyí-ho okolí. Batole má z'výšenou touhuítěte do blízkého OKOII. x»aw., .- ,a rychle zlepšuje své dovednosti, zvlášté dostává-li- "'-" - vrssrn(lVůu Za r'ŮZnýCll

vývo5 Ve druhém roce se yyzssacu3p .,,.---pronikání dítěte do blízkého okolí. Batole má z'výšenou touhu" --1-J-íp evé. dovednosti, zvlášté dostává-li
se mu uznáiíí a pochyaly. Udížuje íovnoyálíu za íuyule«iokolnoííi, chodi pl) xcliodech, vylézá na nábytek, odkípííe míč
;o pohybu a rychle zlepšu3e sve uuvw..,..,QP mu uznání a pochyaly. Udržuje ro'vnováhu za r'ůztých- ' a ' -- -Ahsítpk? odkO?)ne rníč
OKIJllllJ»», ,..??,Ze stoje, chytí íníč kutálející Se zvolna p0 Zeluí a ...- ?směrem k nám. Má rádo i pohyb síe spojení se zpěvem a" -" ""nnet vvzkoušet a zdokonalit právě

okolností, chodí po schodecn, vyscb. ... -.?? , .Ze stoje, chytí íníč kutálející se zvolna po zemi a hodí ho' " -x-i- í núhvb sie spojení se zpěvem a
;udbou. To vše si mají možnost síyí.íuuhv, . .----- ?
a -V-klubu Sluníčko mají déti mozítu»? Itjzava3+schopnosti zkoumáním prostom, manipulací s- "=a' cníistředí se na náp:

naší malé tělocvičně ph tsaoy ,»puíi , , .---?V k?lubu Sluníčko mají děti možnost rozvíjet své rozumové- a a- -=,trírii manipulací s předměty. Dítě
SCh0pnOStl zkoumáníín prostoru, mamy,.--? ? Áje přirozeně zvídavé, soustředí se na nápadné vlastnosti" o ---s-t-.= ,yiúílgcí hračky, otevírá a zavírá zásuvky,řředmětů, rozebírá skládací nraí.;hy, ,,, .-- ?dvířka skříněk. Velkou radost mu působí čmárání po papím.= a -- ---;ctv{m didaktických hraček z

Je piirozene zvídavé, sousírecu oy -.. ----k.předmětŮ, rozebírá skládací hračky, otevírá a zavírá zásuvky,- a " "- 17-ll-iií rqdOSf nlu půSObí Clnál'ání p0 papíru'dvířka skříněk. Velkou raaost uíu v.,,..- -?Herna je vybavena velkým množstvím didaktických hraček z' " ' - ": mríhí'ííl seznannovat, učít seHerna )e vybavena velKynt usus-ít.-,..-? ?.mateřských 'skol, Se kte'irni Se děti mohou SeZnmnOVat, učit Se
'ro-zeznávat barvy a tvary.Dům dětí a mládeže chce dát dětem a jejich rodičům vánoční--- "-:--,-,-nííí-yBabvSportklubuinaDům dětí a mládeze cnce ua? ,»,--- , .dárek. Od prosince 2000 rozísiřuje prOVOZ Baby Sport klubu i na-- '- ' " hívl a klubu Sluníčko na dny oddárek.Odprosince2000rozsíru3epíuv,,--, ,čtvrtek otl 9.30 do 10.30 hod. a klubu Sluníčko na dny od

a ínúú,-í,í7.ůOhod.c-tvrteK ou j.?+v y - -..-pondělí do čtvrtka od 9.00 do 12.00 hod.

'9 ml4 let.-Protože převa- ů
ud'ívky; 2-.-i 5. tříd ZŠ, jsou

-ř:nnosti zaměřeny na
?tí ';ákl'adních textilních

.:'ha'n'i'k 'a ir-áci s papírem, např.
;Illllll (Il <--?? , .ční šití, vyšívání, háčkovánÍ,
:t;ní,a-drhání, výroba náram-

Jl:E;F;::" ;,;5 'j 'tr=,-"
představu o českých zvycích a tradicích, chystame vyíu,.' - a' - --.iiiríinnčních dekoračních předmětů.
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1 Světlana Nováková

-Cílem kroužku není vychovat švadleny nebo zdatné' = '-' -""4 í-Wve'k? Clf prO Výběr

'tnaterialu, preciznost, trpeiivosí, l(llll--.. ? ? ,potřebné nejen prO naše "šikovné dívky", ale i pro nejširší
veřejnost. Lada Lipšová

W,7>*h
panu Mqr. PaUďu Rgntoúi

-"l--- n -u4Im). Františku Bartošoúi apaní Martě NáhtoúsW za iefích poAporu a pomoc' - '-' !-ž- ,í enuktomém žrúOtě, tak
a Uam V>cm y-r...-- -«/ zaměstnání a htaúně - mnoho úsměUu (/ roce
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'4ttitrrd a «po&žmsíd sth&íg'?py 'nad Vlbavgu
KD VLTAVA

Progrmm na měsíc prosinee 2000
Telem: ? &!7

středa 13. v 19.30 hodin
Vánoční koncert Komorního
orchestru Dvořákova kraje
Dirigent: prof. Václav Mazáček - člen
ČF
Pozor, neplatí permanentní vstupenky
KPH!

70, - ss, -

pátek 15. 19.00 - 23.00 hodín
Veneček odpoledních kurzú tance

pátek 1. v 16.30 hodin
Vánoce s Dádou

Zveme všechny @ á d 3
děti i s rodiči na
zábavný pořad s
populární hereč- I.J
kou Dádou

jímÍ kamar:ády".
MrkulÁšr dárek',' a
Dopřejte dětem k Á

J

ŮÍ'iÍgte-se i s-nÍmi pobavit!
go,-

r
sobota 16. 17.00 - 22.00 hodin
Ochutnávka vín s cimbálovkou
Degustace více než 30 druhů vín, pre-
zentace mladých, ročníkových a ar-
chivních vín
Zve Vinný sklep Na Františku.

so, -

sobota 2. 16.00 - 22.00 hodin
Bluegrass advent
Všem zájemcům o bluegrassovou a
countíy hudbu nabízíme tuto již lra?
diční přehlídku, na které se představí
cca 8 známých i méně známých kapel.
Přijd'te k nám strávit pěkný den s
prima muzikou a s příjemnými lidmi.

70,

neděle 17. v 17.00 hodin
29. koncertní sezóna KPH
VánoČnÍ koncert
v kralupském děkanském chrámu
Nanebevzetí Panny Marje a sv.
Václava

Účinkují: Dvořákúv komorní sbor
Kralupy nad Vltavou
Laetítía komorní smíšený sbor
Praha Musíca Academica
Pražský komorní sbor
Na programu: adventní a vánoční
skladby našich a světových autorů
Umělecký vedoucí: Roman Michálek
Varhany: Vít Aschenbrenner
Platí permanentní vstupenky KPH.

70, - ss, -

Ďneděle 3.12.
Kruh přátel Prahy
Franz Lehár: Země úsměvů
Hudební divadlo Karlín

pondělí 4.
Kurzy tance - mikulášská
16.30 - 19.30 hodin odpolední kurz
20.00 - 23.00 hodin veČerní kurz

Úterý 5.
ZadÁno pro Unilever ČR, spol. s r.o.
Čtvrtek 7.
Zadáno pro Unílever ČR, spol. s r.o. ponděl3 18. ?19.00? - 23.00 hodín

Věneček večerních kurzú tance
pátek l
Česká

8. 9.00 a 10.30 hodín
mše vánoční - div. Lampion

Zadáno pro školy.
Úterý 19.
Zadáno pro Unílever ČR, spol. s r.o.

sobota 9. v 15.00 hodin
Z pohádky do pohádky
Václav Tomšovský: Tři kmotřínky
Účinkují členové divadelního souboru
Scéna Kralupy nad Vltavou.
Závěrečné představení našeho pohácl
kového cyklu. Po skončení pohádky se
uskuteční slosování skládaček o ceny.

30,

středa 20.
Adamusovo trio
Zadáno pro gymnázium.

středa 20. v 16.30 hodín
(Pozor - velký sál KD.)
VánoČnÍ pohádka
Účinkuje soubor Rolnička.

i,4nedě}e 10.12.
Kruh přátel Prahy
vánoční vycházka - klášter a kostel
sv. Gabriela na Smíchově a vilová
čtvrť Na Hřebenkách.

neděle 10. v 17.00 a 20.00 hodin
Kurzy tance - základnÍ lekce

úterý 12. v 9.30 hodin
Prosíncová pohádka
Zadáno pro mateřské školy.

