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Měsíčník měata Kralupy nad Vltavou

Rekonstrukce kinosálu v KaSS Vltava

Únor
2001
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lProdej vstupenek:
adresný prodej na jednotlivá se-
dadla, sofhívare firmy Dispro

?.
promítací stroje MEO 5XB
výška prorrítací plochy 3,5 m
pro')ektor díapozitivů Dresden
prŮzvučná polyesterová promÍtacÍ
plocha
prŮzvuČná opona

Zvuk:

Dolby stereo spectral recording
procesor CP 65
zesilovače Q sound QSA - 600
hlavní reproduktory Yamaha
S215 IV 1000 se subbasem
reproduktory okolí Yamo
?

bezbariérový přístup
prodej obČerstvení
Šatna

parkoviště ve vzdálenosti 50 m

foto: pí Petrovičová

Náš proqram najdete:
tisk: Zpravodaj Kralupy,
Programový měsíčník Kralupy,
Elefant, Týdeník Mělnicko, Deník
Mělnicka, Lidové noviny, MF
Dnes střední Čechy, Odolen, Exit,
Typ servis, Klecany - zpravodaj,
Zpravodaj z Velvarska, Libčické
noviny
Rádio Relax 103,4FM: pořad
Hvězdy filmového plátna - 2 x
denně po 9. a 14. hodině
Kabelová televize Kralupy:
Videotext na Infokanálu, pořad
sestavený z filmových ukázek

NaŠe kino na internetu:

www.kralupsko.cz/kino
ské stránky kina
program na dalších serverech:
www.kralupy.q, www.kinoseíver.cz
a další

program ve zpravodajství serverŮ
seznam, quick a dalších

(dokončení na str. 14)
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LENKA SLABÁ
autorský šperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata
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Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503
tel.: O!205 "2 'í0 44, 07S!3 9!'20 479

přoem a výdej zakázek - úteíý a čtvrkek - 15.30 - 18.00 hod domov?

Na rekonstrukci kinosálu se

podílely následující firmy:
LUPA, s.r.o. - generální doda-

vatel, M. Kasalický - IlNPLAST,
ILÁŘSKÉV. .Humpl - TRUHI

PRÁCE,F. Kyllar - MP SERVIS,
M. Střelák - ELEKTF'lOVEE.ST, J.
Exner - TESAŘSTVÍ, J.
Podracká - JM-BARVY

Děkujeme hlavnímu sponzo-
rovi celé akce, České rafinérské,
a.s. Kralupy n. Vlt., bez jejíž po-
moci by se rekonstrukce neu-
skutečnila.

nové podlahy hlediště, vymalo-
vání stěn a stropu, položení no-
vých podlahových krytin, instalaci
nových sedadel, posunutí pro-
jekční plochy, instalaci nového
nouzového osvětlení a další
drobnější úpravy. Dne 18.1 .2000
proběhlo slavnostní zahájení re-
konstruovaného kinosálu a od

19.1 .2000 vítá opět naše kino své
diváky. uskutečněná rekon
strukce odstranila nejzávažnější
nedostatky technického charak-
teru a vytvořila podmínky pro
další rozvoj atraktivity kina v kra-
lupské kultumí veřejnosti.
PARAMEmY KINÁ AKTUÁLNí
oo 19.1.2001
Kapacita:

287 křesel + dvě místa
pro vozíčkáře
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Provoz kina byl ukončen
30.11.2000 a okaínžitě se roz-
běhly práce. Jednalo se o de-
montáž sedadel, odstranění
podlahových krytin, betonáž
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Elekt;msluTby :?áce spe?cMlními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veFe3ného osvětlení

osvě.klen{ hal a ver»kovnlch píosÝoí

Elektromontážní práce
elek{íolnsíalace íozvodu venkovnlch i vni{In{ch

Zemní a výkopové práce
nakladacem UNC 060

(];A:
PronáJem velkoobJemových kontejnerŮ

pío odvoz s{avebn{ suíi. zeminy a llného odpadu (1 0m3) %
Služby vysokozdvižnou plošinou do 27m

bezpecne a ryclilé číšíění a náÝery okap(i. opíavy sklech. komínů. fasád a pod.
kácení a píolezávánl s{íomCi. zvláske nebezpecných a vzíosklých i na nepřlsíupných misíech.

Telefon,fax, /záznarnník: ?WNŇmTJl?T?mT€ ?ad
0205-22053 ?%W?mffl@a?m%lěm& WMffi@ě*

Telefon:
0603 - 45 76 20
0603 - 50 83 89

K problematice parkovacích'rníst
Starosti staroi,f,fY

t v naŠeim méstě

samosprávy ztroskotají na negativ- ploše: a) jsou tvořeny pěšími ko-
ních stanoviscích schvalujících or- munikacemi, a proto asi nemají po-
gánů. Příkladem z minulého roku je žadovanou únosnost, b) nemají
projekt na rozšíření počtu parkova- požadovanou šířku, c) nemají po-
cích a odstavných míst v lokalitě žadovaný poloměr zaoblení v na-
sídliště Cukrovar. V 1. etapě (po pojení na nástupní plochu." (Tolik
redukci projektu v rámci připo- přímá citace). Mě osobně zaujalo
mínek místních občanů) se mělo vyjádření "a proto asi nemá" i např.
vybudovat 66 parkovacích míst. Po vyjádření autora projektu ing. P.
mnohajednáních a místních šetře- Slabého: "Zajímavé je, že druhé
ních (včetně zkoušky poMrní plo- parkoviště s protažením stávajícího
šiny) bylo dne 18.9. zasláno 6ylo odsouhlaseno, aniž by-tam
následující stanovisko (Okr. úřadu nástupní plocha byla požadována.
Mělník-okresníhopožámíhorady): Stačilpouzefakt,Žeseneměnístá?
"Předložená dokumentace nespl- vající nevyhovující stav". Funkční
ňuje požadavky na řešení požámí "nástupní plochy" pro požámí tech-
bezpečnosti staveb a proto s vydá- niku ve stávající zástavbě celého
ním územního rozhodnutí nesou- katastru města jsou někde velmi
hlasím. Konkrétní důvody - 1. problematické, ale nemohu sám
nástupní plocha: a) je tvořena pě- posoudit kvalitu i reálné možností
šími komunikacemi a proto asi tehdejších a nynějších požárních
nemá požadovanou únosnost, b) u předpisů. Věřím, že se najde jiné a
objektu č.p. 1067 je krátká. alespoň dílčí řešení parkování na

