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fasádní polystyren R?GIPS,
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Starosti starosty
Krabipy nad V}tavou po roce 2*@2

Hana Bartíková - Tiché dívání

Každý, kdo sleduje vnitro-
poiitické dění v naší zemi ví, že
rok 2002 má být zlomový pro
reformu územní veřejné sprá-
vy. Činnost současných okres-
ních úřadů má být ukončena
do 31.12.2002 a působnost
OkÚ má být přenesena na
nově vzníklé krajské samo-
správy a úřady, z větší části na
tzv. obce s rozšířenou působ-
ností a v některých pFípadech
i jinam (např. na finanční úřady
apod.).

Naše město Kralupy nad
Vltavou se stává dle návrhu
právě obcí s rozší'řenou pŮ-
sobností státní správy (tzv.
obcí lll. stupně). V současné
době protíhá tzv. 2. fáze re-
formy územní veřejné správy,
zvyšuje se množství jednání,
změn a návrhů, termíny reali-
zace ,,neodbytně klepou na
dveře". Každá změna v legís-
Iativě by měla být pro občany
ii" lepšímu". Zde se obávám,
že opak bude pravdou.

Z usnesení Vlády ČR ze dne
25. 7. 2001 č.765 se dovídám,
že jenom prrpravrié kroky - tzv.
materiálně technické zabez-
pečení dalšího postupu re-
formy veřejné správy pro rok
2002, nás všechny bude stát v
roce 2002 ,,pouhých"1,2 mili-
ardy Kč a v roce 2003 1 ,4 mi-
Iiardy Kč. Myslím si, že v
budoucnu počet institucí a je-
jich pracovníků, které budou
zabezpečovat státní správu
neubude a že správa bude fi-
nančně náročnější než dnes.
Kralupy nad Vltavou by měly
být podle současného vývoje
návrhu ,,malým okresem': kte-
rý bude zabezpečovat státní
správu pro dalších 17 obcí
(Dolany, Dřínov, Hostín u
Vojkovic, Chvatěruby, Kozo-
mín, Ledčice - do r.2004, Nela-
hozeves, Nová Ves, Olovnice,
Postřižín, Újezdec, Úžice,
Veltrusy, Vojkovice, Všestudy
ZlonČice, Zlosyň). Připomí-
nám, že v současné době sídlí
MěÚ Kralupy nad Vltavou v
nájmu majitele hotelu Sport a
pronajaté kapacity ,,přestavě-

ných pokojů" přízemí a 1 . patra
Ievého křídla hotelového kom-
plexu jsou plně vytíženy.
Případnou rekonstrukci a roz-
šíření prostor bývalého MěNV
(po odstěhování finančního
úřadu) nevím, kdo městu
uhradí, když ze zmiňované
částky 1 ,2 mld. Kč pro letošek,
připadnou v průměru pouze 3
miliony na 1 obec lll. stupně.
Celkový počet navrhovaných
obcí s rozšířenou pŮsobností
je 193, z toho 14 s výjimkou
(nižší počet obyvatel než
15.000). V našem Středo-
českém kraji je v návrhu nej-
více obcí lll. stupně (celkem
25), nejméně ve Zínském kraji
(11).

l když relorma veřejné
správy je pro mnohé z nás
,,nechtěné dítě': musíme ji
(současná samospráva a pra-
covnící MěÚ) chtÁ nechtě po-
moci připravit tak, aby naše
město a přilehlé okolí ,,neza-
spalo".

0 všem dalším dění v oblasti
této problematiky budu čte-
náře Zpravodaje pravidelně in-
formovat.

Mgr. Pavel Rynt
starosta rněsta
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Celkem 121 kolekcí básnic-
kých prací bylo přihlášeno do
soutěže poetů v rámci 6. roč-
níku festivalu Seifertovy Kralu-
py. Byly hodnoceny festivalo-
vou porotou v čele se známým
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5. října 2001 v 18.00 hodin se uskuteční vernisáž výstavy.
Výstava potrvá do 28. října 2001
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básníkem Jiřím Žáčkem, který
v neděli 23. září ceny v sále
městského muzea předával.
Slavnostní akt předání cen
uvedl starosta města Mgr. P.
Rynt spolu s ředitelem muzea
PaedDr. J. Rackem. Výběr z
vítězných prací přednesl člen
Městských divadel pražských
herec Jiří Klem.

První místo v soutěži v kate-
gorii B (nad 18 let věku bás-
níka) zaujala Ivana Blahutová z
Brna, druhou cenu obdržel
Radek Malý z Olomouce a třetí
Milan Ciler z Turnova. Prestižní
cenu za sonet, v němž vynikal
poeta Jaroslav Seifert a tento
básnický útvar byl zásadní pod-
mínkou pro zařazení do sou-
těže, obdržel Davíd Rejchrt z
Prahy 4. Zvláštní cenu města
Kralupy nad Vltavou získal již
několikrát oceněný vysoko-
školský učitel Václav Studený z
Brna. Zvláštní cena Kaučuk,
a.s., byla udělena Josefu
Šrámkovi z Prahy 6.

pokračování na str. 18
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Upozornění

131

IZprBv?odaj
Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt. Výzva občanům městaMěstská policie hlásí

JpozorněnÍ žšvnosten-
ého odboru MěÚ Kralupy
d Vltavou podmkatelúm-.
Jážení podnikatelé,
upozorňujeme Vás, kteří pro-
zujete živnost ohlašovací vol-
?u dle zákona č.455/1 991 Sb.
živnostenském podnikání v
atném znění - tzn. Vás, kte-
m byl vydán žívnostenský list
mostenským úřadem v Kralu-
ich n. Vlt. - že dochází k nové
»ravě zněrí zivností.
Živnostenský úřad je povi
;n, po projednání s podni-
ttelem, nahradit původní
vnostenský list průkazem živ-
»stenského oprávnění podle:+vé právní úpravy v souÍadu s
st. čl Vl, bod 25 přechodných
stanovení zák.č.356/1 999
b., kterým se mění a doplňuje
vnostenský zákon a některé
alší zákony, a to v zákonem

stanovené Ihůtě. Předmět pod?nikání musí být uveden do :sou-
Iadu s Narízerúm vládyč.l40l2000 Sb. ve znění
Nařízení vlády 468,469/2000
Sb.

Nové prí:ikazy živnosten-
ského oprávněm budou poosobním projednání s podníka-
telem vydány s novým zněnímpředmětu podnikání-bez správ?
ního poplatku.

Navštivte proto, prosím, živ-
noslenský odbor MěÚ Kralupyn. Vlt., Palackého nám. 6 (bý-valý národní výbor, ve dvoře)-v
í.íiedních dnech pondělí, streda,úřední hodiny 8- 1 2, 13-17 hod.'

Případné informace k Vaší
návštěvě poskytneme na tele-
fonu 723 725.

Hana Svobodoyá
vedoucíživnostenského odbortí

Kralupy nad Vltavou

Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádraží, ulice Žižkova, tel.č. 725197, od 7.30 do 12.00 hod., od 1'2.-00-do-;8".00-h'od."'zv'oolnitl Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul-. 727375,-7251"84,"LékárnaPANACEA - Lobeček 741 642, Lékárna Z 'Vel';u:s;-781 1 1-0.7.lO.LékárnaUnádraží '8.00-Iln.00la3j)0'-al"8'.00"hodin14.10. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.00 13.'00 - 18:00 hodin21 .10. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.0013.'00 - í8:00 hodin28.10. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.0013.'00 - 18:00 hodin4.ll.LékárnaLobeček 8.00-12.00í3.-00-18:00hodÍnMěstský úřad Kralupy nad Vltavouodbor sociálních věcí a zdravotnictví

l
kterého si prevzala PČR.

Dne 29.8.2001 v O.30 hodin
bylo oznámeno, že v ulici
Henningsdorfská došlo v res-
tauraci k poranění dívky. Hlídka
MP na místě zjistila, že dívka při
tancování byla vyhozena do
vzduchu a spadla na zem.
Hlídka přivolala RZS, která
dívku odvezla do nemocnice.
Věc byla předána PČR.

Dne 4.9.2001 ve 24.00 hodin
oznámila pracovnice Č:D na slu-
žebnu MP neznámého muže,
který rozbil okno a utekl. Hlídka
MP se dostavila na místo, kde
jí pracovnice ČD dala popis
muže. Hlídka MP prozkoumala
okolí, pachatele zadržela a pře-dala na 00 PČR k dalšímu
opatření.

Dne 5.9.2001 v 9.15 hodin
bylo oznámeno na služebnu
MP, že v tř. Legií byla nalezena
falešná známka na popelnici.
Hlídka MP se dostavila na
místo, kde zjistila přestupce fa-
lešné známky. Tento přestupek
byl řešen na služebně MP s
přestupcem blokovou pokutou.

Dne 5.9.200'l při obchůzce
nahlásily civilní operátorky stálé
službě MP ořezané w,tvě na
sídlišti Zátiší, rozebranou led?
ničku v ulici Masarykova, rozbi-
tou lavičku v parku vedle MěLJ.
Vše bylo předáno na MěÚ a do
TS, které uvedené věci od-
stranÍ.

Dne 1 0.9.2001 v 16.30 hodin
bylo pracovníkem KaSS zjiš-
těno neoprávněné vylepování
plakátů. Hlídkou MP bylo zjiš-
těno, že se oznámení zakládá
na pravdě. Byl zjištěn majitel,
se kterým byl přestupek řešen
na služebně MP blokovou po-
kutou.

Strážníci Městské policie
zachránili lidský život!

17.9.2001 ve 23.11 hodin
projížděla hlídka MP ve složení
strážník Vacek a strážník
Umlauf po mostě TGM z
Lobečku do města. Na levé
straně silnice uviděla mladíka,
který seděl na zábradlí mostu.
Strážníci zastavili a pomalu se
k mladíkovi přiblížili. Navázali s
ním kontakt a úmysl skočit do
vody mu chtěli rozmluvit. V ne-
střeženém okamžiku jej strhli
na chodník a zavolali RZS,
která jej odvezla do Psychiat-
rické léčebny v Horních Beř-
kovicích. Jednalo se o mladého
muže, ročník narození 1980,
který v Kralupech bydlel na
ubytovně v Krakovské ulici.

ristické pochody, festivaly,
soutěže, přehlídky apod.).

Rada města ustavila dne
2.5.2001 přÍpravný výbor k za?
jištění oslav 100 let výroť;í
města, jehož jménem se na
Vás obracím se žádostí o
sdělení, jakým zpi:isobem jste
ochotni se podílet na těchto
oslavách (jakými akcemi, či fi-
nančním přispěrím)

Veškeré akce a program
oslav včetně uvedení sponzo-
r(i budou zveřejněny v propa-
gačrím sborníku, který bude u
této příležitosti vydán

Vaše náměty zašlete nejpo-
zději do konce října 2001 na
kMÚ Kralupy n. Vlt., odbor slu-
žeb, školství a kultury, k rukám
pí Náhlovské (telefon 0205/
739865)

Děkuji předem za vzájem-
nOu SpOlupráci.

Mgr. Pavel Rynt
starosta

Opakovaná výzva občanům
města Kralupy nad Vltavou
(poprvé uveřejněno v čísle
Zpravodaje červenec, srpen
2001)
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V roce 2002 oslavíme 100

Iet povýšení Kralup nad
Vltavou na město. Při této
příležitosti si Vás dovoluji po-
žádat o spolupráci. Hlavní
oslavy tohoto výročí se před-
pokládají uskutečnit v září
2002 v návaznosti na festival
poezie a přednesu Seifertovy
Kralupy n. Vlt. a vyvrcholí ve
dnech21a22.ll.2002,tj.ve
dnech, na které. připadá vlastní
výrocí 100 let, celoměstskou
akademií kralupských škol a
dalších organizací a slavnost-
rím koncertem. Ve'ákeré do-
provodné akce oslav by měly
probíhat v průběhu celého
roku 2002 (divadla, koncerty,
výstavy, sportovr'Íturnaje, tu-

Il

Páteční žnrnální služby praktíckých lékaříi
í

í

Dosažitelnost praktického lékaře (žurnální služby) během páteč-ních odpoledních ordinací od 13.00 dW'l 7'.60a hod'.'
DATUM í?úš OFlDINACi

Nerudova 68605.10. MUDr.Votavová
Lobeček12.10. MUDr.Horák19.10. MLlDr.Mikušová Kauču;'
Nerudova 68626.10. MLlDr.Nová02.11 . MUDr.Prokopová Veit;usy

l
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TELEFON
724 720
726 221
718016
725 606
781 156
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Městský úřad v Kralupech nad Vltavouoznamuie, terrríny stánkových atrhů v Lobečku-na-měaíc
ŘÍJEN 2001

3.10. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)17.10. 2001 (7.00 - 17.00 hod.a)31.10. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)

Dne 18.8.2001 v 1.35 hodin
bylo oznámeno na služebnuMP stálou služebnou PČR, že
vzhledem k silnému dešti je ul.
Velvarská a Růžové údolí zato-
pená. Hlídka MP se na místo
dostavila i s hasiči, kteří vodu
odČerpávali a hlídka MP odklá-
něla dopravu.

Dne 18.8.2001 v 10.35 hodin
požádala vedoucí Penny Mar-
ketu v ulici Riegrova o výjezd
hlídky MP na záchyt pachatele.
který odmítá zaplatit. Hlídka MP
na rrístě řešila uvedený pře-
stupek blokovou pokutou.

Dne 20.8.2001 ve 2.00 hodin
bylo oznámeno na služebnuMP stálou službou PČR, že v
ulici E. Beneše se někdo vlou?
pal do stánku (prodejna s mo-
bilrími telefony). Hlídka na
rrístě zjistila cihlou rozbitédveře. Vyčkala příjezdu PČR a
začala prozkoumávat okolí.
Společně zadrželi podezřelého,

Starosta města Kralupy nad Vltavouzve občany na pietnÍ vzpomÍnkyk uctění památky výročí 28. října l 83.-výročí vznikusamostatného českoslo'venského 'státu,které se konaJí v pátek 26. října 200'l-
u památníkú padlýchÍ

10.00 hodin
10.20 hodin
10.45 hodin
11 .00 hodin

l

l

Občanské judo

l
l

Rozpis stanovišt' pro u»obihiJí svoz odpadu
odpad se sváM 1. a 3. týden v měs*i

?
stanoviště 9 - Lídové nám.

14.00-14.50 hodin
stanoviště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 15.50 hodin

u kostela
most T.G.Masaryka
Zerněchy
Minice

Dopis zástupce starosty
pana Kasseckerta reagující na
pořad ,,Občanské judo" vysí?
laný dne 19.9.2001 TV NOVA

pokojích, přestěhování osob-
rích věcí a nábytku do ná?
hradních prostor.

První dvě rodiny (paní Při-
bylová a pam Kantorovská),
které byly v prvrí fázi nejvíce
ohroženy, byly okamžitě vyro-
zuměny o tom, Že jsme připra-
veni okarnžitě se stěhováním.
Stěhování odmítly a pode-
psaly, že budou raději dál po-
bývat ve svých bytech, na
vlastrí nebezpečí.

To jsem já osobně říkal paní
reportérce na kameru, ale to
se v pořadu vůbec neuvádělo.

Na závěr drobná maličkost;
ubytování za každou nájem-
nici platíme ze dvou třetin my,
z jedné ony. Vše se zařizovalo
již 3 týdny před tím, než jste
přijeli točit vy. Známe své po-
vinnosti a odpovědnost a za-
tím nebylo třeba, aby nás
televize vedla. Je mi z Vás
smutno. Pravé.ho viníka, maji-
tele nemovitosti jste ani neu-
kázali, navíc jste mu upravili
hlas. Zdá se mi, že jste pře-
dem rozhodnuti o viníkovi a
tak to prostě viník je. (Život
však jde dál a asi nejsem sám,
kdo Vám takto píše.)

Rudolf Kasseckert
mÍstostarosta

Psm?
stanovíště 1- Lobeček - tenisové
kínty . . 14.00 - M.50 hodinaaanov(šbe 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00 - 15.50 hodin
Íj?
stanovišM 3 - Lobeček - před ZŠTřebízskétío 14.00-14.50hodin
stanovíMě 4 - Zá?íší (Fíbíchova)

15.00 - 15.50 hodin
stanoviště 5 - Cukrovar

16.00l6.50 hOd.

gBJmJa,
stanovíště 7 - u gymnázía

14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 8 - Mánesova ul.

15.00 - 1 5.50 hodin

0 čem se radí radní

0

Vážená paní Danková,
ve Vašem včerejším pořadu

jsem zhlédl reportáž o hroutí-
cím se domě čp. 137 a 138 a
o nešťastných nájemnicích,
kterým nikdo nechce pomoci,
ani úředníci.

Divák z toho pochopil, ze
jedině díky Vaší reportáži se
úředníci konečně ,,rozhou-
pali". Všechny postupy, které
se učinily, byly však připra?
veny 3 týdny před Vaším na-
táČenÍm.