Výstava
Josef Fenzel - Šumavská krajina
Prodejrí výstava obrazů malých
formátů
-r.-17.12.2000
Slavnostní zahájení výstavy ve středu
6.12. v 18.30 hodín.
Výstava bude otevřena:
pondělí - pátek 14.00-18.00
sobota, neděle 9.00-11 .0013.00-18.00

Připravujeme na leden 2001
lO.'Novoroční koncert folkové skupiny KLÍČ
17. Dětský maškarní karneval s dískotékou
28. John Graham: HEXENŠÚS
- div. představení opepřené anglickým humo-
rem (Karel Roden, Kateřina Hrachovcová,
Kateřina Macháčková alt. Hana Čížková, Pavel
Soukup, Tomáš Juřička, Ivo Kubečka, Hana
Hyrmanová alt. Jana Krausová)

Plesová sezóna roku 2001

Leden
pátek 12.1.MaturitníplesStředníprŮmýslové

školy strojní Odolena Voda
sobota 13.1 . Ples septimy Dvořákova gymná-

zia Kralupy nad Vltavou
pátek 19.1. Maturitní ples SOUCH Kralupy

nad Vltavou
sobota 20.1 . Ples ČD Kralupy nad Vltavou
pátek 26.1. Ples KaSS Kralupy nad Vltavou
sobota 27.1 . Ples Nemocnice Kralupy nad

Vltavou
Únor

pátek 2.2. Maturitní ples 4.A Dvořákova
gymnázia Kralupy nad Vltavou

sobota 3.2. Ples divadelního souboru Scéna
pátek 9.2. Maturitní ples Střední odborné

školy Velvary
sobota 10.2. Maturitní ples Obchodní a(ade-

mie Kralupy nad Vltavou
pátek 16.2. Rybářský ples
sobota 17.2. Studentský ples Dvořákova gym-

názia..Kralupy nad Vltavou
pátek 23.2. Ples Čechie -Kralupy nad Vltavou
sobota 24.2. Maturitní ples SOU Aero

Vodochody
BŤezen

pátek 9.3. Ples Kaučuk, a.s.
sobota 10.3. Skautský ples
pátek 16.3. Sokolské šibřinky
sobota 17.3. Šibřinky ASPV
pátek 23.3. ŠibřinkyASPV
sobota 24.3. Ples hasičů Kaučuk, a.s.

Pátek 15.12. v 16.00 a v 17.00 hodin
na Palackého náměstí Žívý betlém.

Účinkuje 1 . Neratovická divadelní.

l
I

I
l

l
l

l

A

Městské muzeum
v Kralupech ni Vltavou

Program kulturrúch akct na městc /

Vánoční výstava je z technických důvodi

Cels) mésic trvá výstava
Ak. mal. Josef Holuh (1870 - 1957)
Obrazy a kresby

14.12.. čtvrtek. 16.00 hodin
Sdnižem' rodáků a přátel města - vánoči

19.12., úterý, 17.00 hodin
Vánoční koncert žáků ZUŠ

20.12., středa, 18.00 hodin
'Vánoční koncert. Účinkuje "Adamusovo

Vstupné

a l

l
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Oddělení pro dospělé
Beletrie

Benzoni, Juliette:
Mečem a jedem

Žena vražedkyně, to není v histo-
rii nijak ojedinělý jev. Některé dámy
vraždily z lásky, jiné ze Žárlivosti.
msty, strachu nebo sobectyí, ale
většinou je hnala ctižádost a touha
po moci. Autorčina hluboká znalost
historie ve spojerí s nevšedním vy?
pravěčským talentem jsou zárukou
poučení i kvalitního čtenářského zá?
Žitku.

Smith, Wílbur:
Tvrdší než díamant

Na území dnešního jihoafrického
Kimberley vypukla diamantová ho-
reČka. Vzniká největšÍ jáma vyku?
taná Člověkem - legendární The Big
Hole. A právě zde, na pozadí sku-
tečných událostí, probThají další do-
brodružství v africké buši mezi
nalezištěm diamantů a bývalou báj-
nou Fíš{ vládce Monomatapy.

Moravcová, Jana:
Třináct barev lásky

Třináct povídek Jany Moravcové
je věnováno rozmanitým láskám,
Iáskám s prvky tajemna, někdy de-
tektivky a jindy hororu, kterým je
však společné to, že je autorka ko-
řerí humorem a nadsázkou.

Kraus, Ivan: Prosím tě, neblázní!
Laskavý humor Ivana Krause,

mile absurdn(, ironie spíše něžné a
nadsázky spíš filozofické než kari-
kující. Týká se nekonečných tram-
pot a patálií velké rodiny, jejíž
členové jsou nadáni tak výraznou
individualitou, ze to mezi nimi
neustále jiskří.

Cohen, Matt: Španělský doktor
Román se odehrává na přelomu

1 4. a 15. století ve Španělsku. V pří-
běhu žida Avrama Haleviho, kteíý
celý život zasvětil medicíně a jeho
přítelkyni Gabriele Hasdainové, za-
chycuJe osudy lidí, do jejichž života
krutě zasáhla inkvizice, rnor a nábo-
ženské pronásledovárí, a přesto si
dokázali uchovat lidskou důstoj-
nost, víru a lásku.

Erskíne, John: Soukromý Život
Heleny Trojské

Příběh bájné Heleny, ženy spart?
ského krále Menelaa, je konfrontací
dvou neslučitelných životních po-
stojů, Menelaova přehnaná kon-
venčnost se neustále dostává do
sporu s krásnou Helenou, milovnicí
života.

Nové knihy v kralupské knihovně
Naučná literatura

Roaf, Michael: Svět Mezopotá-
mie a starověkého Blízkého vý-
chodu

Rozsáhlé archeologické vyko-
pávky, odkrývané na Blízkém vý-
chodě, nám přinášejÍ mnoŽství
informací o životě dávných předků...

Str6bínqer, Rudolf:
Smrt ve Vatikánu

Kniha Smít ve Vatikánu je pouta-
vým pohledem do historie papežů
těch, kterí zemřeli násilnou smítí - ať
už smrtí mučednickou, nebo museli
zemřít, protoŽe stáli v cestě politic-
kým, církevn(m nebo i osobrím od-
pŮrcŮm.

Praha esoterícká: prúvodce
skrytýmí dějinami města

Pn:ivodce okouzlujícÍm městem,
které mnoho ukazuje a nabízí, ale
ještě více tají, městem prosyceným
kulturním dědicMm generacÍ...

Macksey, Kenneth:
Zapalte Evropul: Partyzáni v
Evropě za 2. světové války

Kniha podává podrobný a ne-
zaujatý obraz odboje partyzánů v
Evropě za 2. světové války. Autor
se zabývá úČinnostÍ paítyzánské
války na všech evropských bojištích
- od hořících bojišť Varsavy přes
rozlehlé pláně Ruska až- po jugo-
slávské hory.

Beranová, Maqdalena: Slované
Publikace se zabývá životem a

materiální i duchovrí kulturou Slo-
vanů v prvrích šesti stoletích, jejich
historickým vývojem na celém roz-
sáhlém území, které slovanské
kmeny postupně obsadily.

Craze, Richard: Feng shui: prak-
tícký návod, jak se naučit ČÍn-
skému umění zí{ v souladu s
okolím

Kniha je kompletrím praktickým
průvodcem starým čínským umě-
ním feng shui a nabízí snadné a
okamžitě použitelné náměty k pře-
stavbě bytu, zahrady či kanceláře.

OddMení pro děti
Beletrie

Žáček, Jířía. Pohádky na dobrý
veČer

Sedm pohádek z různých koutů
světa změní dětem každý večer v
kouzelné a veselé dobrodružsM.

Lamb, Kathryn: Pomocl MůJ spo-
leČenský žívot nestojí za níc

Jste spokojeni s tím, jak tráv{te
svůj volný čas, nebo máte pocit, že
nestojí za nic? Dokonce vŮbec
žádný nemáte? Přečtěte si, jak se s
podobnými problémy potýká pétice
vám už možná známých dospívají-
cích.

Rowlinq, Joanne K.:
Šarry Potter a Tajemná komnata

Vítejte podruhé v bradavické
škole čar a kouzel! Harry Potíer se
vrací po prázdninách do školy a ne-
tuší, že tentokrát mu hrozí smítelné
nebezpečí. V Bradavicích se začí-
nají dít prapodivné věci...

Kincl, Jarom€r:
Heřmánek a Mařínka

Za devatero mezemi a devatero
potoky, mezi jalovcem a šípkovou
rŮží, stojí na voňavé louce bylinková
apafflka. V ní hospodaří Heřmánek
s Mařinkou a každý den je navště-
vuje některý pohádkový hrdina.

Grym, Pavel: Čáiy máry fuč!
Název kn(žky je čarodějná for-

mule, která může vyvolat podivu-
hodné proměny. V osmi pohádkách
se kouzlí zajímavě. DŮvtipně a hu-
morně se v nich prolínaj pohádkové
d:5%e s' m(ídBmí rBalitou a polidštěné
pohádkové postavy dávají většinou
přednost člověčí práci před čarová-
nÍm.

Naučná literatura

Volheinová, Veronika:
Čeští -spisovatelé

Další z řady edice Odkaz nám
přináší výběr padesáti osobností
naŠí literatury, z nichž jmenujme z
různých období např. Kosmu, Husa,
Komenského, Máchu, Erbena, Hav-
Iíčka Borovského, Světlou, Macha-
ra, Šrámka, Majerovou, Kafku...