2. přístupové cesty k nástupní sídlišti Cukrovar i na dalších

m

j
J i Ve známém fejetonu Jana

Nerudy "Kam s ním" je popisována
složitost "úklidu" slamníku v teh-
dejší Praze. Mnoho času uplynulo
a dnes všechna města trápí přede-
vším problematika dopravy a par-
kování. Hlavně většina panelových
sídlišta nebyla plánována s perspek?
tivo.u .tak velk.ého nárůstu počtu
majitelů osobních vozů a tím spoje-
ného požadavku na parkovací plo-
chy "co nejblíž od dveří bytu"
Samospráva našeho města se
snaží podle možností rozpočtu a
jednotlivých místních podmínek
rozšiřovat počty parkovacích míst.

V poslední době je to např. re-
konstrukce Masarykovy ulice, pro-
stranství před zimním stadionem,
zprovoznění podzemních garáží
p'od OD MAja v současnosti se
připravuje veřejné parkoviště v blíz?:řejné 1

'ČDskosti nádraží ČD s cca 60 místy.
Některá přání občanů a záměry

sídlištích (Hůrka, V Zátiší)
Musím však připomenout, že le-

tošní rok bude ve znamení men-

ších ? příjmů do rněstského
rozpočtu, tzn. i podstatné redukce
investic na územÍ města. Na závěr
mého přÍspěvku do Zpravodaje
osobní výzva, či prosba občanům:
pokud vlastníte automobil, který
pravidelně nepou:íváte a zároveň
máte možnost jej někde mimo
"přeq:+ané" místní kralupské komu-
nikace parkovat, tak udělejte
"dobrý skutek" pro své spoluob-
čany i pro vzhled, Čistotu í životní
prostředÍ ve městě. Je samo-
zřejmé, Že auta "mimo provoz"
bez SPZ, nepřihlášené apod.
budou v rámci platných zákonů,
policií a městem "likvidovány".

Mgr. Pavel Rynt
starosta města
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Telefon: 0312/634495,

Fax: 0312/634341

r lUzávěrka březnového Zpravodaje je 15. února.

Zveme Vás do nově otevřené prodejny

čAJ & KÁVA
v sTh'm HALF. čD vv'v N. vtr.

Nabízíme pres 150 M sypaných čajů a kávy z celého světa
sušené plody, cajové příslušenství, keramiku, ovocné čaje,

černé a zelené čaje, bylinné směsi, plantážní kávu,
cukrovinky, likéry, dárky.

Sladké překvapen{ pro děti.

Nádražní hala (DTel' 0205/722 3448.00-17.00 hod.Pondel{ - PátekKralupy n.Vli.

,l JAROSLAVA mJTúNOVÁ l
ÚČetniCtVÍ

nám. J. Seifeita 698, Kralupy nad Vlt.
Tel./fax.: 0205/727 487, mobil: 0607/585 186

ÚČetnÍ kancelář Vám nabÍzí:

6 jednoduché a podvojné účetnictví, mzdy
6 daňová přiznání, poradenství, účetní revize
6 účetnictví pro vlastníky bytových jednotek
6 založení nového účetnictví, účetní dohled
6 vedenÍ účetnictví na dálku

Rektamní aqentura

ŤV /ŤV@10 HO
Přemyslova 1051 (sídl. Hůrka)

Kralupy nad Vltavou

přijme ihned na VPP
OBCHODNÍ

R!PRmZENŤANŤY/-KY

pro region Kralupy n. Vlt. a okolí

Požadujeme:

> příjemný vzhled

> reprezentativnÍ vystupovánÍ

> schopnost vyjadřování

Informace osobně na adrese studia.

7. SKAUTSKÝ PLES
se koná
v sobotu lO.března 2001 od 20:00 hodin
v KD Vltava v Kralupech nad Vltavou.
K tanci a poslechu hraje SIMPLEX.

Vsíupné 60,-Kč.
Vstupenky - nemocnice / prodejna zdr. potřeb /
KaSS Vltava a Cukrárna paní Beriíové v Čechově ulici

fiPEKTH» s.r.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Poskytujeme svým klientům následujícf služby:
-Ýedení jednoduchého, podvojného a mzdového účetnictví
-zpracování všech typů daňových přiznání
-zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojištění
-rekonstrukce a revize účetnictví

-likvidace a konkursy obchodních společností
Máte-li zájem o naše služby, mM.ete nás kontaktovat v našf

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

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. Martin ŠTĚPÁN
DAŇOVÝ PORADCE
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Pol?iciečeskérepublikyNová redaktorka ZpravodajePáteční žurnální služby praktických lékařů Přehled služeb lékáren v Kralupech
Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádraží, ulice Žižkova, tel.
č. 25197, od 7.30 do 12.00 hod., od 12.00 do 18.00 hod. zvonit!
Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 727375, 25184, Lékárna PA?
NACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy 781110.

