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Na dráze «lošlo k přcčíslování teleíonníúslředny.
MíS(O Hiíívodiiílio tclcronníbo čísla čSD 514 díies musíie
vyločit číslo 45 a luied účaslnickou linku. Pokud ji
iicziiálc, volite číslo 45 Illl iicbo 45 7777. Ozve se
maííípíílaiílka, klCra l'alll pozaídovaiie' čl'SlO zíislí' a SPOJI'
VžalS S iicas(iii'kcin.

(.'lci»uiii Krubu přálcl l'raliy i osla(ním
obdivovalelům iiašelio lilavnílio niěsta oziianujcine, "r-c
sí traíicc iia Palackélto iiáitiěs(í v Kralupecb si iiioliou
dciiiič zakoupil oblíbeiiý Večcriiík Pralia.

Stavel»nímu po«lniku se sídlem v Lobečku děkují
děii a ?ičitelky -8. Mš Kralupy iiad Vlt. za niianční
příspěvek ve výši 5.000,- Kč.

Knili přálel }'raliy připravil iia letošíií rok
nasledující programy, kleicli se kroně členů KPH

iiioliou zúčasliiil i další zájeiiici. Podrobiiosti
v kulturním a společenskétiislředisku.
- Opakovanou návštěvu botelu Penla Praha pro ty, ktcří
se do prvni exkurze nevešli, nebot' p«x!et iiávšlěvi;iků byl
správou liotelu omezeii.
- Pi'olilídku zrekoiis(ruovaiié Novoiiiěslské radiiicc .
- Exkurzi do nově vyslaveííýcb sbirek Slraliovskélto
klášlera.

Prolilídku Slovaiiské}io oslrova-budovy Žofina
opravě.
- Při iiávšlčvě Tyršova inuzea a Kaiiipy
připomeiiuty djiny Sokola a olympiády.lějiny

Zižkoo- Pamálník na ;!A'zkově.
- Komořanskou observatoř.

Tradičiií váiiočiií vycliazku, teiíokrát spojenou s
prolíHdkou Muzea maček, klerá sná býl olevřeiia na
PražÁóns liradě.

získále

budou

po

Satelitní komplety již od 6.200,- Kč
ASTRA, AMSTRA[?,?LA:?AT, !'ACE?'800 ! jiqé.
BareVné televize PANASOCIC, SONY a další.
Videorekoméry, videopřehrávače.
Montáž SAT a TV antén. 4

íěWšh??
uTRAIníormace a objednávky: Ladíslav Kubec'k}: Ladi

štéíúéfáníkova 643
278 0l Kralupy n/Vlt.

tel.(0205)22 313

4,,holl"n'
'?Šool,t"me'J=;vaseb"opo(!nlí's"aO«:S'::',.h,0 '-o-??, ""a"--a':oes":.-=í"'naá-z-ílem),-u:zmó,ozmh,ůaŇo?;OnV/aBul,/,p""dg,On"31a=dv"'o631,"%"""
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Vydává MÚ, KaSS a fa Expres Print v Kralupech nad Vltavou. Náklad 2.200 kusŮ.
Sídlo redakce KaS!3, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, N 228 27 nebo fa Expres Print * 22462.Povole;ío-0-Ú MěÍ;Ťk pod ačYJ 320:6al 8887".'
Zodpovědná redaktorka Věra Pavlů, grafická úprava Mgr. Pavel Rotter.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názor3ý redakční mdy Zpravodaje.
Změna programu KaSS, Klubu Pohoda a kina Vltava vyhrazena.
Sazba Expres Prínt, Sokolská ulice 139, Kralupy nad Vltavou.
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Na. fotografi3 Radka.Mokréh?o zachyceninteriér .nov4 ?rekonstruoVa-né-obchaodnr
haly ,nejstaršího peněžnÍho'ústavWpeněžri

Českév našem městě, 'Á;o;'ňelny, a.s.,, ??,s? -v-iil-ílíJikterý bude sloužit svým klientŮm.
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Do ínteriéru Vaší firrny nebo bytu nabízím
mnohobarevné stříkané italské tapety,
jež splní Vaše vysoké estetické nároky.

Informace na telefonu č. 0206/684596 nebo P.O.box 33, 27711 Neratovíce

I

Slarosli síarosty na léma :
Co se v Kralupech n.Vlt. v r. 1993 podaři!o i nepodařilo a co chystá "radnice" v roce 1994

(pokračování z minulého čisla).

V lednovém Zpravodaji jsem zveřejnil odpovědi vedoucíc}i tří odborů MěÚ Kralupy (výslavby, sociálnícli věcí a
zdrayotnictví, životního prostředí a zemědělstvi) a v únorovém čísle jsem slíbil vy3ádtení vedouciclí zbývajicích odboni
MěU. Přípomínám, 'n: olázky zněly :
a) Co se ve vašem odboni v roce 1993 podařilo pro měslo a jeho občany zajistit ?
b) Co se v roce 1993 nedařilo a proč ?
c) C'o mohou oličané Kralup očekáva( v roce 1994 ?

Vedoucí odboru služeb a školství Ing. František BARTOŠ
a) Odbor v letošním roce realizoval xiěktcré významnější akce, jako přeloůu koncčné zastávky MF[) v Minicícli,jako přel

,7S Třebiplynolik.aci 5. Zš v Mikovicích, rekonstnikci výiněníkové-stanice v -Zš Třebiz.skébo, zavedeiií zabezpečovacího zařízení
jroti vloupání do 6-ti školských zařízerí s napojeniin na Policii čR. Další 3 zařízení budou zabezpečena v r. 1994
Zlepšila se spolupráce s Technickými službaini a je kontrola, že TS účtované práce jsou skutečně p.rovedeny. Byl zaveden
separovaný sběr odpadových surovin. Před dokončením je 4opravní studie města (zpracovává SÚDOP), ktérá bude mj
obsahovat, v jakém pořadí by měly být opravovány Biístní komunikace podle jejicb důležitosti, aby se opravy prováděly
tam, kde jc lo nejvíce potřeba, a ne tain, kde to občané nejvíc prosaziijí.
b) l)Největšim problém?em je samozřejiiiě nedostatek [inančních prostředků na opravy školních budov, bytového fondu
a konmnikací. Zde je po(řeba liodně investovát, ale ne vždy má niěsto potřebné proslředky k dispozici.
2) Dalším problémem je skutečnost, žx:. řešení řady problémů, které se týkají iněsta, je mimo pravomoc a možnos(i
orgánů města. Například nadměrné zatížení středu mčsta tranzitní dopravou a stav pnijezdnícli komunikací, které jsou
slátiii. Účiimé řcšení je v kompelenci orgánů od úrovn!' okresu a výše, a město prakticky nemá možnost jqjich
rozliodování ovlivnit, což ovšem občany nezajímá.
3) Probléinen'i je i příslup některýcli občanů, projevujíci se vandalisnicm, nepořádkeni atd., klerý je předmčlein
oprávněnýcli stižností jiných obyvatel. Problém není pacliatele poťrestat, ale usvědčit, v čemž nem většina občaíu'i
iiápomocná. MěÚ pak nczbývá, než jen odstraňovat následky, což opěl závisí na financícb.
4) V obías(i školství působí potiže rozpočtová nekázeň ředitelů některých škol, kteří čerpají prostřédky bez soulilasu a
včdomí provozovatcle, což sc zpravidla iieobejde bez konfliklů.
5) Síále se }ilcdá nejvhodiiějši fornia správy (zatím) ničslského bylového fondu. Jeho privalizace se předpokládá oď r.
1994,alcdosud nebyla parlamenlem schválena potřebná legislativa(předpoklad duben 94). Dále otázka
iicpla(ičů nájcninélio a iicoprávtičnýcli obsazení bytů, které se dají řešit jen soudni cestou, a tíni se ncúměrně protalmjí.
c)-Vplánu-jeněkolikvčlšícliakci,např.příslavbaškolnického-byluaoprava střec}iy v ZŠ Gen.-Klapálka,
rekonstrukce elektroinslalace ve zvláštiií škole. Rádi bychom zajistili rekonstnikce a včtší opravy cca 5 místních
komunikací, což ovšem bude finančně velmi náročné. Nejdůležitějši, i když ne zdaleka nejiiákladnější akc{ v tomlo směru,
je dostavba chodiiiku od závodu Potnibí do sídliště Lobeč. Chceme pokračovat v jednání se Správou silničiiflio foiidu opokračg

íísSU!možnosti obchvatu Kralup, které bylo vyvoláno v r. 1993, v jednání s SÚS Mělník ve věci opravy mostu TGM a v
přípravných krocích k výstavbě lávky pro pěší a cyklisty přes-Vltavu. Předpokládá se zatepleni části obytnýcli domů
v Lobečku, posttipně se budou rekonstniovat rozvody vody a plynu v některých domeclí, co'z bude zajišt'oval Městský
bytový podnik.
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INFORňA(,E []BČAtllllF'l !

!,l soukrr.íiíi(; ord?triaci- f'lUDr. Jany í-lomolové, 'v Kralupech nad Vlťavou,
v Tro.jaríov;ě ul- (I::+t.ic:lí:'iui:í Aí:=r".'í)

budeodl- 2. 1994 o Levřena
pobrička I-lorriické zaměs'i'«-ia«ieck«á zdravoťní pojišťoí,n-íy.

I"'r';.'ií:::í.icií'i:.r c:lí.il:íí.l: 1::ií:u'íí::Iě'..I..:í í.í ěLvr"Lí::;l< l'l)l:l '..l..4 I::l[.:) '.'.l..E'.i l'íí::íí.:l::i..í"i.

l'<í:;.:1:ii'?iLr;'íí:':..i. 1:'irí::i tt.iLn 1:ííyj::í.g,l:(:íví'it.í zř:i..zt.í,?ic:íííí::: t'ía ríí:'[.ísíť(§,
Niiliiý Nlílvtllllk%/ 1írtikay, Illl x.ííiiříiln«íviíLílía, u o,ííukrníííýílí 1íííílííík«ílí lí'í
i í:.(i:.i':lí:i I::iai"íkí::ivi"i"IN-u::i t'.íí:3tt.í.
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Vedouci fliianěního odboru p.{vana ADÁMKOVÁ
a) Finančni odbor dbá především o to, aby byly zajišlěny finaiični prostředk3íí na krytí jednotlivýcli výdajovýcli akcí dle
schvMeného rozpočlu města a to se v roce 1993 odboni podařilo splnit bezezbytku.
b) Finančiií odbor eviduje platby ve prospěch měsla. Týká se to i místního poplatku ze psů, o iiěmž jsme přesvědčeni, žb
jej neplatí všichni majitelé drženýcli psů. Touto cestou chceme požádat občany, jicliž se tato povinnosl týká, aby své
psy přihlásili na finančním odboru.
c) V roce 1994 bycliom měli lépe využívat současné legislativy, můžeme dále zlepšoval organizaci práce na svéni iiscku,
alc vše závisí na podmiiikách, kleré se nám podaři vytvořit,ve spolupráci s poslanci města. Občané iiiohou z lolio Illíl
prospčcli pouze zprostrcdkovaně pFcs ostatní odboiy MěÚ a městské zaslupitelslvo.

Veřejnost muze samozřejmě iv roce 1994 nadále využívat služeb niěstské pokladny pro úhrady př4jinovébo i srýda3osrého
charakteni.

Vedoucí živiiostenskélio odboru p. Hana SVOBODOVÁ
a) Pomocí počítačové teclmiky se podařilo yAkonem slanovenou Ibůtu 15 dnů k vydání živnoslenskélio listu z.krátit tak.
že živnostenské lísty, pokuď ohlášení živnosti splňuje zákonem slanovené náležitosíi, vydávámc na počkáná.
l)) Tím, že živnostenský odbor nebyl do června plně persoiiálně obsazen, nebyla provedeiia koxitrola dodržováiií
ž.ivnostcnskélio zákoiia v takovóm roysahu, jak byclioni si přcdstavovali.
c)Novclizaci živnostenskélio zAkona, ptípadně zcela iiový živiiostcnskýzákoii.
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Vedoucí odboru orgaiiizačního a vnitřnícli věcí Ing.ivana PETŘÍ.KOVÁ .
a) Vzhledcm k tonm, že sr miímlém rocc došlo k rozděleni státu byly od 1.6. 1993 na MěÚ sr Kralupcch n. Vlt. oďcsrFcny
úřcdní hodiiiy pro vyznačování siá(nílto občanství čR / út, čt /.

Odbor vnit'ř.. a org. včcí provádčl vyznačování siátního občanství čR i a pro lidi, kteří se y.c zdravolních důvodů neniolilidostavit na MčÚ osobtič. Kromě toho- prováděl vyznačování s(átního občaxístvi : na obccních úřadcó, které spadaji do
působnosti MčÚ Kraltipy n. Vlt./Dříiiov, Vojkovice, Všcsludy, Zloiičicc atd./ K dnešnínm dni bylo vyznačeno 15 472stáliiícli občanstvi čR.
b) Vyznačování st. občanství čR molila iia Měú vykonávat na základě pověření pouze jedna pracovnice /matrikářka/.
Proto zdc byly veltni čas(o dloulié zAstupy lidí.Nespokojeni s čckáním byli jistě íišichni, kteři takovou rromu absolvovali.Vim!sici listopa'du se povedlo prosadil vyšÍkJoleiii více- pracovnic na OkÚ M'ěln'ík a v důsledku toho došlo k rozAíření úředníclí
hodin na všechiiy dny v týdnu, kromě pátku.
c) V iiašem městě proběhnoú na podziin r. 1994 koniunální volby. Vzhledeni k tomu, že ještě někteří občané města ao'ko(í iiemají dosud vyznačeno stát. -občatiství ČR v občanském pnikaze a jistě se budou cht'ít voleb zúčastnit - žádáme je
proto, aby tak pokud xiiožno co nejdříve učinili.