Testy z přírodních věd v kostce -
matematíka, fyzíka, chemíe, bio-
logie (pro střední školy)

Knížka je určena všem, kteří si
potřebují utřídit a zopakovat vědo-
mosti ze čtyř přírodovědných oborŮ.
V každém z nich najdete 500 otázek
s několika variantami odpovědí. Zda
jste odpověděli správně, si mí:ížete
ověřit v klíči na konci publikace

Fyzíka: ilustrovaná encyklopedie
Fyzika studuje vlastnosti a po-

vahu hmoty, různé formy energie a
způsoby, kterými hmota a energie
na sebe působí. V této knize pro
školáky je fyzika rozdělena do 6
částí: mechanika a obecná fyzika,
teplo, vlněrí, elektřina a magnetis-

Q

mus, atomová a jaderná fyzika,
obecné fyzikálrí informace - qraíy,
tabulky a informace o zpracovárí
výsledků pokusů.

Pernes, Jíří:
Evropské dějiny v datech

Publikace z oblíbené edice Oko
přináší přehled dějin evropského
kontinentu od pravěku a ranné dě-
jinné doby.

Studovna

Světoví polítici
Další svazek edice Listy přecl

kládá životopisné medailonky svě-
tových politiků 1 9. a 20. století.

Čestí hudební skladatelé
Druhý svazek edice Listy pred?

kládá životopisné medailony čes-
kých hudebrích skladatelů. Do
tohoto souboru byly zahrnuty pFed?
ní, již nežiiící, osobnosti české
hudby, s důrazem na dvě období
18. a 19. století.

Pobočka Lobeček

Lonqínová, Helena:
Rostou v Austrálii moruše

Nová knížka Heleny Longinové je
určena pro všechny čtenářky bez
rozdflu věku. Sledujeme v ní vztah
Ilony a Dominika od počátku jejich
mladistvé zamilovanosti přes
všechna úskalí mariželsM a rodi?
čovsM až k rozvodu.

Francková, Zuzana:
Ani den bez maléru

Populární spisovatelka Zuzana
Francková napsala pro své čte-
nářky již mnoho ÚspěŠných ro-
mánů. Nyní si máte možnost přečíst
j4 humoristické dílko Ani den bez
maléru. Hrdinkou je sama autorka,
která úsměvnými přóěhy ze svého
života čtenářky skutečně pobaví.

Mac Bain, Ed: Poslední tanec
Proč má starý kardiak, jenž

údajně zemřel pokojně ve spánku,
na krku stopy po oprátce? Maskuje
dcera otcovu sebevraždu jen proto,
aby zúročila životrí pojistku... Nový,
jubilejní 50. román z pera McBaina.
Vacková, Ludmila:
Astma a alergíe

Kniha je praktickým prŮvodcem
pro ty, kteří musí s alergiemi žít.
Poradí Vám, jak někteíým projevům
alergie čelit a je opatřena přehle-
dem dostupných diagnostických a
léčebných metod a lékŮ

i
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Pražská komorní filtxarmonie

Na koncertu, kten;í dosahoval
špičkové úrovně a Ize jej pova-jovat za jeden z hlavních w-
choÍů prob(haj(c( 29. koncertn(
seizóny Kruh-u přátel hudby
Kralupy nad Vltavou, vystoupila
Pražská komorní filharmonie.
Í"lÍdil -ji světoznámý dirigent Jiří
Bělohlávek. Před pěti lety toto
hudební těleso zakládal a stal
se jeho šéfdirigentem a umělec-
kým ředitelem.'-'Kdei spatřuje špičkový český
dirigent aJiří BěloÍilávek osobní
yrcFiol letošní sezóny?

"Pro mě, z hlediska dírigent-
ského, bylo jetos velmi výrznam-
řé hostování na anglickém
operním festivalu Glyndebournev"Lewes, prestižním a částečně
i snobském festivalu tvorby v
'tomto žánru. Měl jsem štěstí, že
jsem mohl uvést s obrovským'ohlasem u publika Janáčkovu
Wp;;u Jenůfa. Z našich pěvcůsve" 'mnoN=-spolupracoval Š.
"fi;argita, v roli'Laciho sklízel ob-
rovské ovace. Pokud jde o kot-
'gertní činnost, pak bych vyzdvihl
]etošní zájezd s Pražskou ko-;aorní'filharmoni(do Itálie, či náš
'malý cyklus v lednu t.r. v praž-
'ské'm áudolfinu, kde jsme hostili
slavného pianistu Jefima Bromf-.;;aána vasouborném provedení

?DirigentJ.Bělohlávek s violon?
cellistou L. PospíŠilem.

yšech Beethovenových kon-
ce;tň Šro klavír. To byly výrazné;r;o;enty této sez«'ny. Kromě'toh'o'-n;smím zaporr;enout, že
jsme stejný cyklus koncertů L. v.'Beethovena -natočili s českým
pianistou Janem Simonem naaCD nosič, který bude zane-
dlouho uveden na trh."

Vystupovat pod taktovkou J
Bělohlávka je pro české inter-
prety samoa o' sobě vysokým
oceněním. V Kralupech má
účÍnkovat na jaře příštího rokuŤpÍčkový-housÍista Pavel Šporcl.
Í'rovází- ho velký věhlas. Co o
něm soudí J. Bělohlávek?

'Byl úplný mladíček, když se
vráti'l ze asvých studií v Americe.
Mám za to-, že Pražská komorní

filharmonie byla prvním orchest- skutečně fu vlastnost, že v kaž?TllTlklrllllJlllI:ilJ7iaý-íívíwííw---=.. ?.???rem, který ho uvedI do pražské dém z nás, hudebníkovi i diri-- " a ? -' ---- -l--a-- Á ie-íztsíí e#tsnííkoncertní sezóny. Setkávárí'íe gentovi, zanechává svoji stopu.K«JílLl.íllll ůCLJll7. ,.i,,.,.=..., , .se s n(m relatívně pravidelně., je Já osobně hledám klidné pose-SeSíllrlll!úlauVllCplaVluW,,,,,, ------- -to veHce talentovaný umělec a zenís knjhou, se sklenkou vína,má před sebou výtečnou bu- přesto v duchu procházím celý" - --l-Xv»íi yá4iÝpk krltlCkV hO'společný zážitek, kríticky hodoucnost."'Jak;=sólista vystoupil během prob(rám v paměti, abych se z" aa- -"- - ----X:í----r-lěrnrrs»íarlpnÍkoncenu vioioncellista Lukáš něhopoučilprodalšíprovedení.a "--Ix :.i, íí MA ts rakívarWnÍKOnCtlnu viuruiii-ciii-u- ----= ..-..-,-?- , .Pospíšil (33 let). Poprvé v Vzásadějdeuměorelaxační' a - - -"-"'-' -- --wsrsnŤ krlv nArli(>VÚ Vlem 00-Kralupech vystupoval před ro- moment, kdy pódiový vjem po--' " --""- l -ú-.--A rlr,hacíná Vru'!iM VnkhraiupBUll vyíti.iywvcai 1,,,, .. ...-...? , . , ?kem a púl, kdy provedl dílo J. stupně dohas(ná. Vnějš( vní-" ' " -- --' =- -A -J :ú a4 críkuiírr Íp 7námOIJBrahmse. Interpret má za sebou mání je až šokující, je známou-" a ' --ao-"iú --í/ 4s íimáiar io ieírlniit»raílíll5ti.iiiiciHiúí---- ----- ..?? , ?rok studia ve Vídni u profesorky záležitostí, že umělec je jednu- a ' " -'---a-- -- -i-IríAm ch'arlíi rjánÍrOK Sluuia Ve Vlulll u ffl,,......, -.- ,Angeliky May na tamní vysoké minutu v úplríéím středu dění," a== - --i----.-a - ría «n;alííríÍ nri:znr-škole. V Pražské komorn( filhar- oslavován, na výsluní pozor-bm'ou;iÍ vp:ú;+bí"ÍaW=-konce;rí nosti, zasypáván potleskem amistr violoncell. Největším zážit- za krátký čas je v šatně sám se" ---- V-8áí *,r,*ts mnmant
rTllSll viulLll ii.=cii. i *yl v----- .. -?.- ? . . .kem pro něj bylo dosud vystou- sebou. KaMý tento moment,'- -" a ao"--"-' - --i-'-sÁma na rlťlř91iklJ karlerV.Kb'íll pltj III:il u}lsi M - - = -y---- - - - -pení v Berlíně, kde účinkoval s zejména na počátku kariér5í,' a a - ' - ---k--4 ,-,Akr4sl rlrirelá h.žkr) neSe."tamrím rozhlasovým orchest- tw;íkdydocelatěžkonese."{í:llllllllll I1J41IIag--y--- -.....-- -- ,rem a uvedl Koncertino od Pražská komorní filharmonie,A/Lirtinial. Kromě působení v v jejíchž řadách je přibližně čty-íxartinú. Kromě působení v v jejíchž řadách le príoíízne cty?rw,,*,w vr,mrsmí filharmonii za- řicet hudebníkú (dokonce i z ci?Pražské komorn( filharmonii za-

Běloruska, Maďarska,číná-h;át ve smyčcovém kvar- zinyClna Ilídl Ve oííiys,s,w--,,. ...-. "'jtetu, s nírnž by chtěl prorazit ha Anglie a Japonska), přijela doaa " - -"' -a#-ll - vsvesrlbhní k'K'r'aláp, aby'uvedla předehru ksvětová pódia."I:ilUVa ptjlJla} - . . -Každý koncert má svúj konec, opeře Italka v Alžíru Gioacchina' a a " =-- ri--.i.;h, rísírrívnsrn Rondo aani v Kralupech nechyběl přída- Rossiniho, Dvořákovo Rondo a" " a «íí:w í-... Q.im*tsrsíi íX jll íírlwi(íavek. Poté, co se interpreti hu- Klid lesa, Symfonii č. 4 Ludwiga" a " - - - o --hí-mxieina VrsnrarŤ hvldebního dna naposledy rozloučí van Beethovena. Koncert byl(X.UlllílLluiiaiiaHv.>ic.-y,.-..--. -----s diváky, nastává pro ně určitá vynikajíc(m zážitkem a sála' a "o-o-i--í- v..«*,,,«hrs rlrímii 1/IŤ:íva hVl ten-úleva. Jak vůbec J. Bělohlávek Kulturríího domu Vltava byl ten-
tokrát zcela zaplněndoznělý koncert zažívá?