Loupežné přepadení
Dne 15.1.2001 okolo 11.30 hod
bylo oznámeno, že došlo k Iou-
pežnému přepadení pošty v
obci Úžice dvěma neznámými
pachateli za použití násilí a
střelné zbraně. Pachatelé vnikli
do prostoru pošty, namířili pistoli
na pracovnici poŠty a požado-
vali vydání peněz, co'z pracov-
nice učinila. Pachatelé odjeli z
místa činu osobním automobi-
Iem směrem k dálnici D-8. Ke
zraněnÍ osob nedošlo.
Způsobená škoda: 1 50 000.- Kč
Krádež vloupáním do bedny
na časopísy a stánkú PNS
DODATEK k případu vloupání
do bedny s časopisy u stánků
íiovinové služby. V době od
7.8.2000 prováděl 381etý muž z
Ostravy vloupání do stánkí:í a
úschovných beden s časopisy.
Tímto způsobem se násilím
vloupal a pokusil vloupat do 11
stánků, kde způsobil škodu pře-
sahující 40 000,- Kč. Odcizené
věci nebyli zajištěny.
Obviněnému bylo dne 16.1
2QO1 vyšetřovatelem OÚV
Mělník sděleno obvinění pro
trestný čin krádeže vloupáním
dle § 247/lb tr. zákona.
Podílnictví
Příslušníky 00 P ČR Mělník ve
spolupráci s SKP Mělník byl vy?
hledán trestný čin podflnictví,
které se dopustil 20letý mladík z
kralupska, tím že na konci mě-
síce listopadu 2000 zakoupil v
místě přechodného bydliště od
161etého mladíka mobilní tele-
fon a ten pak prodal další ne-
známé osobě, ačkoliv věděl, že
mobilní telefon pochází z
trestné Činnosti.
Dne 16.1.2001 bylo vyšetřova?
telem CXJV Měl-ník j-menova-
nému? sděleno obvinění pro
trestný čin Podílnictví dle §251/1
tr. zákona. Vyšetřování je pro-
váděno na svobodě.
Podvod

Dne 16.1.2001 byl orgány II.
odd. SKP Mělník vyhledán a
zdokumentován trestný čin pod?
vodu, kterého se dopustila
471etá žena z mělnicka, tím, že
objednala a odebrala uhlí v hod-
notě téměř 3 000,- Kč, i když v
době objednání uhlí věděla, že
odběr neuhradí. Do současné
doby uhlí nezaplatila.
Vyšetřovatelem OÚV Mělník
bylo jmenované sděleno obvi-
nění z uvedeného trestného
činu. Vyšetřování je vedeno na
svobodě.

jeho proměnu, která se s r'ím
udála především během posled-
ních desetí let, pozomě sleduji a
mám radost z každé opravené
ulice, nového domu či nové pro-
vozovny.... Jsem pyšná, kdž sly-
ším o úspěchu některého z
kralupských občanů a mrzí mě
problémy, které tu máme.
Doufám, ze svým působením při-
spěji k dobré inforrnovanosti Vás,
občanů našeho města. Žádám
Vás také o shovívavost, když
moje redaktorská činnost nebude
hned to pravé novinářské.
Zkušenosti s touto prací musím
teprve získat. Předem Vám, vá-
žení Čtenáři Zpravodaje, děkuji za
příspěvky do našich novin. S Vaší
pomocí "to" jistě zvládnu.

Milena Tampová

Krádež 2 ks mobilnídi 'mefonů
V době od 3.12.2000 ?do
3.1.2001 neznámý pachatel při
prohlížení mobilních telefonů v
prodejně v Mělríku zaměnil dva
kusy skutečných telefonů za
makety, které vrátil prodavačce.
Pravé mobilní telefony odcizil.
Způsobená škoda: 22 000,- Kč
Vloupání do vozidel v auto-
bazaru
V době od 2.1.2001 do
3.1.2001 neznámý pachatel
přestřihl nezjištěným předmě-
tem plot kolem pozemku auto-
bazaru v Byškovicích, vnikl na
parkovací plochu, kde odcizil
položené pneu s ráfky a dále se
vloupal do 4 osobních vozidel v
komisním prodeji, u kterých roz-
bil stahovací okna u předních
dveří nezjištěným předmětem a
z přístrojové desky odcizil zabu-
dované radiomagnetofony.
Způsobená škoda : 72 500,- Kč
Odcizení osobního vozidla
Dne 3.1 .2001 ve večerních ho-
dinách bylo oznámeno na OOP
Kralupy nad Vlt. odcizení osob-
ního vozidla Ford Sierra, které
bylo údajně zaparkováno na
sídlišti Cukrovar. Majitel vyčíslil
škodu na 70 000.- Kč
Ještě týž den se dostavil majitel
opět na OOP, kde oznámil, že z
jeho strany došlo k omylu, když
prohlásil, že vozidlo zaparkoval
na sídlišti Cukrovar. Uvedl, že
se domnívá, že vozidlo zapar-
koval také v Kralupech, ale v
ulici Žižkova. Policisté odvezli
muže na místo, kde uvedl, že se
pravděpodobně jeho vozidlo
nachází. Vozidlo bylo skutečně
nalezeno a nepoškozené. Bylo
odvoláno pátrání po vozidle a
oznamovatel si toto vozidlo pře-
vzal.

Krádež finanční hotovosti
V době od 1 .1.2001 1 .00 hod do
1.1.2001 do 2.00 hodin ne-
známý pachatel, za plného pro-
vozu restaurace Vltava v
Kralupech nad Vlt., využil nepo-
zornosti obsluhujícího číšníka,
který zde byl z obsluhy jako je-
diný a v inkriminované době se
zabýval prací v salónku a obslu-
hoval ho$. Pravděpodobně při
tomto ztratil klíč od šuplíku, kde
měl uloženou kasírtašku.
Neznámý pachatel našel tento
klíč, odemkl si šuplík, kde byla
finanční hotovost, kterou ná-
sledně odcizil. Dále ze šuplíku
odcizil walkmana a doklady
oznamovatele.
Způsobená škoda: 24 000,- Kč

Vážerí aenáři,

od ledna letošního roku jsem
novou redaktorkou Zpravodaje
našeho města. Ráda bych se
Vám tÍmto představila: jmenuji se
Milena Tampová, ročník narození
se u žen obyčejně neprozrazuje,
takže neporuším toto pravidlo.
Ale uŽ to, Že jsem pracovala se-
dmnáct let ve spořitelně prozra?
zuje, že
ročníkům.

nepatřÍm
. Člověk jí

k nejmladším
?e mladý tak jak

se cítí, tak si myslím, že mladá
ještě jsem. Narodila jsem se v
Rokycanech. Moje první zaměst-
nání bylo v Odborovém kultumím
domě , kde jsem pracovala jako
kultumí a programová referentka.
Nejsem tedy kralupská rodačka,
do tohoto města jsem se přivdala,
ale život jeho obyvatel a hlavně

Dosažitelnost praktického lékaře (žurnální služby) během pátečrích
:idpoledních ordinací od 13.00 do 17.00 hod.