Samospráva má, v souladu
se zákonem č. 240/2000 Sb.
(Krizový zákon) a nařízení
vlády č. 462 z listopadu 2000,
ustanovenu bezpeČnostnÍ ra-
du, která okarnžitě po cásleč?
ném zhroucení stavby situaci
posoudila jako krizi svých ob-
čanů a bezprostředně sjed-
nala ubytování v hotelových

Z jednání rady města dne
9. 2001

RM souhlasila s poskytnutím
hradního ubytován( pro oby-
ttele domu v ul. 28.řijna, čp.
i?-138, z důvodu havarijního
avu tohoto domu, který ohro-
í0 životy obyvatel. Pokud
»ívatelé odmítnou tuto mož-
xt přestane jim město vyplá?
= mimořádný příspěvek na
hadu náhradního.ubytování.RM odsouhlasila podporu
be ,,Den bez aut" s tím, že v
n konání této akce tj. 21 . 9.
)1 bude jízda v autobusech
ID Kralupy zdarma.
RM neodsouhlasila žádost
:Kaučuk Kralupy o snížení
jemného za ubytovnu a kio?
k v areálu plaveckého ba-
u a sportovní haly pro rok
[1 . RM souhlasila s podná?
m sportovní haly basket?
ívému klubu BK JUNIOFI
:once tohoto roku
iM se zabývala umístěrím
:ovacích automatů v cent-
'alup a doporučila zastu-

Půk,
stanovíště 11- Minice - poMrní
zbro§. 14.00 - 14.50 hodin
stanov)ště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

pitelstvu města ke schválení
jejich následovné umístění:-ul-. Žižkova 1 ks - ul. JÍ;ás'kěva
1 ks - ul. Palackého 1 ks - par-
koviště pod OD Máj 'l ks.
- RM vzala na vědomí infor?
maci o realizaci projektu ,,Kra-jinářské úpravy Strachěv -
nové ochranné pásmo zeleně".
- RM uložila starostoyi
města, aby problém zátop popřívalových deštích v RÓžo-
vém í.ídolí,a v Míkovicích? (ob?Iast ulic V Olších, Kmochova
atd.), předložil co nejdříve k
projednání vedem VKM a.s. a
zároveň požádal o vypraco?
vání návrhu technického řeše-
ní, termín zahájení a ukončení
prací. Dále RM uložila MěÚ
odbo.ru Realizace investic(RlaŽP), aby zpracoval a odae:
slal příslušnou písemnou žá-
dost na VKM a.s.

RM schválíla dispozičmuspořádání přestavby'bývalé7. xš na biový dů'm-s 'ná:
stavbou v ulici Jana Palacha,
Kralupy nad Vltavou.

'l
[1

Říjen
1. týden (1.-5.10.)bioodpad3. týden (15.-19.10.) rozměrnýodpad z domácnostÍ

lif
?H.
l'

Listopad
1. týden (5.-9.11.)bioodpad
3. týden (9.-23.11.) železo

jíj
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l
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- . RM nesouhlasila s rozsrre-ním nájemní smlouvy uza-vřené s firmou Al-Namura jakonájemce areálu Pivovaru y
Kralupech nad Vltavou, o
opční právo za strany nájemce
na dalších pět let a po uplynutítéto doby na každé další dva
roky (přednostní právo pronáj-
mu).- RM uložila MěÚ odboru
Správa majetku (SMI) prověřit
moŽnost přestavby části are-
álu dvora Strachov na byty.

RM trvá na svém stano-

visku ze dne 13.6.2001, které
se týká vypsárí konkurzů naředitele kralupských škol 'aškol. zařízerí. I přes zrJšeníplatnosti pokynu' MšMT čRžádá RM odbor školstvÍ, mlál
?eže a sportu Středočeskéhokraje, aby ve školním roce
2001/2002, byly vypsány konlkurzy na místa Ťeditelů k'ralup-ských škol a školských zař'-ze'nív těch případech, kde jsou re'-dítelé ve funkci vÍce než -6-let.

Ing. Jaroslav Kaňka
tajemntk MěÚ
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V současné době je teíevizí
Nova mediálně kritizovaný
dům čp. 137-138 v ulici 28.
řQna bez nájemn(ků.
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Společenská rubrika Poděkování

85 let

80 let

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v říjnu dožívajívýznamných životních jubileí. Přejeme jim hodně zdraví, radosti
a spokojenosti.
92 let Střesková Marie
90 let Kysela Karel

Masaryková Hedvika
Novotný Karel
Hlavsová Marie k
Kolátorová JaroslavaKonečkov'm-Ma;i':e-'- ? ""a?
Kuklík Rostislav

(Jména jubHantů jsou zveřejněna s jefich souhlasem.)

,:
I J%,? ?

Srdečně děkuji za přání k
mému životnímu výroČ( ,,75
roků". Měl jsem opravdu radost
Za vzpoíínku.

Děkuii městskému zastupitel-
stvu a přeji hodně úspěchú.

Josef Kunert

Okénko Sdružení rodáků a příznivců města
Ve středu 26. září 2001 se konal zájezd

Sdružení rodákú a příznivců města Kralupy nad
Vltavou na Mělník a do jeho okolí. Zprávu o jeho
pri:iběhu přineseme v listopadovém čísle kra?
Iupského Zpravodaje

stvení v blízkém okolí odjedeme na prohlídku
nedalekého známého letoviska - Mšena.

Mšeno - původně vesnice a od 14. století
městečko s tvrzí, nás překvapí svou pohnutou
historií a nadchne svými historickými památ-
kami. Protože se nachází v krásné a bizarní
Dokeské pahorkatině, asi 15 kilometri:i severo-
východně od Mělníka, budete nadšeni i krajinou.

Plni dojrnů se ze Mšena vrátíme přímo do
svých domovů bohatší o hezké zážitky z blízkékrajiny středních Čech.

Na tento zájezd se můžete osobně přihlásit v
klubovně Penzionu důchodců ve 2. patře ve
dnech 2. a 9. října 2001 a to vždy od 15.00 do
17.00 hodin. Cena zájezdu je 70,- Kč za osobu.
Mimo tuto částku vezměte s sebou i členskou le-
gitimaci. Autobus na tento zájezd odjíždí ve
středu 17. října 20Cll v 8:00 hodin od konečné

stanice MHD v Minicích, v 8.10 z
Lidového náměstí v Mikovicích, v 8. 1 5
od gymnázia, v 8.20 od Městského
úřadu a v 8.30 od Kultur'rího a spo-
lečenského střediska Vltava. Při při-
hlašování na zájezd sdělte prosím i
místo, kde budete nastupovat do au?
tobusu.

Zájezd Sdružení v měsíci říjnu
Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy

nad Vltavou pořádá ve středu dne 17. října 2001
zájezd na zámek Houska, rozhlednu na Vrá?
íenské hoře a do Mšena, který bude posledním
zájezdem letošního roku.

Autobusem nejprve zajedeme na donedávna
zcela nepřístupný zámek Houska v okreseČeská Lípa, asÍ 9-km od městečka Dubá. Tam
si prohlédneme současný stav původního gotic-
kého hradu z let 1820-90, jenž byl kolem roku
1 950 přestavěn na renesanční zámek a dlouhá
Iéta chátral.

Po absolvování prohlídky zámku a s
tím spojeného výkladu přejedeme
pod nedalekou Vrátenskou horu v
Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Kokořínsko. Po vystoupení z auto-
busu na parkovišti se vydáme pěšky
asi 1 ,5 km na nejvyšší vrchol mělnic-
kého okresu, Vrátenskou horu v nad-
mořské výšce 508 metrů. Tam
najdeme nově otevřenou rozhlednu s
překrásným pohledem do širokého
okolí. Pi:ivodní rozhledna, vysoká 12
metrů, měnila časem majitele a chát?
rala, až roku 1903 definitivně zanikla.
Díky aktivitě Sdružení obcí Kokořínska
ve spolupráci s firmami Eurotel a
Radiomobil byla postavena čtyřiceti-
'netrová ocelová konstrukce s roz?
ilednou ve vý':»ce 25 metrů (viz foto).
:elý areál byl uveden do provozu v
áří roku 1999.
Po skotw:.erú prohlKlky a občer-
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Sledujte i další akce Sdružení.
Jsou určeny Vám!

Tímto říjnovým zájezdem však ne-
končí činnost Sdružení v tomto roce.
Na měsíce listopad a prosinec jsou
připravovány akce pro všechny členy
i veřejnost. Budou to pořady z oblasti
kultury a budeme o nich v našem
Okénku rodáků na stránkách kralup-
ského Zpravodaje informovat. In?
formace o akcích a činnosti sdružení
můžete sledovat i ve zpravodajství
Kabelové televize v Kralupeó nad
V)tavou.
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Daňový sloupek
Dakvé aspekty pohled*vek

V dnešním článku bych chtěl
pojednat o daňových aspektech
pohledávek.

V jednoduchém účetnictví po-
hledávky nevstupují do základu
pro daň z př0mi:i. Jako zdanitelný
příjem se zde povaŽuje teprve
uhrazení pohledávky. Pohledáv-
ky proto nelze uplatňovat žád-
ným způsobem do daňových
náklackí. V jednoduchém účet-
nictví v?nikají problémy s pohle-
dávkami pouze v- p:ípadě
přerušení, resp. ukončení podni-
katelské činnosti. V tom případě
je třeba v roce, kdy k tomu došlo,
přičíst pohledávký k daňovému
základu a zaplatit z nich daň (ni-
koli vŠak sociální a zdravotní po-
jištění).

V podvojném účetnictví již
sama hodnota pohledávky vstu-
puje do daňových výnosú. V pří-
padě, že dlužník pohledávku
nezaplatí, je výchozí situace ta-
ková, že věřitel nejenže neobdrží
peníze, ale navíc musí z této
částky zaplatit daň z přijmu a
plátce DPH navíc odvést ÍDPH.
Celkový prodělek pak dosahuje
výše 144 o/o fakturované částky.

Z toho důvodu umožňuje zá-
kon o dani z přqmu uplatnit do ná-
kladů:

a) odpisy pohledávek splatných
do 31.12.1994 (tzv. starý blok):
poplatník mi:iže každý rok
uplatnit do nákladů až 20 o/o
výše takové pohledávky.

b) opravné položky k pohledáv-
kám splatným po 1.1.1995: v
tomto případě mí:iže poplatník
pri splnění dalších podrnínek
(předevŠím uplynutí urČité
doby po splatnosti) odepsat
pohledávku až do výše 33 '/ó,
pokud dlužníka zažaluje a v ří-
zení u soudu aktivně pokra-
čuje až do výše 100 o/o
pohledávky.

c) opravné poloŽky k pohledáv-
kám za subjektý v konkursu: v
tomto případě může poplatrík
odepsat 100 o/o výše pohle-
dávky, avšak pouze v případě,
že pohledávku v konkursu
včas přihlásil a správce kon-
kursní podstaty ji nepopřel.

Pohledávka, pokud není za-
placená či jinak uhrazená, zaniká
zpravidla promlčením. Při proml-
čerí je třeba pohledávku odepsat
s tím, že ta část pohledávky:. na
níž byla vytvořena daňově uzna-
telná položka, je odepsána do
daňových nákladů, zbytek pak do
daňově neúčinných n:ákladů.

Mgr. Martin Štěpán
daňový pomdce

ff ?Prvnísvětovávdklka v' Kraluped'» nad V?ltavou
srdce, a že by si přála aby tako-
vých-lidí bylo v Kralupech více.
To bychom si přáli všichni.

Po skončené válce v roce
1918 se váleční uprchlíci vrátili
do'svých vzdálených domoví:í.
Ale -ne všichni. Několík jich zde
'z'emřelo. Jejich jména známe:

Rosa Cosserová (67 r.),
Josefa Kellerová (55 r.)
Pavel Colp (74 r.),
Helena Colpová (70 r.).
E3yli pochováni na kralupském

hřbitově do hrobů č.647, 648,
ě49, a 654 v oddělení B.
Zachoval se jen poslední hrobzarostlj travoau a bez označení.fi:- meř'í se po ukončené válceyrátiÍÍ do Gorice, se k velkému
zklamání pana Krejčího již nikdyn'eozv:ali. aSnad to-bylo tím, že
Í"íÍ"storické území ve -kterém žili
;';-pomezí Itálie a Slovinska,
Íáerm patřilo po několik staletí
ÍFÍakousku, př'ešlo po prohrané
válce pod správu Itálie

IngJosef Stupka

jsou již provdány a všichni jsmeKaždý říjen vzpomínají před- Drahý Bohumile,sii!ai"%íiaíAzeíaí:y8.mr:íe:sn"anvÍlzs;alum8'oas"puakr"o":čenna: poJmsleml?í'pŠlťalslýeanaý'«ieoj:eenma4Veaaí.sszyaí 1lsrČ'h.7vú.sol/p,a.tr,ujmirřěrkRnněhlYmás,,;o'Šř Ž8.října 1918 a ukončení IGaldOšenaS6'l. í5)// ouíí va,» vý--.,,J. . -....- ? ?Iovinec, který se na- pozdravuje Váš kmotr Bohumilpyrvnřsvěto:é-války.Starostazve jstejedinýSk-i-X ---- ysa nz!kíililť mk.t k namáí- rOdll V CeChJpNnlSWITOVeValKy.oíaiu;xagvú J,.,y-...J-.---- , -občany na několík m(st k památ- rodil v Čechách, a já jsem Vás Krejčíuríu;ůam.yp.adlý.chí.'o4cja?;oÉb€e.hlýc,',í aAr:Ile,Ih,n7aplr/Qu:oH:e"se,k'isuteslV.aakov PanKrejčíbylzapNnísvě,ovéměstských čtvrtích k pietní vzpo- Nelahozevsi. Odešel jste jako Pan Krejčí byí za první svetuvt.a "'--"'--'-' -X-(X-nz iarlnnrnř.ní dítě na rukOu SVé Válký pokladníkem na kralup-mínce. Kralupský měsíčník jednoroční dítě na rukou své války pokladnikem na í<raíup-- - --- ---i - ..--h, a,a,iz,*i- mítíy a dnes. doufám, že jste ském nádraží- Když v předpo-,,Zpravodaj" psal o tomto důleží- matky a dnes, doufám, že jste ském nádrazí- í«ayz v preupu-= - "-" " ""-A"k y-a'cí »íákúas:?ilrí;rmLjž.Rádb'lChVáS slednímroceprvnísvětovéválkytém mezníku v dějinách naší veliký a silný muž. Rád bych Vás sledním roce první svetove vaíxy-"- " -l!I-.zÁ ---=-;;--- ííiríai vaaí rndinu. zyláště Vaši 19'l7 přijel na nádraží transportzemě již několikrát, např. v říjnu viděl. Vaši rodinu, zvláště Vaši 19'l7 přijel na naarazí naríspuít-- a- a o--í- ---All-, , hahixííi is::pm měl rád. sválečnými uprchlíky, rozhodlzeme JI« I ItllllJlllll Clli í I -(-- - - - -i- - - -. ? - ? .1997 (První světová válka a babičku jsem měl rád. s válečnými uprcníííg, rotnuuí---- o--=?-"---'«...,sorío C»Rrháyal:qkómněčaSfOnanád- Se,žejím5udepOmáílatBýlOí028.řqenl918)nebovřílnul998 Pficházelakemněčastonanád- se,žejímbudepomanat.oyíutu- ="= -=r,,y,ar,itsar-hanníaMáisme 150Slovincůal00ltalí:í.Sedláci28.ř0enl918)nebovřqnul998 Př'icházela«emnecastuuauau-ť28.říienl918avznikčSR). ražívKralupechapok;ádéjsme(28jíjen 1918 a vznik z"okolř KralYp' si-pro ně přijeli s2í0imavýdOpi&,klefiOSVé!-vyHdlllčehOilbylůpolřela. ZůkOllkl&lupSlpníllMýllp-Il%luje méné známé událosíi v Všichnl odešll r.l91B. jen zeblíňákyaíozvezli%epookol-KxalupednzaísvěBvéválky, dLvkavBlevdchudyumřelaa n{chobdchdosvýchs!a{kíí,kde? ? ? ---% --#Á..--.. A%k%ll V NŘlĎhůlevsl Se ulOpll smm- je zaměsínali V hOapodálB{Vl.tlraiupt-l-íi La l.a----y. %%,,,, -dostal před nedávnou dobou v Nelahozevsi se utopil sedm- je zaměstnaíí v nospouaí:í?ví.? = -- ---- ri.-...i o,,,* núrtib?tú mjadik Deveták, když Pan Krejčí měl Slovince rád aCIOSťal pitíu iicucí--- - - (%+a+* - --. ?starosta města Mgr. Pavel Rynt. náctiletý mladik Deveták, když Pan Krejči meí :=iíovínce rau a-- -= ----b-í--rr,,xba t-htaíy»rhránitčeskéhochlapce. brzysenaučiljejichřeči.SlovinciSťdrUíSLCl iiieoía ivi!dí. , .... . .J..-. -Manželka spisovatele Zbyňka chtělzachránitčeskéhochlapce. brzysenaucíí1elícnrecí.aíuvíííví- ' a - o-" a '---x-.,5- -i ítn mnň bylo. že ani jeden ho pokládalí za svého otce aI%Qarl«Blltd 5píOlJVIQll-- - --:?-= - -.-Gajdoše(1914-1986)vněmre- -Líto mně bylo, že ani jeden ho poklá«? ? - -n=-r - ci,,,:vseít. tsanarw.qi wima dvou. ochránce.oaluu5tj l io ia"v - ig --i - ...... .? ? ?aguje na rozhlasové vysílání o Slovinec nenapsal, vyjma dvou, ochránce.- ' a - - -" " -- -i- - k*aH nfi?čli rk) Státu Srbů, Tak jak0 pomáhal poŤřebnýmKralupech nad Vlt. ze dne kteří plišlj do státu Srbů, Takjakopomáhaípoíreonyní------ ----x.-i=.,,:í? rhrní:ítiiasíoyinců. zaprvnísvětovéválky,pomáhal12.5.2001 a upozorňuje na zají- Chorvatů a Slovinců.12.5.2001aupozorňulenazali- €gnOrvaruagnivíí-v-. ?,?mavouknihusvéhomanžela Napištemně,jakžileteačeho BohumilKrejčíilidemvněmec-ř)áhkíya oevnost", ve které se o je Vám zapotřebí, abych Vám kém lágru za druhé světové-- -"' a --- -- ---u-. o,,í Anna Qairlněnvá Ve,,Óáblovapevnost",vekteréseo je Vám zapotreoí, aoycrí vaíu ru,ín ,..,, .?- ..?..?vr.:iiiinoí-hhnvnřínamnohastra- mohlpomoci.JážijizdevPraze války.PaníAnnaGajdošováveaKralupechhovořínamnohastra- mohlpomoci..íazqízaevríaíb vaíny.,.,,.......- ?.,??nách. s moji maríželkou, dvě dcery svém dopise říká, že měl zlatéĎáblovou pevností je rmněnosídlo-Adolfaa Hitlera v blízkosti
rakouských hranic ,,Berchtes-Ůdeni'. 'Gajdoš byl ubytován vÍ'ágru společně se- zahraníčnímiěrílg;, kteří pocházeli hlavně
ze Slovinska . Brzy se spřátelil s
;adým Slovincem Miljou, který
mu vyprávěl, že se narodil za;rvn:'světo;é války v Čechách
nWdaleko Prahy. Nemohl si však
vzpomenout na název obce.MÍlja byl ze slovínské Goríce apÍ'ed bl'ížící se frontou byli z této:blasti ženy a děti odsunuty do
Čech. ObcÍ u Prahy je mnoho,
ale moravan Gajdoš si vzpo-ajdoš