(ain)"Koncertní vystoupení má
Křížovka

STí l}l í7 IIŤÁ íN 12p ňi ůfi líh Md »níi!l yr-I oíí l }?mkl}Ťll'l láí n ÁN KDVlla mNvíl qkQáMM &P íll áVZ{l !ňlíK I%§YV}kLlq ílayíJmíl líTůíJ Y.-Ikól! í lá KSSI:!ě ?ío íll k} I!IlX:"a'a'adresW-redaykc'e:'Zpravodaje do 14. prosince 2000.
ý@41@fWm: A) « Il$. íxt++ííí, aueííaí* Ňns - ía -ó pluheín a) ženské ?@, 8. čM W, +íídiímQÍdeííe:Zlen"-(;c.): pííímííý. símp, pazíí. zn. .leía-. . x.- ii í zs -- -i**.iw. qbnu mlneJka inhr-W'E;,a-znlčení 'o) ozn. 'cií?i fi'u. 'iedndka inkr-=nm+e,aÍ'?ka, jffiooia slly vb, pobldka E} 3PZ:ma-. 'Cl*ava.':M:A, gmlen, kfflský ?ík, ?I íJ-;I'smíks-q'nnul, víet. íyzík'- ííosílsl Ndmmy:??Í;926),";óeÍl produkl, (Alm, mmo v Peru a)'dnm."p.-'aslMu'. opysJá íoglliíía. íma, ínší?o ím;mmi,-Emp- h-íHÍ'nálev, mMo v Síbsku, aQkdÍang--1.):'ě-'X;wy,' řofW"í,.!,"'i!':':,:'Tu?,'mcííhodaÝlň, 'an&sný lóí?, mmo v 8&g;'aa-ovWo"jslQ.)"J'Í' řlm". -č. 500, 4. .ěmt W."c'heín.-zn'-.k+?;"K) ;oalbnné ííMííno, ženské jíríéíío,
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I na příští rok př}pravujeme

program pro veteBnost a do-
volujeme sí Vás s ním se-
známit:

IZpravodaj

'*
Ohlédnutí za akcemi pro ve-

řejnost v roce 2000, jejichž po-
řadateli a spoluorganizátoíy byl
KČT a ATOM -Kralupy -nad
Vltavou.

Rok 2000 byl pro kralupskou
turistiku jubilejním - 25. 3. uply-
nulo 75 let od zeložení turistic-

kého klubu v Kralupech nad
Vltavou a 2. 9. to bylo 30 let od
zahájení činnosti Turistických
oddílů mládeže v našem městě.

KČT a ATOM připravily v po-
sledním roce druhého tisíciletí
skutečně pestrou nabídku ve-
řejných akcí - vhodnou formu
aktivního využití volného času
které využilo 3 444 účastníků.

Na 29. Iedna byl připraven
25. ročník Zimního přechodu
Nedvězí, 58 účastníků prochá-
zelo Kokořínskem na jednu z
dominant - vrch Nedvězí, který
je místem nádherného roz-
hledu po krajině

První dubnový den byl terrní-
nem pro pořádání oblastního
kola Turístických závodú, na
který přišlo 182 závodníků a mezi
nimi i řada příchozí veřejnosti.

8. dubna jsme pořádali již po
29. turistický pochod "Do Oko-
ře bez oře", který se skutečně
vydařil. 1128, to je počet účast?

Šachová sezóna 2000/2001

lí=il Q
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vilové čtvrti Na Hřebenkách

Odjezd vlakem z Kralup nad
Vltavou v 1 1 .14 hodin na Masa?
rykovo nádraží, metrem trasy B,
přestup na Karlově náměstí na
autobus č. 176, výstup ve sta-
nici "Na Hřebenkách". Prohlídka
vilové čtvrti, kde žily některé
slavné osobnosti našeho kultur-
ního života. Prohlídka kláštera
sv. Gabriela v Holečkově ulici
začíná ve 14.00 hodin. Průvod?
ce - paní Ing. V. Pelzbauerová.
Vycházku připravily A. Čiperová
a Ing. V. Závodská.
?
T Th

Z činnosti Turistických oddílů mládeže a Klubu českých turistůKruh přátel Prahy Josef Fenzel
níků, které v cíli vítalo nejen
nádherné počasí, ale i řada
soutěŽí o ceny a stanoviště her
pro děti.

Pivního května jsme pořádali
turistický pochod "Dvořákova
Nelahozeves", na který přišlo
187 pochodníků, v cíli je čekalo
nejen sladké překvapení od
Algidy, ale i možnost předve-
dení turistických dovedností.
Doprovodnou akcí byla soutěž
ve stavbě stanu, zde bojovalo
58 účastníků o co nejepší čas
a ti nejepší zvládali postavení a
složení "áčka" pod minutu a
půl.

4. června společně s KaSS
Vltava pořádáme Dětský den,
celé odpoledne bavíme na 550
dětí na 10 stanovištích

7. června pořádáme třetí roč-
ník "Hostibejckých schodú"
Jak název napovídá, úkolem je
co nejrychleji zdolat tento kra-
Iupský kopec, pokouší se o to
74 běŽcŮ.

Největší akcí, kterou jsme po-
řádali bylo ve dnech 23. -
25. června Mistrovství České
republiky v Turístickém zá-
vodě. Do Kralup se sjelo na
350 nejlepších závodníků z
celé republiky a na tiskové kon?

ferenci po závodě bylo pro nás
oceněním, že se jednalo o nej
lépe připravený a zorganizo-
vaný závod v třicetileté historii
TZ.

Na 16. září jsme připravili
další akci nazvanou "ToulánÍ
veltruským parkem", 224
účastníků využilo naší nabídky
a mezi nejspokojenější patřily
tradičně ty nejmenší děti, pro
které byly na kontrolních stano-
vištích připraveny drobné hry a
soutěŽe.

25. září jsme pro železniční
stanici připravili v rámci oslav
150 let železniční dopravy v
Kralupech nad Vlt. dopoledne
her a soutěží, na 450 dětí si
tak zpestřilo krásné podzimní
dopoledne.

7. října to byl Orientační po-
chod městem, bohužel, po-
časí nám nebylo nakloněno a
mrholení s pozdějším lijákem
"pustilo" na start jen 83 účast-
níků, kteří hledali po Kralupech
kontrolní stanoviště s cílem na
turistické základně.

Hezké prožití vánočních
svátků všem členům Kruhu
přátel Prahy přeje výbor.

Josef Fenzelrse narodil 11

z?áří. 1 944.a Žije v '?
Kralupech nad »Vltavou.

Do roku 1998

pracoval jako
provozní elektri »
kář na rafinerii v

Kralupech nad
Vltavou. Od loň?

ského roku je
pro onkologic
kou chorobu v
invalidním dů-
chodu. Malování
jej provází živo-
tem od patnácti
let. Je samou-

kem, jeho technikou je olejo-
malba. Specializuje se na
krajiny. Posledních deset let
tvoří převážně malé formáty
miniatury a jeho největšÍ inspi-
rací je Š-umava, krása, tajemno
a charakter tohoto milého
kouta Čech jej neustále nutí k
tvorbě. Je to nikdy nekončící
hledání, cosi jako výstup na ne-
konečně vysokou horu...

Josef Fenzel má kromě ma-
Iovárií rád cestování po krás
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Děkujeme Vám za přízeň v
uplynulé sezóně a doufáme, 'ze
ji zachováte i v příštÍ jubilejníjubili

Člen:dvacáté páté sezóně. Členské
příspěvky na rok 2001 si ínů-
žete zaplatit v KaSS již nyní.

27.1 . Zimní přechod Nedvězí
11 .2. Uzlařská regata - soutěž v

uzlování

31 .3. Turistický závod - oblastní
a veřejný závod
Turistický dálkový pochod
a cyklojízda DO-ÓKOŘEklojízda

OŘE arBEZ OlaE aneb KRÁLOV-
SKOU CESTOU ZA
DOBRODRUŽSTVÍM

22.4. Cyklostezka - soutěž na
kolech na cyklostezce

25.4. Turistický závod - klasifi-
kační závod
Soutěž ve stavbě stanu

Turistický pochod - Dvořá?
kova Nelahozeves

Hostibejcké schody - běh
do vrchu

11.6. - 13.6. EURORANDO -
celoevropský turistický
pochod - vedoucí přes
Kralupy nad Vltavou

15.9. Turistický pochod - Toulka
veltruským parkem

5.10. Orientační pochod měs-
tem

1

f
é

7.4.