LÉKAŘ ORDINACE TELEFON
MUDr.Švejdová KAUČUK 718007
MUDr. Tomaier Nerudova 686 25603
MUDr. Votavová Nerudova 686 24720
MUDr. Bartošová PTZ Nelahozeves 703158
MUDr.Hájková Veltrusy 81156
MUDr. Herber Nerudova 686 72í 771

DATUM

2. 2.

9. 2.

16.2.

23. 2.

2. 3.

9. 3.

18.00 hodin
18.00 hodin
18.00 hodin
18.00 hodin
18.00 hodin
18.00 hodin

8.00 - 12.00 13.00
8.00-12.00 13.00
8.00-12.00 13.00
8.00-12.00 13.00
8.00-12.00 13.00
8.00 - 12.00 13.00

4.2. Lékárna Veltrusy
11.2. Lékárna Lobeček
18.2. Lékárna Unádraží
25.2. Lékárna Nerudovaul.
4.3. Lékárna Vehrusy

11.3. Lékárna Lobeček

O čem se radí radní
Městský úřad Kralupy nad Vltavou

odbor socíálních věcí a zdravotnictvíRM nesouhlasila se zámě-
rem Ing. Pham Van Quyeta Csc.,
pořádat v prostoru Seifedova ná-
městí další stánkové trhy

- RM souhlasila s realizací na-
vrhovaného záměru stavby
"Zvýšení kapacity Styrenu III'
SMART" na úroveň 170 k!drok v
areálu podniku Kaučuk a.s.,
Kralupy nad Vltavou, v bloku 23

- RM zaujala stanovisko k na-
vrhované stavbě "Silniční okruh
kolem Prahy, stavby 518 a 51 9":
Vzhledem ke komplikované do-
pravní situaci v městě Kralupy
nad Vltavou považujeme va-
riantu T (nejblíže ke Kralupům) z
našeho hlediska za nejvýhod?
nější. S ohledem na uplatňovaný
záměr stavby a vliv stavby na ži-
votní prostředí v centrální části
Prahy respektujeme návrh od-
bomíků a to variantu, přÍpadně
podvarianty "J" tj. úsek Březině-
ves-Ruzyně. Závěrem je nutno
podotknout, že pokud nebude ře-
šena stavba variantou "T", bude
nutno komplexně řešit silniční
uzel v okolí města Kralupy nad
Vltavou

- RM schválila, aby svoz a li-
kvidace odpadu prováděla firrna
REGIOS a.s., za cenu 607.424
Kč/rok

- RM vzala na vědomí rozší-
reriý způsob prodeje známek za
svoz odpadŮ. Známky budou
prodávány: v KaSS Vltava v
Lobečku a v Městské knihovně v
Kralupech

- RM přijala zástupce PČR ve-
Iitele plk. Martáka, jeho zástupceplk.

Sinipplk. Šindelku, dále byl předsta-
ven nový velitel oddělení v
Kralupech nad Vltavou mjr.
Hrstka. RM vyslechla inforrnaci o
vývoji kriminality v Kralupech nad
Vltavou a okrese Mělník.

! iednání rady města dne
!!0. 12. 2000

RM souhlasila s převedením
:isku za rok 1999 příspěvkové
organizace NsP Kralupy nad
'/Itavou ve výši 2.473.688,81 Kč
na účet 932 a snížit tak ztráty z
ininulých let. RM požádala o
předložení účetních výkazů z let
1998 a 1999

RM souhlasila s prodlouže-
ním smlouvy na uhrazení pro-
vozu sanitního vozidla včetně
řidiče ZS ASČR Kralupy nad
Vltavou z rozpoČtu města ve výši
max. 30.000 Kč/měs., tj. 360.000
Kč/rok, na dobu určitou do
31 .12.2001

- RM souhlasila s jmenováním
p. Rudolfa Novotného pověře-
ným strážníkem MěP (strážník
pověřený plněním úkolů při řízení
městské policie), Kralupy nad
Vltavou od 1. 1 . 2001

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje, termíny stánkových trhů v Lobečku na měsíc

únor 2001

středa 21.2.2001 (7.00 - 17.00 hodin)

il
[

Městská policie hlásíZnámky na popelnice? il
{i

jj
:'.1

Il
i)l

l

nice. St. služba MP zajistila zá-
meČnickou firmu k opravě dveří
a přivolala dceru k převzetí
bytu.

Dne 15.12.2000 v 11.45
hodin na žádost zdravotnic-
kého personálu vyjela hlídka
MP do místní nemocnice. Na
místě nalezla opilého muže,
který obtěžoval lékaře. Hlídkou
MP byl vyveden z objektu.

Dne 16.12.2000 v 19.00
hodin na oznámení na I. 156
vyjela hlídka MP na parkoviŠtě
OD Plus, kde údajně jezdí
osobní vozidlo dokola a řidič tr-
vale troubí. Na místě nalezla ři-
dičku, která jevila známky
pomatenosti, proto byla přivo?
Iána RZP, která ženu převzala
k hospitalizaci v Horních
Beřkovicích. Vozidlo bylo pře-
dáno dceři uvedené ženy.

Na kamerovém monitorova?
cím systému dne 18.12.2000 v
3.34 hodin zaznamenala ope-
rátorka v ul. Hennigsdoríská
dva opilé muže, kteří bouchali
do zaparkovaných vozidel.
Hlídka MP na místě provedla
kontrolu zaparkovaných vozi-
del a zjistila, že žádné z nich
nebylo poškozeno. Oba muže
zastihla v ul. Nerudova a jejich
přestupkové jednání řešila do-
mluvou.

Dne 30.12.2000 v 15.11
hodin požádali z OD Plus o vý-
jezd hlídky MP na záchyt zlo-
dějů. Na místě bylo zjištěno, ;že
se jedná o mladé hokejisty ze
Slovinska, za které vše uhradil
přivolaný kouč.

Dne 3.12.2000 v 1 .07 hodin
na žádost st. služby 00 P ČR
Kralupy nad Vlt. vyjela hlídka
MP l<ralupy nad Vlt.ado ul. (,e-
chova, kde údajně občanka vy-
hrožuje sebevraždou. Hlídka
na mÍstě zjistila, že se jedná o
opilou ženu, která si tropí le-
graci a baví se telefonováním.
Její syn hlídce MP přislíbil, že
matku pohlídá a v případě pro-
blému zavolá na tísňovou linku
MP156.