Koiicem r. 1993 byla Městským zastupitelstvem schválcna cenová mapa, která vslupuje na územi města Kralupy nad
Vltavou v platnosl diie I.2.l993. Tato mapa uinožňuje stanovit ceny stavebních pozemků v závislosti na poloze a
zamýšleném využití. Cena pozeínku daná cenovou mapou je rozhodujici při stanovení daně dědické, darovaci a z
převodu nemovitostí. Cenová mapa je k nahlédnutí na odboru sprásy majetku a na @'iAdánň může poskytnout pracovník
tolioto odboni i výpis ceny danélio pozemku. Cenová mapa bude kaž.dý rok aktualizována v závislosti od poptávky a nabidky
Irlm s nemovitostmi

Ve spolupráci Se správci síti se začíná budovat městský informačni systém, který má slouut k poskytováni
komplexníc}i infórmací o poy.emcích a neniovitostech, technickýcíi sítí, stavu žjvotního prostředí na území měsla
Vzhledem k celkové složitosti a rozsáhlosti tohoto úkolu a nutnosti koordinace prací se správci technických síli .LH 4
se předpokládá ukončení jádra projektu zhruba do 2-3 let.

Slovo závěrem :
Pokud bycli iiiěl z titulu své [imkce starosty měsla odpovčděl za svoji osobu občanům , bylo by to vclini obsáhlé povídání
Zárovcň již dost faklů a myšlenek jsem publikoval během roku každý měsíc ve svých "staroslech". Pokusítn se definovat
lo ncjmavnějši a to za CO cilim nejvčtší odpovědnosl a spoluzodpovčdnost.
a) Včnoval (bcz olilcdu iia čas) iiiaximální osobní úsilí k zvUdnutí i»kolů vyplývajícícli z mé íunkce, Udržct a snad i v r.
1994 částečiiě zlcpšit [uíikčiiost a celk. činnost sai'nosprávných orgánů města. Přijímat oprávněnou kritiku a podněty
vcřcjíiosli ve sríazc mož.tié vyřcšit, jcdnat sc všcmi slušnč a ncsliboval ncmožíté.
b) Všcclmy problóiny a "dlu}iy" popisovaiié vedoucími jednotlivých odborů jsou také moje "osobní", prolože jsem
"podle zakona i moráliiě" občanůin zodpovčdiiý za výkoii státní správy i samosprávy města Kralup n. Vll.
c) Pokusím se udržel i zlepšit to, co jsem popisoval v bodě a) pokud moTho až do konce volebního obdotí současné
samosprávy.

Hp . P? RtA
starosta města

Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou vypisuje výběrové řizeni iia dodavate?le akce:
Rekonstrukce stoupaček na sídlišti Lobeček, včetně vodorovných rozvodů

Jedná se o 798 bytových jednotek v panelové zástavbě na sídlišti Lobcček, termín dokončení akce do 20.8. 1994
Bli-žší iiiformace podá p. Antoxiín šimek,pověřený řízeiiím MěBP tel.44229

Upozornění Městského úřadu:
Podle vy}ilášky č. 2/93 Města Kralupy nad Vltavou není dovoleno vylcpování plakátů a inzerátů mimo vylirazeiié plocliy.

Zájemci o vylepení plakátů v Kralupcch se níohou obracet na Mčstský dům děti a mládeže, Smelanova 168, tel.2 1395
Zájemci o drobnou inzerci (prodej, koupě, atd.) se mohou obracet na Kulturní a společenské středisko Kralupy,

tcl22827. V případě, '»c bude zjištěno neoprávněné vylepcní plakátů mimo vyhrazené ploclíy, zalíájí Mčstský úřad s
dotyčiiou osobou správní řízení s niožností pokuty do 1000 Kč.

Svoz velkokapacitnícli kontejnérů
Od I.2.l994 budou velkokapacitní kontejnéry na rozměrný odpad přistavovány 2 x měsíčně, vMy k 1. a 15.dni v
měsíci, pokud připadne lento den na sobolu nebo neck!li, tak následiijící pracovní den.
Slaiiovišlč: Lobeček-tenisovékurty ugymnázia

Lobeček - nábřeží J. Rysa Mlýnská ulice
Lobečck - nábřeží J. Holuba Zeměcliy - hřbitov
Hostibqjk Minice

Žádáine obyvatele, aby odpad ukládali pouze do koiiteiiiénai a udržovali pořádck na stanovištícb. Děkujeme.
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0 čem se radí radm
Iníormace ze 24. jedns'mi městslié rady due 16. 12. 1993
AI R suulilnsilú:
- s návrliy O(Illlěll člcníiiii výjczdovýcli jcdiiotck Sboí'u dobrovolnýcb
- s príiiiýiii prcvcdcním dolacc na tcplo do Mč[3P
- s íiavr;.ciiou výší iiidiviďtiáliiícli přispč:vků na ďopravu do Francic ?- s výší xi;'ijciimélío za Hiroii4jcni pozcinku p. Rycmařikovi v navrlíovaíté výši 50,- Kč/ín2 I)íO rok 1994- ;i;;'ciíiníí:Ťioíicc.s-iií lÍsli'i»y prÁviii osobč BO?ÍEMIA ART s.r.o. na oclíratítí ínajeLku a osob
- s ů'hraďoii nákladíi iia oďs-Ir:iiiěíii boinby na pozcuíku p. Varlíanika
- s dočasíiýíii osvobozciiíin v.o.s. MENDA od poplatků z prodcjc alkoliolu a labákovýclí výrobků- sc sntí.ciiÍiií poHilalkíi za rcklaiíiu Institulu minister(va průínyslu pro rok 1994

;-vypovězciiÍm'n4jcíiiní siiilotivy iia domky v Lobči (p. Gurega a p. Pokorm:lío)vypracováiiíiii koiikureiičiiilio privatizačiiílio projektu na odkoupení ubytovny čD-s podiiikalclskýni zaníčrcín a
iííčstciii

MR nnopnk nesoubbtsiln:
- s prcdiioslním Hiřidčlcníni bytu pí Vejražkovó a p. Klcčkovi- s lioiiccbáiiíiii dasavaďirí výšc nájeíiiiiélio za pozeniky (»od s(átíky pro rok 1994 (tiloženo MU valorizovat o 15%)Ipríoinřnut:ii:":í;3:':iu "pro S'[3Da';'-x:;bylovýcli -proslo;ů prádelny,a sušárny a mandlu s (íín, ů sociální pfipady budou

fcšctíy individuálííě zvlášl'
- s tiiiiístčiiim slíinku nrmy K+V s.r.o. v tívedcíió lokalilč.
Thl Il idož.ila
í). starostovi

hasiču v Kralupecli iiad Vlt

- ;r4»i'acovat vyliodiioceiií lioziiaLků z cclkové spoliipráce a íinančníclt nákladů na zabratíičíiíspo'ÍuaH;ráaci-vč'e€'i;ě-'líávrlni"- iia- zpiisob jejicli vyti'žjlí (Fraticie, Dánsko, SRN, Holandsko
Sloveiisko)

- z,3jis(it v)jádřeíii pi'ísltišiíýcli koíiiisí (výslavby, životnílio pros(řcdi, městské a slálni policie) k íiávrlm
SÚDOI)ii iia dopraviíi řešeííí ve íuěslě
Jzajis(Ít-- -Bf-mplaceiii nikt?iiy za jiklid po iiialíříclt 1. Zš Kralupy ítad Vlt. IlO(Il)Olll iiýslavby - apar'ípi':ivitJ'podklady -l);'O zpracováiii a náslcdiié zadáni Úzcíníiilio pláím Růž.ové úclolí ve vztalm k--- "-'-"-' tiopi:Wvíiiii(ii řcšciií a'přcďapokládaiiýiii 1xxliiíkalclskýmaktivilámvčcOíčprojcdt»ání.

M R vzíilít nn i'ě«lomí
Liipr:ivy plalovýcli l;íriííí pí'acovnikíí MčÚ
- i::aroí :i'i;cc-; provcdíiý.cl; koíilrolácli pracovíííky MěŮ- or;iiaíiiizačiiÍ 'řW-tl' -MěŮ - přcdlo;í.eiiý ak prosltidováiií (pláiiované proje«inání na z,a»sedát'í dne 6. 1. 1994).

a

odboru SLašK

liirorniace z jednáni M R diie 6.l.l994
ňlll ,iinenovalado-rtiaiaí;ccavead'ěiicilío odLioíti správy iiiajclku a ií»vestic MěŮ RNDr. E. Vizdalovou
ThlR scliválila
?níis'ý orgaiiiz.ačíií řád MěŮ s plalnosli od 10. 1. 1994
- ii;ivrž.eíiý progiani jedíiáirí MZ diie 24. 1. 1994
AIR soulilnsila
i"se'vsl;liciií"a pracciiii xia pozeiiicícli iučsla v k.ú. Lobečck za účelem po€o'}mí dálkového optickébo kabelu- s iiHiravaiiii oďiiičii dloulíodoliě uvolněnýcli i ncuvoliiěiiýcli ftiítkcionáří't MZ podle nosrýcl« vMdnícl» legislativniclí
opalřcnl ?- sc zvýšciiím iiájiiiti pro Čcskou pojišl'ovím na líodnolu 15(10,- Kč/ín2/rok

- sc svozeiii koiilcjiicr€i z. pl;iiiovanjcÍi slaiiovišl' 2x niěsíčně na ní'íklady měsla-Wc -;aJv'e:d'cWii-i-i-'sep,Jro:oaíiélio slx!ni plaslů za úliradu 12,-Kč/obč./rok-úlí?radamčslem.
Thlll here iia vČ«lomí
- odiiiiliuill bylíi I)í MUDr. Arrámovou-vyíič'l'ovánř'l::'ia:ěnílio přispěvku ošc(řovatclské služby AIJCE (účelovéprostředky)- iiií'orííiacc o zpíísobecli správy bytů vc městě Rakoviiík, přcdiiescnou ing. Páiikeiii (řcďitel správy majeiku města Rakovník)a=::'ac 'i'i;«;í«- vlagiiii,-6rctíncscné' P. Říliou a ševčikcm (záslupci reaíitiií kanceláře)- iiirorinací slarosly o opcralivnícli op;ilřenícli, opravácli a likvidaci kojí na kon(ejnery, pískoviště vč. násírbu úprasí (rSM).
MR t»lož.ila:'i:«:s'ls'k'é'ii:i' úřadii - zpracovat liodiioceiií činiiosti příspčvkovýcli orgaíiizací předsedům finax'íční a kontrolní koíuisc"""=""" ="-s= na;apařišlÍi;i-jcdíiáiii rady přcdlož.it xiávrliy na zpusob provedení kontroly v MěBPodboru sltižcb a školství (SLašK) - projednat s nriiiou BOS iiiož.nosli xiákupu kontejnení Ila separovaný sbčr plaslů z

prostřcdkiinriny. .Alěslská rntln se seznámila s iiávrliein rozpočtu města Kralupy iiad 171íavou a doporučuje městskénm zaslupií:Is(vu
jel:o-;cli-váletií (tia jcdnáuí vcřcjiiélto zascdáííí MZ dnc 24.ledna 1994).

liiíorínaci z.pracoval =g.OtJ? Pi?
4

e
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Nový síálnr příspěvek na nájemné
Dnem 1.l.l994 nabyl účinnosti zákon o příspěvku na nájemné č. 319/1993 Sb. Jedná se o novou státní «iávku

určenou nájemcům bytů s nízkými pfijmy,
Příspěvek se poskytuje nájeinci bytu-, který má trvalý pobyt na úzeírí čR, užívá na základě nájemni smlouvy pouze

jeden byt, žádný byt nevlastní a splňuje určité podmínky.
Příspěvek se přiznává na základě ffldosti podané pověřenému obecnímu úřadu podle místa bytu, a to nejpozději pro

nárok na I.pololetí do konce února a na II. pqloletí do konce srpna. Při splněni podmínek se přiznává na pololetí, vyplácí
se vždy za uplynulé čtvrtletí, stejnému nájemci nejdéle po dobu dvou let, s vyjímkou osob invalidních a nad 72 let, kde
doba poskytování není omezena.

Podmínkou nároku na příspěvek je uhrazení . nájemného za kalendáři pololetí předcházející pololetí, na které se
uplatňuje nárok. Zároveň příjem nájemce a osob s ním společně posuzovaných nesmí přesáhnout 1.3 násobek součtu
částek ffivotního minima platných od 1.2. 1994. Společně posuzovanými osobami jsou osoby, které mají v bytě k 1. dni
kaledářního pololetí, na které se příspěvek poskytuje, trvalý pobyt.

Výše příspěvku plátce nájemného podle vyhlášky č. 176/93 (jedná se v zásadě o nájemce státních bytů), se stanoví
jakorozdíl mezi hnibým nájemným sjednpným k 1. dni příslušnéhokalendářního pololetí (nyní k 1.l.l994) aednaným

)3. činí-lihrubým nájemným sjednaným k 1.l2.l993. Činí-li rozdil méně než 50,- Kč, příspěvek nenáleží. Výše sjednaného hrubého
nájemného, ke které se přihlíffi při výpočtu přispěvku, je omezena. Výše příspěvku u nájemců bytů družstevních závisí
pouze na výši příjmu a počtu společně posuzovaných osob. Do hnibého nájemného se nezahrnuje úhrada za teplo a teplou
vodu, vodné a stočné, elektřinu a plyn.

Tiskopis žádosti 'vydané MPSV si můžete vyzvednout v úřední dny na odboru soc. věcí a zdravotnictví MěÚ v
Kralupech n. Vlt., kde Vám příslušné pracovnice poradí s jeho vypln!'ním.

H? H?
referentka odboni soc. věcí a zdrav.