Žideni;něl, že kdysi v Židenicích, kde
jako mladý chlapec hrál s kama-'rád"y na volném prostranství ko-;panoW,-je vyrušili'dělníci a v jejich

Prahy
Gajdoš Kralupy vůbec neznala snňžil se je vyhledat na mapě.

Ale na mapě s okolím Prahy je'nenašel. Mapa neměla vhodné
;ěřaítko. Zaš:el ihned za Slovin-
;em-'Miljou, a ten potvrdil, žeon'Ím 'neznámým Českým měs-
tem, kde se narodil, byly sku-
tečně Kralupy. A i jméno muŽe,
který byl jeho kmotrem při křtu
nakonec společným í:ísilím vy
dedukovalí - Krejč( Následoval
dopis z německého lágru do
Kralup a vzápětí doŠla odpověď
Ůro Milju neboli Bohumila:

Akadeniieký malíř prď. Stanisbív Šturz
?-? l!
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Václav Fischer

Svíce tú zhasla
(Stanislavu Šturzovi in memoriam)
Svíce už zhasla,
ale oheň dál
rozlévá kolem Tvoii teplou záři.
Ělouho svým světlem budeš ještě zářit,
na cestě, kterou jsi nám prošlapal,
profesore Stando.

Svíce už zhasla,
ale plamínek
W?m'v 'našich činech dál Tvé požehnání.
'Celý ses rozdal vš(m, co bylo k mání
a nezabránil Ti vtom anj věk,
profesore Stando.

:í;Svíce už zhasla,
Tvoji pochodeň
dál'poneseme tiše ve Tvých stopách.
Smutek nám tvá7re černým flórem potáh,
yšak dovršíme bohatou Tvou žeň,
profesore Stando.

?*27.říjnal908 - + 16. března 2001

ietech-vzpomínali na svého již posledního učitele;á'snř, -kte;ou s!ožil jeden ze 'žáků třídy básn&Vmcl;v ÍaÍscher a recitovala spolužačka Dr. Iva
Doudová (Rýparová).

Svíce už zhasla,
je nám do pláče,
'ale jen z žaju nemŮŽe pták zpívat.';roto nám dovol ke Tvé poctě - vivat
zakončit tryznu, nelze frnáče,
profesore Stando.
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Družstevní hospodaření U praktiek&o lékaře
jsou nejdíaažší potvrzení

Drogy - prevence l:pověd' na článek p. Jmy - ,,Družstevní hospodaření" Družstevní hospodaření - omluva i
l

l
l

l

COMCIŽEMENABÍDNOUT? - skupina je otevřená i pro
nově příchozí v průběhu ce-
Iého roku (aneb ,,přijít mí:í
žete kdykoliv cítíte problém")
skupina cílena na rodiče, je-
jichž děti mají v současné
době problémy s drogou
(avšak nikoliv pro závislé
děti!)
individuální práce po do?
mluvě

Účast na skupině nepodléhá
žádnému poplatku

Program pro rodiče, jejichž
děti mají problém s drogou v
rámci skupinové terapie.

(íe Jůza, přemýšlel jsem,
a obsah Vašeho článku

reagovat. Zvláště po
zástupcŮ samospráv,

se uskutečnil ve středu
'í a na kterém jste dostal
u odpověď, co si většina
ých a poctivých členů
tva o Vašem článku

Vaše výmluva na to, že
eznal některé okolnosti,
stála a mám dojem, že
po tomto aktivu nebylo
a moc příjemně.
čtenáře neznalé proble-
y si dovoluji připojit ně-

stručných dotazů a
imek.

ie Jůza, zpochybňujete
ísné vedení družstva,
vším mou osobu, a tak
is táži, zda víte, že od
1991 proběhly dvoje

volby? l tyto skutečnosti
:ujete za dosazení do
')

?, že existuje kontrolní
e, na kterou jste se mohl
í, což Vám doporučili i ze
i českých a moravských
7ch družstev?
Vám známo, že osoba,
erou se odvoláváte a
ayla podle Vás vyvedena
aomáždění delegátů (ne-
yvedena, odešla sama),
íůbec členem družstva?

»mujete si, že bylo hla-
io, zda má být zmiňo-
asoba vyslechnuta a ani
e pro toto nezvedl ruku?
ší zmínce, že dotyčná
i chtěla předložit důkazy
idání uvádím, že se tato
obrátila na Policii ČR a

ipisu Policie ČR cituji
ie ČR věc odkládá podÍe
odst. 1) trestního řádu,
nejde o podezření z

ého činu". Konec citátu

;chnickým záležitostem

se nebudu vyjadřovat jednak
proto, že nechci unavovat čte-
náře a jednak proto, že Vaše
informace jsou zkreslené a ne-
pravdivé, a to dokonce i v pří?
padě výtahů, COž Vám v brzké
době prokážeme.

Pane Jůza, co říci k Vašim
radám a ponaučením, co by
mělo vedení dělat. Vše co ra-

díte, se totiž běžně provádí v
úzké spolupráci se zástupci
samospráv. Např. zveřej
ňování čerpání finančních
prostředků na domovních ná?
stěnkách je, pokud to nevíte,
povinnost členŮ výboru samo
správy, tedy i Vaše

Ke zlepšení je především
potřeba vzájemné komunikace
a ne tak, jak to prozatím pro?
bíhá mezi samosprávou domu
čp. 1012 - 1014 a vedením
družstva. Vy si přisuzujete
právo rozhodovací bez ohledu
na dopady a dŮsledky a ve?
dení družstva pouze dáváte
žádosti, příkazy. Kdo myslíte,
že má odpovědnost? l u jiných
středisek si vybírají z nabídek,
rozhodují sami, ale ve spolu-
práci s vedením družstva.

Závěrem si ještě dovoluji
poznámku. Jestliže Vás, pane
Jůza k napsání článku mimo
jiné vedly i finanční starosti
(stav fondu údržby), aby
mohly být provedeny nutné
opravy, musím Vám připome-
nout, že družstvo pro Váš dům
získalo státní dotaci ve výši
750.000,- Kč, kterou jste od-
mítli, protože jste se nebyli
schopni v domě dohodnout.

Dovolte, abych tímto pole-
miku v tisku považoval
ukončenou.

V minulém Zpravodaji jsem
kritizoval hospodaření druž-
stva. Na aktivu samospráv
mě vytýkali přílišné očernění
vedení a uvedené poznámky
pana Gaška. V článku to byl
vedlejší problém. Mohl být
ale vysvětlován třeba po
schůzi za jeho přítomnosti.
Existují některé velmi dobře
upravené druŽstevní domy.
Záleželo na kvalitě samos
práv a obyvatelích. My jsme
měli asi smůlu. Funkci před
sedy samosprávy jsem v roce
1997 přijal, abych zabránil tu-
nelování fondu údržby akcí
výtahy. Kontaktoval jsem
řadu odborníků a technika
Městského bytového podni-
ku. Provozovali starší výtahy
Neprováděli, ani neplánovali
žádnou výměnu výtahových
strojů. Jako vyhrazené tech-
nické zařízení je řádně udr-
žovali. Naše výtahy byly
všechny v ,,dezolátním sta-
vu". (V č. 1014 jediná závada
za rok - dveřní spínač). V č.
1013 provedla firma navrhu
jící výměnu strojů odstavení
výtahu, výměnu ložisek a cel-
kové seřízení. (Výměna loži
sek el. motoru v tu dobu stála
asi 2.000,- Kč - vyÚČtování
jako dílensky opravený motor
za 5.950,- Kč). Celková cena
seřízení 10.500,- Kč. Nejhorší
výtah č. 1012 se v tu dobu
náhle ,,stabilizoval". Do č.
1013 bylo nutné urychleně
koupit nový stroj, aby se zá-
vada neopakovala. (Stačilo
namontovat nové lanové kolo
a provést nátěr). Mohli jsme
vlastnit vzhledově a účetně
nový stroj za 120.000,- Kč.
Nezávislá firma, s vyšším
stupněm oprávnění k prová-
dění revizí, nenašla závady.
Výtahy plně splňují revize
státního dozoru a zatěžká?

vací zkoušky. Přesto pan
Šnýdr i nyní zpochybňuje
bezpečnost provozu. Je to
další Ihaní.

Oprava balkonů o kterou
usilujeme má obdobný prů-
běh. Odmítli jsme lacinou
opravu navrženou vedením,
která by přímo zhoršila sou-
časný stav. Nepřijali jsme
předraženou se státní dotací.
Vybrali jsme si firmu, která
měla provést výměnu oka
pových plechů, ukotvení

zábradlí, vodotěsnou dlažbu
povrchu včetně soklu a
opravu vnější části hran ske-
Ietu. (Záruka min. 4 roky).
Stačilo nám složit 8.400,- Kč
v hotovosti. Mezi složením
14.000,- Kč (požadavek ve-
dení) není podle předsedy tak
velký rozdíl

Splnili jsme 1. podmínku
pana Šnýdra k podepsání
předané smlouvy - zajistit fi-
nanční krytí. Téměř všichni
uhradili částku 8.400,- Kč na
účet družstva (peněžní pře
vodky vypracovalo vedení
družstva). Z 63 nesouhlasili
pouze 2. Nastala další proce-
dura koloběhu smlouvy
Právník - technická komise -
představenstvo (poslední dvě
stejní lidé) - různé vzkazy
Stačilo začátkem května dát
firmě jasné požadavky ke
smlouvě (nejlépe faxem)

Oprava měla být zahájena
začátkem června. Až

6.6.2001 byla schůze před
stavenstva a až 14.6.2001 se
předseda uvolil projednat zá-
věry s firmou. Byla by to
špatná firma, kdyby musela
čekat na konec našeho ne?
chutného dohadování. Nyní
splňujeme snad poslední
podmínku - statický posudek
na zátěž 100 kg na jeden bal-
kon (dlažba síla 7 mm, v čp.
1012 roh domu v 7.6. a 5.
patře je další betonáž bal
konu - zatížení 1,8 tuny bez
posudku. Při opravě bude od-
bouráno). Možná docílíme
podepsání smlouvy a zahá?
jení oprav. Nyní záleží i
poČasÍ.

Omlouvám se zvláště star-
ším lidem a mladým rodinám,
kteří s obtížemi sehnali pe
níze a zaplatili výše uvede
nou částku. Někdo si i půjčil
a splácí úroky. Představovali
jsme si všichni včas a dobře
upravený balkon

Nabízel jsem účast projed-
nání současného stavu a
technického řešení opravy v
představenstvu. Neměli o
mně zájem. Mají velkou od-
povědnost a práci provádí
skoro zdarma. Já si myslím
pravý opak. Na vhodnosti
účelnosti a ceně jim nezáleží.
Budu rád jestli mi to někdo z
těchto hodných pánů vyvrátí.

Antonín Jůza

Orientační ceny úkonů a potvrzení u praktického lékaře
nehrazené pojišťovnou

l ill l120 - 170 korunzdravotní průkaz
250 - 300 korunpotvrzení pro řidičský průkaz
300 - 450 korunpotvrzení pro zbrojnÍ pas

íékařská prohlídka před vstupem do zaměstnání
250 - 300 korun

70 - 130 korun
200 - 300 korun
200 - 300 korun
300 - 350 korun
300 - 350 korun
200 - 250 korun

Prevenci rizikového chování
u Vašich dětí nebo jiných ro?
dinných příslušníků (souro-
zenci, partneři ...)
informace o drogách (aneb
,,jak mohu poznat, že mé
dítě bere drogy?")
kontakty na další terapeu-
tická zařízení (detoxikace
léčba, kontaktní centra, te-
rapeutické komunity, krizová
centra...) (aneb ,,kde a jaká
zařízení vyhledávat a v jaké
situaci pouŽít?" ,,jak pracují a
co od nich mohu očeká-
vat?")
skupinová terapie (aneb
,,předej své zkušenosti
ostatním, kteří o ně stojí a
kteří je potřebují a sám si z
jejich zkušeností naber co
potřebuješ")
možnost individuální práce s
rodinnými příslušníky (aneb
,,nejsem si jistý, jestli bych
zatÍm zvládl hovořit před
další osobou)
moŽnost anonymm ÚČasti
(aneb ,,co se do skupiny při-
nese, to se nikam nevy?
nese': jako základní pravidlo
a na nikom není požado-
vána presence osobních
údajů)

l

li

Ietní a zimní rekreace, sport. pobyty
potvrzení k adopci
íékařské potvrzení do dětského tábora
odběr krve a vyšetření krevní skupiny
klinické vyšetření, odběr krve na alkohol
propíchnutí ušního lalůčku
lékařská zpráva do zahraničí
(dle časové náročnosti a komplexnosti)
vystavení duplikátu očkovacího průkazu
zpráva pro jesle a mateřkou školu
každé další
studium na střední škole, učilišti
každé další
potvrzení pro studium na vysoké škole
zpráva o zdravotním stavu pro různé účely
(bytová situace, prodlouŽení mateřské)
zpráva pro účely pojistné události
(úrazové pojištěrí apod.)
zpráva pro účely soudu
(výpis ze zdravotní dokumentace,
posouzení zdravotního stavu)

100 - 150 korunzpráva pro odklad školnÍ docházky
Potvrzení, poplatky, přihlášky na střední i vysokou školu,
žádosti o průkazy.
Musíte počítat s tím, že za tuto zprávu o zdravotním stavu
musíte u lékaře platit.

l

í i

í
Přijďte a zkuste pomoci

sobě-i ostatním. Každý čtvrtek
pravidelně od 17.00 do 19.00
hodin v jídelně budovy ne-
mocnice v Kralupech nad
Vltavou (vchod ze zadní části
budovy)

l
l

Il

l
l

l
l

od 250 korun
100 - 200 korun
70 - 130 korun

30 - 80 korun
70 - 130 korun

30 - 80 korun
90 - 140 korun

100-150 korun

l
l

lKontakt a případně další in-
formace mi:ižete získat na acl
resách:

1) MUDr. Dušan Randák:
Infekční centrum pro drogově
závislé, FN Motol, Praha 5,
tel. 02/ 24436911 nebo 02/
2443 6901

2) Okresní úřad Mělník,
nám. Míru 51 , Mělník

Protidrogová koordinátorka
Martina Horčicová 0206/644
493

Odborné vedení: MUDr.
Dušan Randák, psychiatr
psychoterapeut

Il

l

120 - 170 korun íl l

130 - 210 korun

l
l
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l
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Úk»vek
ilDáreovství krve

? n
i7.-

:-4Vážení dárci krve, žádáme Vás o dodržování tří měsící:í a jednoho
dne-od'data posledního odběru krve. Dříve nelze odběr provést.
řokud byste :chtěli mít do roka více odběrů, je možné se přihlásit
na 'tel-. 02'06/639 1 63 na odběr plazmy, který se může uskutečnit jed-
nou měsÍČně.