Po dobrých zkušenostech s
odpoledními návštěvami Hu-
debního divadla Karlín a po
jeho úspěšném zájezdu do
Japonska nabízíme opět: 3.12.
Hudební divadlo Karlín - Franz
Lehár: Země ÚsměvÚ

Prodej vstupenek na diva?
delní představení pořádané
KPP je po předložení člen-
ských legitimací s potvrzením o
zaplacení příspěvků.

I na příští rok chystáme zají?
mavé divadelní představení.
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1 .5.

ných zákoutích naší vlasti, rád
trampuje, miluje trampské pÍs
ničky a legraci. Je ženatý, má
tři dospělé děti a tři vnoučata.

A umělcovo motto? Kdo má
rád přírodu, nemůre být špatný
člověk, a proto vŠem přízniv-
cům mé tvorby přeji jen to nej-
Iepší a hlavn«:. hodně zdraví.!

Ť
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6.6.

A
Neděle 10.12. vánoční vy-

cházka do kláštera a kostela
sv. Gabriela na Smíchově a

Á

W

Výstavu obrazů Josefa Fen-
zela můžete navŠtívit 7.-17.12
2000 v KD Vltava.

Tajemství zdraví, aneb potřebnost
potravinových doplňků

Za KČT a ATOM Kralupy nad
Vltavou

Zdeněk Vejrosta
a Aleš Stárek

Informační a poradenské středis-
ko pro volbu povolání mládeže

Faktorů, poškozujících zdraví,
je v naší době velké množství.
Mezi základní patří stres, škodli-
viny v životním prostředí, cesto-
vání na velké vzdálenosti za

prací, způsob našÍ vý'zivy v sou?
vislosti s nedostatkem pohybu

Č:lověk se vyvíjí a přizpůso-
buje se měnícím se životním
podmínkám, ne však každý má
schopnost přizpůsobit se, proto
se vyskytují choroby považova-
né za choroby stáří i u mladých
Iidí, např. infarkt, arteriosklerÓza.

Jak je možné organismu po-
moci?

Důležitá je zdravá výživa.
Dále existují přírodní produkty.
které jsou schopny pomoci na?
Šemu tělu.

Přípravky firmy ENERGY patří
k ověřeným přírodním potravino-
vým doplňkům, které pomáhají
při celkové regeneraci těla - ob-
novují zdraví a slouží jako pre-
vence onemocnění.

Základem je pět sirupů vyro-
bených kombinacemi výtažků
různých bylin a minerálů

Vironal: posiluje imunitní sys-
tém, odstraňuje dýchací potíže,
používá se při chřipkách, na-
chlazeních i angínách

Regalen: čistí játra, pomáhá

Iéčit žlučové kameny, ekzémy,
zažívací potíže, lupénku atd

Renol: čistí ledviny, používá
se při problémech s prostatou,
při dně, revmatismu, artrózách
bolestech páteře, ekzémech

Gynex: ovlivňuje hormonální
systém, používá se při padání
vlasŮ, roztrouŠené skleróze, zá?
nětech vaječníků, v období pře-
chodu

Korolen: ovlivňuje cévy, po-
máhá léčit arteriosklerózu, poru-
chy periferního prokrvení, stresy,
únavový syndrom, nespavost i
senilitu.

Existují i další přípravky této
firrny. Pokud se budete chtít do-
zvědět o tom, jak si uchovat
zdraví, a více o použití a rozsahu
těchto i dalších přípravků, jste
srdečně zváni na přednášku
firrny ENERGY o využití bylin-
ných sirupů, krémů a výtažků,
která se bude konat v penzionu
pro důchodce na Cukrovaru
8.12.2000 v 17.00 hodín. Vstup
zdarma. Na přednášce bude pří-
tomna léčitelka a její služby
budou během večera také
zdarma. Pořadateli jsou poradci
firmy ENERGY. Inforrnace na
telefonu 0205/242 45.

Věra Plátková

získala 2. místo na 2. šachovnici

se 6 body ze 7. Na této šachov?
nici kraloval její bratr Lukáš,
který vybojoval všech 7 bodů.
Argišti Alaverdyan získal bodi:i5
a Telman Nersesjan 4. Na první,
nejsilnější šachovnici, získal
Argam Alaverdyan 5 bodů a
Jakub Morávek 4. Celkově Ize
hodnotit vystoupení našich hrá-
či:i v silné konkurenci jako velmi

ipe-s-ní
Šachiová sezóna se zdárně

rozbíhá, další větší akcí bude
koncem roku přebor školních
4členných družstev. V minulých
sezónách se místní školy (Vel-
trusy a Komenského) dostaly až
do finále České republiky. -Po-
kud bude mít některá škola

zájem o pomoc při sestavení
družstva, nebo o sehrání kvalifi-
kačního turnaje, může se obrátit
na Ing. Seinera, telefon 712055.

Na závěr by členové kroužku
rádi poděkovali Městskému úra?
du v Kralupech za podporu,
která jim umožnila během 3 let
proniknout mezi známá ša?
chová střediska mládeže.

V řeckém městě Kalithea

skončilo v říjnu mistrovství
Evropy mládeže v šachu. Pro
nás je důležité tím, že poprvé se
takové významné soutěže zú-
častnil i kralupský hráč, Argam
Alaverdyan. Ač teprve osmiletý,
hrál v soutěži desetiletých, a zís?
kal 50% bodů. To stačilo na 27.
místo z 52 účastníků, jeho so-
lidní herní projev je příslibem do
budoucích turnajů

MistrovsM Čech ve Frymbur?
ku se letos zúčastnili 4 hráči z
Kralup. Nejehčí úlohu měla Bára
Smolíková, která ve slabší kon-
kurenci (několik špičkových hrá-
ček startovalo v jiných tumajích)
zopakovala loňský úspěch, ten?
tokrát ve vyšší kategorii. 2. místo
mezi dvanádiletými jí zajistilo po-
stup do mistrovství republiky. JejÍ
bratr Lukáš hrál poprvé v katego-
rii H14 a jeho 4 body z 9 stačily
pouze na střed tabulky. V kate-
gorii H12 startoval z našich
hráčů Telman Nersesjan (teprve
7 letý). Velký věkový rozdíl byl
tentokrát nad jeho síly, hlavně
psychicky, a tak skončil rovněž v
polovině tabulky. Filip Dolejší jel

svůj první těžký turnaj v roli outsi-
dera a taky skončil na posledním
místě. Jeho velice nápaditý a
útočný styl však platil na většinu
soupeřů a tak Filip stál ve většině
partií na výhru se spoustou ma-
teriálu navíc. Bohužel, naprosto
nedostatečná pozornost v
obraně umožnila soupeřům mít
přece poslední slovo. Oba po-
sledně jmenovaní budou moci
vyzkoušet své štěstí a umění
ještě jednou, v lednu proběhne
mistrovství 8 a 10 letých v
Náchodě, ze kterého se bude
rovněŽ postupovat na mistrovství
republiky.

V Nymburce se v listopadu
hrál zajímavý cvičný turnaj.
Všichni přihlášení hráči byli roz-
děleni na 3 skupiny - silní, střed-
ní a slabší. Z každé skupiny byl
pak vylosován jeden hráč do tří-
členného družstva bez ohledu
na oddnovou příslušnost. Tato
družstva se pak utkala v normál-
ním turnaji na 7 kol. Z Kralup se
zúčastnilo 6 hráčŮ, 2 v první a 4
ve druhé skupině. Vítězem se
stalo družstvo, ve kterém star-
tovala Bára Smolíková, která

Toto středisko sídlí na Měl
níku v Pražské ulici č. 419,
vedle polikliniky.

Pracují v něm pí Mgr. Jana
Preislerová a pí Hana Patoč-
ková. Poskytují vycházejícím
žákům ZŠ veškeré informace
pro volbu povolání. Středisko
velmi dobře znají žáci osmých
a devátých ročníků škol na-
šeho okresu, kde výchovní po-
radci spolu s třídními učiteli
zajistí a uskuteční jeho skupi-
novou návštěvu. Středisko
navštíví dvakrát. Poprvé na
konci osmé třídy a podruhé na
začátku třídy deváté

Odborné poradkyně pro ně
mají vždy připravený hodnotný
a zajími
3 hodini

avý progi
iy. Žáci i

ram trvajÍcí 2 -
se mohou po-

drobně informovat o všem, co
je zajímá ohledně středních
škol a učilišť. Profese, o které
mají specifický zájem, zhléd-
nou na videozáznamech. Mají
též k dispozici poČÍtaČové pro-
gramy, které po zodpovězení
testových otázek vyhodnotí
schopnosti a zájmy a vyberou

vhodný typ studia.
Středisko nezaměřuje svoji

činnost pouze na Školy a na
skupinové akce. Věnuje se
také individuálně vystupujícím
žákům a jejich rodiči:im. Ti si
mohou objednat konzultaci
telefonicky na čísle 0206/621
646. Paní Mgr. Jana Preisle-
rová říká: "Naše středisko
vzniklo v dubnu r. 1994 a od té
doby jím prošlo celkem 10 368
klientů. Skupinového poraden-
ství se zúčastnilo 6 821 klientů
a 3 547 jich absolvovalo indivi-
duální konzultaci. Naším systé-
mem skupinového poradenství
projde téměř 100% žáků, které
čeká v nejbližších měsících
volba středoškolského vzdě-
Iánr'.