Upoxorl'léní
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou natízí podnikatelům v obom oprava obuvi moz?nost zřízení

provozovny ve středu města.
Inf'ormace na tel. č. 515,linka 162 - pí Svobodová.

n,,,
7€r' DE TSK Y DOMOV v Kralupe,ch nad Vltavou

na sklonku loňského roku navštívilo několik kralupských soukromých podnikatelů, aby nabídli věcnou výpomoc.
Naše poděkování patři pani Viktorové z prodejny potravin, která připravila pro naše děti mikulášské balíčky. Pan

Rak nám vybavil opět zakázku tiskovin bezplatně, pan Mates náni velice ochotně a zdarma provedl topenářské a
instalatérské práce, které byly nesmírně důlefité pro provoz našeho zařízení. Pan Hošek,drogerie na Palackého náměsti,
nám předal pro kaMé ditě dárek, včetně silvestrovských světlic, prskavek a obňostroje,' které vyvolaly veliké nadšení
a také s velkou slávou byly o silvestrovské noci odpalovány. Pan Fran& zase přivezl dětem krásné zábavné, ale inaučné knihy (enqklopedie)-a-nizné školní pomůcky. Tě;ně před štědrým dnem jsme přijali od paní Hýbla z Autoškoly
dvě jizdni kola a "věčný" vánoční stromek.

Velmi dobrou zkušenost máme s prodejnou "Praktik", kde nám maximálně vyšli vstříc při oblékáiií našich dětí. Ušili
nám pro ně bundy na míni a za velmi výhodné ceny.

Dčkujeme všem a přejeme hodně zdraví a úspěchů v jejich podnikání.
Ew= P-a-uA

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
přijme

pracovníka - pracovnici na dobu určitou (3 měsíce)
na odbor organizační a vnitřních věci.

Nástup možný ihned,
Inrormace: Městský úřad v Kralupech nad Vlt., ing. Petfiková, vedoucí odboni org. a vnitřních věcí,

U cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vlt. Tel. 0205/515, linka 135

Naše reporÍáž
Naučit se tankovat u nové čerpací stanice v našem

městě je jako uč;it se chodit, řekl jeden z jejích zaměstnan-
ďl.

Zajímalo mě, jak jsou v tom úspěšní samotní řidiči,
tedy potencionální zákazníci.

-Je všední den, schyluje se k poledni, u ani ne
měsíc otevřené beminky se střídá při nevelkém provozu
plynule auto za aiíem a já pokládám řidičům samu se
nabízející otázku:
Jak jste prozmtm spokojeni s provozem kralupské
čerpact stanice?
A tady jsou jejich odpovčď:
0 Ještg jsem -tady nebyl, ale koukám, že je to tady akorát
bordel,

* Jsem tady poprvé, ale nadšený tedy nejsem.
0 Jsem tady prvm den, tak že nevím.
0 Zatím jsem, ale dost dlouho tady trvá ten počita{:,. Já
teď čekám, až se to vynuluje od toho přede mnou a ještě to
neteče.

0 Já jsem spokojený. Strávime tady sice víc času než u
staré t»enzinky, ale to se nedá nic dělat.
0 Spokojenost velká.
0 No, já moc nemm, dnes tady čepuji poprvé, jenom se
íni zdá,- h ten benzin v t&h strojích dost lítá.
0 Zatím to jde, čepuji tady často. V čem vidím jediný
problém, to-jsou 'ffimotní šoféři, kteří po načerpání
ňechají auto stát u stojanu a odejdou platit. Kdyby
vozidlo odstavili a pak šli teprve ke kase, bylo by to
ínnohem rychlejší. Sám to tak vždycky dělám.
0 Benzin už jsem tady bral, ale je to tu delší. Tady je ta
chyba, b se musí čekat, než se to zaplatí uvnitř, takže ta
šňůra aut se pak prodlumje.
* Pro mě je to tady nejblíž, jezdíme už dlouho, takm jsem
na to zvyklá.
Mohlo by to tady být trošku jinak zařízeno, aby se
nemuselo chodit platit až do toho shopu. Zdržuje se
tím, že se tady zůstává stát a na to, aby se popojelo, je
tady poměrně - málo místa. VMycky jsem tady strávila
dost času, i když už je to lepši, protok lidi se s tím
naučili mcházet, ze začátku jim to moc nešlo. Mai udělat
nějakou instruktáž, protože ani dnes to mnohým ještě
nejde.
@-Je to tady trochu slo;ďtější, ale já jsem zblízka, tak
sem musím. Rozhodně rychlejší to ale není.
0 Jsem spokojený, mně se to tu líbí, jezdíme sem
kaMý den.-JestÍli je to rychlejší nebo pomalejší se nedá
říct, je to něco jiného.
0 Jsem tu popňé a už sem přejí:žděl k jinému stojanu,
tamten mi nečerpal.
0 Nejsem vůbec spokojený s provozem. Tankoval jsem
tady, kdyžto otvírali a všichni, co stáli přede mnou, je
proklínali a vzpomínali támhle na ně (zrak tázaného
směřoval k prostoni smré pumpy - pozn. autora). At'
jdou do ... (dotyčný "myšlenku" dokončil, zatímco mně
to nedovolqie novinářská etika)
* Jsem velice spokojen a myslím si, že tahle čerpací
stanice je pro Kralupy velkým přinosem.
* Jsem tady potřetí a vadí mi jen ten úzký vý:3czd.
Jinak mi nevadí nic.

?A jak řidiči reagovali na další otázky, které je často
zastihly při prvních zkušenostech s novou čerpací stanicí?
Posud'te sami,

Vyznáte se v provozu a systému čerpací stanice?
*Ne.
* N?e. Právě čekám co se bude dít.
* Ano. Vím, co a jak a bylo mi to jasné už napoprvé.
* Jsme tu poprvé, ale víme, co dělat.
* Tankujeme poprvé, koukáme, h tady je special, tak
doufárn, že to poteče (a teklo - pozn. aut.)

Wte, co budete d«!lat, až natankujete, kam přijdete platit?
0 Támhle n&am, no. (nesměla pozdviíná pravice
mířila správnýn'i směrem)
* Nevím.

* Vím, k bych měl jít zaplatit do obchodu.
0 Nevím. - Ujedete? - Neujedu, to ne.
0 Vím.

m';:i ' a: '
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Tak to byly názory zákazníků. A co řiká kralupské

"novince" obsluha?
"Pro nás je to stejně tak velká změna jako pro

zákazníky. Je to zkrátka nová věc a budeme se muset
přizpůsobit všichni'. Není snad dne, aby se tu někdo
jerozčiloval. Bývá nám vytýkáno, že sedíme v teple.
Řidičům asi chytí ten jeden z nás, který mezi nimi
pomáhal a inkasoval. Ani nám u bývalé beminky nic
nescházelo, střídali jsme se ve dvou na směnč?, tady je
provoznepřetržitý, takže nám přibyla sm!'na noční a
přibyli noví kolegové.
- Ačkoli si mnozí stěžují, h je m provoz poínalejší než
u staré purnj»y, my máme-k dispozici čísla, která dokazují,
že prodej pohonných hmot je tady větší.

Bez jakýchkoli diskusí je pak mycí linka, která je
velkým-úspěchem i přes drobné reUamace zaviněné
poškozením antén čÍ stěračů. Dnes již funguje téměř
ffioobsluW, byla na samoobsluhu záměrně konstmova-
ná.

Pro Kralupy je to rozhodně velký pokrok a nebýt
Kaučuku, těžko-by tady něco.podobného v blízké době
stálo."

@

}

<, r.

»J

O čerpací stanici íaybudovai'ié stát. podnikem Kaučuk se
ted' meazi Kralupáky hodně mluví. Někdo je spokojen
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více, jňný méně, někdo vůbec. I z naší malé ankety ?ze
vyčíst, co nás, motoristy, nejvíce trápí.

Ovšem to, ů napoprvé nevime, jak zacházet s vyba-
vením čerpací stanice, at' už se jedná o obsluhu výdejních
míst, myčku, přenosné tlakové nádoby na vzduch nebo'
vysavače na úklid interiéru, nás trápit nemusi. V tom se
jistě časem zdokonalíme všichni. Co ovšem neovlivníme
vlastním přičiněním je například nezbytná pochůzka po
načepování paliva od vozidka k mistu placeni, tedy do
zdejšího obchodu, kde je umístěna elektronická kasa.

Vše vlastně vypadá na první pohled jednoduše a
důvtipně. V obchodu si můžete při jednom nakoupit
vše pro naše motorové miláčky od olejů, destilovaných
vod, kanystni, autobaterií apod., přes hračky, kosmetické a
drogistické výrobky po různé potraviny, nápoje, cigarety a
mrakné zboží pro naši maličkost. To je jistě velké plus.
Představle si ale toho chudáka, který čeká u stojanu (v
tom lepším případě jste před odchodem ke kase s vašim
vozem popojeli - to prý urychlí pniběh celého aktu), až
zaplatíte, čímž se automaticky vynuluje počítadlo a on
bude moci konečně natan)covat. Když si k tomu ke
všemu přimyslím takový provoz v pátek odpoledne, nevím,
nevím ,,,

Neukazuje se nakonec, h výdejnich misí je málo?
Nebo další podle mne nepříliš št'astně vytešená v&::

vítanou novinkou je již zmíněná přenosná tlaková
nádoba na vzduch. Pochází z dilny nčmeckých výrobců, je
lehká a manipulace s ní je velice jednoduchá. Přenést si ji
můžete kamkoli, zcela odnést nikam. Bez ventilu Ba
naplněni nádoby vzduchem, který je pevně zabudován
vedle vchodu do shopu, by vám toliž velkou službu
neudělala.

Ai sem je to v naprostém pořádku. Horší už je, když
chcete tuto službu vyůflt'a nemáte ještě žádnou
zkušenost. Při slabém provozu najdete vzduch snadno a
také poměrně bez probléínů kola přifouknete. Hůře se ori-:
entujete, když je u t»enzirky "nabito". To si pak mo'zná
povídáte sami se sebou nějak takto: "Kde je sakra ten
vzduch. Jak k tomu přistavím auto, jo aha, ono se to dá
přenést."
Jde jen o to, kam to přenesení bude nejlepší a máte vyhrá-
no. Ale to vše je samozřejmě otázka názoni.

Necháme-li již tedy v pozadí provozní stránku,
musíme bez nadsázky smeknout před stránkou technickou.
Na tu většina z nás při tankovánjnepomyslí.

foto Z. Petrovičová, (tech. ůdaje (íevzaty z propagačního materiálu s.p. Kaučuk)

Nechme se tedy poučit několika tecbnickými údaji.
Státní podnik Kaučuk, který je široké veřejnosti u nás

iv zahraniči znám výrobou syntetickébo kaučuku a
polystyrenových plastických hmot, se ve snaze zlepšit své
postavení jako výrobce motorových paliv rozhodl vybu-
dovat i svou distribuční sit'čerpacích stanic. První
vlaštovkou byla kralupská 'čerpací stanice, další byla
ještě v loňském roce uvedena do provozu v Humpolci a v
Mělnice.

V příštích letech se bude jednak pokračovat v budování
nových stanic á jednak v rekonstnikci čerpadel převe-
dených v rámci privatizace do kralupského podiiiku od
s.p. Benzina. Jedná se vetšinou o pumpy s neadekvátním
vybavením pro očhranu životníÍio prostředí.

Technické vybavení čerpací stanice Kaučuk odpovídá
maximální snaze o bezpečnost a ochranu životního
prostředí při manipulaci s ropnými produkty. Proto jsou
vybaveny nejmodernějši technologff stáčení, uskladnění a
rozvodu pohonných hmot.

Distribuce pohonných hmot a látek je z rafinérie
Kaučuk na jednotlivé čerpací stanice zajišt'ována po-
mocí nejmodernějších autocisteren SCHWARZ-
MŮLLER. Tyto autocisterny jsou vybavenydigitálním
počíladlem pro kontrolu přesného stáčení a zařízením pro
zpětné odsávání výpmaů benzínů, tzv. rekuperací.

Nádrže na skladování pohonných hmot a látek jsou
dvouplášt'ové, přičeínž vnější plášt' plní funkci havarijní
jí4. Mezipláští je vyplněno dusíkem. Pokles tlaku
pod hodnotu O,025 MPa jesignalizovánobsluze.
Mnohhíí pohonných hmot a látek a ostatní technické

' údaje o nádržích jsou sledovány pomocí centrálního in-
formačního systému a jsou k dispozici v počítači ob-
sluhy čerpaci stanice.

Mezi špičkové vybavení čerpacích stanic Kaučuk
patří dvpuplášt'ové rozvody stáčecího a sacího potnibí. Pro
tyto rozvody jsou poufity sarnonosné, dvouplášt'ově,
měděné, vlnovcové tnibky se speciální vnější izolací,
které splňují kriteria evropského ekoprogramu pro
stavby související s ropnými produkty. Z důvodu ochrany
životního prostředí je meziplášt'ový prostor vyplněn
dusíkem a natlakován na l MPa. Zvláštnt systém
automatické kontroly poklesu tlaku upozorňuje ihned
obsluhu čerpací stanice na případné porušení potmbního
systému. Celkem jednoduché, že?

-aca-

ROZtlOV(ff S ...
vedoucím provozu čerpacích stamc

Stanislavem Dlouhým

Pana Dlouhého jsem si pro dnešní rozhovor nevybmla
náhodou. V souvislosti s reportáží uveřejněnou v tomto
čísle, která se týká čerpací stanice státního podniku
Kaučuk v Kralupech nad Vltavou uvítáte jistě jeho
odpovědi, které doplní zíníněný materiál.
Mohl byste číenářůns Zpravqdaje přiblížit základními
ůdafi novu čerpaci stanici v Kralupech nad Vltavou ?