Dne 6.12.2000 v 8.35 hodin
nahlásil občan na lince 156, ze
v okolí sídliště Zátiší někdo pálí
igelitový odpad. Hlídka MP pro-
jela okolí sídliště a zjistila, že
nedýchatelný dým uniká z pod-
niku BaL. Zjištěná fakta byla
nahlášena n'a MěÚ, odborJ;ži?
votního prostředí.

Dne 7.12.2000 v 11 .45 hodin
nahlásila občanka na I. 156, že
na sídlišti Cukrovar se někdo
snaží otevřít drátem osobní vo-
zidlo a poblíž čeká odtahová
služba. Hlídka MP na místě
prověřila oznámení a zjistila, že
na místě se nachází majitel vo-
zidla a že vozidlo je v poruše.

Dne 13.12.2000 v 8.10 hodin
požádala st. služba RZP o vý-
jezd hlídky MP do ul.
Gagarinova, kde v jednom z
domů, za dveřmi bytu, leží muž
a potřebuje okamžitou Iékař-
skou pomoc. Hlídka MP na
místě zjistila, že byt má bez-
pečnostní zámek, a proto s lé-
kařskou RZP a přivolanými
hasiči vlezli do bytu otevřeným
oknem. Hasiči otevřeli dveře a
muž byl odvezen do nemoc-

kladně MěÚ
Vltavou.

Kralupy nadMěstský úřad Kralupy nad
Vltavou, odbor realizace in
vestic a životního prostředí,
jako správce poplatku za
vyvážení a zneškodňování ko-
munálního odpadu od fyzic?
kých osob oznamuje, že
známky ria popelnice v hocl
notě 32,- Kč/za známku, je
možno od 15.1.2001 nakupo-
vat v pokladně MěÚ Kralupy
nad Vltavou, v Městské kni
hovně, ulice Jodlova 111 a v
Kulturním a společenském
středisku Vltava, náměstí J
Seiferta 706.

Známky na kontejneiy o ob-
jemu 1.100 litrů a celoročrí
známky na popelnice se na?
dále prodávají pouze v po-

PRODEJNÍ DOBA:
MěÚ Kralupy nad Vltavou
pondělÍ a středa 8.00 - 11 .00

í 2.00 - 17.00
12.00 - í5.00čtvrtek

Kulturní a spo}ečenské
středisko Vltava
pondělí až středa 8.00 - 11 .00

13.00 - i5.30
8.00 - 11 .00

13.00 - 1 -i.oo
ČtvrtekZ jednání rady města dne

io. 1. 2001
- RM se zabývala situací, která

vznikla při využÍvánÍ městské
sportovní haly dvěma subjekty
(BK Junior a BK Kralupy) a vzala

lentky BK
Ú zahájit

na vědomÍ dopis prezidí
Junior. RM uložila Měl
jednání s BK Kralupy s cílem
ukončit nájem spoíovrí haly do-
hodou k 30.6.2001 a připravit
převzetí a provozování haly
DDM

- RM souhlasila s pronájmem
nebytového prostoru č.117 v OD
Máj p. Miroslavě Fučíkové za
účelem zřízení prodejny oděv-
ních látek, galanterie a módních
doplňků textilu

- RM souhlasila s pronájmem
nebytového prostoru č.116 v OD
Máj opí Regíně Štundlové m účelem
zřízení prodejny levného textilu

Městská knihovna
pondělí a čtvrtek 8.00 - 1 1 .00

13.00 - 17.30
8.00 - 11 .00středa a pátek

l
Il

li?
Ill:

i
l

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

stanovíště 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hodin

?
stanoviště 9 - Lídové nám.

14.00- 14.50 hodin
stanoviště 10 - Mlýríská ul.

15.00 - 15.50 hodin
PWs,
stanovíště 11- Minice - poMmí
zbmj. 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

Pms3É
stanovíště 1 - Lobeček - tenisové
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00-15.50hodin

N
ň

Illk
stanovíště 3 - Lobeček - před ZŠ
Trebízského 14.00-14.50hodin
gtanovíště 4 - 2jííší (Fíbichova)

15.00 - 15.50 hodin
sfflnovMtě 5 - Hostibejk

16.00 - 16.50 hodin
stanoviště 6 - Hostíbejk

16.00 - 16.50 hodín
S%%
stanovíŠtě 7 - u gymnázia

14.00 - 1 4.50 hodin

I

Veřejné zasedání Městského zastupitelstva
v Kralupech nad Vltavou se koná:
14. února 2001 (od 15.00 hodin)

veavelké zasedací síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

Únor
1 . týden (5. - 9.2.) stavební sut'
3. týden (19. - 23.2.) pneu, led?
nice, televize, aku, el. přÍstroje
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Společenská rubrika

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v únoru 2001ZlVOfníCh I+Jhilóí 9řaiamú íj - I---J-X -'--' - a "životních jubileí. Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

4
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Daňový sloupek l l
lOkénko Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou

významn ých Obchodní jméno ( flrma )
Vzhledem k množícím se nejasnostemtýkajících se obchodrích jmen'poánÍkatelu-fyzických osob, způsobených'-ž:;';tWK;"ízavádějícími informacemi, Í:t;ré-ot;Í;ly 'ce:Iostátní deníky, pokusím ase-p;obÍemyatřku

stručně shrnout.
Novela obchodního zákoníku stanovila,že u fyzické osoby zapsané do-obcho;níhorejstříku, je obchodním jménem-(dl;"novétermínologie "firmou") název, pod'kt'erým'§etato osoba zapsaná v obchodnřm'rQs'tříkW