A já dodávám na závěr: 'Kdo
se nemůžete rozhodnout, kam
na školu, kam do učen/: obrafle
se na bezplatné informační
středisko na Mělníku. Jeho od-
borné poradkyně vám ochotně
vyjdou vstříc".

PaedDr. Marie Hájková

l

FS

Provoz

sportovních zařízení
Bazén

(tel. 726089)

po 13.00 - 17.0018.00 - 20.00
út 14.00 - 17.0018.00 - 21.00

, st 16.00 - 21 .00
a 14.00 - 17.0019.00-21.00

pá 1 3.00 - 18.0019.00 - 21 .00
so 9.00-21.00
ne 9.00-20.00

provoz během vánočních
prázdnin:
24.12. zavřeno
25.12.-29.12. 13.00-21.00
30.12. 9.00-21.00
31.12. a 1.1.2001 zavřeno

Sauna na bazénu

po 15.00 - 21 .00 muži
út 14.00 - 21 .00 ženy
st 15.00 - 21 .00 muži

čt 15.00 - 18.00 ženy
18.00 - 21 .00 společná

so 15.00-21.00muži

během vánočních prázdnin je
Sauna mimO prOVoz
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1. ODDÍL SKAUTŮ - STOPAŘI
Po táboře, tradičním vrcholu

skautských akcí, společně se
školním rokem začala i obvyklá

skautská činnost. Ta se skládá
z pravidelných oddílových schů?
zek (1. oddíl má schůzky ve
čtvrtek od 17 hodin ve skaut-
ském domě Bára) a z v(kendo-
vých výprav na jeden nebo více
dní.

NaŠe první výprava v novém
školním roce proběhla hned
druhý zářijový víkend a směřo-
vala do bývalého vojenského
prostoru v Milovicích. Tam jsme
se již podívali během letního tá?
bora, takŽe teď jsme tam byli
skoro jako doma.

Na rozdíl od červencové
akce, která proběhla jen jako
vojenská přehlídka, byla tento-
krát přidána i simulace menší
tankové šarvátky. Ovšem expo-
náty zi:istaly prakticky stejné.
Jednalo se vesměs o obrněnou
techniku bývalé Českosloven-
ské lidové armády. My, skauti,
jsme měli jakožto pořadatelé
mnohá privilegia, jichŽ jsme bo-
hatě vyuŽili. Na rozdíl od obyčej-
ných návštěvníků nám nezůstal
utajei vnitřek žádného tanku
nebo obrněného transportéru a
po s<ončení přehlídky jsme se
někdikrát mohli svézt po tanko-
drorru.

Ddší akce proběhla na pře-
Iomu září a ÍQna. Čekala nás
opětúloha pořadatelů, tentokrát
ovše'n na oslavě 150 let Čes-
kých drah v Kralupech nad
Vltaiou.

Z,ťroveň probíhala na Lutov-
níkucesta Pohádkovým lesem,
kter«iu pořádal roverský kmen
našeho skautského střediska
Střeka za pomoci dalších
skattů a skautek.

Vříjnu také proběhly Svato-
václavské hry, kterými si každý
rok připomínáme den mučed-
nick> smrti českého zemského

i

(

q

:m4
í

patrona svatého Václava. Hry
se povedly, leč počasí nikoliv.
Proto musela být závěrečná
etapa a vyhlášení vítězů pře-

sunuta na jiný
termín. Svato-
václavské híy
jsou středisko-
vá akce, a proto
se jich účastní
všichni kralupštÍ

! skauti a skautky.
l další výpra?

q va, noční výsa?
dek, byla zále-
žitostí střediska,
OVšem prO ná-
ročnost podniku
se účastnili pou-

ze starŠÍ.
0 podzimních prázdninách

jsme 'podnikli výpravu do Čes-
kého ráje. Ve čtvrtek 26.11.
jsme vyrazili vlakem do Tur-
nova, kde jsme navštívili mu-
zeum Českého ráje. Zde jsme
zhlédli výstavu minerálů a se-
známili se s historií okolí.
Cestou na tábořiště jsme si, již
jen zvenčí, prohlédli zámek
Valdštejn. V kempu Sedmihoí'ky
jsme postavili stany a vyzkou-
šeli jsme své kuchařské umění
na novém druhu sqšené stravy.
Nazítří jsme se šli podívat k
zámku Hrubá Skála, rovněž
jsme navštívili zříceninu hradu
Trosky. Ze sobotní výpravy na
Kozákovský Hřbet, bohužel,
sešlo pro nepřízeň počasí, a tak
jsme vyrazili domů. Přesto se
nám výprava líbila a těšíme se
na další velké, tentokrát veliko-
noční, putovárí.

Jelikož mají skauti ekologic-
kou výchovu a pomoc ostatním
přímo ve svém zákoně, tradičně
jsme se zúČastnili celostředis-
kové brigády ,,Rokle 2000 - pod?
zim': při které jsme pomáhali s
čištěním a úpravou stezky na
kralupský hřbitov. Stezka je již
plně průchodná. Po práci jsme
si zde u ohně
opekli buřty a zaz-
pívali. Navštívit nás
přišel kralupský
mÍstostarosta pan
K.asseckert, který
přinesl i dobrou .;vačin?i a kralup- :1
ský kněz Edward
Walczyk si s námi
poseděl u ohně a
doprovázel nás na
svou kytaru. Všem
se velice líbily pol- d
ské písničky v jeho Nfflaů

ř?

P-?

Na skautské stezce
podání. Už se velice těšíme z;";ÁNOČNí LES
našimi polskými přáteli na Všem minulým
Mazurskájezera vpříštÍmroce. spokojeným ná-

O.N+P.T. vštěvníkům a
mnoha dalším
bychom chtěli
připomenout, Že
i v letošním roce

!
'J

se dne 16.12. od 16 hodin koná
tradiční akce, kterou pořádá
skautský oddíl Stopaři:

* VánočnÍ les *
a to opět na hřišti v Lutov-

níku. Tato akce je určena pře-
vážně= pro děti do 10 let.

BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO
Skauti ze střediska Střelka již

J?, tradičně zajist( pro
.,',??.:" kralupské občany

."""" ." . nlamínpk yariá-plamínek zapá-

'],}l
lený'mž v dalek'é;i

& Jeruzalém:Í-.'n

41 {?i Hj,;':""',i' í:.,i mo-. ,.:j:. Aap:!íllUl SI IIll.)-
' hou světýlko odnést z

těchto míst:
24.12.2000
1 0.00 - 11 .00 Kulturní dům
Vltava
14.00 - 15.00 U Vlachů pod
železničním mostem
Na pŮlnoČrÍ mŠi.

í}b
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PODZlMNí PRÁZDNINY NA
PUCHVERKU

0 podzimních prázdninách se
devatenáct vlčat ze 4. smečky
vypravilo na svoji skautskou zá?
kladnu na Puchverku.

Den před příjezdem vlčat, při-
jel na Puchverk Bálů, aby zpro-
voznil topení, protoŽe nočrí
teploty se pohybují okolo nuly.

Tyto prázdniny jsme využili k
zahájení celoroční hry poznání
"Cesta na vrchol ...". Vlčata si
mohla nasbírat prvních 42 bodů.
Body využijí k výstupu na horu,
jejíž jméno mají uhodnout po-
mocí indicií do Vanbesu (vá-
noční besídce).

Na podzim se brzy stmívá a
tak byla vlčata nucena odebrat
se do Vlnovky - jediné budovy
na tomto tábořišti. Ve Vlnovce
se věnovala hrám, plnění vlčác-
kých stezek a večer téŽ nutné
hygieně.

Další den se věnovala skaut-
ským dpvednostem, hrám a va-
ření na ohni. Našli jsme si i čas
na odlévání slop sádrou a sbí-
rání hub.

Nejúspěšnější hrou bylo "Hle-
dání zlata". Na nejbližším vršku
byl uschován zlatý kámen. Ká-
men byl schován tak dobře, Že
ho tři šestky hledaly asi hodinu a
půl. Pět bodů za nález si odnes-
Ia šestka modrá.

Poslední den byl trochu zma-
tený a rychlý. Vlak, kterým jsme
jeli domů, jel už v 13.07. Před
odjezdem bylo třeba ještě uklidit
chatu Vlnovku, pracovní prostor
a Okolí.

Při odjezdu bylo na vlčatech
vidět, že se jim dornů vůbec ne-
chce.
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Skautské středisko Střelka
přeje všem občanům příjemné
prožití Vánoc a všechno nejepšÍ
do nového roku 2001 a tím i do
dalšího - třetího - tisíciletí.

Děkujeme samosprávě měs-
ta, sponzorŮm a všem naŠim
příznivcům za vydatnou pomoc
při naŠÍ práci a těŠÍme se na
další spolupráci i v roce dalším.