První čerpací stanice Kaučuku byla otevřena pro

veřejnost 15. listopadu minulého roku. Vybavena je pro
odběr libovolné pohonné hmoty a látky a jeďním
obouslranným multistojanem na rychlovýdej motorové
nafly. To tedy činí dohromady osm výdajových míst. Dále
je zde myčka s pěti mycími programy, vysavač na úkíid
interiéni a shop, který natízi zboH podle výběni
zákazníka od mra:žených výrobků a potravin po oleje atd.
Stanice je vybavena rekuperací, čili zpětným odsáváním
par, takh= při tankování nejsou cítit Mdné škodlivé
zplodiny. Cenová informace je uvedena na totemu a je
o 30 .haléhi niBí než u státního podniku Benziny.
Kdo ručí bezprostředně za chod celé čerpací stanice?

Celou čerpací stanici má v pronájmu pan Macal,

který si zaměstnává své lidi a také ručí za celý chod.
Zajišt'uje si veškeré zásobování, jen pohonné hmoty a látky
mu dodáváme my.
Jaké jsou prvn/ ohlasy po téměř dvouměsíčním provozu?

Ohlasy jsou různé. Někdo nadává, n&do je spokojený a
líbí se mu to. Nedělali jsme Mdnou anketu ani průzkuín
veřejného mínění. Vše to zálefi na nuioha faktorech,
napmdad obsluha se to učí stejně jako zákazník.
Po'dupně'se odstraňují drobné nedostatky, ale co je pro
nás už dnes směrodatné, jsou čísla, která hovofi o tom, k
se za ten měsic a půl provozu vytočilo podsmmě více
pohonných hmot než u staré pumpy. Konkrétně v
prosinci to bylo o 250 tisíc litrů vía=.
,M jsem se o takovou drobnou anketu pokoušela,
výsledek samozřejmě není směrodatriý, ale často se
opakoval názor, že to u staré benzinky šlo rychleji.
-Je pravda, b kaMý byl zvyklý vidět toho dotyčného v

těch 'modrákách, který přišel, zmáčkl a vyinkasoval a
zdálo se, že to jde rychleji. Ale ono kdyby se to
porovnávalo, tak by se ukázalo, 'í to rychleji nešlo.
'Všechno také záleE na cviku lidí. Ti se zkrátka musí
učit a celý systém se musí neustále zdokonalovat, aby byl
zákazník spokojený. M bude spokojený zákaznflc, potom
budeme spokojení i my.
Máte n4jaké vážnější problémy s provozem?

Nic asi není ideální a bezproblémové. My máme i
problémy technického rázu, které zákazník nevidí, ale
větší problémy v podstatě nejsou. Objevují se snad jen
reklamace na myčku, které se řeší individuálně. Pokud
jsou oprávněné, vz.niká samozřejmě nárok na náhradu
-škody.- Abychom ovšem takovýmto nepříjernným
případůnn jak pro zákazníky, tak i pro nás předešli,
'umístili jsme před mycí linku tabuli s pokyny, které
upozorňují ři«ii&, aby před samotným mytím sundali
antény, ozdobné lišty apod.
(Pan -Dlouhý měl pravdu. První bod všech šesti pokynů
říká: Sklop, sejmi anténu nebo nosič nářadí apod.
Slovíč:ko a podobně ve mně ovšem vyvolává hrůzu z toho,
abych si snad před mytím nemusela odstrojit celé auto -
pozn. autora) Pětkrát nám také zákazníci ujeli bez

placení, ale dikay obrazov« u elektronické kasy se je
podařilo vypátrat.
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A jaké máte plány do budoucna?
-Přebíráme- postupně staré čerpací smnice státního

podniku Bemina, které již vyžadují rekonstrukci.
?ěr je asi následující - otevfit ročně pro veřejnost
desetaždvanáct čerpacích stanic íohoto typu a v roce
2000 mít pnd kontroloíí ] 0% trhu.
Plánuje se výstavba supermarketu v prostorech bývalé
čerpací stanice s parkovištěm pro osmdesát vozů.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně ůspěcM.
-aca-

Míl Oči OleŤř0né
Při nákupu v drogerii jsem si při pohledu na pult, kde se skvělo několik rtěnkových baleni jeleniho loje, vzpomnělana kosmeticPké rad;bzv;ř'ej;ěn';- v Ílednové; vydáQť-' Zpravodaje. Bylo v nich ínimo jňnó doporučováno chránit si rty v

zimním období právě tímto přípravkem.;ez'větHho rFozmýšl'ení jvsem'jeden-z nich vlo;ďla do nákupmho košiku a stačila ještě zaregistrovat cenu v částce
jedenadvaceti korun českých.J&ul-ílau Y a%-%=LX ksi- sx-s-W.»- J ---. ."Ha, to bude zřejmě kvalita z dovozu", blesklo íni hlavou. Ví«,e jsem si dalších nápisů a etiket na hezky barevnémbalení"nevš"malaJ.=Jaké'-vš;k -bylo -doma -moje překvapení, když jsem zminěný přip;avek vyzkoušela. Neměi totiž ani
zdaleka Mdané vlastnosti jeleííiho loje.

Místo toho, aby se rni rty prornastily, začaly se mi nepříjemně lepit.Tentokrát pozorm!ji jsem se zahleděla na nápisy na tom ke koupi lákajicím obalu, z nicbž největši byl Pritt Stift, ažjsem objevila drobnou nálepku s českým textem: "Lepí papír, lepenku, etikety,fotografie. Ryciile, čistě, úsporně. Mírně
'povytočit. Po poufiu dobře uzavřít."

Lepidlo od firíny HENKEL jsem dobře uzavřela, věnovala ho bratrovi a šla si umýt rty. Co kdyby mi rychle, čistě a
úsporně. zalepilo pusu ...

- aca -
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CtlCel8 5ýdlet Ve "Slllšné" uliCi?
Uběhla již řada měsíců od chvíle, kdy z našich

ulic (některých) zmizely názvy vousatých hlasatelů
komunismu a hrdá přizviska okupantských armád.Řekne-li se A, má přijít- na řadu i B. Lda oÍbčanů není iokupants

B. Rada
nadále spokojena s názvem své ulice, který stále ještě
oslavuje n&oho, kdo by dnes patřil, pokud ne rovnou
před soud, tak na smetiště dějin. Jsou i názvy nesmyslné -
např. Náměstí MládezJků. Nová generace už ani neví,
co to mládeiici byli a nejspBe se budou domnívat, b jde
o lidi, kterým v mládí zakrněl mozek, takk se cítí věčně
mládežníky. Soudím podle toho, že si nepřejí
přejmenováni uvedeného náměstí.

Proto odstraňme nesmyslné a oslouzející námry z
našeho města. Pošlete co nejdříve sv«4e náměty. Neslačí
ale jen co se vám nelíbí, ale zároveň návrh na nový
název a nejlépe zjistěte původní jméno, které totalitě
vadilo.

Předejte svo3c náměty co nejdříve na Městský
úřad v Kralupech k rukám MUDr. E. Borka. Naše
volební obdobi se blíží ke koxici a jestli jsme n&o
začali, rádi bychom to i zdárně dokončili! Tím vtit»ec
nechci říci, ů by někdy ještě po nás nastoupil někdo,
kdo by tam ty "vousatce" chtěl vracet!

HUb+-E-E?,čŇenMR

Spróva obiektů divize Služby Ka,učuku a.s.nabízí do p'ronájmu nebylové prostory 140 m2 a 78 m2-
Jedná se o mistnosti v 1. patře, k dispozici- nákladni výtah, ro'tvod el, proudu 220 a 380, úslředni vylápění, telef.

přípojka. Možno využít jako sklad, nebo pro dílny.
Informace a podrobnosti o pronájmu obdrute - tel. 712209 p.Polák.

Tip na Výlet
Cfiem dnešního - únorového výletu je někdejší vá@ výhledy na Velvarsko a.budete-li mít štěstí, Ize

spaŇit na obffim obiysy kopců českého středohoří v' čelekrálovské město Velvai7.
Z Kralup nad Vltavou se vydánne po zelené turistické s Hazmburkem.

značce na Hoslibejk, téměř pod vrcholem ,,, Projdeme Bučinou a již nás cesta zavádíneopomeneme odbočit k altánku - Svojsíkově (%; do královských Velvar. Zde, jak praví historie,vyhlídce a rozhlédnout Se pO městě, J mgeme utráce,t své "tolary" a pak při zpěvurozprosttenúm přímo před námi. Dále T známé písně ii5 Velvary, ó Velvary,akdeajsoupokračujeme? kolem? "horské" restaurace a p mé tolary?" si mů.kte prohlédnou5 .zbyíkypodél zástavby řadových vilek nás polni cesta .,/ l '%,. historického opevněni s Prahkou bránou a
-yahvpAp k íínii €pc* w*nÁhts T .ntíivník o ' l l I:" n n*k vvr»vít nřp< nóniktí s: reness»n!!ními:ívede k cípu-lesa zvaného Lutovník.- ?? o pak vyrazit přes nániěstí s renesančními

rJ8kCl5Ll-IŇ l)Ai ú Uuu&-Il ůlqll, IlUp%žŘu%,uJŘ YIJI %'-? ulJokJ a p%llÁlŘuŘnisa&kJ%kk lk%aŘAaŘínxsJAxa gŘs»sxfŘ%%si lyže, jít k ČSAD a právě přes zminěný les V na nádraži. Při čekáni na zdejši lokálku si
Poštěstíflj.se a bude-li snih, doponičuji vzít %í-!/ dorny a pozonihodným niariánským sloupem

LutJo;ní'k7 -se-napojit -=na "naši tras';.-' Od X ? můžete-proínJtnout-právě ušlých -10-km -a
rozcestníku pokračujerne stále po zelené = popřemýšlet o tom, kam se právě ty vaše
směrem k Velvarskému háji, po projití tohoto lesíka "tolary" zatoulaly.
uvidíme po chvilce domky Velké Bučiny a otevřou se

Pochouíka pro hosty
:?2Áuá V%-ů

Když jsem uváděli v minulém čisle "novoročni pochoutku", netušili jsme, jaký bude ohlas. Potěšilo nás, % našim
čtenáhim -chutnalo a že nám to mnozí telefonicky sdělili. Dnešní recept je určen milovníkům ostrých jídel, pochází z
Indonésie. Dostali jsme ho od paní Evy Plíhalové a-ta ho doporučuje uvařit 3 nebo i4 dny předem, nebot' uchované a pak
ohřívané je jídle-ještě chutnějši. A aby byl dojem z vašÍ hostitelské činnosti ještě větši, popřejte dobrou chut' slovy
SELAMAT MAKAU. O tom, h nesmíte zapomenout obstarat dostatek dobrého "pití", nemusíme jistě nikoho
přesvědčovat.

Citrónové kuře
.Ňedno kuře rozdělíme na díly, osolíme, opepříme a necháme chvilku uležet.
Zatím na másle opečeme 2 nadrobno nakrájené cibule (vě:tší) a 5-6 větších stroužků česneku pokrájíme na plátky.

Přidáme !uře, asi 7 -sušených fďeronek, Ižíci SAMBALU, 2 až 3 Ižíce só3ové omáčky, 2 Jzjce vývam (Ize na}'iradit
vodou s masoxem) a l až 2 vymačkané citróny bez jader (jádra by varem zhořkla).

Na co nejmírnějším ohni necháme půldnihé hodiny bublat.
Přiloha rýže. Jako dezerl je dobré ovoce, protoM snižuje palčivost.
SAMBAL je pasta, jejímž základem jsou rozemleté chilli papričky, cibule, sójová omáčka, citrónová št'áva a

rozvařená rajčata.(Podle chuti si ji lehce vyrobíte doma.) V obchodě je k dostárí prášek a množství si musí vyzkoušet
každý sám.
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zveme vás na výstavu
KťlESBY/SmDIE

Michalea BRLX0VÁ
Petra KAlSRLmOl'Á
šárka šIROKA

absolventky SťJPš PrahaAventky
.tnice "šiúčastnice "štáflovy palely"

1992,93, Havlíčkův. Brod

Několik 'prací šárky šIROKI: jste, váženi přátelé výtvarných um5ní, už mohli vidět na výstavě dřevěných plaslik vvýtvarných
šárka v síKaSS, loni v listopadu. Mohu-li soudit, líbily se vám. šárka v současné době pracu3e jako aranMrka v Krásné jizbě v

Pra'ze.

Petra KAlSRLíKOVÁ po absolutoriu pokračuje ve studiu na Vysoké škole pedagogické v Brně, se zaměřením
na výtvarnou výchovu a graliku.

'Á studuiMichaela BRIXOVÁ studuje Týnskou školu v Praze, která je specializována na obnovu a restaurování kulturních
památek.

Cesty tři mladých dívek se tedy po maturitě rozešly do různých stran - co zůstalo je jejich přátelství a ve volných
chvílích práce na Ýlastní "volné" tvorbě.

Na tu se tedy ínůžete přijít podívat - nejsou to už jen prvrí amatérské pokusy, ale zatím - jak jinak - ani vyzxálé dílo.
Nechci se pokoušet nějak vás ovlivňovat, nebo jejich práce škaiulkovat a zařazovat. Je na to brzy.

Květy, krajiny; příroda - svět kolem nás - nahlízený dnešníma a mladýma očima ... Otevřen%a dokořán.

Výstava potrvá od 14. do 26. února 1994.
Zahájení za přítomnosti autorek se koná v pondělí 14.2. v 18,00 v divadelní kavárně

ve společenském domě Vltava.
Otevřeno bude na požádání v kanceláři KaSS (1. poschodí)

v pondělí až pátek 8 - 1l,30 a 13 - 15,30 (ve čtvíek do 17,00 a v pátek do 15,00)
a při všech pořadech kulturního slřediska.

aPŘlJDETE ?
H . M?

Připmvujeme na březen: Jan šimon Fiala - barevná fotogmfie - prezen&ice nakladatelství Bílý slon

Adresa: rodiče, u«:ilelé, mladí ...
Kulturní a společenské slředisko Vltava zahajuje letos v únoni cyklus "OBECNÝCII ROZMLUV" o věcech
rozliěných, zvláště pak těch, které se jeví jako nejpalčivějl4í.