Zde je to tedy jasné.
Firmou fyzické osoby nezapsané do ob-chodního rejstříku je pak po'uze 'jm'm;io"apříjmení této osoby,a a to bezjakýc;koli'do-

plňků.
Z tohoto ustanovení jasně vyplývá, že ta-kový podnikatel musÍ činÍ; -p"rávyn7'úko'ny(podepisovat smlouvy, -apod".)-pod "S=myjménem a příjmením. Také účetní a da-ňové doklady -musí toto j*"én-o ;=příjrnenÍobsahovat. Není tedy možné ve'saml'ou"vách a na takturách uvádět ajen"n'apř.Agentura A+A bez uvedení rm4na a"p"řífjmení toho, kdo se za tímto názvem-skrýv"á.Jen na okraj Ize uvést, že tot:; 'plynulo 'i 'zestarého zněÍ'íí obchodního záko'níyku".
Lze tedy používat i nadále růzrÍm'dodatkyobchodních jmen? Tímto probl;mem"seyzabývaly přední autority českéh'o'obchod-ního práva a vydaly následu7íc'Í"'stanovÍskoJ
- nikde není zakázáno na 'úče'tn7'd-oakla;ynebo smlouvy psát jakékolÍ-d'oplňujWúdaje. A tak stejně, jako je -možné ;aa;ak:

turu psát otvírací dobu, je amožné tam uv:;sti předmět podnikání (např.- instalatérstvQnebo frný, takzvaně a tantazÍjní-'dodate'k'
(např. Agentura Aí-A).

- žádný úřad, aríí'živnoslenský. ani fi-nanční, tak proto nerríůže použití-t'akového
dodatku nikterak penalizovat-.

- dodatek není zahrnut pod pojem firmaa není tedy chráněn obchodním-zákonÍÍ:emjako firma. Takže pokud podnikateÍabudeněkolik let budovat značku'Agent-ura aA:'A apoté si tuto značku vypŮjčí někdo dalašía kesvé činnosti, nebude *ožné jej-;alovat:- dodatek nebude moci být"uvedena naživnostenském listě. U novýc'h podnikatelílproto, Že to tam živnostenský '-ú':ad"n-eza-píše, u starých má údajnŤ á;c'házet k'j:5ch
hhrnX-aa -obměnám.

Z výŠe uvedeného jasně vyplývá. ž?e do-datky Ize dále použÍvat bez'-:'alšÍch ná-sledků (o povinnosti vést--pod;ojnéIalňMr}iMsti iaL --;A-=-' - a" **i'a?účetnictví, jak zmiňovala ÍMF' DNE"S,"Jani
n a-I- - - - X {nemluvě).

Závěrem Ize jen uvést, že výše zmíněníexperti konstatovali, že kromě'změny't;rlmínologíe, nedoslo v oblasstÍ-obchod'n:h:ojména (firmy) k žádném?;-posunua"oprotidosavadnímÚ stavu a vyiádříli-pocahybn"osti
nad důvodem zavádč?ných změn.

Mgr. Martin Štěpán
daňový poradce

aspeld@aspekthm.cz

hodin. Bližší informace uveřej?
níme v březnovém vydání
Zpravodaje a na kabelové tele-
ViZi.

Těšíme se na milé prožití
společných setkání.

Výbor Sdružení

rok je možné zaplatit na schůzi
nebo v klubovně Sdružení v
Penzionu, ll. patro - 13. února
od 15.00 do 17.00 hodin.

Na středu dne 14. března t.r.
jsme připravili zajímavou ex-
kur=i do kralupského podniku
Vitana, která začíná ve 14.00

Upozorňujeme znovu na vý-
roční schůzi Sdružení, která se
bude konat ve středu dne 14.
i.inora 2001 od 15.00 hodin v
sále Penzionu.

Její program byl uveřejněn v
Iednovém čísle Zpravodaje.

Pro každého člena je připra?

veno pohoštění a chvíle po
zprávách jednotlivých členů vý-
boru nám zpříjemrí poutavá
přednáška Ing. Josefa Stupky
na téma: ParanormálnÍ jevy
(proutkářství, psychotronika,
alternativní medicína).

Členské příspěvky na letošní

94 let Růžena Stoklasová, V zátiší 1 004/1.
František Mrvík JUDr., Hůrka 1 055/I.
Karel Podhrázký, Hůrka 1028/1.
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85 let ? dA

Boryně s původním renezanč-
nÍm stropem, nyní užívané jako
svatebnÍ sÍň a biedermajerský
salonek, který bylo možno
spatřit v pořadt
Anežky Ceské".

'u TV "O poklad

Jan Hájek

se zachovalo slavení přívěti?
vého sv. Mikuláše, doprováze-
ného někde andělem a čertem.
Čertovo blekotání a řinčerí ře-
tězem má zlobitele vyděsit, ale
dnešní mládež spÍše pobaví a
vyděšeni býváme většinou my
sami pod palbou bouchacích
kuliček, světelné techniky a
kraválu, který naŠi potomci roz?
poutajÍ po celém městě
Zazpíváním několika vánočních
koled za klavírrího doprovodu
p. Jana Hájka jsme si připo-
mněli nadcházející vánočrí
svátky.

rách zcela novou instalaci vý-
stavy obrazů Zdenky
Braunerové "Vzpoímnky na
Zdeňku Braunerovou". pro-
hlídka "100 let hračkové želez?
nice" nadchla nejen dětského
návštěvníka. Shlédli jsme též
dřívější hodovní síň rytíře Jana

80 let

Vra«Am se k našemu vánoč-
nímu posezení, které se konalo
14.12. v 16.00 hod. v útulném
pros'rredí městského muzea
našeho města. Posezerí zahá?
jily roztomilým vystoupením
děti z tanečního studia paní
Zuzany Štarkové, ktené před-
vedly půvabné tanečky a závě-
reČným obrazem živého
betlému. Veškeré publikum
upřímně dojaly. Slavením ad-
ventu minulé doby nás pro-
vedla Mgr. Černá, ředitelka
Okresního muzea v Mělníku.
Představila nám nejen Lucky,
Barborky, ale i jiné bytosti spo-
jené s adventem, které budily
respekt nejen mezi dětmi.
Nékleré prošmejdily celé sta-
vení a protoŽe se Žádná hospo-
dyně nechtěla "dostat do řečí",
zaČala s vánočním úklidem
VČaS.