Několík čísel za rok 2000
počet registrovaných v okrese Měln(k
;10Vě registrovaných v okrese Mělník
počet pro zvací oblast 2 - Kralupy
Í:iočet bezpříspěvkových odběrů v okrese Mělník celkem

celkem v okr. Mělník bylo oceněno medailí prof. Janského
z toho z oblasti Kralup
celkem oceněno stříbrnou medailí prof. Janského
z toho z oblasti Kralup
celke* oceněno bronzovou medailí prof. Janského
z toho z oblasti Kralup
oceněno zlatým křížem
Zlatá medaile představuje 40 odběrů, stříbrná 20,
úctyhodných 80 odběrů.
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Ladislav Šnýdr
předseda představenstva

SBD Kralupy nad Vlt.
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.J1575 dárců

135 dárců
357 dárců

31 33

32 dárců
8 dárců

62 dárcŮ
6 dárců

85 dárců
8 dárců
4 dárci

bronzová 10 a zlatý kříž

J. Holeková
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IlFarní

šatník
@ 2001

použité oděvy
l symbolickou cenu
24.10.2001 od 13.00
do 16.00 hodin

2. patře nákupního
střediska ,,Máj"

ralupy nad Vltavou.

&p.
-??Sdružení zdravotně »

í?
ěa-

i*surz:i
r

ých v Kralupech

nad Vltavou,

(Hůrka 1041 v přízemí) oznamuje,

ze další poradní dny budou každé

čtvrté úterý v měsíci od 15.00 do

16.00 hodin a to 30. řílna 2001
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Klesajíc( voda v korytě Vltavy odhalila svá ,,tajemstvr'. Na
břehu v počátku Dvořákovy stezky by; vyloven 25.9. v 16 hodin
tentovůz. (ain)

Il
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191Poselství všem generacím českého národa Občané se ptají I

M, účastnÍci sjezdu Čes?
éhi svazu bojovníki:í za svo-
od, konaného v Praze ve
neh 20. a 21 .6.2001 , uvědo-
iujíe si spoluodpovědnost za
ouasný vývoj v naší vlasti a
ají:e na zřeteli budoucnost
íštio národa v rámci inte-
ouné Evropy, považujeme
í ritné obrátit se ke všem
aníacím s tímto poselstvím:
Pocelé 20. století bylo zá-

ladim historického vývoje
ašÍzemě vytrvalé úsilí na-
;ho národa o politickou a
átn svobodu a demokracii.
ao títo vůdčí myšlenku bojo-
ili, ímírali a trpěli příslušríci
Skoika generací za první i
íhe světové války i během

ísledující války studené.
Několikrát se měnící mocen-
«o-politické poměry v naší
imi,způsobené nejprve dlou-
iletou nadvládou habsburské
irmanizující monarchie, ne-
ouho po jejím zániku - v
»sledku hanebné tzv. mni-
íovské dohody čtyř velmocí
istiletou bezohlednou oku-
icí nacistickým Německem,
konečně pak nedávnou su
vou totalitní hegemonií bý-
tlého Sovětského svazu,
echny tyto neblahé histo-
:ké události ohrožovaly své-
otnost, ne-li sarr;u existenci
?ského národa v jeho pra-
ivné vlasti
Tím víc je na pováŽenou, Že
»okusům o manipulaci s his?
aickou pravdou a pamětí na-
ho národa dochází i dnes v
ší obnovené a tvrdě vybojo-
né svobodě a státní samo-

statnosti. Po více než deseti le-
tech jej(ho {rvání vzrůstá v
tisku, v rozhlase, v televizi i v
ostatních sdělovacích pro-
středcích včetně nejrůznějších
publikací, ba dokonce i v pro-
jevech některých našich poli?
tiků, zkreslené hodnocení boje
našeho národa za samo-
statnost a ponižující kritika
československých a českých
novodobých dějin

Všechny tyto jevy, pramerící
ať již z neznalosti skutečné his-
torie, nebo z cílevědomé zlé
vŮle, ovlivňující velmi negativně
veřejné mÍnění a vzdělávání a
výchovu mládeže a podlamují
potřebné sebevědomí a zdravé
vlastenecké cítění především
mladých generacl kterým se
nedostalo patřičné znalosti
naší národní minulosti a které si
dostatečně neuvědomuií přínos
našeho národa k rozvoji civili?
zace v mnoha oborech vědec?
kých, technických, umělec-
kých, sportovních a jiných, jak
o tom svědčí d(la mnoha vý-
znamných osobností vyšlých z
našeho národa a úspěšně pi:i
sobících v minulosti i dnes ne-
jen doma, ale i v rí:ízných
zemích světa.

Český svaz bojovníků za svo-
bodu jako představitel těch, kdo
se nejvíce zasloužilí o získán(
naŠÍ státnÍ samostatnosti i o její
obnovení, upozorňuje proto na
zesilující cílenou destrukci se-
bevědomí našeho národa a
jeho historické paměti. Zároveň
vyzývá všechny občany tohoto
státu, především pak státní a
politické představitele, jakož i

!.q>,iÍ4.p, H?..

INFOCENTRUM f 0205/722422
telefonickéinformace W 0205/45457
otevřeno Po-Ne 8.00 - 19.00
oficiální ínformační server

www.kralupsko.cz
Městském a Regionálním ínformaěním Centru umístěném
budově kralupského nádraží obdržíte požadované informace
další doplňkové služby. Je zde zajištěn prodej jízdenek MHD,
ap, suvenýrů, pohledů, fax a mnohé další. Přijd'te a nebudete
ovat.

Vítězná 2958,

r2 04 KLADNO 4

7
103:4

KRALtH-PY Tel: 0312/634495

Fax: 0312/634341
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všechny hospodářské, kulturní i národní a osobní cti a přispí?
a vědecké činitele, aby odpo- vejte všemi svými pravdivými
vědně hájili historickou pravdu znalostmi a tvůrčími schop-
a demokratické tradice našeho
národa. Vyzývá všechny, kdo
pi:isobí ve sdělovacích pro-
středcích, vyzývá učitele všech
stupňů, vyzývá všechny, kdo
utvářejí nebo ovlivňují veřejné
mínění a formují názory mlá-
deže: Bud'te pamětliví své veli-
ké odpovědnosti, své stavovské

nostmi k obraně a zachování
historické paměti národa, k
obraně a zachování jeho svo-
body a samostatnosti, k jeho
rozvoji a šťastné budoucnosti.

Delegáti sjezdu
Českého svazu bojovniků

za svobodu

Účetní poradce infornnuje
Vnitřní směrnice ,,malé

organízace" účtující v jed-
noduchém účetnictví

Pokud jde o vnitřní před-
pisy, je nutno vycházet z toho,
že tzv. vnitropodnikové směr?
nice a pokyny, směrnice apod.
(dále jen vnitropodnikové
normy) Ize rozdělit:
a) na ty, jejichž povinnost se-

stavit je, aby se jimi
prokazovali nejrůznějším
orgáni:im (např. fínančn(mu
úřadu, živnostenskému
úřadu a5od.),

b) na vnitropodnikové normy,
které sestavuje sama malá
organizace, aby její chod
byl co možná nejefektiv-
nějšÍ.

Přitom je nutno si uvědomit,
že fyzické i právnické osoby,
které podnikají, musí respek-
tovat velké množství předpisů,
a to nejen z oblasti účetnictví,
daní, mzdových předpisů, ale
celou řadu dalších předpisů z
oblasti bezpečnosti práce, hy-
gienických, požárních,
ochranných pracovních pomů-
cek, atd.

Cela řada těchto předpisů
vyžaduje, aby podnikatelé
zpracovali konkrétně uprave-
nou individuální vnitropodni-
kovou normu, která uvádí
způsob, jakým postupují.To se
Iiší i podle toho, o jaký obor se
jedná při podnikání.

Pokud jde o vnitropodni-
kové normy v oblasti účetnic?
tví, je nutno konstatovat, Že
velikost firmy není rozhodují-
cím kritériem pro množství
těchto vnitropodnikových no-
rem.

Účetní iednotka, která
účtuje v soustavě jednodu-

chého účetnictví musí vyhoto-
vit vnitropodniková pravidla,
vyplývající ze zákona o účet-
nictví a PostupŮ účtování pro
účetní jednotky účtující v sou-
stavě jednoduchého účetnic-
tvÍ:

a) pokyny pro provádění
všech inventarizacÍ,

b) seznam účetních knih a pí-
semnostÍ,

c) archívní kniha - způsob ve-
dení,

d) výkaz o majetku a závaz?
cích a výkaz o příjmech a
výdajích - způsob zpraco?
VánÍ,

e) způsob přepočtu kurzových
rozdílů, pokud se pracuje s
devizovými a valutovými
prostředky,

f) způsob a vederí evidence
zásob a vedení skladu.

Dále podle typu podnikárí
je nutné sestavit:
a) částky stravného pro slu?

ŽebnÍ cesty,
b) souhlas pro používání sou?

kromého vozidla pro slu
ŽebnÍ cesty,

c) směrnice bezpečnosti
práce a požární ochrany,

d) směrnice pro poskytování
osobních ochranných po?
mŮcek.

Toto je jen výČet nejnutněj-
ších vnitropodnikových norem,
může jich být mnohem více,
vždy %e však nutno sledovat,
zda konkrétní právní předpis
nepředepisuje sestavení
vnitropodnikové normy a v ja?
kém rozsahu.

Jaroslava Hajtúnová
- Účetní poradce

tel. 0607-585186

Co tu bude?

Pro odpověď na tuto otázku jsem si došla k majiteli firmy AES-CULAB panu Rangolovovi. ,,Pod obchodním 'd:-mem"M:Áj' se vedvou stavebrích etapách staví nové kariěeÍáře"fi;my-AESCU?LAB, prodejna Elektro a ojedinělá a exkl'uzivnřrWWta'urac;."Se
stavbou se započalo v čeŇenci 200'l a první etapa-bude'do?
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Co s tím?
Pro odpověď na dotaz ob-

čaríí:í: ,,Proč není v Žižkově
ulici osazena značka zákaz
zastavení pro všechny auto-
mobily?': jsem si zašla na
Městský úřad na odbor do-
pravy. Pan Hoť mi sdělil, že
Rada města doporučila pro?
jednat v Zastupitelstvu města
osazení této .ulice po obou
stranách parkovacími auto-
maty. Tyto automaty mají být
rovněž v Jiráskově ulici' a -y
podzemích garážích pod ob-

chodním domem Máj. Jejich
provozem by se zamezilo
dlouhodobému parkování a
odstavení automobilŮ.

Správnost parkování a vyu-
žívání těchto automatů bude
dí:ísledně kontrolovat Městská
policie.

Pořizovací náklady na jeden
parkovací automat-jsou cca
160.000,- K(:. Tato částka se
do jednoho roku vrátí.

Tyto náklady budou hrazeny
z rozpočtu města na rok 2002.
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?končen?avříjnu200l '. Druhá etapa - t.3. res'taurac:
vozněna koncem roku." Jak je vÍdět ze snímků,- -stavba-se-chýiíke konci, probíhají již úpravy-okolí a plánovanM terrmn otevře'n:
bude dodržen.

Tam

Co tu bude?
V Lobečku na Cestě brigád-

níkí" vrcholí rekonstrukce-bu-
dovy bývalé mateřské školy.
Tento objekt, který město od-
koupilo od a.s. Kaučuk, sloužil
dříve jako mateřská škola. Z
ekonomických důvodů i pro
snížování počtu malých dětí
byla školka zrušena. Zastu-
pj5elstvo města pak odsouhla-
silo jako nejlepší způsob využití
objektu jeho přestavbu na by?
tový díam. Podle vyjádření
odboru realizace investic Měst-
ského úřadu v Kralupech nad
Vltavou byla vybrána dodava-
telská firma Montako, která sta-
vební práce v dohodnutém
termínu i kvalitě nyní končí. V
přestavěném domě bude 10
bytových jednotek o velikosti
2+1 , 1 -íl a garsonky a tři nou-
zové byty pro přechodné uby-
tování. Další obdobné bytové
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jednotky by měly vzniknout v
budově bývalé MŠ v ulici J.
Palacha. Na snímku J. Heraina
je pracovník dodavatelské
rirmy Jiří Švehla při dokončo?
vání fasády.
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JRafinérii zasáhly přívalové deště ZUŠ KralupyKralupsko zasáhly mezil8. a
21 . srpnem tohoto roku příva-
Iové deště nebývalé intenzity.
Jen pro osvěžení paměti : pívní
přívalový déšf přišel 17. srpna
a v noci na 18. srpna, kdy na?
pršeló 63 mm srážek, 20. srpna
v noci pak 23 mm srážek.
Takovýto úhrn srážek podle
hydrometeorologickým údajú
přesahuje hodnotu tzv. pěta?
dvacetiletého deště.

Rafinérie v Kralupech provo-
zuje čističku odpadních vod,
která se nachází na severním
okraji areálu směrem na
Veltrusy. Do čističky jsou sta?
hovány veškeré odpadní vody z
výrobních částí závodu, včetně
dešťové vody, která dopadne
na zpevněné plochy pod pro-
vozrími zař(zerími. Tyto vody
jsou v několika stupních zpra?
covány tak, aby jejich znečiš-
tění pokleslo na hodnoty, které
podle zákona umožňujÍ jejich
vypouštění do recipientu, v na?
šem případě reky Vltavy.

Přívalové deště ze 17. a 18.
srpna, které spadly na výrobní
části byly, zachyceny jímkovým
systémem a systémem retenč-
ních nádržíjen částečně. Lkčítá
část šla přímo na čističku, která
nestačila takový příval vody po-
jmout a proto v sobotu 18
srpna v ranních hodinách došlo
k přetečení a úniku obsahu ná?
dr'zí na betonové plochy v okolí
nádrží i na nezpevněné plochy
v jejich bezprostředním okolí.

Uniklé vody byly ještě během
deště odčerpávány, následně
byly zpracovány na ČistiČce po
té, co se po dvou hodinách sta-
bilizoval její provoz. Znečištěná
zemina byla odtěŽována od-
bornými firmami. PracovnÍci
České rafinérské, hasičského
záchranného sboru i externích
firem prováděli od soboty veš-
keré práce k likvidaci následků,
a to i z pohledu možného pří-
chodu dalších dešťů. Byla při
jata taková opatřenl aby byl
získán dostatečný objem v jím

kách a retenčních nádržích.
Proto druhý přívalový déšť v

noci z 20. na 21 . srpna již ne-
znamenal únik odpadních vod z
nádrží čističky odpadních vod.
Tento intenzivní déšť však
zkomplikoval likvidační práce,
které v prostoru čističky od so-
boty probíhaly.

Uvedenou událostí nedošlo
ke znečištění podzemních vod
vně rafinérie, protože kralup-
ský areál je od 90. let vybaven
hydrologickou clonou, která je
spuštěna vně rafinérie ve
směru pro(.idění podzemních
vod. Před clonou jsou pravi-
delně odčerpávány horní vrstvy
podzemní vody, čírnž je zabrá?
něno jejímu průniku do okolí.
Kvalita těchto podzemních vod
nebyla dotčena.

Voda, která odchází z čis-
tičky odpadrích vod do reky
Vltavy, měla v uvedených
dnech z dúvodu zpracování
zvýšených objemů dešťových
vod dočasně zvýšený obsah

Bude co obdivovat

nečistot, jejichž obsah byl sle-
dován příslušnými orgány. Do
normálu se tyto vody dostaly již
ve čtvrtek 23. srpna.

Přes nepřízeň přírodních sil,
která postihla neien rafinérii,
ale celý průmyslový areál a
způsobila nejednu potíž zde
pi:isobícím podnikům i obyvate-
li:im, byla zásluhou provozrúch
pracovníků, členů hasičského
záchranného sboru Kaučuku
Kralupy i externích firem pod-
niknuta veškerá provozní
opatření, aby nedošlo k nega-
tivnímu vlivu na okolí, zejména
na obyvatele. Díky tomu nedo?
šlo ke kontaminaci okolí rafiné-
rie ropnými látkami. Znečištění
vod odcházejících do řeky bylo
minimalizováno a po dvou
dnech dosáhlo opět normálních
hodnot.

Ing. A]eš Soukup, CSc.
vedoucí sekce vztahů

s veřejností
České rafinérské,a.s.

ZUš Kralupy přivítala v tomto
školním roce mnoho nových
žáků v hudebrím, výtvarném
tanečním i literárně dramatic-
kém oboru.