Při těchto rozínluvách budete mít možnost si neformálně povidat s lidmi, pro něž zaměstnáni je povolánim, a kteři
to co dělají, dělají rádi.
Budele smět říct vlastní názor a vyslechnout názory dmhých. Možná n&dy se najde i malé řešení...
Organizace je naprosto neformální, debata se povede v kruhu a nikdo nebude mluvit z podia a přiliš dlouho.
Bude se pokud možno mluvit jasně a česky.
První večer se sejdeme ve čtvrtek 17. 2. 94, v 19,00 v dšvadelní kavárně společenského domp Vltava. Chlěli
bychom se věnovat především výchově daí a mládeže. Naše pozvání přijaly dvě učitelky, vychovatelky, dvě
profesorky a ředitel gymnázia.
Mezi dalši témala a xia další večery chceme zařadit problém interrupce (přcnišení těhotenslví), současiié

kritninality, zdravotnictvi a léčitelství, kuchařského uměnt stavu potravin, závislosti na drogách ... atd.
Ncjsme omezeni časem. Budou-li za nu!síc večery dva, jeden, čtyři, záležf na vás. Zváni jste všichni - od patnácti do

sta let.

Uvádi a provázj : H . P% a Vt . P4.
Soukromý dodatek:

... ano, vím, ů nemáte vůbec na nic čas. Musíte vydělávat peníze, honit se a sbánět spoustu věcí, které vůbec
nepotřebujete. Přesto - nebo právě prolo - vás zvu ještě takhle:

Nebojte se!!!
Nikdo vás nechce poučovat! Nebudete se muset představovat nebo činit prohlášení! Nebude vedena žádná prezenční

listina. Nikdo vás k ničemu nebude nutit. Nebudou Mdné dotaznJky. Zvlá!Aní, fle?
Tak mt! napadlo něco o problémech s výchovou dětí a ínladých S (Kdo je nemá?) - škodí dětem video? Musi se pořM

koukat na bcdnu? Pomáhají jim počítače? Co buďou dělat? Co potřebuji nejvíc? Jaké jsou vztahy mezi nimi a námi?
11
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Poznáváte? (Někdy stačí sÁj problém a trápení jen s někým sdělit.)
Ne, opravdu 9dné přednášky.
Žádný vědecký kongres.
Zkrátka se sejít a popovídat si o tom, co není jak má být.
Pozvat vždycky pár lidí, co k tomu mají pár slov ...

Těším se na shledanou H4-h Pí?

Fa FOCKE : účetní a admšmstrativní práce
za pomoci našeho PCvás zbavíme za rozumnoucenu starostí súčetnictvim- a veškerou administrativní prací

spojenc
ŘEMYí

ou s podnikáním.
FOCKE VLASTIMIL, pŘeuysi-ovú 79, KRALUPY NAD VLTAVOU

íec'5»icke stužny měsía kuxLup »xb v'Lsxvou
přijmou do pracovního poměni

- zámečníka s minimální praxí 3 roky, svářecký-píaz e-l.obloukem,- plamenem. Řidičský pnikaz skupiny C podmínícou.
- 2 pracovníky - pracovní zařazení kopáč, úklid města. Podmínka: dobrý-zdravotní stav.

Dostavte se na adresu: TSM, Libušina 123, Kralupy nad Vlt. Tel. 21589.

@ (:)
ZnOVll lilmOVý klul)

Vážem přálelé,
v lonito iiiěsíci zaliajuje čiiiiiost Fll,MO17Ý KLUB, k(erý kdysi dobře rungoval pod ZK Kaučuk.
Věřííiic, ž.c tak v)jdeiiie vstřic lěm íiliiiovýin faiiouškům, kterýíi iiic neřiká vělšiiia ryze koinerčiiicli íilmii,

;raplavujícícli iiašc kina
Na "rozjc';r.d" jsme připravili č€yři filiiiy na období únoí - květen, vždy posle«lm čtvrlek v měsici.

24.11. l'ÁSMO I:llAlů 'laOMÁšE VOlu,A - spojené s besedou s režisérem

- Zákoii saiimraju
Parodie xia ,japoiiské saiiiurajské filiiiy.
Hrají: David Vavra, Tomáš Voíel.

- Kašpárek
Groleska o ošklivéni clílapci, klcrý zůslal sám sebou.
Hrají:Milan šteiiidler, Jitka Aslcrová, David Vávra.

- To je iiiůj l,ád'a o
Tragikoiiicdie všcdtiílio diie jediié obyčcjiié zeiiy.
14raje: Eva Holubová.

- 7A života popelnšc
Hraiič aniiiiovaiiý dokuiiieii( o popeliiicícli a lidecli.

- Rydilé šípy
Insccnovaný pfiběli z populáriiilio obrázkového
seriálu.

- Dáreček
Absurdní komedie o terorisiim v čecliácli.
Hrají: Milaii šteiiidler, Zdeněk David,
Skalská.

- In'Ing.
Uřednii?cký íimzikál s písiiěmi divadla SKLEP.
Hrají: Toxiiáš Hax4, Eva Horká, riFí Kode(.

Vida

3Llll. IIONNIE A CLYI)F, - USA, r. 1969, rezie Demiis Hopper

28.lV. ž,F,NY NA STŘF,šE - švédsko, r. 1989, režie Carl-Gustav Nykvist

26.1'. KONEC SRl'NA 'l' JIOTELU 07,ON - čR, r. 1966, režie Jaii Scluiiidi

Zájcinci o čleiistvi ve filmovéiii klubu se moliou přililásil iliiied v kanceláři KaSS, v 1. patře SD Vl(ava,
zakoupi i člciiské legitiiiiace v iiodiiolě 50,- Kč pro rok 1994.

Tčšííne se iia váš zajcm a rádi uvíláiiie i (olio z vás, kdo by se clitěl podíle( na výběru nlniíi. Jislě se najde i «íěkdo,
koiiiu by sc tato práce s(ala koiiíčkeiii.

Vslup iia jediio(Išvé niiiiy iiiají pouze čleiiové klubu, kteří si pted předs(aveiiiiii zakoupi k legitiiiiaci vslupeiiku
liodíio(ě 10,- Kč,

E Pah?
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Kosmelická rady
Dnes na léma líčem

T6žko dnes najdete mezj bnami tu, která nikdy
nesáhla po nějakém očním stínu, tužce či řasence,
nemluvě o rlěnkách. I když - znám i takové. Upřímně jim
závidím jejich přirozenou krásu. Nám ostatním dnes
kosmetička Petra Firlková poradí, jak se správně Hčit pro
všední i sváteční přfleffitosli.

"Běžné denní líčení nemusí být tak ,výrazné. Na
obličej naneseme podkladový krém, na něj make-up,
který řádně rozetřeme navlhčenou kosmelickou houbičkou
a přepudrujeme.
Partie oči není nixtno příliš zdůmzjkovat, stačí jen
namalovat řasy nebo oční linky. Pro nalíčení víček
pouMváme stíny světlejších barev, např. zlatavé, bék»vé,
šedé apod. Jinak módními barvami pro tuto sezónu jsou
barvy přírodní, jako je tmavě hnědá,tmavě zelená, tmavě
šedá a tmavě modrá. K doplnění našeho "rychlého' den-
ního nalíčení postači pouffiti zdravíčka na tváře a
samozřejmě rlěnky.

Poněkud odlišné je večerní líčení. Zejména v tom, b
si na něm dáváme víc záležet.

Pokud máme na přípravu našeho zevnějšku více času,
je dobré před samotným IQčením aplikovat na plet' jakou-
koli výEvnou masku, která pokožku vypne (např. výborně
kůži vypnou našlehané bílky). A pak již můžeme při-
stoupit k samotnému líčení: po nanesení podkladového
krému dopřejeme pleti vodní mlhu. A co to vodní mlha je?

Obyčejná voda v nádobce s rozprašovačem, kterou si
mírně postříkáme obličej a lehce vysušíme papírovým
kapésníčkem nebo ubrouskem. Plet' pak vypadá svěže.
Dále již ,nanášíme make-up, který by měl mít pro večerní
příležitost o tón světlejší barvu než ten, který denně
používáme. Opět ho pečlivě rozetřeme pomocí houbičky
po .celém obličeji řádně až do okrajů, aby výsledek
nepůsobil dojmem jeho orámování. V tuto chvfii již
podruhé vyufijeme "kouzla" vodní mlhy a n,úonec plet'
přepudnijeme-nejlépe sypkým pudrem. (štěteček-po
namočení v pudni nejprve oklepáváme o hranu niky.)

Potom se už ínůbme věnovat oč{m. Na oč:ní víčka
nanášíme světlejší podkladový stín, nejlépe tělové barvy a
teprve na něj stín, který si zvolíme a který se hodí k barvě
našich očí.

Několik kosmetických "figlů", které opticky vylepší
náš vzhled: máme-li oči posazeňy blízko u sebe, nanášíme
do vnitřního koutku světlý stín (stříbrný, zlatý) a do
vnějšího koutku stín trnavši ve směni nahom (tzv. kočičí
oči). Jsou-li naopak od sebe vzdáleny více,než bychom
si přály, opticky je přiblífime obráceným postupem.

Očm linky malujeme těsně pod kořínky spodních řas
nebo do vnitřní části víčka. Horní linky, které oko opticky
zvětšují, zase nad kořínky řas vrchních. Ten, kdo má oči
dostatečně velké, si může dovolit vnitřní linku
barevnou. Zvlášlě zajímavě vypadá zelená linka k mo-
drým očím,
Samotné řasy upravíme nejprve kleštičkami a nalíčíme
mascarou.

Nezapomeneme ani na úpravu oboč:í, které učešeme
karláčkem a fixujeme gelem na vlasy.

Celý tvar obličeje ?ze modelovat pomocí různých od-
stánů růží. V podstatě platí, h tmavým odsunem us-
toupí vše, co chceme potlačit a světlejším naopak to, co
potřebujeme zvýraznit.

Rty obtáhneme konturovací tužkou, klerá by měla mít
tmavšíodstín, než je rlěnka. Aby nám něnkadélevy-
držela, rly po vymodelování přepudmjeme, obtiskneme
do ubrousku a znovupřelíčíme.

Fantazii se v líčení meze nekladou. Zásadně by ovšem
ma býl koncčným efektem přirozený a nenápadný vzhled.

- aca -

Konkurs Nadace Dvořákova gymnázia
li

Sliíávíil lím;l Níiílacc l)voříaikovíi gyíiiiiózia v)'lil;išiijc koiikuís iia vyíížill proslřcdkí'í Nadíícc I)G. Téíííatíí projcklíí
ííinsi podlioíovíil nííslcíliíjlcí cilc ímíhicc:

íi) pod1xíríi slml;jíiícli ccsl íi slíi7.í sliidcíilíí v cí;í.iiič
Ii) po«l1xíríi slykii sc :z;iliííiíiičíiííiií školíinií
c) y;ijišlěíii Ickloi í'í l)í0 ínzšíTcnl výiiky slmlciilií
íl) potlporíi kiillinii!ch a slioílovnlcli íikcl školy
e) íiiíaiičíii výpoííioc sociáliič slíi(íýín sliidciilííín
Q vz«lčlňváiií a slí'iž.c pworcsoríi
g} íiíiíiíicíwíiiií íia«lsfandiulíiílio v)'bíívcní školy pro výu%u i volný čas sliidcnlů
lí) liíoliiigacc školy.
("clk«»vá 'číaisíkíi l;{l vyliíaíica pro,lckly číiií 4«}.mml- k'c'- Miixííiiaalíiia číaísika iiíi .lcdcíí pío3ckl 31).01)l),,- Kč.
l'íseíí»ué iiÁvrlíy nn projekly je třeba zíislm na s«lrcsii:

Naílíicc l)vorákova gyiiinázia, l)voMkovo iiáíii.800, K?raliipy ii.Vll. dn 28. ůííora 1994.
131i;}.ší inl'oríníícc-o kí ílérilcli pro vyliodnocováííl návílui jsoiÍ k dispozíci íííí ředilelslvl školy
Níi koiilo Níul;ice DG jc íiiožiio -příspčl ti Agíobaiiky Praliíi a.s., jedííalelslví Kraíupy ííííď Vll.

Ilíl IlčCl č. 151-ll)l- 78-l/IM;l)l)
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Zl)MVODAJ ullOr 1994
ZPRAVODAJ únor 1994

Předcházel srdecnímu infarl«tu

V okrese Měliiík, slcjiiě jako v celé české rcptiblice,
slálc slotipá ncinocnosl iía srdcčně céviií oneíiiociiční a
roslc jcjicli podíl iiíi cclkové íimrliiosli. Tenlo treiid vš;ik
iicní nezvralný. Zktišciiosti jiíiýcli vyspělýcli zeiiií
proká;raly, 'íc vylotičcníni riz.ikovýcli rak(orů (omezciiíiii
ž.ivočišiiých tiikíí vc slravě, políybovýin rcž.iincni,
ncktiřáctvíiii qj.) a cven(uáliiě včasnoti léčbou Ize
(čínlo neníoccín iičiímě předcliáze( a ,icjicli ro'zyo3
zpoinalit a;'. 7aSlaVll.