Tyto osůbky byly vesměs pří-
šerky, které budily hrůzu a re-
spekt a za přestátou Úzkost
nakonec děti obdarovaly. Ze
všech nadpozemských zjeven(

Antonie Dvořáková, V zahradách 330/Ill.
Jarmíla Rosenbaumová, SídÍÍštm 6'+"7/ÍÍJ
Jaroslava Jeřábková, Mládežníků 671/II
Miloslava Kríí5pfelmacherová , (3agrinova 71 5/II.Jan Školka, Přemysl:;v;'1051>Í

(Jmóna jubHantí3 jsou zveřejněna s jefrch souhlasem. )

Poděkování
Hrdinkou proti své vůli. Před vánocemi uspořádal oddfl stolniho te-, uu Vdl ligUí=inll usporaaai Oddíl stolniho te-Nenápadná drobná blondýnka, která mezí nisu TJ Dynamo Nelahozeves turnaj " Pinkátmi už několik let oracuie. se y:pr:hrsvi.?ío --i= .----= = - ? ?, .- , ...-..- ..-,,. iii;bu i..i uynamo NelahozeVeS turnaj " Pinkánámi už několik let pracuje, se zachovala celá rodina ", kterého se zúčastnilo 16 rodin-jako opravdový člověk. PosWla nrvní rinmrv- .- . ? ..Inaa'5'SemoPuraVodl0eVÝ,ovčílOV.ě:,.01aPholsakyt!!,ĚrvnŽffi#:fÍ "n'ý'lc'ahrdovojica'na,

omu tak. íNe k,dý by-Ido'-l:áz"-aía-boýtat';'b' :"u'Ň ,,Za.cenhy..pro vÍtěze děkujeme tmmto s;on:,hap,tomn, aby-poskyt-í -?okam-Íitaea-prv"';', zořffi iA,uto K;lupy,dr. Veselé-,-Oděvy Mixpomoc, zavolal pro zách-rannou siu=bu'ď'na -&l ,,man"elÚm H!a'Čko'm' Oěec-n?-yúí'a=d=aoliciiaještězorganizoval-vš;-potřebné'pro Nelahoze>s-pí;'c'-tJoyvaé=:stabilizaci člověka, kterému unik'á-žÍvot římo Za odd'? S;OlnlhO ÍenÍSu TJ D)'namO
»od rukama. Taková tedy ie naJše'koíegyně ?.. -...- --- - - túí iiou i u Ll)IlldíT]0

Alena Ovsenáková , vedoucí
3 jí patří naše obrovské upřÍmné poděkováríJ"Jarusko, je'sV. jednou éíkylza 'íMicha;!' íÍa

Zaměstnanci Ceské spofitelny
v Kralupech nad' Vltavou.

Každý měsíc jeden

Šup do trouby
1 Heru, 2 skleničky cukru, 1 skleničku vody a Ižíci kakaa sva?

říme 5 minut v hrnečku (pozor 'uoFí se pě.na').
Svařenou směs necháme vychladnout. Malý díl této směsi ocl

lijeme do skleničky. Ostatní nalijeme do mísy a vmícháme 2 skle-
ničky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 4 celá vejce,
vanilkový cukr, rozinky. Vše zamícháme a vlijeme na hlubší plech,
který vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou

Pečeme v horké troubě 10 - 20 minut. Na upečené nalijeme od?
loženou směs a posypeme kokosem, oříšky, nebo mandlemi.
Možno polít čokoládou.

Dobrou chuť.
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B. Fabiánová

Našeho vlakového zájezdu
do Vlastivědného muzea v
Roztokách v sobotu 6. ledna se
účastnilo pouze 15 našich
členů. Ti, co zůstali doma,
mohou jen litovat, protože bylo
téměř jarnÍ poČasÍ a výstavy,
které byly cílem našeho výletu,
byly velmi zajímavé. Kromě
stálé výstavy "Život v pravěku"

ajímavé.
"Život v

jsme shlédli v nových prosto-

Dovolte mi, abych Vás touto cestou požá-dal jménem cehá -své rodiny-o-poděkovWn7 ;učitelce Koutské ze základní škory Ůe;rálvaKlapálka v Kralupech nad 'Ůlt-. 'Pa'nŤ učitelÍka
Koutská svým pohotovým zásahem-zÍejrnězachránila život méÍ"io syna 'Tom'ášeChocholky / 8 let, žák 2. tříd'y'7 kteň"dne20.12.2000 kolem 1 2.00 hodin 'v ZŠ "g':enye:;laKlapálka zakopl z nedbalosti -o ka"maráda,spadl na zem a zapadl mu jazyk, amž-doŤ;k ucpání pn)chodnosti dýchacích- cest ; akbezvědomí. Paní učitelka KoutsÍŇá-;u -zaS
padlý jazyk pohotově vytáhla- :;-'probr;;
Tomáše z bezvědomí.

Tomáš byl ještě 'Qž den hospitalizován naJIP nemocnice Bulovka v PrazQ-Ůoopode-;ňení na otres mozku, kde by -měl bÚ sledo-ván nejménm-2 'dny.a-'
Z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti svýchkolegů vím, že ne každý by se 'J 'takto s'tre:

sové situaci pohotově azachoval, jako Čaní
učitelka Koutská.

l' lednu letošního roku jsem se dožil vu mé rodiny a v kruhu mých černých ami:posluchačí.í angličtiny v KaSSu-vSznaam?
íé?ho životnio jubilea.

Velmi mě potěŠilo,'ze jsem mezi přánímí:l mých nejbližších a přátel obdáeÍl/aše
íila blahopřÁní. Bylo to hezké př-ekvapen?:Fři této přnežitosti chcÍ vyz'dáhnout aúasilíAL: o zvelebování našeho města . To, co ne-
71+ možné za totalitního režimu-,-např'. zelW;,města, oprava řady budov, gyíÍíístÍcká

kterou nám rada -měst závidí,"'totá'lní
pava vně i uvnnř našeho stánku -kultury'aS - pod vedením ředitelky Ůarce'lyadruškové, nábřeží, komuníkace.,,-g, ííauít.zí, humunlKace V

a Mikovicích, se stalo nyní skuteč-
'Í:šíto hlavně nás, " staré Kralupáky ", kteří

své město rádi.
Vám do další práce hodně úspěchů atuto práci nekazÍli ti, )cterí nic nedělají a

jen slova kritiky.