Všem dětem, které navště-
vují naši školu přejeme mnoho
chuti, ale i pevné vůle v jejich
snažení v oblasti hudby, tance
,,výtvarničiny či divadelničení".

0 tom, že učitelé a jejich žáci
skočili rovnými nohama do
,,pemé práce': svědčí jejich
účast hned na dvou význam-
ných kulturních akcích, které
proběhly v rněsíci září.

1 s.g. zpříjemnili svým hudeb-
ním vystoupením žákyně L
Rossenmullerová, A. Kučerová
a P. Kučírková vernisáž výstavy
k jubileu českého básníka J.
Seiferta v městském muzeu.

22.9. si mohla kralupská
veřejnost v městském muzeu
vyslechnout nejúspěšnější reci-
tátory recitaČrÍ soutěŽe, mezi
nimiž se představil také P.
Hnízdil - žák literárně dramatic-
kého oboru ZUŠ ze třídy J.
Lhotské. Petr pobavil Kralupáky

textem P. Šruta ,,Jak mně med-
věd sněd" a potlesk, který skli-
dil za své vystoupení, byl stejně
zasloužený jako potlesk, jírnž
byli odměněni M. Lulková, A.
Kučerová a Soubor zobcových
fléten Piskulíni za svůj hudební
výkon, kterým uvedli recitátory
na scénu. Přehlídku vítězů re«>
taČnÍ soutěŽe připravila a uvá-
děla ředitelka ZUš Mg. J.
Lhotská.

Obě akce se staly důstojnou

součástí 6. ročníku festivalu .po-
ezie a přednesu Seifertovy
Kralupy.

26. - 27.9?. proběhly oslavy115 let ZŠ 've Velvarech
Dechový orchestr naší školy byl
přizván k oslavám, aby rázně
hrál do kroku při slavnostrím
průvodu Velvarami. Spokojené
výrazy ve tvářích účastníků
oslav svědčily o tom, že i náš
dechový orchestr má co ukázat
a předat lidem kolem nás.
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2.10. přivítá škola nejmenší
adepty Přípravného hudebního
oddělení na společném setkání
v koncertním 'sále ZUŠ, kde se
dětem představ( krátkými muzi-
kantskými kousky všichni uči-
telé a někteří žácÍ ZUŠ. Děti se
tak dozví, kteří učitelé učí v naší
škole a na jaké hudební ná-
stroje se zde mohou v budou-
cích letech naučit hrát.

23.10. v 17.00 hodin pro-běhne ve Velkém sále ŽUŠ
1. interní koncert žáků. Na
tomto, stejně jako na dalších in-terních konceartech ZUŠ, víybere
Umělecká rada školy nejúspěš-
nější interprety na Veřejný kon?iterpi

:US.cert ZUŠ. Veřejné koncerty
budou probíhat podobně jako v
minulých letech v prostorách
Městského muzea Kralup nad
Vltavou

Mgr. Iveta Jirasová
zástupkyně ředitele ZUŠ

Základníumělecká škola uspo-
řádala během letošním prázdnin
pro své žáky uměleckou školu v
přírodě v Mokrosukách. l

krMťk angb«,ký strakM

?
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Nemusíme moc pripomínat,
že kralupští chovatelé drobných
zvířat v letošním roce slaví 100
Iet od založenÍ spolku, ?neboť?i
náš Zpravodaj tomuto výročí vě-
noval hodně pozornosti. Dnes si
dovolujeme příznivce fauny po-
zvat na druhou letošn( výstavu
drobného zvířectva, kterou vy-
vrcholí oslavy organizovaného
chovatelsM v Kralupech.

Výstava se koná ve dnech
13.-14. října 2001 v Lobečku
ve Dřeváku v ulici Ke koupa-
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Iišti. Záštitu převzal starosta
rněsta p. Mgr. Pavel Rynt.

l tentokráte je připravována
velká expozice králíků, holubů,
drŮbeže a exotického ptactva.
Opět bude možné zhlédnout
volně ustájená zvířata na sei
ském dvoře, který byl tolik obdi
vován při letošní zimní výslav;é.
V posledních třech letech se
stalo již tradicí, že v Kralupech je
co obdivovat a tak i tato chova?
telská reprezentace chystá pro
návštěvníky velké překvaperí.

Hned při vstupu do íoyer je in-
stalováno umělé jezírko s velmi
pestrou expozicí okrasných vod-
rích ptákú jako kachniček a hu-
SiC.

Vedle nejznámějších manda?
rinek a karolinek uvidíte ba?
hamky, zrzohlávky, hvízdáky
euroasijské, poposaky, poláka,
čírky obecné, kapské, červeno-
ramenné, mokrokřídlé a další.
Kachničky v převážné míře jsou
velmi malé, ale co nemají na po-
stavě mají na pestře zbarveném
peří a nesrrímé vitalitě. Těšit se
múžeme na bernešky či husice
rajské, hřivnaté, liščí a rezavé

Proto si nenechte tuto přfleži?
tost ujít a přijdte se podívat,
bude opět co obdivovat a děti

budou u vytržení. Pokud zatou-
žíte po nějakém zvířátku budete
si jej moci koupit, nebo po do-
hodě s chovatelem zamluvit.
Chybět nebude ani tombola a
zajištěno je i občerstvení. Na te-
levizní obrazovce návštěvníci
uvidí úspěšný seriál o zvířátkách
z chovů kralupských chovatelů,
který letos a loni uvedlo
Kralupské televizní zpravodaj-
stvÍ.

Pro veřejnost je výstava pří-
stupná v sobotu 13. října od 8.00
do 17.00 hodin a v neděli 14.
řijna od 8.00 do 14.00 hodin. Pro
hromadné školní výpravy je ur-
čen pátek 12. října. Vstupné 15,-
Kč - děti zdarma.
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Oddělení pro dospělé
Beletrie

Konsalik Heínz G. -
Bylo jich deset

V tom osudovém roce 1944, kdy
spojenecká vojska dríila nacistic-
kou vojenskou mašinerii na všech
frontách, dostalo deset mladých
německých důstojníků rozkaz, aby
se okarnžitě dostavilo na určené
místo. V p'Wsné izolaci jsou sezná-
meni s tajnou operací, která měla
za cíl Stalinovu smrt.

Bradbury Ray -
451 stupňů Farenheita

Toto je jedno z nejepších
Bradburyho děl, v němž nastavil
křivé zrcadlo fantastiky civilizaci
moderního světa.

Naučná literatura

Krakauer Jon -
Peklo blízko nebe

Román je vyČerpávající zprávou
o nejtragiČtějšÍ sezoně v historii
Mount Everestu podanou vynikají-
cím horolezcem a novinářem

Autor seiQsnaží odha?
[íit, čím to je,

')e Everest%@ nutí tolik lidí,
včetně jeho

? .4
5

Nové knihy v kralnpské knihovně
samého, aby hodíli za hlavu opatr-
nost a vědomě se podrobili tako-
vému riziku.

Muller Maríe-France -
Jak získat sebedúvěru a překo-
nat nesmělost

Čtenářsky úspěšná příručka pro
ty, kdo chtějí nabýt jistoty, posílit
důvěru v sebe sama a ....

Naučná literatura

Seidel Jan -
Národní písně

Lidová píseň provází člověka po
celý život: slyší ji všude, od narození
do smrti. Málokterý národ se může
pochlubn takovou hudebností jako
český. Zpěv je výrazem dobrých lidí
s ryzím srdcem a těm je tento zpěv-
ník 163 lidových písní určen.

Oddělení pro děti
Beletrie

Ransome Arthur -
Velká severníl

Dobrodružný román vypráví o
osmi chlapcích a děvčatech, zná-
mých hrdinech z předchozích au-
torových knih, )deří se pod vedením
dospělé osoby - strýcem kapitá?
nem Flintem - přeplavili na pla?
chetnici na pobřeží Hebrid a zde
svádějí boj o záchranu vzácného
ptáka, velké potáplice severnL

Mačínqová Božena -
Pod V;abčí skálou

Na úpatí vrabčí škály v podhůří
Jeleních vrchů vyrostla budova
dětského domova, kde našli útulek
sirotci i potomci rodičů Ihostejných
k osudu svých dětí. Jaké je vlastně
být v dětském domově, jaci jsou
jeho obyvatelé?..

Daníels Patricia -
Země

Kniha seznamuje s druhy zvířat,
jaká jsou a čím jsou nebezpečná.
Publikace je doplněna mapou vý?
skytu těchto živočichů a slovníkem
odborných výrazů.

Pobočka Lobeček

Weldon Fay -
Falešné přítelkyně

Román o ženě, která zjistí, ze
celý její dosavadrí přehledný a
spořádaný manželský život byl ie-
den velký klam. Po smrti svého
manžela -se Alexandka snaží zre-
konstruovat poslední okamŽiky
jeho života, naráží však na čÍm dál
vÍc nejasnostÍ a záhad.

Blyton En}d -
Tajemný ostrov

Filip, Dina, Lucka a Jack si

vždycky přáli jet na prázdniny na
nějaké zvláštní a pro ně neznámé
místo. To se jim podaří: na tajem
ném ostrově je však čeká nebez?
pečné dobrodružství v opuštěných
dolech na měď a v tajných tunelech
pod mořem.

Studovna
Kovanda JÍřÍ -
NeŽívá příroda Prahy a jejího okolí

Zcela ojedinělý soubor faktů a
zajímavostí o neživé pWrodě. Prahy,
sestavený našimi předními odbor-
níky. Pro množství poznatků,
mnohdy dosud nezveřejněných, si
kniha zasluhuje pozornost jak širš(
odborné veřejnosti, tak i milovníků
a obdivovatelů Prahy vůbec.

l
l
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ůtevírací doba
Oddělení pro dospělé

Pondělí 13.00 - 17.30
Středa 8.00-11.3013.00-17.30
čtvrteí< 13.00-í7.30
Pátek 8.00-11.3013.00-'17.30

Oddělení pro dětí
Pondělí 13.00 - 17.00
Středa 1 3.00 - 1 7.00
čtvriek 13.00 - 17.00

Studovna - čítárna
Pondělí 8.00 - 1 1 .0013.00 - 17.30
Středa 8.00-11.00
Čtvrtek 8.00-1 1 .0013.00-17.30
Pátek 8.00 - 1 1 .00

Pobočka Lobeček
Středa 11 .30 - 16.00 hodl



l
J

rLMA
ulo gnmípyl

Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou
program na říjen 2001
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'ORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej na další dny končí půl hodiny
íačátkem představení. Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 1 C)1.
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MUMIE SE VRACÍ
LARA CROFT - TOMB
RAIDER

LAFIA CROFT - TOMB
RAIDER

TÉMĚFI DOKONALÝ
ZLOČIN
MALÝ NICKY
ROZSTŘEL
PŘESTAVKA: šxou
MIMO PFIOVOZ
ZVíŘE
TMAVOMODRÝ SVET
PEARL HARBOR

PEARL HARBOR

FINAL FANTASY
ESENCE ŽIVOTA
FINAL FANTASY

ESENCE ŽIVOTA
NEŽ SE SETMí - adkino
šíi?ewAixsAsuÝ

ČOKOLADA
PŘÍBEH RYTÍŘE

MUMIE SE VFIACÍ
USA, *, T, 120 min., 55,- Kč
Mumifikované tělo Im-Ho-Tepa je posláno do
Iondýnského muzea. Ale ani tady nezŮstane
dlouho v klidu... Pokračovárí úspěšného dobro-
družného filmu. Režie: Stephen Sommers

LARA CROFT - TOMB RAIDER
USA, *, T, 96 min., 55,- Kč
Slavná hrdinka počítačové hry konečně na fil-
movém plátně - v podárí Angeliny Jolieové.
Vnadná britská aristokratka se zájmem o arche-
ologii a s pistolemi proklatě nízko bojuje za zá?
chranu světa proti spiknutí Osvícených.

TÉMĚŘ DOKONALÝ ZLOČIN
USA, s, T, 111 min, 50,- Kč
Ospalé maloměsto v Georgii vzrušil zločin - na
břehu rybríka byla nalezena mladá bohatá nym-
fomanka. Byla to períektní vražda... Bohužel
někdo všechno viděl. Cate Blanchett v napína-
Vém íhrilleru.

MALÝ NICKY
USA, s, T, 84 min., 50,- Kč
Život je peklo. Aspoň pokud jste Satanův syn, job
Vašeho otce Vás naprosto nezajÍmá a navíc
máte dva po čertech ambicíozní bratry. . Adam
Sandler v bláznivé komedii.

Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seiferm 706
278 0l Kralupy nad Vltavou 2

tel.: 0205/726101 fax: 0205/723664
e-mail: kass@kralupy.cz

Jkázky z filmŮ uvádíme ve spolupráci s TV
STUDIO PRO jako součást zpravodajského

bloku na Info kanálu kabelové televize.
laŠe kíno na ínternetu:
rogramy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
další zajímavosti najdete na serveru:

www.kralupy.cz/kino

ŘuaRAVUJEMI NA Ij8TOí>AD:
rálovský s}ib, Dracula 2000. Dr. T a jeho ženy,
exy bestie, Scarry hAovr 2, Deník Bridget
inesové, Shrek, Jurský park 3, Nikdy není po-
iě, Spy Kids, Začalo {o jedné žhavé noci,
mé{íe z Montmartru

í?

ROZSTŘEL
Nový Zéland, @, T, 94 min., 55,- Kč
Drsná komedie z prostředí líráčů billiardu. Třem
přátelům se do cesty za pořádným balíkem pe-
něz staví bikeři, kněží, servírky, choleričtí bankéři,
ale hlavně svérázný holič s řeckým přízvukem, při
jehož holení přijdete nejen o vousy. Kdo zvítězí
v turnaji sezóny? Kolík lidských těl pojme středně
velká žumpa? Kolik drí vkuse vydrží hrát hlavrí
hrdina Play Station?

pŘesrAvú: ší<oiú MIMO psovoz
USA, *,82 min. D, 48,- Kč
Školu si rozvracet nedámel Bývalý ředitel, který
kdysi prosadil zrušení přestávek, se chystá zru-
šit léto a s ním i prázdniny. A to se školákům (a
nejen jim) vůbec nelíbí. Animovaný film.

Rob Schneider v hlavní roli komedje Zvíre.
ř
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ZVíŘE
USA, *,83 min., T, 50,- Kč
Rob Schneider v komedii o ubožákovi, jemcíž po
těžké havárii zachránil život zásah šíleného
vědce. Ovšem transplantace životně důležitých
orgánů hned z několika zvířat se projeví na cho-
vání rekonvalescenta opravdu nečekaným způ?
sobem...

TMAVOMODFIÝ SVĚT
ČR, *, 115 min., ŠuP, 12, 60,- Kč
Příběh československých pilotů RAF, vyprávění
o odvaze, lásce, přátelství, strachu a nevděku v
dlouho očekávaném velkofilmu. Scénář: Zdeněk
Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser,
Viktor Preiss, Kryštof Hádek, Tara Fitzgeraldová
a další. Režie: Jan Svěrák

PEARL HARBOR
USA, u, T, ŠuP, 80,- Kč
Láska, válka a nejmohutnější letecký útok, jaký
kdy byl natočen! Americký velkofilm o přátelství
dvou pilotů, které bylo vystaveno tvrdé zkoušce...
Pozor - dvojprograml

FINAL FANTASY - ESENCE ŽIVOTA
USA, *, 115 min, T, 53,- Kč
Ve 30. Ietech 21 . stoletÍ dopadl na Zemi meteor,
nesoucí nezvané návštěvr'íky, kteř( zdecimovali
většínu planety a donutili zbytky lidstva ukrýt se
pod obrovské energetické štíty. Podle nové vě-
decké teorie Ize ovšem nájezdríky překonat...
Revolučrí scifi.

NEŽ SE SETMí - artkino
USA, ŠUP, 125 min, *, T, 50,- Kč
Drama z prostředí kubánského castrovského re-
žimu. Pro svobodomyslného novináře a básníka
nerí život na Ostrově svobody právě lehký.
šíLENA/KRA3NÝ
L)SA, *,T, 100 min, 53,- Kč
Pohledné děvče z bohaté rodiny (ale naprosto
nezodpovědné a bláznivé) se zamiluje do
Mexičana z chudé rodiny, který cí'ice za každou
cenu něco v životě dokázat. A problémy jsou
tady... Kirsten Dunstová v hlavrí roli romantic-
kého dramatu

ČOKOLÁDA
USA, 120 min., m, T, 52,- Kč
Přišla se severním větrem, aby do iejich řádných
a poslušných životů vnesla pokušení, vábení k ra-
dosti a odvahu k odkrývání utajených vášní.
Juliette Binocheová, Johny Depp a Carie-Anne
Moss v poetickém filmu Lasseho Hallstróma o li?
dech, ,,kteírí mají větší strach žít než zemřít." Pět
nominací na Oscara.