Vfí>Nllť
t)í2USLfrlr

23.12. 15.30-17.30
24.12. 13.00-15.00
25. 12. ío.oo - í2.00

18.15-20.15
27.12. 17.30-19.30
30. 12. 15.30 - 1 7.30
31.12. 13.00-15.00

*

Vstupné 20,- Kč,
doprovod 5,- Kč.

Zpravodaj i

V. H.

i m

Pátý hokejbalový GALAVEČER
4

Premiérově byly na hokejbalo-
vém večírku uděleny plakety
arbitera Petronía r

r

Na pravidelném podzimním l
setkání Se scházejí kralupští ho- fi
kejbalisté, aby bilancovali a oce- yHH@gg y sOW
ňovali úspěchy minulé sezóny -y- @
1999-2000. V pořadí již pátý ho-
kejbalový Galavečer se konal v
Iobečském klubu Dřevák 4. listopa-
du. Galavečerem přítomné tra-
dičně provázeli moderátori
večera Jindřich Kohm a Tomáš

Hor4, zaklada?telé a?čelní předst?a?
vitelé vedení AHL. Sezóna 1999 -
2000 byla na události v
hokejbalových kruzích více než

slavnostně spuštěno uměÍé
bohatá. Posudte sami: 1 . října je
slavnostně spuštěno umělé &eúaŘŘ

Po připomenutí klíčových udá-
Iostí uplynulé sezóny se začaly
rozdělovat vavříny. Vítězem Žá-
kovské ligy se stal tým Buldoků.
Ve lll. Kralupol AHL zvítězili Los
Kombajnos. Cenu pro Gentle-
mana roku, nejslušněji vystupují-
cího kapitána převzal Jindřich
Kohm (Minice Quijotes).

Nejepším nahrávačem i kano?
nýrem soutěže se stal hráč Black
Panthers Jiří Palice, kteíý obdržel
i ocenění junior roku a zlepšení
sezóny. Cena fair play putuje do
Nelahozevsi. Nejepším rozhocl
čím sezóny je vyhlášen Pavel Šti?
bran. V druhé nejvyšší kralupské
soutěži zvítězili a mistrovský titul

k
m

dobyli hráči B mužstva CSKA
LobeČek. Vítězem kanadského
bodování soutěže ll. Kralupol AHL

osvětlení hřiště, Kralupy získávají je Martin Baráth. Premiérově byl
pořadatelství historicky prvního udělen pohár pro vítěze základní
MS v hokejbalu, v kandidatuře části 1. Kralupol AHL - převzal ho
poráží města Most, Písek a kapitántýmuCSKALobečekJan
Ostravu. Na Cukrovaru začíná Rambo Střeska. Na řadu přichází
výstavba nového hokejbalového předání pěti nejprestižnějších po-
hřiště, hráč kralupské AHL Ivo
Loskot se stal v Mostu senior-
ským mistrem Evropy, Jiří Palice
a Josef Ibl jsou nominováni do
národního družstva ČR pro MS v l

Kralupech, na kterém 'získávají
stříbrné medaile, do nejvyšší $fjuniorské republikové soutěŽe se

'»3-i: S!'![Ýprobojoval kralupský
kvalifikačním turnaji v Českých
Budějovicích. Ještě jednou se eJJvraťme k pořadatelství I. mistrov?
ství světa juniorů, které bylo
hlavní nápln( sezóny a dopadlo:í==i"'i=7Eí-a=E7==ff e
kumentární videokazetě, která
bude k dostání od 1. prosince i

l
Ihli%6í :ri4rsrmi?ra krihmíinrlrirh '.(bližší informace kohm.jindrich '1
@hnla.ihplúylKraliinskahnkpihal '@hokejbal.cz). Kralupský hokejbal
je již tradičním sportem a stále 'l ':'S,fl
fi(f>fi 7í:l nnwrnai n§ynrv. lí ' 1?kráčí za novými obzory. Fola MICHAELA HOROVÁ.

korunoval
ffi

«
nejlepší

m ?

kal místostarosta MěÚ v Kra-
lupech nad Vltavou p. Rudolf
Kasseckert a to dle slov moderá-
torŮ veČera za vše, co pro AHL
od prvních jejích krůčki:i udělal.
Petroníúv pohár

Jediným oceněrím nadstav-
bové části AHL je pohár pro
hvězdu Petroniova poháru. Zís-
kali ho hráči, kteří dovedli Black
Panthers za titulem a vicemistři
světa Josef Ibl a Jiří Palice.
Bronzové medaile vybojovali v
Petroniově poháru hráči lobečské
sborné CSKA Lobeček. Stříbro a
titul vicemistra patří rytířům z
týmu Minice Quijotes. WE ARE
THE CHAMPIONS se na letoš-
ním Galavečeru hrálo vítězi
Petroniova poháru - hráčům
Black Panthers. Petroniův pohár
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hárů, udělovaných jednotlivcům
od samotného vzniku AHL. No-
váčkem roku se stává talento-
vaný junior, hráč Black Ravens
Jan Petříček. Nejepším obrán-
cem uplynulé sezóny a dížitelem
poháru klubu XXL je Ivo Loskot z 1
Minice Quijotes. Pohár prezi? r

denta AHL Jindňcha Kohma pro
vítěze kanadského bodovárí pře-
bírá Jiří Palice Black Panthers. Jiří
zaznamenal v 18 mistrovských
zápasech 52 branek a 42 asi-
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stencí. Pohár Jindřicha Arnošta
Šklíby pro nejepšího brankáře

;;('
M-.'

]
I. KralupolAHLzÍskávápopátév ozdobil dle vzoru zámořského
řadě Martin Baráth z CSKA Stanley cupu již pátý štítek se
LobeČek. .jmény vítězů. jk
Králem Galavečera Jíří Palice OCENĚNÍ udělované v AHL

Nejprestižnější individuální oce- Nejlepši ;un:;í - - -'- aiií'pal:ce
nění udělované v 1. Kralupol AHL- ZlepÁeni sezóny Jiří Palice
Pohár guveméra AHL Tomáše Ne%lepšinahtávač JiřiPalice
Hory přináší na každém galave- 5anon,ÝísezÓnV J:řÍ.PaliCe

Cena lan play Nelahozevesčeru největší napětí. Kdo se z de- Geníleman íoku Jindřich Kohm
seti nominovaných hráčů, hvězd:ád{.IIK)llllln)Vdlnl{;Il.llrídUu,nVdlu Ne,,epší,OZhOdč, Pave,9,íbían
svychtymu,posadinatrun, .ab.y NejlepšiveíeránAHL Ondře)šmolík
se nechal korunovat za krále Vítěz'kanadskéhobodování
uplynulé SeZóny? Napětí VZrůStá Il. Kíalupol AHL Maríln Baíáth

Vítězové v AHL 1999 - 2000Jiří Palice Black Panthers.
Žákovská liga BULDOCIPetroniovy plakety
Ill. Kíalupol AHL LOS KOMBAJNOSNovinkou Galavečera bylo pre- II. Kralupol AHL CSKA Lobeček "B"miérové udělení ocenění Plakety ii. -ua?uyr'-n -Il íw 'vuísrí wvvv'wal{

1. Kralupol AHL CSKA Lobeček
arbitera Petronia, patrona kra- PetronÍúv 'po;ár 2(X)0
lupské AHL. Výbor AHL uděluje í místo a BLACK PANTHERS

kralupského hokejbalu či za mi- 'Paoh"ár'pr"o'n'eýrepšího nováČka sezóny
mořádný sportovní výkon. 'JWn-PeíříČeak "Í"Ía;'RW'vens

Bronzovou PlakeŤu C35drŽel PohárklubuXXLpronejle(:šího-obránrsAHL
hráčCowChucksOndřejŠmol&, '-"-"'---'IvoLoskot";;íc;;u;otes'
kterývkralupskéAHLzazname- PohárJ.A.Šklíbypronejlepšíhobrankárezá?

kladni čásfi AHLnal svůj tisící gól hokejbalové ka-
Maíin Baíáíh CSKA Lobečekriéry. Střtrnou plaketu si odnesl Pohár prezidenta AHL Jindncha Kohma proRadek Křišťan za pomoc při bu- vftěze kanadského bodováni

dování areálu hokejbalového "l;'Pa;ce "B;ck Paníhers
Colossea. Pohár guveméra AHL Tomáše-Hory ne)uži-

Zlatou Petroniovu plaketu jako teč=ýŇmu hráčr AHL
první ve čhyřleté historii AHL zís- Jiří Palice Black Pan!hers
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NÁBYTEK AVIS

i»03:'4'll l- kuchyňské sektorové sestavy
- obývací stěny (i sektorové) »- sedací soupravy Il?cupy Jl «» - dvoulůžka a? yálendy? «- bytové doplňky a skříně

I
II- kancelářský nábytekProdej na splátky - Kjll l(AjRU8K/ I }klL}71till

- vestavěné skříně na mírui bez ručitelů. JPražská 122, Kralupy nad Wavou - Minm, tel. :0205 / 24080, 24081

Vítězná 2958

272 04 KLADNO 4

Telefon: 0312/634495,
Fax: 0312/634341

?ZvemeVás

do nově otev%ného

minilabu

AVQN
the company for women

AVON Lady Vám nabízí pl(mý píodelkosmetiky značky AVON až do aomu'.
Domluvíe si návšíěvu a zlskejíe kaíslog.Volejíe 0606 804605 nebo 0205 72 74 í e.