V okrese Měliiík, a to v oblas(i iněliiické a
iieratovické, úspěšiiě probíliá již od březiia 1992
program prímární prevciice srdcč.iiě céviiícli
onemocnění, ktei si klade za cíl vymedat a dloul;odobě
sledovat dčli z rodiii s dědično?i zátěz.í cliorobaiiii
občliovélio sysléinu, ovlivnit výživové návykv a ž.ivo(iií
styl iiejcii lěclito dělí, ale i všech čleiiů společiié
doiiiáciiosli. Od roku 1994 btide Iciilo program rozšircíi
na kralupskou část okresu

Lékaři Okrcsiií bygienické stanice Měliiík sledují
spoltipráci s iii(eriiiiiii a dělskýini lékaři a

psycliologeiii zdravotiií stav rizikové dě(ské popiilace, tj
dčtí vc věktí do 18 Icl z rodiii, v iiicliž některý z rodiču

prodělal ,v časiiém věku srdečiií iitrarkt (I] nmz.ů do 54
lel, u žcii do 59 leO. Do prograiim jsou ve vělšiiiě případí'i
zapo3cny celé rodiiiy. Všiclmi účaslxiíci progr;inm jsoti
k!inicky íi laboraloriiě vyšclřováiii a v poraďně vý'».isíy
jsousez.náíneni s dietou se siiížcnýíii obsaliciii
cholcslcrolu a je opakovaně slcdováii a vyliodíiocováii

jejicli týdciiiií slravovaci rež.iin. Důraz je kladcii léž
iia zvýšeni poliybové aklivily. Dosud se do prograiiiti
zapo3ilo 24 rodiii. V řadě případů došlo při dictiiíin
režiiiiti k poklesu zvýšeiié liladiiiy choleslerolu v
krvi a tím ke siiíž.eiií rizika výskytu srdečnálio
céviiílio otieinociiění. Pio účastniky prograíiiu byl

uspořádání týdenní léčebně ozdravný pobyt, kde si
účas(nici prograiim pod vedeníiii odboriiíků príiklicky
osvojovali ncjenom správíié vý'z.ivové iiávyky, ale i zasady
poliybové ak(ivily a péče o své dušcvní zdraví

0«l roku 1994 nalízí OlíS Mělník účasl
prograniu rodináni v Kralupcch a okoli. Moliou
vyu».ít návšlěvní slu;žby lékaře a asistentky
liygíenické služby v rodině nel»o navšlívit ordinaci vc
slaiaé polikliiiice v Kralupecli xiad lJlavou.

Q
a

l'

vc

Hlfi)R-H-ďi-L= 7:f-ps-vÁ
odděleiií sledovám zdravotnilio
stavu obyvatelsLva Ol-IS Mčlník

Spořitelna V nOvúm
Když jsem poprvé přišla do kralupské spořilelny

udělaly na mě ohromný dojem krásné Holubovy obrazy,
nebot' něco takového jsem nikde předtím neviděla. Zdobi-
ly sice už dost omšelý interiér a byly i mirně zaprášené,
ale působily velkole4. Nyní se do krásného moderního
interiém nově zrekonstruované spořitelny nehodí. Ne že
by byly vyhozeny na smetiště, umístěny jsou v městském
muzeu, ale ve spořitelně nás ted' bude těšit příjemný
vodotrysk, mramorové obložení, krásně sladěná barevnost
funkčních předmětů a jistě i rychlá a přesná obsluha per-
sonálu, který v loňském roce prokázal, 'žr:? i' za
provizorních podmínek ?ze poskytovat služby na dobré
uroVnl.

V pondělí, 17. ledna 1994 byla v dopoledních
hodinách znovu otevřena obchodní hala české spořitelny,
okresní pobočky v Kraltipech. Slavnostního okamžiku
byly přítomny autorky projektu - ing. Chorvátová
(stavební část) a ing. arch. Tomanová, klerá navrhla in-
teriér, dále pak generální ředitel firmyDynastavBe-
roun, pan ing. Němec, 7A dodavatele, přednosta Okresního

úřadu, pan Horák, pan Rynt, starosta našeho města,
další hosté, zástupci regionálního tisku a zaměstnanci.

Prostory opustili klienti i pracovníci 7. ledna 1992,
aby mohla proběhnout rekonstnikce. Snahou bylo
využit klasické bankovní prostory - budova pochází z 20.
let našeho století - a umístit zde moderně vybavené pra-
covišlě. Otevření obcliodní haly je pouze první etapou.
Postupnědojdékmodernizaci celé budovy. V prvním
patře bude klientům zpřístupiiěna úvěrová hala,
osiatní patra budou již ryzeadministrativní

V letošním roce bude rovněž zahájena přistavba této
budovy, která bude řešit trezorové hospodářství, dále
zvětší současnou obchodní halu v přízemí a bude upraven i
vnější vzhled budovy.

Po krátkém pro3evu přestřilíla ředitelka spořitelny,
paní ing. Zora Kvasničková, syinbolickou pásku a po-
zvala přítomné k prohlídce.

Služby veřejnosti začali pracovníci tohoto peněiího
ústavu poskytovat v opravené hale již téhož dne odpoled-
ne.

V=sa P?
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Krev - vxácná leTh slíÍm ffl ílTFl
Síěží se mezi námi 'najde někdo, Mdo7eště nepolře-

boval vyhledat lékaře. Pro většinu z nás- nejsoua tedy
ani neznámé proslory čekáren a ordinací zdravolnických
zařízeních. Pokud se tu zrovna nepolkáme -se
sousedem, katnarádem či příbuzn%, se kterým probíráme
své zdravotní problémy, krátíme si většinou chvíli čekáná
"okukováním těch čtyřech sR,n kolem nás, zaplněných
íťznými vývěskami a plakáty se zdravotní léma(ikou-. A
řekněte, kdo se alespoň jednou nesetkal s noloricky
známým plakátem s vyobrazenou kapkou krve a sloga-
neni "Daruj krev - zachránU zjvot".- DokáM následující
řádky, že lento slogan není ani v nejmenším neopodstat'riě-
ný? Posud'te sami. Mělnické transfúzní a - plazma-
ferelické středisko, jehož pobočka v Kralupech nad
Vllavou sídlí v prvním patře zdejšího domu děti a
mládeže, například smluvně spoltipracuje s pražskou
nemocnicí s poliklinikou Na Homolce. Týden co týdeii
sem dodává krev svých dárců, klerá je -využívána přj
operacích srdce tanmích pacientů. Každá -operace -je
pečlivě připravována a spolupráce zejniéna pravidelných
dárců krve, ktéří jsou zváni k «xžběru na termín
odpovídající danému zákroku, je v takových případech
nezbytná. O to problematičlější je, když se předem pozvaný
dárce, jehož krev je shodná s kníí pacienta, nedostaví.
Operace musí být často odlozena, nebot' jen málokdy
(zřídka) se podaří sehnaf narychlo dnihého stejného
dárce. Tyto případy bohuól iiejsou ojedinělé a nemusí
přiloín jíl jen o operace lohoto dmliu. Dárců totiž
všeobecněubývá.Jen za. rok 1993 zaznamenaly pra-
covnice kralupského odběrového střediska 727 odběrů.
Bývalytu ovšein zvyklé počí(at do tisíce. O to více patří
obrovský dík všeni zúčastněným.

Rozhodnete-li se i Vy rozšffit řady kralupskýcli
dárců, budete vítáni, jak již bylo uvedeno, v l-. patře
domu dětí a mládeže a to kaMou středu od -7,00 do-9,30
hodin (kromě obdobÍ prázdTn,-kdy j;DD; zavř:;ný).Íři
prvnň návAtě.vě odejdete lehčí o 350 ml krve, při-íkaMé
další pak o 400 ml. Obávat se iiemusí ani slabšÍ nátury,
které při pohledu na krev omdlívají. S.eslřičky jsou i na
(o zvykM a dozajista Vás vzkřísí. Útěcliou Vám pak
budiž dobrý pocil z humánního činu a odmčna v podot»ě
poukam na oběd v botelti Sport v hodnotě čtyřiceti-konin.
Jediná podmínka, která musí být z Vaší strany splněna, je
věk 18 let a polvrzení o dobrém zdravolním- stavu, kte;é
Vám vystaví Váš obvodní lékař. - aca-

Každá legrace má svá meza a něco slojí
Nedávno jsem měla službu na Lékařské službě první

pomoci a v pozdrím odpoledni nám neziiámý človčk - lele-
fonicky sdělil , že v jedné vesnici kralupského regionu
zkolaboval muž, kterého v bezvědomí dopravili domů, a
udal jeho adresu. V tomlo případě se jednalo o prvn€
slupeň naléhavos(i tísňového volání poJio(ovostni sluThy.
V době, kdy tenlo člověk telďonoval, bylo na
pohotovostní sluM nalilášeno již několik návšlěv, 'z nichž
první v pořadí byla ťna s neurčitými bolestmi na hnidi.
Vzhledem k závažnosti lísňového -volání jsem však byla
nucena návšlěvu u ní odloBt na dnihé mísÍo a jako prviií
jet do vesnice, kde měl být údajné muž v ohrobní živola.

Když posádka sanitnílio vozu dojela na míslo určení,

zjislila jsem, že se iia dolyčné iiiísto iiciiiůžeinc dosíat.
Nikdo neotevíral, klepali jsme, zvoi»ili a tak dál. Tolo
počínání vzbudilo zájem sousedů, k(eři se nám v lé€o
prekérn( siluaci snažíli býl xiápomxn€. Polvrdili, 'ze do-
tyčný muž tam skutečně bydff a snažili se zajislit, aby-
c}iom se k něnm molili dostat.

.jaké by!o naše překvapení, když ten se zanedloulio ob-
jevil na vlastnícli noliou, poněkud vyveden z iníry a
dušoval se, že se cítí poiněrně dobře a v udnéni případě
není v ohrožení ;ďvota (což bylo patrné na pivní poliled) a
í on ani nikdo z jeho blízkých nevolali záchraiiku. Naše
zdržení trvalo včetně cesty déle než půl }iodiny. Tepive
potom jstne jeli k paní, jejíž zdravotní stav si vyžádal
ptevoz do netnocnice.Bohužel tenlo případ nebyl poslední.

Nedávno si neznámý vtipálek- vystřeliÍ vsku(ku
krá}ovsky. Oznámil totiž, zc na-pražské silnici došlo ke
srá'».ce dvou aul, z nichž to větší, nákladní, hoř{. Na
tísňové volání lékařské pohotovoslní služby prvnílio
stupně zareagovala ryclilá záchranná pomoc se
sanitním vozein, hasiči a Policie čR. Opakovalo se to, co
v minulosti. JednaJo se o planý poplacli a zbytečný
výjezd.

Nikdo z lékařů si nemůže dovolit na tísňové voláiií
mávnout nikou a řžci "to si z nás zase m!kdo dělá šašky,
však to známe",a nejet tam. Nikdo z lékařů nesmí tísňové
volání podceňovat. A tak při výjezdu s pohoíovostní
službou nikdo z mých kolegů neví,- zda jeae sanitkou
na místo, kde je opravdu člověk vbezproslřcdrím
ohro;kní ;ďvota nebo zda je v pončktid trapiié situaci,
kdy si z nělio neznámý ťrtéř í'vyslřélil",

Cbápu, že pro toho je to náranmé povyražení. Kdyby
měl jít do kina na grotesku, tak se asÍ tolik nepobaví Ů
bude ho to stát lísíek. Takto ho to stojí jeden teleíonický
hovor a pak se dějí věci - přijede sa'Íiitka s lioukačkou,
přijede několik lékahi a v lepší'm vyvedení i vůz s liíiS
siči a policie. Ti lam potom přejíždějí, domlouvají se
vysílačkou a nakonec odjUdějí zpálky. Celá ta švanda k
popukání má jednu vadu na kráse - totiž může slát
Išdský žjvot.Region Kralup xiení tak malý, aby v té samé
době neínohli být v lísni dva nebo tři lidé -najednou a ješlě
ke všenm iia opačném konci.

Nejsem delektiv ani policista, abycli zkoumala, kdo lo
dělá. Jako psycliialrička se domnívám, že tyto ."vtipý" s
oblibou dělají lidé, jejichž intelekt je v dolním pmsnm
normy a hraničí se slaboducliostí a taktéž jejicli sociální
cílčná bývávelmi slabé. Předtím, než jseni'se odhodlala
napsat tento článek, uvažovala jsem o lom, zda máin
právo toto udělal, nebot' jako lékařka jseni vázáiia
lékařským tajemslvím a tím, čemu se říká "lékařská
etika". To znamená, že iiesmím sdělovat závažné
okolnosti lolio, o čem jsem se dozvěděla při výkoiiu
svéhopovolání. To ovšem nesinmi sdělovat proto,
abych nepoškodila pacienta, proďo se donmívám, že ne3ed-
nám v rozponi se zákonem o povinné mlčenlivosti, -aiii
nenanišuji lékařskou eliku, mi;iopak vyzývám občany, aby
nebyli Iliostejni a pokud budoii o takovénito "žer(éři" vědčl
(třeba se pochlubí), aby jclio jníéno oznámili, aby lěiiito
"legracím" byla učiněna přítrž, než na ni doplalí
nevinný nešt'astiiík, který bude muse( počkaí iiež se osádka
saiii(ky vrálí ze vzdálenélio niísla, kani byla odvolána ano-
nymníiii aktérem.

Hwk.H? V«J?wA, psycliiatrická aíiibulaiicc
14

15

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
přijme

2 stavební lechniky - teclmičky pro výkon investorské činnosti.
Požadované vzdělání Vš - úSO a praxe v oboni.

Nástup mozný ihned, platové zařazení dle vzdělání a praxe v rozsahu 4 570,- az 6 770,- Kč + osobní příplatek.
Informace u vedoucího odboru výstavby měslského úřadu, tel.515 linka 112.

l
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Blahopřejeme našim spoluobčamoun, kteří
se dožívají v lednu 1994 význaxmíýcb
životnícii jubileí. Přejein<: jim líodně
zdraví, radosti a spokojenosti.

94 let
90 let

Marie SVOBODOVÁ, U studánky 79/V
Marie NEJEDLÁ, Hůrka 104411

85 let Jiří HRDINA, Jungmannova 852/I
80 let Marie BAZztLOVÁ, 28. října 491/III

Vladimír S'ÝKORA, čechova 94211

Máte bolestí a odstraňujete si je sami nebo s pomocí lékařů?
Bolesti přetrvávají nebo odcházejí?

Je nutné trpět?

Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku, kterou se pFeds{avl předseda nově ulvořené lékařské
Společností proti Í»olestem MUDr. Franlišek Neradílek z Prahy.

Přednáškasebude koiiat v úterý 22. února 1994 vl6,00hodin
v divadelní kavárně společenského domu Vltava.

Přednášející bude odpovídaí na vaše případné doíazy.
-J.M.-

Rozšířeíí separovaného sběru odpadu
Od 1.l.l994 bylo aktivováno dalšich 10 stanovišť konlejnérů na separovaný odpad, a některá stanoviště d<»savadní
byla přemístěna z důvodu jejich lepšího vyu;ďtí.
BliEí informace o konkrétním rozmístění jednollivých stanovišt' najdete na úřednich deskách MěÚ.

'Upozornění řidičŮm
Žádáme řidiče, aby neparkovali s vozidly vedle-kóji na popelnice na sídlištích. Znemožňují tim Technickým službám
vyvážení odpadků. Před těmito kójemi 'bude vyznačen vodorovnými dopravními značkami zákaz stání, při neuposlechnuti
se řidič vystavuje nebezpečí postihu (odtaženi nebo zablokovárí vozidla).

*** * * !??
* * ***

Měsíc prosinec - měsíc Mikuláše a štědrého dne, kdy lidé nejvíce nakupují, navštěvují obchody a stánky. Ale v této
části roku se objevuje i nejvíce podnikavců, kteří bez řádných povolem a dokladů prodávají zboH r?ě získané.

Z těchto důvodů Městský úřad v Kralupech inicioval předvánoční kontrolní den na trzišti v centru měsla. Za
spolupráce státní i městské policie tu pracovnice živnostenského odboru a finančního úřadu prověřily několik prodejců.
Bohužel práve ze strany finančního úřadu jsme očekávali větší razanci, ochotu i nadšení. NaMzenou pomoc při dopravě i
úschově zabaveného zboží ze strany města vedení finančního úřadu odinítlo a na celou akci se nedqstavil ani vedoÍicí
příslušného oddělerí (důvod: úřední den) ani ředitel (důvod: dovolená). A tak všechno skončilo jen u několika
pokut.

l

&0'Q'!'
&'€'i'(,o7 qn«b Poli«ie in#rmaje

24.12. Místo Ježíška zloději. český denní tisk přinesl
senzační zprávu o majiteli jedné kralupské restaurace,
jehož podnik navštívili zloději a ten se nezalekl,
naopak jednoho zloděje postřelil a dnihého pak chytil
na místě činu. Oba podivní "Ježíškové", jinak invalidní
«ffichodci, samozřejmě bez pracovního poměni, M.H. a
J.S., známé to kralupské firmy, navštívili v pozdních
nočních hodinácli restauraci na Krétě. Bezpečnostní
zařízení vyrozumělo majitele, který nelenil a běžel
zachránit sfflj vlastní majetek se zbraní v nice (legálně
drženou). Když zloději na jeho výzvu nereagovali a
jeden z nich začal utíkat i s lupem, majitel zamířil a
střelil ho do nohy. Ten, byt' jednu nohu chromou a dnihou
poslřelenou, utekí jako zajíc. Dnihý se pak bez boje vzdal.
Strach mu nabnal rozlobený majitel asi notný, nebo(' prý
z.nečistil jak svojc kallioty, tak místní šatlavu a jméno
svého komplice udal.

28.12. PMbuzenské vztahy. Svérázně řešil svojé majet-
kové poměry jeden mBnželský pár v rozvodovém řízcní.
Kdyžmanželka odn'iítlavydat televizor (zapůjčený na
Multiservis), pozval si L. C. kamaráda J.D., vykopl dveře
a dotyčný předmět si odnesl. Dohru měly tyto vztahy až na
policii.
6.l.%a Třš krále o krok dále. Kdoví, zda-li se louto pra-
nostikou neřídili kralupští strážci zákona, když se-jim
tento den podařilo zadržet P.Ž.(1968), po kterém polŤcie
už 3 měsíce usilovně pátrala, nebot' měla podezření z je-
ho rozsáhlé majetkové trestní činnosti. To se také
potvrdilo, nebot' výtečníkovi bylo dokázáno vloupání do
n&olika chat, bytů a dalších objektů - celkem 20
případů. Pfipad je řešen vazebně.
7.1. Rodiče neví, co dělají jejich děti. Na sídlišti V
Zátiší byli krátce po půlnoci zadrženi dva mladiství
pachatelé R.P. (1977) a p.c. (1976), když se vloupali do
několika osobních aut. Dalším šetřením bylo prokázáno,
h se podíleli se svými třemi kamarády, rovně3. mladist-
vými, na vykrádání osmi vozidel. Je až zarážející, že
někteří rodiče, i když se jejich děti toulají po nocích, nosí
domu nové věci, své děti ještě považují za nevinné.
13.1. "Jeníček a Mařenka?" Nevíme, jestli sourozenci J.
K. (1976) a H. K. (1972) nemají doma zlou macechu,
která jimnedánajíst,aby se z }iladu museli vloupat
do prodejny potravin v Mlčechvostech. Zde byli
zadrženi policejní hlídkou přímo při činu a budou -se
mu?set ze svého nezákonného jednání zodpovídat.

Podle Wormací W- SleMiáa zpracovala V-PmlA

Ň'ROKOM'
vei'ejííá obcliodní společiiost

-(El v Cukrowani 1077
278 0l Kralupy nad Vltavou

0205/241 05

oz.naínuje, ze oLevřel svqje kaiiceláře
a bude olvíraí i obcliod v sortimeo(u
služby + prode.j %

Reorganixace meStSm, pOliCie
Od 1. ledna 1994 došlo v Městské policii v Kralupech k reorganizaci služeb a hlídek. Katastr města byl rozdělen na 13
částí (4 v Lobečku, l v Lobči, 3 v Kralupech, 2 v Minicícli, 2 v Mikovicích a l v Zem5chách) a kaMému z policistů byla
přidělena jedna z nich. Během obcbůzek, které budou konány 2x - 3x týdně, by měli členové městské policie zmapovat
azjistit všechny problematické věci ve městě, zkontrolovat dodržováni vyhlášek a seznámit se blíže s obyvateli.
Zároveň i Kralupáci budou m"t možnost poznat "svého" konkrétního policislu, jenž jim bude nápomocen při řešení
dro6ných problémů týkajících se pořádku a bezpečnosti v okolí jejich bydliště. Zároveň připomínám obyvatelům, že s
veškerými ;ďdostmi o pomoc, ochranu či zákrok se mohou obrátit na tel. č. Městské policie v Kralupech n.Vlt. 21i 97,
Velitel p. MUDRA.

P,,b HlúA
zástupce starosty města

FIRIVIA LACHMAN

provede

lakýrnické, natěračské
a drobné klempířské práce

Kralupy nad Vlt. Cukrovar 1068
Telefon 0205/237 26

Cl píičítače IBM PC všeclí koiifigurací
íí provcdcíií (íiazak iy?ku)

0 tískái'ny ST,AR, EPSON
Cl opravy počílačů
CJ sítě NOVELL. IANTASTIC
0 notebooky TEXAS INSTRUMENTS
0 ť IPS 'zÁloliovric! ';rňro3e
O ekononiický sotťware pro poďiiíkatele

Prscovnldoba:PO-Pzk ' 7.00-11.00
13.00 - 16.00

16 17

Galanterie Andrea v L;bečku -
vclíc+d z ílííkciíovy íilicc (budova kiilliiniilio doiiiu Wlava)

zaliajtije prodej 14.2. 1994.
Př0dlc ííavšlívil iiovou prodejim

1ío - liá Fl - 12, 14 -17
so 8-ll
'16Šme se ssa yás.

7Ar«níeťí provMbííe »ýrobír klíčů n iíínltřskě pí'«'íce.
Pavel Astt»loš, tel. 2.1 246.

s
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Víte,že
od 15. listopadu 1993 funguje v našem městě služba pro nemocné "Domácí ošetřovatelská péče Alice"?

Jejím cflem je umožnit pacientům léčení nebo doléčerí mimo nemocnici, doma, v prostředí, kteí'é maji rádi a ve kterém
se prokazatel'ně rychleji 'uzdravují. Pět diplomovaných sester, které v současné době pečují o pades6it osm pacientů z
Kralup a blízkého okolí tak -činí na základě doporučení praktického lékaře. Ten je také hlavní osobou v posuzováni
roz.sahu, potřeb a četnosti ošetřovatelských výkonů.

A jaké to například jsou?
- podávánf léků ve s»šech forntách včetně injekčrdch
- aplikace inzulínu a nácvik aplikace
- odběr krve a ostaírdho biologického iiiateriálu a jeho expedice do laboratoří
- převazy po operacích a ůrazech gtd.
S'lužba,'jejímž zřizovatelem je Český červený kříž, oblastní spolek Mělmk, je hrazena pojišt'ovnou. Vy nebo vaše

rodina o ni mů'žete požádat hned po propuštění z nemocničního ošetření vašeho praktického lékaře nebo přímo ve
středisku "Domácí péče Alice" a to v budově nové polikliniky v Kralupech nad Vltavou, telďonicky pak na ěísle 249 90.

%l1Kc2'?,l"""-QaoD?
p,,ol?-??,,:balo'@-á0'ýstJ:

zlS o,Oo"'a?-=-Lza?,,o?s
9 ,??

yáll%té-C&,,,1"""'
SÝ e(Th5'-y("l
my?yo'i':':ao3ooJ'?.,""':"of?'Q':+"'io:íío""i'

Jo'ytgeleOul)01*,'v':'se ""
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Kdo vyhrál?
l'yliodnocení vánoční soulěže dělského oddělení Městské knihovny v Kíalupech n.Vlt.

Soutěže se zúčastnilo méiiě dčli, než jsme očekávali, pro(o byly vylosovátiy pouze 2 hlavm eeny.
VýJierkynčmi kiiiJi sc slávají:

Eva Kondelíková, Odolena Voda, vicelet«: DG Kralupy (získává knilm T:Westona: Atlas íidského (ěla)

Alena Ročkaiová, Zš Gen. Klapálka, Kralupy (ziskává knihu P. Stratlierna: Cesty hedvábí a koření - Výpravy po souši).
a

Všichni účastníci obdrží drobné dárky.

Zároveri děkt4eme touto cesíou sponzorům soutěže, kterými byly krahtpské firmy Inplasí - M Kasalický a
R-PIUF,SS - V Rak.

A iiakonec správné odpovědi na otázky:
1. Papynis se vyráběl z šáclioni (Cypenis papynis L.), rostliny, roslouci podél Nilu v Egyptě. Pergameii se vyráběl z
dokonale vydělaných jeliněčích, te?lecích, ovčích, kozlích kůg ale i oslích - Pergamon (Bergamo) - Malá Asie. Papir
se vyráběl z - kůry,-konopí, }iadni - čína.
2. Ezop, Jcan de La Fontaine a 1. A. Krylov psali bajky.
3. K romo3i písemnictví přispěl vynález knihtisku, autorem je Joliann Gutenberg.
4. Autorem Krotiiky české je Kosmas, Dalimilova kronika je sepsána v jazyku českém.
5. O rozšíření české li(eralury se v 18. století zasloužil Václav Matěj Kramerius.

P?? H=X
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1.

2.
3.
5.

7.
8.

12.
14.
15.
16.
19.

Vyhlášení Išterární soutěže.
Téma: 1. Pohádka. 2. Povídka.
Proresor "E T I K E T A" č. II

Oblastní kolo košíkové Zš - dívky
Soutěžní bnislařské odpolediie na tůni
pod Mš. (Při nepříznivéffi počasí
Odpoledne s počítačem v DDM.)
Bruslařské odpoledne pro Zš Komenského
Léčivé rostliny a my - soulěž
pro školní druziny a veřejnost
2. zájezd do divadla Spejbla a Ilunomka
Okresní kolo v košíkové chlapců
Okresní kolo v košíkové dívek

Zajímavosti ze světa kaktusů

Sobota pro předškoláky

14,30 hod.

13 hod. zš sídliště
14 hOd.

13,30 hOd.

13,30 hOd.
15hOd.

12,30 hod.

13 hod. Sport.hala

13 hod. Sporí.hala
13,30 hod.v DDM

14 hod.v DDM

Po dobu jarních prázdnin, to je v íýdnu od 21.2. do 25.2.1994, pořádáme dětský tábor v Železné u
Berouna. / v b:ío době budou pro všechny děti připraveny zaj(mavé akce v DDM. Podrobyiý program najdeíe
na plakáíovac(ch plochách.

ffilWul91;IlWla aMtilllLua
nabízí pro veřejnost i podnikatele odbornou pomoc v oblasti rozvodů tepla, elektříny a plynu

zajíštění revizí, školení atd.

Fnergptická agentura
, výpočty,

Miloš'Janá'k,-telefon-0266/2;069.

?

KRALUPY NÁ'D V?0

sl 16. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 16,00 hodšn
Loutková pohádka pro nejmenší souboni ROLNIčKA

čt 17. POSEZENÍ 14,00 hodin
pravidelné setkání Klubu důchodců spojené
s besedou s jedním z prabkých herců.

[D

út 1. Klub důchodců
PROuLÍDKA MUZEA liL.MF,STA PRAI?Y
s prof.ing. Pelzbauerovou, CSc. Sraz v 9,30 u
vchodu do muzea.
Odjezd vlakem z Kralup v 7,57.

14,00 hodinčt 10. POSEZENÍ
pravidelné setkání Klubu důchodců spojené
s videopromítáním p. Zítka "Kolumbov:i cesta".

(Po slopách Kolumbových plachelnic do Ameriky.)
čí 24. Klub důchodců

VÝLET 17LAKEM DO VELVAR.
Odjezd z Kralup v 10,52.

18 VÝSTAVY: fotograneké novoročenky M. Baptisty.
jěk

Klempí?satví
MiroslavTyle,

Zlončice 13,
278 01 Kralupy n/Vlt.