PŘÍBEH RYTÍŘE
USA, *, 132 min., ŠUP, T, 53,- Kč
Dobrodružný přfl:íěh ze 14. století o touze člověka
zrněnit vlastní osud. Neurozený William touží už
od dětství po ryhřském životě a tak když se mu
naskytne šance, neváhá a plně ji využije. Čeká
ho svět turnajů, přátelství, ale i nenávist a intriky.

@ mládeži do 15 let nepřístupno D česká verzeTh mládezr do. 12 lel nepříslupno 1, Qeské htu%ky* mládezí pnstupno 5UP sírokouhly nlm
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Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
Dovoluji si vás přivítat u našeho

říjnového čísla. Protože začal nový
školní rok a pro nás byl čas hodnocení,
tak se několika řádky i zde vrátím k
loňskému školnímu roku.

Základem činnosti Domu dětí a
mládeže je nabídka aktivního využívání
volného času pro děti a mládež. K němu
slouží jak budova v Smetanově ulici tak
i tělocvična v Zátiší, kde se děti i dospělí
mohou sportovně vyžívat. Všechny -ZÚ
vedou zkušení pracovníci ve svém oboru
a výborní sportovci. Výší poplatků na
celý školní rok se snažíme být přístupní
všem dětem, které mají zájem.

V loňském roce jsme měli celkem 58
ZÚ, které navštěvovalo 1058 dětí. Pro
nejmenší děti probíhal klub BABY Sport
a Sluníčko. Proběhlo celkem 20 sportov-
ních akcí, kterých se zúčastnilo 1393
děff. Dále proběhly dvě olympiády,
kterých se zúí:astnilo 74 dětí.

V průběhu celého školního roku
připravili pracovníci DDM celkem 50
akcí, kterých se zúčastnilo 3951 osob.
Během prázdnin pak 5 pobytových
táborfi a 1 příměstský, s celkovou účastí
179 osob.

Mezi nejvydařenější akce patřily
SUPER MEGA MUSIC SHOW a Turnaj
století v malé kopané.

iíí

á

[;

V'@rl"r'

!?" 'i J 1
DDM v Kralupech nad Vltavou se

nadále snaží o rozšiřování a zkvalit-
ňování své nabídky, spolupráci se všemi
školami (mateřskými, základními i střed-
ními) a školními družinaíni.

Spolupracovali jsme také s jinými
kralupskými institucemi jako napři'klad
kulturním střediskem, kn:ovnou, dět-
ským domovem, policií ČR, městskou

policií, technickýíni službami, městským
muzeem, sborem dobrovolných hasičů,
veltruským zámkem, farním úřadem a
samozřejmě nesmÍme zapomenout na
městský úřad.

Děkujeme tímto všem a doufáíne že i
naše další spolupráce povede nejen k
obapolné spokojenosti, ale bude hlavně k
prospěchu a radosti našich kralupských
dětí.

Naše poděkoyání patří ještě osobně
paní Hurtíkové a dětskému centru, které
poskytlo obědy dětem, které chodily do
DDM na letní příměstský tábor.

Dále děkujeme paní Poláčkové za
věnování vzrostlé palmy.

Také dnes uvádíme seznarn našich ZÚ,
protože došlo ještě k některým změnám a
Úpravám.

Za IXtm dětí a mlMefe
Marie Blazková - ředitelka

Jak do Sluníčka?

Připornínáme maminkáín, že Sluníčko
mohou se svýrni dětmi navštěvovat v
rozŠÍřeném ČaSe:

po., st., pá. 9.00 - 12.00
po., čt., 14.00 - 17.00

BABY Sport Club
út. a čt. 9.30 - 10.15

A nově na ínnohé žádosti maíninek po
výtvarné činnosti pro nejmenší děti
zahajuje svou činnost výtvarný klub:

Barviěka

po. 9.30 - 10.00
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Zveme mládež do DDM

Deti a mládež mají opět stejně jako
minulý školní rok možnost trávit svůj
odpolední volný čas při spontánní
činnosti v naší budově ve Smetanově
ulici.

Volné poěítače:
po. 14.00 - 15.00 a 18.00 - 19.00
út. 14.00-15.30
čt. 13.00 - 15.30
pá. 13.00-14.30
Stolní tenis, kulečník, šipky:
po., út. 14.00 - 17.00
st., pá. 14.00 - 16.00

Thrnaj století v malé kopané
aneb ,,Bavíme se společně"

Druhý ročník turnaje proběhne ve
čtvrtek 4.10. 2001 od 14.00 hod. na
fotbalovém hřišti FK Kaučuk v Olších.

Pořadatelem je již tradičně DDM, FK
Kaučuk Kralupy a Farní úřad v
Kralupech nad Vltavou. Celý turnaj se
koná pod záštitou starosty města Mgr.
Pavla Rynta.

Výtěžek celé akce bude opět rozdělen
rovným dílem na charitu a na činnost
DDM. Nezapomeňte přijít povzbudit to
své mužstvo.

Cena vstupeiíek: dospělf 20,- Kč
děti 10,- Kč
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1. bdacké sy
2. TOP TRANS
3.VONS

4. Mě yxk3e
5. Poslaaai  ď:1
6.  r
7. ňrmaía Gahčo
1. R»ů»o ReJax
9. JS Cemmm . sis.o.
10. á farnost
11. «á raá
12. Torpédo G*us
13. 'baěží z prdŇé arc
14. peúb@pyš
15, DDM Krdupy



Pohádková cesta

18.10.2001 se bude konat pro malé
děti ,,Poháůový les" na kopci Hostibejk.
První stanovište je u malých schodů
nahoře. Děti s rodiči čeká dobrodmžná
cesta do pohádky, na které je tentokrát
nebudou provázet pohádkové bytosti, ale
zvířátka. Na každém stanovišti budou
plnit soutěžní úkol, za jehož
splnění dostanou malou
odměnu.
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Přijďte si se svými dětrni zpříjemnit
odpoledne hezkou procházkou v lese.

Závody na horských kolech

Ve spolupráci s Mgr. Richterem, uči-
telem -tělesné výchovy ZŠ Generála
Klapálka, pořádáme 11.10. v odpoled?
mch hodinách v Lutovnflcu závody na
horských kolech.

Přesné požadavky na technické vy-
bavení a ostatní údaje získáte přímo v
DDM nebo na jednotlivých základních
školách.

,,Pitbull" opět v akci

Oznamujeme všem příznivcům a
fandům Luboše Šudy, že 5. 10. se koná v
Praze v hotelu Pyramida mezinárodní
TOP večer. V čele nastoupí právě ,,náš"
trojnásobný mistr světa v Kickboxu.

Malujeme na fasádu
Ano. Opět budeme malovat fasádu.

Tentokrát 'ne naši, ale zeď patřící ČD.
Tato akce se sice bude konat až v

květnu příšti'ho roku, ale je potřeba dát
dohromady návrhy, uspořádat jejich
výstavu, vyhodnotit nejlepší a zpracovat
a připravit konkrétní návrh v daném
měřítku.
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Proto již nyní v měsíci říjnu vyhla-
šujeme výtvarnou soutěž. Je určena jak
pro kolektivy dětí ve školkách, školách a
školních dmžinách, tak pro jednotlivce.
Téma:

,,Jedeme vláčkem do pohMky".
Kresby a malby musí být jednotlivě

označeny na zadní straně jménem a
adresou, abychom mohli později
kontaktovat autory vybraných návrhů.
Své práce ínůžete odevzdávat v pniběhu
měsíce října a listopadu v kanceláři
DDM.

Poslední vzpomínka na Mto
Dnes se naposledy vráffme k letnfm

akcím. V horké letní odpoledne 24. sípna
odjížděl autobus od DDM. Jeho cílem
bylo městečko Pakoštane v Chorvatsku.
Nachází se na pobřeží Jaderského moře
asi 40 minut jízdy od města Zadar. Z
jedné strany ho omývá moře, z druhé
Vranské jezero.

Malé náměstíěko s kostelíkem, přístav,
řada restaurací a několik obchůdků.
Žádné velké letovisko plné turistů,
výstavní hotely s bazény. Zde naleznete
téměř rodinné domečky s apartrnány a
terasami, popnuté právě zrajfcí vinnou
révou a se stromem fíků u vchodu.

Náš zájezd byl objednán u cestoyní
kanceláře WES. Paní Eva Klepková,
naše delegátka nás provázela již od
nástupu do autobusu v Kralupech. S ní
jsme také byli v neustálém kontaktu,
takže operativně řešila každý problém,
který se vyskytl. Ubytováni jsme byli
celkem ve dvou domech, z nichž jeden
měl v přízemí i jídelnu, ve které jsme se
scházeli. Zde patří naše poděkování parní
Marušce, která nás celou dobu krmila a
to nejen příděly, ale napfflclad i pečenou
domácí bublaninou.

Do moře, jsme to měli 50 metrů. A
bylo zde teplé a pmzračné. ťJžfvali jsme
si ho do sytosti. ,,Nabažit" se nemohly
hlavně děti. Nejvíce nás jelo na
celodenní výlet lodí do přírodního
národního parku Kornati. Loď zde
proplouvala kolem skal a ostrůvků,
koupali jsme se ve volném moři, bohatě
poobědvali grilovaná masa pod širým
nebem. Mohli jsme se také vykoupat v
Solném jezeře, které je ještě o 15%
slanější než moře.

Krásně strávené dny rychle utekly a
naši náladu nezkazily ani bouřky
posledm dva dny.
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Domů nás opět bezpečně přivezli řidiči
z ČSAD Rožnov pod Radhoštem.

A tak dnes zůstávajf jen hezké vzpo-
míííky na chut' moře, západy slunce nad
mořem, procházky po osvětleném
nočním městečku, kdy je zde nejživěji a
hromádka fotografií.

Již dnes víme, že za rok, ve stejnou
dobu chceme opět být v Pakoštane a tak,
jestliže vás náš článek zaujal sledujte
během jarních měsíců Domeček a
ínůžete jet pMští rok s námi i vy.
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Z našich zájmových útvarů

Podobně jako v minulém školním roce
i letos vám bude přibližovat činnost
jednotlivých zájmových útvarů a to jak
těch, které již probfl'ialy, tak těch zcela
nových.

Cvičení na balančních míčích

V čem jsou velké gymnastické míče
výjimečné? Mají dvě zajímavé
vlastnosti. V první řadě jsou labilní
plochou. Jsou proto pMmo předurčeny
pro balanční cvičení. Neméně důležitou
vlastností je jejich schopnost akumulovat
energii. Umožňuje to různé způsoby
pmžení, houpání a poskakování.

Mezi pátým a šestým rokem věku
dítěte dochází k pmdkému, mnohdy až
překotnému mstu kostry. Postava dítěte
se celkově prodlužuje. Svaly, svalové
úpony a šlachy často tempu kosternfl'io
růstu nestačí. Ve«le to k odchylkám od
správného držení těla, na kterém se
projevuje i nečinnost některých svalů.
Asi nejvýraznější pozorovatelnou vadou
jsou vystouplé lopatky a nerovnoměrné
držení ramen a propadlý hrudnflc.

Ponecháme-li to bez povšimnutí, prsní
svaly se postupně zkracují a oslabení se

postupně stává vadou. Dmhou nápadnou
odchylkou je nadměrné prohnutí V kří-
žové oblasti. U dětí pozorujeme
povolené bříško, případně vystouplý
zadeček. Tato odchylka se často
kombinuje s předsunutou hlavou. V
dospělosti to bývá pří«:inou potíží a
bolestí. Velké problémy v pozdějším
věku dokážou způsobit i ploché nohy.
Také u stále většího počtu dětí je
diagnostikována skolióza (vybočení
páteře do stran).

Co tedy můžeme na této situaci
změnit? Můžeme nějak schopnost or-
ganismu korigovat chyby v držení těla
ovlivnit? Ukazuje se že základem je
opakovaná informace o chybném držení
těla. Co je zdrojem takové informace 'v
praxi? V přírodnfch podmínkách ji
zabezpečuje např. chůze, běh a dýchánf.
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Jedná se o pružení nebo opakované

pohyby kloubech malého rozsahu. Je
také výhodné, obsahují-li balanční
prvek. Pro člověka toto vše výborně
splňuje jízda na koni. Bohužel ne každý
má doma svého koně. Velký balanční
míč je v tomto kontextu téměř ideální
pomůckou jak pro děti tak dospělé. Proto
i my chceme veřejnosti umožnit toto
cvičení a zveme všechny zájemce do
našeho nového zájmového útvaru.

ZT?J biologie

Základní útvar Biologie pracuje při
Domu děff a mládeže v Kralupech nad
Vltavou od samého počátku jeho čin-
nosti. V letošním školním roce jsem jeho :
vedení převzal po Peúe Pšánské, které
již její studijní povinnosti nedovolují jej
vés't.-Na to,- jak k dětem v ZÚ přistu-
povala, se sn:ažím navázat. Čím se tedy
na našich schůzkách zabýváme?

Děti se zde učí poznávat přírodu ať už *
formou povídání o nizných zajíma-
vostech nebo přímým kontaktem se

zvířaty, pozorováním, vycházkami,
pokusy a pod. Snažím se jim vštípit
základy citlivého přístupu k životnímu
prostředí, porozumění je3ím zákoni-
tostem a tomu, jak se život na Zerni
vyvíjel, buduji u nich vztah ke všemu
živému. Důležitá je při'ležitost naučit se
správným způsobem starat o domácf
mazlíčky i rostliny všeho dmhu, kterou
mohou posléze uplatnit i u svých
vlastních svěřenců.

Dá se říct, že naše místnost v DDM je
jakousi íniniaturnf zoologickou zahra-
dou, kde je však narozdíl od klasické
ZOO dovoleno většinu zvířat vyndavat z
klecí či terárií, krmit je, čistit jim
ubikace, hrát si s nimi atd. ZÚ- je
vybaven množstvím literatury, rnikro-
skopem a mateí'álem na pokusy, vlastní
několik akvárií a terárií.

'Jýcet druhů, které chováme je vý-
mluvný: Králík domácí, Činčila vlnatá,
Morče domácí, Křečík džungarský,
Pískomil mongolský, Andu$ vlnko-lul%a vlí

ivka červivaná, Želva nádherná, Užovka' červená,
skffpkan Brachypelma albopilosa i
mnoho akvarijrních ryb. Nezapomínáme
yšak ani na rostliny od mnoha poko-
jových přes masožravky až po sukulenty
či kaktusy, na nichž se učíme základům
jejich pěstování a množení. Pro mnoho
dětí je práce v útvaru první a jediná
možnost přijít do přímého kontaktu s
živým zvfřetem, ale také způsob, jak se
naučit zodpovědnosti, kterou péěe o
živého tvora vyžaduje.

Jelikož taín, kde se chovají zvířata, se
neustále něco děje, budeme vás ostatní,
kteřf do kroužku nechodíte, občas infor-
movat o nových přírůstcích, zajímavos-
tech a událostech. Například po letošním
létě jsme dosáhli rekordnfl'io počhi pís-
komilů - 14. Stalo se tak poté, co dvě
březí saínice úspěsně porodily a od-
chovaly své mladé. V budoucnu, až naše.
užovky pohlavně dospějí, se chceme
pokusit i o jejich odchov.

M. Junášek
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'é útvary pro školní rok 2001/2002Zájmoví
J Věková skupina Jméno vedoucího
Kresleníčko I. 3 - 4 roky J. Merfaitová

Kreslemčko II. 3 - 4 roky J. Meďaitová

Kresleníčko III. 5 - 6 let J. Merfaitová

Výtvarný I. 7-121et G. Junášková

Výtvamý n. 7-121et G. Junášková

Výtvarný III.
Šikovná dívka
Základy šití
Píš('alka

předšk'.'
ZŠ, SŠ
zš, sš
ZŠ

a 1. tř. G. Junášková
Mgr. L. Lipšová
Mgr. L. Lipšová

PÍastikový modelář I. 10-18 p. Strejček

Plastikový modelář II. 10-18 p. Strejček

Letecký modelář
p. Dvořák

BiologiePočítače s internetem I. A,B ZŠ
M. Junášek
D. Macák, M. Blažková
D. Koffnek

Počítače s intemetem II. A,B ZŠ D. Macák,M. Blažková
D. Kořínek

Počítače s internetem In.A,B Zš D. Macák,S. Nováková
D. Kořínek

Programování A,B,C ZŠ ing. K. Janda

Angličtina I. 7 - 9 let J. Knechtlová

Angličtina n. 9-121et J. Knechtlová

Anglická konverzace 10 - 18 let J. Knechtlová

Angličtina
Paličkování

dospělí
ZŠ, SŠ

pL Derflová
p. Štruncová

ZÚ SPORTOVNÍ
Kick box I.

L. Šuda

Kick bOX n.
L. Šuda

Kick box Íu.
L. Šuda

Aikido I.
K. Slapnička

Aikido n.
K. Slapnička

Aikido III.
K, 51Hpnička

Florball I.
Florball n.
Dětský aerobic I .
Dětský aerobác II.
Dětský aerobic nI.
Juniorský aerobňc I.
Juniorský aerobic n.
Juniorský aerobic In.
Rytmika I.
Rytrnika II.
Modemí tanec
Stolní tenis I. a n.