Svartební salon Rektamní aú;)entura

ň

€
AHERNÍCHOVLADAČÚ!!!!!!

Age ot' Empires Il, Combat Flight Siínulator 2, Flight Sií'nulator' - " - ' = ' - a a?=-i í'--.- e.,i;a íííts«nrrnq Mgdness 2.2000, Crimson Skies, Metal Gear Solid, Motocros Madness 2,StarÍancer, Línks LS 2001, a další.'oS'i"jeWiiide:Force Fe;dback Wlleel, SiďeWínder Fovce StrategicC' ommWnder,a SideWÍiider For;e Fet.dback 2 a.dalsi.tíNoTHRN';'ZDARMaAŤ! P(X'iTAC'E, TISKÁRNY SOFTWARETÉŽ"aNA LEASING A ÚVER.
Internet Kralupy Cz, s.r.o.

čechova 560, Kralupy nad Vltayou..upy
í4
IsQ» 0205/ 722 522 ':4 0606/405 623
€ info@ikc.czwww.ikc.cz

** li=l

23632.
CJ ÍRen-ault Megane L4 - 16 V, r.v.1'Í9'9,-4x airbag, ABS, vše v el.,centrál,' aYtorádio, střešní okno,;et:ffinza-. -Nutno vidět. PC 330600-,f'-;č. -Tel. 0205/7eíl843,

060)l/ 828297.
PRONÁJEM
ů aÍE)lou-hodobě byt 2+kk na Hůrce,

;ez':ařízený. Tel. 0603/429162.

RŮZNÉ
CJ-S'běratel koupí nebo vymění;ta;é-pohlednice zámku Veltrusyo'd -roku 1897 do cca 1945.

Telefonl 02/24914679 večer
(ji;ak-záznamník, kde ie možnénfflch'at- vzkaz s teÍefonem).
Žn;čka: po dohodě přijedu.

ů Šbm;atel az Kralup koupí nebo vy-;ní -pohlednice tohoto města(Wtaré 'Í nověiší, 1890 až 1960).
Takéi Lobeč, -Lobeček, Mikovice,
Minice a Zeměchy. Zn.: "Pohled-
;Íce jako dokument doby". Tel.Ó2057726294, mobil 0605/8281 00.

KUPÓN PRO BEZPLATNOU SOuKROMOu NEKOMER(,NÍ INZER(:l1
TEXT:KODAK

EXPRESS
v 00 Říp
1. patro

Fotografie do 1 hodiny.
Po-pá 9.00-17.00

(3ť«ccaťh
zahájí (»rovoz v nově eh»vřené

pobočce od 2. 1 .2(X)'í .
Nabím:

- dámaké svatební a spol. šaty
- pánské obleky
- snubnÍ prsteny

(cca 300 druhů)
- svatebnÍ oznámení

(cca 330 druhů)
Adresa: Jungmannova 99,
1. patro, Kralupy n. Vlt.

V měsíci lednu prémÁové sševy.
Informace tel.: 0603/239061

vM mp«* p»*
Přemyslova 1051 (sídl. Húrka)

Kralupy nad Vltavou

přijme ihned na VPP
OBCHODNÍ

RmPRWZ!WTÁNTY/-KY
pro region Kralupy n. Vlt. a okolí

fiS?EK'fi» z.t.«».
ůče'ruí ís, o.í"íovA KANCELAŘ

Přijmeme ihned pracovnfka nebo pracovnici na pozici
účetní, asistentka daňového poradce

Pokiujeme: vysokoškolské (i absolvent) nebo středoškolské vzdělíínf (praxe),příjemné vystupování, práce s PC, řidičský průkaz.
NaMzíme: práci v mladém a malém kolektivu, možnosi osobnffio a odboméhorůstu v perspektivnfm obom, solidm' jednánf i odměna.
Kontakt: 0603 / 466 249, 0205 / 721436

Pnžadiijpmpa#J+aaa+0

> příjemný vzhled
> reprezentativní vystupování
> schopnost vyjadřování

Informace osobně na adrese studia.

=(m
Aero Vodochody, a.s.

250 70 0dolena Voda č. 314
přijme kvaufikované
techniky a dělníky:

- technology obrábění a
tvářenÍ

- programátory NC strojů
- 'mechanik elektronik -

avionik (elektromechanik
- slaboproud)

- strojnÍ mechanik
(zámečnflc - montáž trupu)

- klempíř letecké výroby
- frézaÍ NC strojů
- frézař klasický
- soustruzruk
- brusič
- svářeČ
- lisař
Požadujeme: u technických funkcí'V'Š nebo ÚSO strojfrenského
směru, znalost Autocad, zákliy
pr-ogramoyání znalost AJ vítána. U"dělnických profesí vyučení v obo-
ru, práce v jednosměnném a dvou-
smenném provozu.
N-ástup: k-1.12.2000 nebo dohodou.
Přechodné ubytování pro zaměst-
nance zajišteno, autobusové spo-
jení z Kralup n. Vlt., Neratovic,
-Prahy a okolf zajištěno.
Nabízíme: perspektivu zaměst-
;ání, odbornou a-zajímavou práci,
profesionální vedení, diferenco-:'ané mzďové ohodnocenf podle
od'borné způsobilosti, možnost od-
bomého růstu, závodítí stravováma,
závodní lékařskou péči.
ínformace podá personální a
mzdový úsek - 02/6880042, pří-řadně 02/6881735, linka 2330 nebo"21'7-1-, -28(í0. Fax: 02/6872509 pí
Buřičová v době 6.55 - 14.55 hod.
E-mail: vaclav.sedlak@aero.cz.

PújČovna U Libichů
Veltrusy

(bytovky na náměstí č. 584)
Vám nabízí:

Praní kobercú
a čalounění

zapújčení strojů VAX

(J]Upu
Tel.: 0205/781 505

Mobil: 0606/386 916

Zven3e Vás do nové
PÚjČ@VnV LVíj

vchod z rampy
Obchodního domu Máj

- zamlouvání sjezdových,
běžeckých lyží
a snowboardů

- seřizováni, broušeni,
montáže

otevřeno
denně 15.00 - 17.00
tel.: 0608 174 329

SKI SPORT
y Lobči

NabízP.
;-Ůrodej lyžl bot a ostatniho lyžař-- ského Wbavenl snowboardů
X 'PŮjčovna lyžl snowboardů'XSe;vís, montáž vázáni i drobné

opravy. seřizovánl broušeni hrarí
a'sklu-znic strojem

Kdy:
Po-pá 10.00- í2.00 í4.00- í9.00
So ' 9.00-í2.00
Kontakt:
p. Palas
Jezkova ! 152
Kralupy nad Vltavou
Telefon: 0205/721 í00
Mob!!: ObOl/7Sb 770

TELEFON NEBO AORESJk:

Tuto část píosíme pečlivě vyplnit. Pokud neisou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudoul uTO CílSl plU51llll:; IJOl-Il-D -yv==-. .-..-..-,- - -. , -zveřejněny. Vydavatel je vsak musí znát (vyžaduje to tískový zákon).
Jméno a příimení: Telefon:

Adresa: Podpis:

"re;'ro KUjQN MA p,urxosí DVA xesí5c.Kťěny z'as:lejte 'n:Í 'ad';sau 'reaakce Zpravoda}e.

pismo»aii0 František Vrba
P. Bezruče 327

Kralupy - Míkovíce

apotřelmjete reklamu Yaši firmy..'!
0 ze samolepící fólie (polep oso'tmích a nákladuích- automobil4 výloh, vývesních štítů apod.)
0 na autoplachty 0 na fasády
* svetelná reklamaw..-'ta"k=v-o?lejte tel.7fax: Oe06/8BO !S
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KRALuPY
PENNYMARKtTl.
tel.: 020Sfi2 23 03

VELTRuSY
ASesova BH
ŤeS.; 0205/78 10 97

TEXTIL ODEVY
dětské, dámqké,

pánské

fa "KOPL "
KOZELKA & PUŠlL

nabízí fyto služby:
@ provede veškeré úpravy bytů

a sfovební píe s éklidem
* provedeni násffikovýrh tapeí

Iširokó nabídka typů a vzorů)
* polystyrenové a minerální podhledy
* pokládku lino (I kobertů, plovouď podlnhy
* veškeré p{smomolírské próre včemě nówhu
* montóž veškerýth žaluzií
* sódrokartonové veslavby
* elektroinsíalace včetně revixí
* zednRké próte
* voda + p)yn + topení
* molovóní * lakýrni<ké pró<e
* dodóvky veškerého nóbylku

(í výroba na zakóxku)
* vxorkový prodej zdrovohií keramiky

KVAllm, RY(Hll, ODBORNE
V Olší«h 4ó4 lu fofbglového síodionu Kaučuk)

278 0l Kralupy nad Wfovou
+el. + z.: 0205/25 705, mobil: 0604 - 638 488

Ku€HYNĚ KORYNA
@

Praha 3 * Husitská 33
tel./fax: 02/628 49 19

Prodejní d05a:
PO-Čt 1000-2000 Pá 1000-1800
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