Ýel. 0205/89141

nabízí
zhotovení včetně montóže '

veškerých klempířských prvků.

U l m ff
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Nwlturni a Spolqčqnsk* Středisko
M228 27

? Pátek a.z; ve zo hodin
DISKOTÉKA - uvádí Jarda šindler Vstupné 20,-

'U;X' Sobota 5. 2. ve 20 hodin
MÁ TURITNÍ PLES GYMNÁZIÁ - 4.A

? Neděle 6. 2. v is hodin
ZÁDÁNO PRO TÁNEČNÍ

? Pondělí 7. 2. v 9 hodin
VHUDBĚ ŽWOT ČECHIÍJ - pásmo vyprávění a hudby

B.aS;netany a A. -Dvořáka. Určeno žákůW Zš.
V;%' čtvrlek 10. 2. v 19,30 hodin

JOSEF HÁLA - KLÁVÍRNÍ RECITÁL
Další koncert z abonetníbo qklu KPH.

Plati abonentni vstupenky a zbylé vstupenky za 20,-
a 10,-(proděti)u pokladny.
I[f Pátek 11. 2. ve 20 hodin

REPREZENTÁČNÍ PLES KaSS.
Hraje hudební skupina ESO - předtančení,
vstupenky slosovatelné. Vstupné -30,-
? Sobota 12. 2. ve 20 hodin

H,4 rtmrm ptgs cv»rvÁw - 4.B
'€? Neděle 13. 2. ve 14 hodin

DETSKÝ KARNEVÁL
Hudba, tanec, hry, soutěž o nejlepší masku.

'€;? Neděle 13. 2. v 18 hodin
ZADÁNO PRO TÁNEČNÍ

'? Pondělí 14. 2. v 18 hodin - divadelní kavárna
KRESBY / STUDIE - zahájení výstavy
Michaela Brixová, Petra Kaisrlíková, šárlta široká
Výstava potrvá do 26.února.

Otevřeno:
po-pá 8-1l,30, 13-15,30(večtdo 17,vpádo 15)
na poMdání v kanceláři KaSS. ?

? ůterý 15.2. v 19,30 hodin
ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ S YNKOPICKÝ ORCHE,'; TR
Jazz a taneční hudba 20. a 30. let.
Uvádi a zpívá Ondřej Havelka.

? Středa 16. 2. v 17 hodin
zmAvo pno žAxo vsxÝ xorvcgn r zuš.

? čtvrtek 17. 2. v 19 hodin - divadelní kavárna
OBECNÁ ROZML UVÁ
iia témaJ ňCHOVA DĚTÍ A MLADEŽE

Vstup volný

'? Pátek 18. 2. ve 20 hodin
PLES SPORTOVCÍJ TJ ČECHIE

? Sobota 19. 2. ve 20 hodin
DÍSKOTÉKí4 - uvádí Jarda šindler Vstupm! 20,-

'? Neděle 20. 2. v 18 hodin
Divadlo Jiřího Grossmaníia z Prahy uvede hru:
u vÁwíi u rmšut Y

, účinkují: Miloslav šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková
Vslupné 50,- 48,- 45,-aJosef Fousek.

? ůterý 22. 2. v 16 hodin - divadelní kavárna
zmAvo pno zny vo rmcxo u puprvAšxu

'? Sobotm 26. 2.
Dnihá EXK URZE KRUHU PŘÁTEL PRí4HY

do mezinárodního hotelu PENTA PRAHA
Iníormace v KaSS, pí Pokorná.

'? Sobota 26. 2. ve 20 hodin
DlSKOTÉKí4 - uvádi Jarda šindler. Vstupné 20,-

'? Neděle 27. 2. ve 14 hodin
FESTWAL HER PRO DĚ T[?- vstupenky slosovatelné!
J.Ípser-D. Weissová I'RK ÍČIČOK -
čtyři pohádky loutkářskélio souboru čmukaři Modři-

šice,'ktearý slÍbuje, že se i dospělí spolu s dětmi skvěle
Vstupné 10,-pobaví.

Vstupné 45,- 43,- 40,-

e
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Informace přes den na tel. 22827 Vstupenky v předprodeji tel. 211 C)1
í-IraJe denne, kromr: ;čtvrí,ka, od 17,15 a 19,45 hodín, není"-li uveJerio jinak.

Fre4rodeJ v"dy 1 hodinu (7reJ za;čhkem prvního preÁetaveri(.
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1.- 2.
Ůt-m

Živý terč
Re':zisér John V

USA, č.t. []
Re':zisér John Woo ve svém hollywoodském debulu obsadil do role odvážného hrdiny Jean-Claude Van
Damma, který bojuje proti sadistické bandě lovící bezbranné a osamělé bezdomovce. Pátrání začíná
ve chvíli, kdy zachrání mladou půvabnou ženu, jejiž otec se stal jednou z oběu obchodniků s lidmi.

Vstupné 23,- 25,-

4, 6.
pá - ne

7.- 9.*- 7#

po-sl

Cliffhanger USA, č.t. []
Kdo jiný než dvojice zkušenýcli horských vůdců, pro které jsou skalnaíé vrcholy domovem, můz.e v
mrazivé divočině Skalistých hor znovu dopomoci padouchům ke zlracenému bohatství? Gabe a jeho
pfitel se díky zbabělé ?sti zločinců ocitají rázem v rolích nikojmí. Mají najít v zasněžených horách
zlracené miliony. Sylvestr Stallone v roli nikojniího? Ne nadlouho ...
Režie: Renny Harlin. Vstuptí 21,- 23,-

Kuffs USA,č.t. []
Komedie Kuffs velmi připominá hit s Eddiem Murphym Policajt v Beverly Hills. Film přecházj z
poč!átečníhoobrazu "násilí" v klauniádu, dráždicí bránici. Vhlavních rolích Christian Slater (Jdi do
toho, Jméno růže), Tony Goldwyn (Duch) a Milla Jovovichová (Návrat do modré laguny).
Refie: Bnice A. Evans. Vstupné 21,- 23,-

11.-13.
pá - ne

Svatební hostina Tchaj-wan-(,ína, č.v. O
Wai Tung Gao ffije v Brooklynu úspěšný a spoko3ený život se svým přítelem Simonem až do doby, kdy
nic netušící rodiče začnou naléhat, aby se oženil. Vezme si formálně svo3i krajanku, která stále v
Americe nemá povolení k práci. O happy-end se nebojte, vždyt' št'astně se dá ;zít i ve třech a mo%á i ve
čtyřech, zvlášt' když otec s matkou pečlivě tají, co s jistotou pochopili.
Režie: Ang Lee. Vstupné 21,- 23,-

14.-16.
po - sť

Jurský park
Dobrodubtví, které začalo před 65 miliony let - repríza.

USA, č.v. *

Vstupné 25,-27,-

V bt*znu si můžet* xotoúčit §aště n* M:ht* pkesí«m
pá 4.
sol2.

pá 18.
sol9.
pá 25.
so 26.

šibřinky TJ Sokol
Country bál (vstupenky v KaSS)
šíbřínky TJ Kaučuk
Hrnčířský bál
šíbřínky TJ Kaučuk
Námořnický bál

18.-20.
pá - Ne

21.-23.
po-st

Tina Turnerová USAk, č.t. g
Hudební film zachycující skutečné životní osudy Tiny Turner. K vrcholům filmu, kromě skvaé hudby,
bczpochyby patří výkon Angely Bassettové v hlavní roli, které se podařilo vytvořit plnokrevný,
pečlivě odstíněný portrét vyjímečné osobnosti. Její fyzická podoba se zpěvačkou je očividná, jedná se o
jedno z iiejpřem!dčivějších zlvárnění žijícího umělce.
Refie: Brian Gibson. Vstupné 21,- 23,-

USA, č.v. *Operace Monolit
Vysokovoltový trikový sci-[i film. Dva policislé - Tucker a Flynnová - na stopé vládou podporovanébo
projektu Mo'nolit Nejlepší vědci USA,-kteM se podílejí na výzkumech UFO, objevují nadpřirozenou
mvoucí sílu, jakýsi prazáklad naší civilizace. Tuto energii se jim podaří izolovat, ale vše se jiní vymyká
z nikou .. Reffie: lohn Eyres. Vstupm: 19,- 21,-

20 21
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24.
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25.-27.
pá - ne

28.-2.3.
po-st

f i[ntoq [[ub
Pásmo fflmů Tomáše Vorla a beseda s režisérem
Zákon samurajů, Kašpárek, To můj Lád'a, Ze života popelnic, Rychlé šípy, Dáreček a Ing.

Zachraňte Willyho! USA, č.v. *
Dobrodružný příběh přátelství chlapce s kosatkou-zabijákem. Protože jejich první vystoupeni v
delfináriu skončí katastrofálně - kosatka se rozzuří a delfinárium poškodí, rozhodne se majitel ji utratít.
Chlapec ji však chce zachránit Evot a tak začiná dramatická záchranná akce s jediným cilem -
vrátit Willymu svobodu.
Režie: Simon Wincer. Vmupné 23,- 25,-

Ruby Cairo USA, č.t. O
Bassie Faro (Andie MacDoweloová) je krásná kna, milující manblka a matka tří dětí. Po zprávě o
smrli manžela se vydá na cestu do Mexika pochovat 3eho ostatky. Tam ji čeká velké překvapení -
jeii manžel vedl dvojí život. Cesta po stopách manželova tajemstvž se poslupně mění v nebezpečné
dobrodnižství. Reffie: Graeme Clifford. Vstupné 21,- 23,-

Q
o
*

mládeži do 12 let nepřístupno
mládeži do 151et nepřístupno
mládeži přístupno

č.t.
č.v.
ŠÚ

české titulky
česká verze

širokoúhlý film

Změna programu vyhrazena
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Blahopřejeme paní A. Dvořákové, ul. 28. Mjna 490, Kralupy nad Vlt. III, která byla vylosována z
úspěšných luštitelů naší lednové křižovky. V kulturním a společenském stře«iisku jsou pro ni pfipraveny
vstupenky na pořad nebo filmové představení, které si při osobní návštěvě vybere.

Jméno francouzského filosofa - "největšího vychovatele lidstva"- najdete v dnešní tajence.

VOdOrOVne: A. Citoslovce zavýsknutí, přibrzdi, první část tajenky, onosit expres., vp zkratce Televizní festival. - B.
Hlas osla, soubor deseti jednotlivin, plošná míra, předlob, dohoní, řecké písmeno. - C. Bylina z čeledi liliovitých, angl.
"paprsek", vztek, znělka. - D. Označení úrovně inteligence, úzkostlivý, řecké písmeno, patřící k nám, sportovní
zkratka. - !:,. Kněžské roucho, Odysseova manklka, listky. - F. Psí rasa, jméno mušketýra, přesně expres.,angl. "íone" - G. štvanec, druh sýru, naplněna, jazykem N!5mec -a pozemskými statky český šlechtic. : H. Lámy, část hínoty,
národ, měnit skupenství, otvor, přivlastňovací zájmeno.-L- Útok,-opatfil semeny, zpracovávat peří,Starogermán,
jednoika špančlské měny, - J. Domácí zviře, bájný letec,- latinská spojka, škrábe, větná spojka. - K Němec, třetí částíajenky, začarovat.- L. -český dramatik, Palác M'my a oddechu,-závodní lod', německy "první", slover4sky "jak", měkká
koncovka podstatných jrnen.

Svisle: 1. Zvfiený tón, trápit se nad výsledkem. - 2. Druhá část tajenky, korálové ostrovy. - 3. Opěry domů, cizi
mužské jméno, rád se mazlí. - 4. Popraš<,k, horka, stanové městečkó. - 5. Nástrahy na zvěř, staxé vztů?ó zájmeno,
rusky "to", lesklý nátěr. - 6. Přivlastňovací zájmeno, středm5 velká plachetní lod', n&o, hovorový souhlas. - 7. J,atinská
předlo?, povel vosky, titul muže, označení ínilióntého dflu.- 8. Francouz. urč. člen, osobní zájmeno, mužské jrnéno,
jihoasijský stát. - 9. Tázací zájmeno, básnický zápor, mluvnický název vzlahující se ke schopnosti sloves, lihovina. -
10. Název pismene, bezva expres., označení na obálce. - 11. Slovensky 'iestli', výtvory, tázat se. - 12. Chemický prvek,
označení našich letadel, nadávat, německý urč. člen. -7 13. Předlo?, dětský pozdrav, francouzsky "most", vápencový
útvar. - 14. Ukaz. zájmeno, české město, období, první vystoupem. - 15. Spojka, př4jemná (o vii), angl. délková míra,
předložka. - 16. Zkratka Hygienicko-epidemielogické stanice,vlákno, francouzsky "umění", potom. - 17. Souhlas,
výkvět, výrobce dlazby. - 18. Zájmeno ukazovací, «xeq, proudila. - 19. Nařízená (o střele), koulím. - 20. Pohledy, oklamati.

Pomůcka: PONT, SPOKE, SCILA

l
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Křížovku jsem kontroloval JÁ I

Sl)OLEčNOST i)ito ocuitúrru

group4
SECUluTAS***
akcioví spolcčiiosl

zajišt'ujlcí proíesionólní oslíaliu objeklů

pnlme
muže ve věku od 21 let, trestně bezúhonné '

, s ukončeným středmm vzdělámm - min. výučni list
Nabízíme

zajlmavou prácí, sociálnl jistoty a schopným možnost postupu ve funkclch, platový růst
v závísloslí na zvyšovánl kvalifikace a «Mlce pracovního poměru u tlrmy.

Možnost zaměslnánl i v Kralupech,v Praze (ubytování bezplatně) aj.

1ga 00 Pralía g, Ijčť«ovská 100, tel. 02160 31 12 90 L277
Přijdle, nebo volejte út : pá 14-10 hod. -
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