Badminton
Míčové híy
Cvňčení na bal. míčích I. ,II.
Cvičení na bal. rníčích
Relaxační cvičení
(základy jógy, strečing)
ABC Dance
Kulečník
Šipky
Sportovní tuy
Kick box aerobic

KLťJBY
BABY Sport Club
Sluníčko

Klub volejbalu
Relaxační cvičení

SPONTÁNí čINNOST
Volné počítače

po. 14.00-15.00 út. 14.00-15.30 čt. 13.30-15.30 pá. 13.00-14.30
po. 18.00 -19.00

Stolní tenis, Kulečník, Šipky

dospělí
ZŠ - zaizačátečníci
ZŠ - pokročilí
dospělí
zš
ZŠ
1. - 5. tř.
6. - 9. tř.
Pokročilí
5. - 8. tř.
speciál
dorostenky
do 6 let
6 - 9 let
10 - 15 let
ZŠ

ZŠ
ZŠ

dospělí
ZS

14-17 let
od 12 let
od 10 let
ZŠ
10 - 15 let
dospělí

1-3 roky
0 -3 roky

dospělí

15 - starší

Mg. Czechmannová
Mgr. Czectunannová
My. Czechmannová
L. Pelcová
L. P61cová
L. Pelcová
S. Vavmšková
pí. Vavmšková
pí. Vavrušková
V. Svoboda

V. Svoboda
p. Gelbič
M. Kořínková
M.Kořínková
J. Kořánová

P.Durdoň
ing. M. Antol
D. Kořínek
M. Letoch
D. Štika

S. Nováková
J .Merfaitová

J. Koránová

po.- út. 14.00 -17.00 st 14.00 - 16.00

po. 16.00 - 17.00
po. 17.00 - 18.00
čt. 17.00 - 18.00
po., čt 18.30 - 20.00
po., st. €Kll6.00
út.%čt. od 16.00
po.,st.,čt. 19.00 - 21.00
st 17.00 - 18.00
st 18.00 - 19.00
út. 16.00 - 17.00
út. 17.00 - 18.00
út. 18.00 - 19.00
čt. 17.00 - 18.00
čt. 18.€)0 - 19.00
čt. 19.00 - 20.00
út 15.00-16.00
út 16.00-17.00
čt. 15.00 - 17.00
po. 16.00 - 17.00

17.00 - 18.00
po. 18.00 - 19.00
út.,st. 15.00 - 16.00
dle dohody
ďe dohody
st. 14.30 - 15.30

čt. 15.00-17.00
čt. 17.00 - 18.00
st. 16.00 - 17.00
so 17.00 - 19.00
po.,čt. 20.00 - 21.00

út čt 9.30 -10.15
po., st., pá 9.00 -12.00
po., čt. 14.00 -17.00
út. 19.00-21.00
st. 16.00 -17.00

Čas schůzky
st. 15.00 - 15.30
st. 15.40 - 16.10
st. 16.15 - 17.00
po. 14.00 - 15.30
po. 16.00 - 17.30
út. 15.00 - 16.(»O
st. 16.00 - 17.30
po. 16.00 - 17.30
út. 14.45 - 15.30
čt. 14.00 - 16.00
čt. 16.00 - 18.00
čt. 15.30 - 17.30
pá. 15.30 - 16.30
po. 15.30 - 16.30

16.30 - 17.30
út. 15.30 - 16.30

16.30- 17.30
čt. 15.30 - 16.30

16.30- 17.30
st. 16.00 - 19.00
čt.. 17.00 - 18.00
út. 17.00 - 18.00
čt. 18.00 - 19.00
út. 18.00 - 19.00
pá. 15.00 - 17.00

(?
500,-
500,.
600,-
700,.-
700,-
700,-
600,-
600,-
400,-
600,.
600,.
400,-
600,.
800,-

800,-

800,-

800,
600,-
600,.
600,-
1000,
400,-

?
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
ZŠ Revoluční
DDM
DDM

DDM

DDM

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
Zš Veltrusy

500,-
700,-

1100,

600,
600,.
500,.
500,-
500,.
500,-
500,-
500,-
500,
500,.
600,-
600,.

600,.
600,
500,.
600,-
500,

400,.
600,-
600,-
500,.
700,-
900,-

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
DDM
DDM
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátišf
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
DDM

DDM
DDM
DDM
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší

20,-/lekce
20,
20,-

DDM
DDM
DDM
tělocvična Zátiší
DDM

20,-/hod. DDM

20,- Kčihodlos DDM

'4h(hml a «po[e&náJ ?í,p ?py níV?ouKD VLTAJVA
Progrmm na měsíc říjen 2001T?: oa@r77 @7

středa 17.10. v 19.00 hodin
Dámská jízda aneb noc gladiátorúPo velmi úspěšné premiéře v březnu le-tošního roku nabízíme ženám -další'-ztěchto pořadů, kterým, jak vň;íme,-potěTšíme všechny věkové. katego;Íe."'p'ěÍk;épísničky " travesti show " m'ódnÍ pře'hmdÍaa" americký strip " kosmetika " s'o'utŤffi;aoceny " pánský striptýz " stolové obsazení
s občerstvením -1"»0,-'

čtvrtek 4.10. v 19.30
Pavel Dobeš a Tomáš
Kotrba: Sezóna 2001
koncert vynikajícího pís-
níčkáře jistě potěší
všechny jeho příznivce

120,.

el

sobota 6.10. 9.30 -16.00 hodinPostupová soutěŽ ve sportovním tancj v
kategoríích B, C, D
Dvořákúv pohárVynikající taneČní výkony, krásné Šaty acrírsíía*a - ma"lX'aa-a='- '--'- " a = '-spousta nadšených mlaňých lidí - to jeDvořákúv pohár-. Soutěžaje přístupná';
průběhu celého dne. 2o,-

čtvíatek 18.10. v 19.30 hodinX. ročník hudebních slavnostíÁ Dvořáka
v jeho rodném krajjČeské klavírní -du'o
Helena a Radomír MelmukoyiNa programu A. Dvořák, J.-Brahms, F.Chopin, B. Smetana a F. ÍLiszt-
Platí permanentn( vstupenky KPH

70, - 35,-
pondělí 8.10. v 19.00 hodin
Jsem hazardní hráč- zpověď bývalého gamblera P. KohoutaNa přednášku na toto velmi bolestÍvé rémazveme všechny, kterých se to týká přímo,ale i ty, které toto téma zajímm.-
úterý 9.10. v 19.30 hodínMarc Camoletti: Na správné adreseFrancouzská komedie ao tom,- ze zd;lekanestačí podat si inzerát a přijÍt ana správno:adr.esu. V a.lternacích účink'ují:Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková,Ivana Andrlová/Veronika Jeníková-,Ludmila Molínová/Marcela NoÍhýnková,Lucie Svobodová/Olga Želenská,Daniel Ro.us/Martin Žounar,Vladimír Čech/Zden;k M;h:dal,Pavel Vondra/Zbyšek pantúcei«,Michal Jagelka/Martin Sobotk'Á.'

9tvrtek 25.10. v 19.00 hodín
Írán - Země islámu
Vlakem, autobusem a
stopem do Íránu- na-
příč zemí - pohoří
Zagros a jeho obyva-tele, kulturní centra NIsfahán, Šíráz, pouštní ,' :-!!i
město Bam, zahrady v .Mahánu, Teherán- a '# : ,DůbřéM KaeriiLii rs 'Á .jpobřeží Kaspiku.0 ffivšech těchto a mnoha ;4. UB
dalších zajímavostech '

a životě v této zemi bude vyprávět Ing.Alena Šimčíková. Přednášku doplní dia-
pozitivy a fotografiemi

I
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140,-

sobota 13.10. v 15.00 hodín
Z pohádky do pohádkyPekelná pohÁdka aneb kam čert ne-
mÚŽe
V již tradičním cyklu pohádek pro nejmenš(ú«:inkuje Divadýlko' Mrak z' HavlÍčkov;
Brodu.Pozor d.ěti, o-pět budeme sestavovat bare-vnou skládačku-jeden dílek rovná S(, je«:í'napohádka. Kdo navštíví alespoň třÍ z pěti ';C)0-hádek, zúčastní se v prosínmi'siosován"í"o
ceny, 30,-

neděle 14.10.
Akce Kruhu přátel Prahy
Líboc a sídliště PetřinyOdjezd vlakem v 7.58 hodin.
úterý 16.10. 8.00-12.00 hodín
Den pro zdraví v KD Vltava' zdarma odběry na cholesterol " glykemii" měření tlaku ' nabídka výrobků"daravévýzivy " poradenská služba-atd.

Ř

sobota 27.10. v 15.00
Z pohádky do pohádkyJan Jílek: Šípková RůženkaKlasickou pohádku dětem-i-j;ich rodičůmzahrají členové I. Neratovické dÍvad;I'nřaPozor děti! Sestavujeme skláda:Íku!

30,

úterý 30.10. v 19.30Ríchard GENZER a Michal SUCHÁNEKv zábavné show jistě uspokojí všechnyTy-,co s napětím sledují nejen televizní ŮářadTele Tele! Ve všech měastech naprosro ;prodáno! Pozor - možná změna'termínu'!
1 so,.

6. - 28. 10. malý sál KD VltavaHana Bartíková-Tiché díván!výtvarná díla - tempera, olej, kúže d'ťevoVernisáž výstavy se uskutWční v pátek
5. října 2001 v 18.00 hodin
Výstava bude otevřena
po - pá dopoledne na požádání

odpoledne 14.00-17.00
so, ne 10.00-12.00 14.00-17.00

f
Městské muzeum
v Kralupech nad Vltavou
VrrhLickáo ?S90
Tel./fax. 0205fl23 03?S
Návšíěvm doba.' úz - pá 9 00
.vo - ne ].li)O - )ó.0{)

Zavíratí dnv.' ponděLí' a stámí sw'tkyHromadné návštéyv prostmeí nahlásií přeáem
,,Jaroslav Seifert 1901 - 198ó" výstavu k hás-
n4kovu životnímu jubileu
potrvádo Il.ll.200l

=Q
12.0{) 13.00 - h51m

úterý lO.lO.200J v 18.00 hodin
koncerí komornj klasické hudbyffUDEBNÍ ROZHOVORY- české smyčcové duo'J 'L:ucie Hůlová
Martin Sedlák - víoloncello.
Vstupné 30.- Kč

housle.

Pozvánka
Evangelická farnost v Libčicích nadVlt. Vás zve na koncert duch;vní'hudby v neděli 7. řílna 2001 'íí- 19.00

hodin v evangelickém kostele.Hrají učitelé kralupské ZUŠ a souborPiskulíní. Zpívm Šárka Zíkovm-.
Vstupné dobrovolné.

KaSS stále přijímá žáky
do kurzu

angličtiny pro začátečníky
Inf. na telefonu 727 827
nebo přímo u lektora íng.Knópfelmachera 723 661

»
] }

:ll
Il

Kurzy tance a společenské výchovy
se konají vzdy v nedělí
od 17.00 a 20.00 hodin.
2. prodloužená
je v neděli 28.10.

Baby klub - tancování pro děti od 5 - 10Iet - každé pondělí od 1 6.00-18.00 hodín '
Přípravka pro soutěžní tancování- každé pondělí od 18.00-20.00 hodin

14,, TA NE č s í?-4,, A POHYBOVÍ
' Á' " STuDlO PRO DETI'9 zuzahy šTARKOVÉ

J'/M
příjme několík dětí ve

věku 5 - 6 let pro doplněm inového ročníku. Výuka probíhá v ZŠiJ.A.KomenskéhoÚTERÝ -15.30-16.30
ČTVRTEK - ís.oo - í6.00Bližší informace získáte na tel.

02/20878373.
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Hana Bartíková - Tiché dívání KaMý měsíc jeden

Zpravodaj l
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5. října 2001 v 18.00 hodin
se uskuteční vernisáž výstavy.
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První nesměle ztvárněné
mandaly, které začala tajně v
soukromí malovat, rozkryly
něco, co o sobě nikdy netušÍla.
Záhy jí kruh mandal začal prí-
Iiš omezovat a nečekaně se
spustila lavina barev a příval
fascinujících tvarů. Překva-
pená svou schopností často
malovala celé noci a nemohla
utišit své nadšení a zvyknout
si na tu zvláštní svobodu, kte-
rou malování poskytuje.

Její obrazy jsou pravdivé a
poctivé. Není v nich malicher-
nost ani nesmyslnost. Chce,
aby byly tiché, živé a upřímné.

Svá díla si nevymýšlí. Naopak.
Dívá se kolem sebe a nachází
je už dokončená. Stačí si je
jen zapamatovat a přenést do
obrazu.

Malování se stalo jejím
osobním Štěstím.

Přijďte se podívat. Srdečně
zveme. Výstava potrvá do 28.
řÍjna 200í
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Zapékané plněné zelí
7 hlávka bílého zelí, tuk na vymazání formy, alobal
Nádivka: 400 g vepřového masa, sůl, mletý pepř, 2 strotížky čes-
neku, mletá červená paprika, tlučený kmín, '7 cibule, 1 IHce-sádla
Zelí rozebereme a listy spaříme vaFící vodou. Část li'stů rozložíme
na dno vymazané bábovkové formy, potřeme nádivkou, znovu
proložíme listy a takto postupujeme,' dokud se nenaplní celá
forma. Nahoru položíme dvě vrstvy listi:i, přikryjeme alobalem a
pečeme ve vyhřáté troubě 60 až El€) minut.
Nádivka: Maso nakrájíme na kostičky, osolíme, okořeníme mletým
pepřem, promícháme s rozetřeným-česnekem a necháme postát
2 až 3 hodiny. Potom umeleme,- přidáme mletou Červenou papf
riku, tlučený kmín a promícháme. Zpěníme drobně nakrájenou ci-
buli v rozehřátém sádle, přimícháme masovou směs a opečeme.
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Křížovka

Správné znění tajenky ze zářijového čísla zní : ,,Na svatého
Václava, babí léto nastává". Dvě -vstupenky na něk'Íerý z pořadů
uváděný v KD Vltava v měsíci říjnu vyhrává Marie Voláková-,-U
cukrovaru 1070 Kralupy nad Vlt.- Znění říjnové tajenky zasílejte
na adresu redakce Zpravodaje do 21 .10-.2001
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INFORMACE A STŘÍPKY Z TURISTIKY
Klub českých turistú a Asociace turistických oddílů mládeže Kralupy n. Vlt.

www.kralupy.cz/kct kct@kralupy.cz
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Vybráno z batohu

Mistrovství České republiky - Turistický závod - štafety
V sobotu l.září 2001 proběhlo ve

Fryštáku (okres Zlín) 5. Mistrovství České
republiky v Turistickém závodě štafet.

Právo-startu si v seriálu závodů Čes-
kého poháru vybojovalo celkem 32 štafet
- devatenáct v mužské kategorii a 13 v
ženské kategorii. V klasifikačních závo-
dech si úspěšně vedli i naŠi reprezentanti
a získali právo startu pro dvě mužské a tři
ženské štafety.

Pošmourné počasí vytáhlo závodníky
do lesů okolo Fryštáku. Všechny tři úseky
byly vytyčeny na horní hranici délek - t.j.
6 kilometrů pro jeden úsek s poměrně slo-
žitými azimuty a tak bylo nutno podat do-
brý běžecký výkon, prokázat kvalitní práci
s buzolou a zvládnout co nejlépe i ostatní
disciplíny.

V kategorii mužů obsadila štafeta Kamil
Sodomka, Jiří Káš a Tomáš Fúsek
8.místo, druhá štafeta slozená ještě z do-
rostenců - Jakub Bendžela, Pelr Kalousek,
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Michal Opočenský si vedla velmi dobře a
svým pátým místem příjemně překvapila.

V kategorii žen obsadila štafeta
Markéta Novotná, Markéta Lorenzová a
Tereza Vondrová 11 . příčku, zejména pro
potíže na azimutových úsecích, druhá šta-
feta ve složení Pavla Čanigová, Lenka
Podoláková a Květa Zrzavá vybojovala
5.mÍsto.

Nejvíce se dařilo obhájkyním loňského
prvenství - Veronice Vondruškové,
Lence Jindřichové a Lucii Čiperové. (Viz
foto) Děvčata předvedla kvalitní výkon a
jejich součet pouhých pěti trestných mi-
nut ze všech tří úseků rozhodl o tom, že
získaly 1 . místo, zlaté medaile a obhájily
tak mistrovský titul

Důkazem skutečně špičkového posta-
vení KČT ve štafetách je bilance 8 meda-
ilí za pět let - v kategorii mužů dva tituly a
jedna bronzová medaile, v kategorii žen
pak čtyři tituly a jedna bronzová medaile.

Toulání veltruským
parkem

V sobotu 15. září uskuteČníl Klub
českých turistú Kralupy nad Vltavou
další z akcÍ pro veřejnost - určenou
převážně pro rodiče s dětmi a pro dět-
ské kolektivy nazvanou ,,Toulání
Veltruským parkem".

Byla připravena sedmi kilometrová
trasa s 5 kontrolami po památkách parku
- Laudonův pavilon, socha boha Marse,
pavilon Přátel venkova a zahrad, pa-
mátník Richarda van der Schotta a zá-
mek, kde děti plnily drobné úkoly - lov
rybiček, protahování obručí, chůze s
míčkem na pálce, slepá stezka a určo-
vání předmětů - odměnou za plnění
úkolů jim byly sladkosti a razítko do star-
tovního průkazu. Navíc byly po trase
rozmístěny kontrolní otázky, kde byla
nutná znalost večerníčků a pohádek. V
cíli u zámku obdrželi všichni diplom,
drobnou upomínku a sladkost.

Počasí ukázalo svojí vlídnou tvář a
celý den provázelo 127 účastníků akce
nádherné ,,babí" léto.

Tip na výlet
Říjnový tip na výlet. V měsící padaJícího
Iístí Vás zve do Nelahozevsí a okolí.

Z Kralup nad Vltavou vyjdeme po cer-
vené turistické značce, přes sÍdliště
Cukrovar na Dvořákovu stezku, zde máme
po levé straně bizardní pískovcové skály a
po pravé 7reku Vltavu. Jede-li zrovna tunely
vlak a zaposloucháte-li se, můžete slyšet
melodii Dvořákovy skladby ,,Humoreska".

Po příchodu do Nelahozevsi Vás upoutá
po levé straně renesanční zámek - panství
LobkoviczŮ. Zámek stojÍ na skále, na sty?
soké podezdívce s přístupovým mostem z
druhé strany. Z venku mi:ižeme obdivovat
obnovená sgrafita. Pod areá-
lem zámku je parkové náměstí
s památníkem zdejšího rodáka,
hiirlohnčri eklcrla+olo ÁriÝnníriohudebního skladatele Antonína
Dvořáka. Hned vedle můžeme
navšffvit jeho rodný domek,
který je přeměněn na působivé
muzeum.

Dále.pokračujeme stále po !
Červené znaČce, nejprve po sil- j
nici a pak do kopce do i
Hleďsebských strání. Značka l
nás vede horem lesa, po přejití -':!
hlavní silnice jdeme podél cent- {l,o:hlavní silnice jdeme podél cent?

M

rálního tankoviště ropy, značka se stáčí
doli:i strání a v jejím zlomu zpět nahoru ji
opustíme a mezi domky projdeme do
Nelahozevsi. Podél hřiště Dynama pode-
jdeme železniční trať a krajem vsi dojdeme
k Vltavě. Dáme se vpravo k Miřejovické
elektrárne a za nÍ přeyJeme po starém sil
ničním mostě Vltavu.

Do Kralup se vrátíme podél vody, nebo
zahrádkářskou kolonií V Blaňkách a kolem
Strachova a koupaliště.

Bude-Ii Vám přát počasí, tak se Vám výš?
Iap určitě bude líbit a Vy probrouzdáte spa-
daným listím 12 podzimních kilometrů.
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Smíšené dvojice

V sobotu 8.září se uskutečnil v Ochoze
u Konice (okres Olomouc) 3. ročník
Turistického závodu - smíšené dvojice.
Na závod se sjelo 13 oddílů z celé České
republiky, mezi nimi celá řada medailistů
z Českého poháru a Mistrovství České
republiky.

Pořadatelé připravili příjemné pro-
středí, pěknou trať a během závodu do-
konce svítilo i sluníčko, když zbytek dne
neustále pršelo. KČT Kralupy vyslal do
bojů 6 dvojic, které se v konkurenci roz-
hodně neztratily.

V kategorii do 50 - ti let (součet věku
obou závodníků) obsadila 22.místo Klára
Kubrtová a Václav Žemla, 1 5.místo pat-
řilo Janě Řádové a Janu Vejrostovi, kteří
byli zároveň ,,nejmladší dvojicí". 1 3.místo
získali Lucie Habrová a Tomáš Fúsek
ml.. Nejlépe si vedla dvojice Tereza
Vondrová a Jiří Káš, kteří obsadili bron?
zovou medailovou příčku.

V kategorii nad 50 let - rovněž v součtu
věku obou závodníků - získala dvojice
Lenka Vejrostová a Zdeněk Vejrosta
4.místo a zlatou medaili získali pro KČT
Kralupy n.Vlt. největší favorité této kate-
gorie Květa Zrzavá a Tomáš Fúsek.

Vrcholem letošní sezony v Turistických
závodech bylo Mezinárodní mistrovství,
které se uskutečnilo ve dnech 21 . - 23.
září na Slovensku - ve Stupavě u
Bratislavy - KČT Kralupy nad Vltavou re-
prezentovalo 9 hlídek a 3 jednotlivci - což
činilo téměř čtvrtinu České reprezentace
- výsledky a informace přineseme v li
stopadovém zpravodaji

Letošní tábor TOM
3511 Vltavský paprsek
proběhl 12. - 22.srpna ve
stanové základně Skalka
u Příbrami a zúčastnilo
se ho 30 dětí a 5 vedou-
cích. Na tábor během
jeho konání přijelo i 8
,,starších", kteří zde po-
byli od dvou do šesti dní.
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lPočasí táboru po před-
chozích letech výjimečně
přálo a tak se mohlo plně
využít nejen u základny
přímo ležícího rybníka,
ale i všech připravených her a soutěží.
Námětem celotáborové hry byly tento?
kráte Inkové a bylo nutno plnit úkoly spo-
jené s těmito dávnými obyvateli
západn(ho pobřeží Jižní Ameriky - dva-
náct etap plně prověFilo schopnosti ,,no-
vodobých Inků" - zlatou holí bylo nutno
založit hlavní město Cuzco, luštilo se
uzlové písmo Kipu, vyráběli se rákosové
Iodice - Totory, stavěli se kamenné an-
denny, bylo nutno prokázat rychlost
inckých poslů, řezat provazem kámen na
stavbu chrámů, pracovat jako lamy v ka-
ravaně, vyzbrojit válečníky na obranu
incké říše, splétat lano z přírodnin na
stavbu závěsných mostů, vyrobit zlatou
masku, vzývat slunce a -naplnit zlatem
místnost na záchranu posledního Inky.

Probíhala i celá řada dalších tradičních
her a soutěží, ale i originálních her s
inckou tématikou. Absolvovali jsme i vodní
radovánky a vodní soutěže, stejně tak i
tradiční táboráky a zpívání s kytarou.
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Tábor skončil a nikomu se ani nechtělo
zpět do Kralup, na řadu účastníků tak již
při návratu dýchnul konec prázdnin a blí-
ŽÍcÍ se škola.

Z historie KČT
Publikační činnost KČT
Koncem roku 1888 trval Klub českých

turistů teprve necelý půlrok a dosáhl počtu
pouhých 225 členů, když se rozhodlo, že
bude každý měsíc vydáván vlastní časo-
pis. Předvídavost tehdejšího vedení a po-
chopenf nenahraditelné úlohy vlastního
tiskového orgánu pro upevnění soudrž-
nosti a rozvoje mladého klubu jsou hodny
obdivu. Měsíčník ,,Časopisu turistů" pak vy
cházel nepřetržitě (i po dobu obou světo?
vých válek) až do roku 1948, tedy po 60 let
a pokud považujeme dnešrí časopis
,,Turista" za jeho pokračovatele, dosáhl Ie-
tos již svého 111 . ročníku. Je to, jedno z
nejstarších dosud trvajících periodík v Če-
chách. Redakce nového orgánu KČT se
ujal dr. Vilém Kurz a vedl jej61et. Vzdal se
své práce poté, co byl zvolen říšským po-
slancem. Za jeho nástupce byl delegován
J. L. Hrdina, ale protože byl rakouským
státním úředníkem, nebyla mu tato práce
povolena a vykonával ji tedy předseda
KČT arch. Pasovský až do roku 1 897, kdy
převzal vedení časopisu dr. Jiří Guth (po-
zději Guth-Jarkovský). Vydržel v této

funkci po 30 let, až do roku 1926, i když se
mezitím stal předsedou klubu. ČasopÍs byl
zasílán všem členům KČT bezplatn'ě.

Když listujeme nejstaršími ročníky ,,Č)ra-
sopisu turistů", dostáváme dost přesný
obrázek o tehdejší činnosti, úspěších i
problémech klubu. Pochopitelně, největší
část časopisu zabíraly popisy cest, vyko-
naných členy KČT. Valnou-většinou se
jednalo o návštěvy českých krajů, coz též
ideově odpovídalo zásadě v přednostním
poznávárí vlasti. Řada článků se však za-
bývala i krajinami cizími, zejména slovan-
skými, z nich pak v největš( míře
slovanskými a jihoslovanskými. Nechyběly
ovšem ani popisy cest do ostatní Evropy,
výjimečně ani do zámoří. Časté byly refe-
ráty o nové turistické literatuře (naŠi i cizQ,
o mapách, průvodcích apod. Je dost pře-
kvapující, jak velký počet podobných pub-
Iikací předkládali tehdejší vydavatelé.
Drobné turistické zprávy - ,,rozmanitosti" z
domova i ciziny doplňovaly tuto část ča-
sopisu. Klub se neuzavíral do sebe, nýbrž
referoval i o činnosti jiných spolků a infor-

l

Značení turistických tras a jejich pravi-
delná údržba patří k jedné z nejdůležitějších
aktivit členů KČT. Ti se již od roku 1889 vě-
nují značení pěších tras a od roku 1997 také
značení pro lyžaře a cyklisty. Vytvořená sff
pěších značených tras je přitom svojí hus-
totou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze
zbytku celé území republiky, hodnocena
jako nejepší v Evropě.

Všechny vyznačené trasy najdete za-
kresleny v turÍstických mapách edice KČT.

HISTORIE ZNAČENÍ
Pr'íííní pěší turistická trasa KČT vznikla

11 .května 1889, kdy ,,označovací družstvo"
spojilo červenou turÍstickou značkou Ště-
chovice a Svatojánské proudy. Ještě v
tomto roce byly vyznačeny trasy na
Karlštejn, Skalku a Rač, délka tras tak do-
sáhla 55,5 km. V roce 1912 bylo dokončeno
značení první dálkové rasy z Prahy přesznaceni pl
Brdy na ŠiumaVu.

Značené trasy pak rychle piiřibývaly,
Českosl

V

roce 1920 jich bylo v tehdejším .lo-

vensku 25000 km, v roce 1938 již 40000
km. Druhá světová válka a dále léta 1950-
54 ale znamenaly krizové období pro zna?
čení. Neprováděla se potřebná pravidelná
obnova značení a celá síť značených tras
byla silně narušena.

V roce 1 954 vydala vláda Usnesení o nové
organizaci turistiky a cestovního ruchu a vistiky a

:ČSTVroce 1958 pak ČSTV Směmici o jednotném
značení turistických tras v Československu.
Značení získalo v rámci financování tělový-
chovy pravidelný příjem na úhradu materiálu
a cestovních nákladů značkařů. Značené
trasy se podařilo znovu obnovit a postupně
vybavit směrovkami a nástěnnými mapami.

moval jednotlivě o zimní (převážně Iyžař-
ské, ale též sáňkařské a bruslařské) tu-
ristice. Tam se též našly výsledky různých
závodů.

Důležité znalosti získal čtenář i ze
,,zpráv železničních a dopravních': které
pojednávaly zejména o nově zavedených
spojích (železniční doprava se tehdy
značně rozšiřovala), o předplatném,
zvláštních sportovních vlacích a o slevách
pro skupiny turistů i jednotlivce. Dnes je
překvapující, jak vysoký počet těchto slev
byl zaveden a jaké dosahovaly výše (33 i
40 %). Ve ,,spolkových zprávách" pak byly
dosti podrobně uveřejňovány zápisy zeňovány

:dy KČ:T,schůzí ústředí a z agendy KČT, jmenovitě
byli uváděni novíi zemř.elí členové ozna-
movány vycházky a výlety, přednášky,
besedy a zábavy. Tato část časopisu, ač
na prvm pohled nepříliš přitažlivá, je v
dnešní době neocenitelným zdrojem po?
drobných informací o vnitřrí činnosti klubu
a tvoří jeden z hlavních podkladů pro
dnešní práci na jeho historii. Ani tato stať'
bytiez ní nemohla vzniknout.

HISTORIE A SOUČASNOST žNAČENÝCH TURISTICKÝCH TRAS V KRALUPECH NAD VLTAVOu.

Síav v roce 1936
červená TZ:
» Kralupy - Olvovice - Zákolany - Okoř
» Kralupy - Chvatěruby - Postřižín - Odolena Voda

Bášť
Kralupy - Nelahozeves - Nové Ouholice - Říp
Kralupy - Debrno - Libčice

»

»

modrá TZ:

» Kralupy - Veltrusy - Nelahozeves
» Kralujpy - Veltrusy - Vojkovice - Dědibaby

Vraňany

zelená Tž:
* Kralupy - Bučina - Velvary - Chrž(n - Sazená

Nové Ouholice - Všestudy - Chluímn - Obříství
Klíčany

» Kralupy - Lešany - Nelahozeves
» Kralupy - Dolany - Libčice - Tursko - Kozinec

Zákol-any - Kováry
Kralupy l Dolánky - Máslovice - Vodochody»

Stav v roce 2001 - tedy po 65 letech
červená TZ:

» Kralupy - Otvovice - Zákolany - Okoř
* Kralujpy - Chvaíěruby - Na- Dole - Větrušice

Husinec - Klecánky - PrahaíéralWÍ:;y - Ne'lahoze'ves 2-Nové Ouholice - Říp»

modrá TZ:

» Kralupy - Veltrusy - Nelahozeves

zelená TZ:
» Kralupy - Bučina - Velvary - Chrž{n - Sazená

Nové Ouholice

žlutá TZ:
» Lutovník - Nelahozeves
» Rusavky - Holubice - Kozinec - Tursko

cyklotrasa:
» č.2 Kralupy n.Vlt. - Mělník

žlutá Tž:
» Kralupy - Zeměchy - Blevice - Zákolany
» Rusavky - Holubice - Kozinec

Podklady: Průvodce po Kralupech a okolí z r. 1937
vyda.ný'K9ST Kralu5íy n. VltŠoučasný stav znaÉení a archiv KČT Kralupy n. Vlt.

Sff značených tras se postupně zvětšo-
vala. Brzy po roce 1989 bylo provedeno i sty?
značení sítě turistických tras v dlouhá léta
nepřístupném pásmu při rakouské a ně-
mecké hranici a její celkový rozsah na území
České republiky -tak překročil 37000 km.
Finanční náklady značení jsou od roku 1997
hrazeny z rozpočtu odboru Cestovního ru?
chu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

SOUČASNOST ZNAČENÍ
V současné době se Klub českých turistů

zabývá nejen značením pěších tras, ale i
tras l'žařských a spolu s dalšími organiza-
cemi i tras cyklistických a cykloturistických.

Je vyznačeno celkem 38000 km pěších
tras, 130 km lyžařských tras. Je na nich vy-
věšeno množství směrovek a tabulek, je in-
stalováno mnoho směrovníků a téměř
2000 laminovaných map ve stojanech či rá-
mech. O obnovu značení a údržbu se stará
na 1200 značkařů.

Společně s jinými organizacemi se čle-

nové KČT podílejíi na značenítras pro cyk-
Iisty - jejich délka přesahuje již 10000 km.

PFIOČ?
Kralupský klub českých turistů před rokem

a půl provedl přemístění a celkovou opravu
centrální turistické orientace - provedl vý?
měnu laminované turistické mapy a instalaci
všech nových turistických směrovek.

V loňském roce občas někdo mapu po?
psal, ale co se děje vletošním roce je uŽ za
hranicí únosnosti. Dvakrát byly strženy
spodní směrovky, poprvé jsme provedli
opravu ihned, podruhé jsme směrovku k
nádraží ani nenašli a tak čekáme na výrobu
nové. Ze 13. na 1 4. dubna byla letos již po-
páté mapa popsána ,,srejery" a budeme ji
muset znovu čistit, čírnž mapa velmi trpí.

To se opravdu musí někdo ,,realizovat"
tímto způsobem? Co na to bezpečnostní
monitorovacÍ systém, co na to městská a
státní policie, co spoluobčané - to opravdu
nikdy nikdo nikoho nevidí?

l
r

r

1
j

&
k

l

Q
I.'?..a

ř.

1

1
I

/-
ř;

4l

j

!"
'@

%
§

1

! Ij
15

r@?
i
í

J
4

j
j

M
fl
*lu

r

k
i

Á pp

í<
1.k

'?'"% '!

q í

l';!
l

>
%b

ffi J

? k

4-?'l

k

?
L

ř

» a
%-

?
M

«?
I
f