Máte nějaký vyzkoušený recept a chcete se o něj podělit?
Zašlete jej do redakce Zpravodaje. l:

l

Aby člověk nebyl sám lP*i.jví.rwt NA polovičm úvazík
ukLiztčku do íyovč híkoxsr«uovúxčko

l
l

za veškeré kulturn( akce, které
byly v roce 2000 pro důchodce
uspořádány. Jmenovitě patrí
dík starostovi Mgr. Ryntovi, po-
slankyni pí Holekové a ředi?
telce penzionu pí Hofmanové.

V neposlední řadě vyslovu?
jeme poděkování pí Evě
Komárkové, majitelce vinárny
Na Nábřeží, za každoroční po-
zvání důchodců k předvánoč-
nímu posezení, které je
zpříjemněno harmonikou p.
PancÍře.

Přejeme vŠem v nastávajÍ-
cím roce 2001 hodně zdraví,
štěstí a pohody.

Věříme, že vše dobré zů-
stane zachováno i v tomto
roce.

Konec roku 2000 ukončil
Svaz di:ichodců ČR Kralupy
nad Vlt. dne 28.12.2000 v
Penzionu Kralupy s úsměvem
a tancem za hudebního dopro-
vodu svého Člena p. Václava
Maříka a hudebníka p.
Echtnera. Oběma tímto vyjad-
rujeme svůj dík.

Občerstvení nám připravily
naše členky pí Berková, Če-
chová, Bartušková a Jirků. Též
jim vřele děkujeme.

Přes pravidelné schí:ízky,
každý čtvrtek, v našem
Penzionu Kralupy sešli jsme se
dne 10. Iedna 2001 v Institutu
Lobeček, kde pod vederím ka-
pely p. Kozelky, který zahrál
jak k poslechu, tak i k tanci a
nehraje jenom důchodcí:im, ale
i mladší generaci, jsme pokra?
čovali v dobré náladě.

Děkujeme Městskému úřadu
Kralupy za dobrou spolupráci a

l
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NASTUí) ihxíd.
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Martin Chocholka otec ř,'h J"'i'. ,

V souěmsm" době probíhají práce na databázi a' píezentaei všech
firem a organizací na území našeho města a regionu.Žádáme všechny zodpovědné pracovníky. aby nás kontaktovalj

Ing. Václav Phhal

Farní šatník 2001:
použité oděvy za symbolickou cenu.
Dne 14.2. a 28.2. od 1 3.00 do 1 6.00 hodín ve 2. patřenákupního střediska "Máj" Kralupy-na:a-Vltavou-. a

Il
Ill

aritasj 24.1., 14.2., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 27.6.,
OŘ ů ')A 4rs -sts J J26.9., 24.10., 28.11

l

Loskotová Vjasta.
Svaz důchodcli ČR

Kralupy nad Vlt.

l
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Dějiny odboje proti nacismií na Kralupsku (1l.část) Kralupy v proměnách staletí
Perzekuce a zatýkání

Pronásledování a zatýkání na?
stalo hned po obsazení Pro-
:ektorátu ČaM, po 15.3.1939.
Nejdříve komunisté (rukojmí)
»ak hromadné zatýkání při
SJárodní demonstraci 28.10.1939.

)o rozpuštění Sokola byla po
;tižena naše VSOS v roce

1940 zatČením nejmladšího
2upního náČelníka Župy
)odřipské - Vavři Sedláčka (vy
šetřován na kladenském ges?
:apu), pak následovaly KT
rerezín a Osvětim s pobočkou
/ Ralsku, zemřel dne 19.4.
I942.

Dne 16.8.1940 byl zatčen
'íáš velitel kpt. Josef Čermák,
«terého varoval dobrý četník,
aby utekl. Tuto možnost nevyu?
2il z obavy, že by to odnesla ro-
jina. Údajně byla jeho činnost
»rozrazena nedodržením po-
xinné konspirace práce v od?
»oji, spolupracovníkem jiné
:ídbojové skupiny. Vyslýchán
)':/I na Kladně, na Pankráci a
»ak následoval KT Terezín a

3udyšín, kde 25.3.1943 zem?
'el. Dne 13.5.1941 byl zatčen
»plk. Josef Mašín (zraněný při
»řestřelce s gestapáky, při
:íbraně vysnací stanice v Praze.)
3yl vyslýchán a mučen až do
»opravy předních odbojových
zelitelů NO v roce 1942 v ru-

zyňských kasárnách, kde slou- František Koníček, 25.8.1942
žil ve funkci velitele dělostřelec?

kého oddílu. S ním byl také
popraven druhý člen "Tří králů",
pplk. Balabán. Dlouho nemohlo
gestapo vypátrat, koho vlastně
zatkli a pamatujeme se na
dobu, kdy gestapo uveřejnilo v
denním tisku a hlavně v ilustro-

vaných časopisech fotografii s
článkem "Kdo ho zná?" Celá

rozsáhlá síť jeho spolupracov-
níků poznala v hledaném, obrý?
Ieném, přestrojeném muži s
knírkem hrdinu pplk. Mašína.
Nikdo ho však nezradil. Krátce

před popravou řekl katanům
sám své pravé jméno

Rok 1942 byl pro celý ná-
rodní odboj pohromou. Zatý-
kání začalo v dubnu 1942

uvězněním komunistŮ Bajgara,
Bartoše, Baštáře, Blechy, Buři
če, Karlovské-Dortové, Kloučka,
Votavy, Ženíška, pak za tři dny
Brože. Naše dvě spojky
Koníček a Loužecký - přerušily
styk s vedoucím "buňky" ppor.
Rozmajzlem, poněvadž oba
byli sledováni a pohotově vy
zvali třetího svého pracovníka
Rudolfa Fišera, aby vyzvedl
jimi ukryté zbraně a schoval je
jinde. Fišer, z neznámých dů?
vodů, tak neučinil a tím porušil
slib povinnosti odstranit pří-
padné doličné věci. Koncem
července 1942 byl zatčen

byl zatčen i Václav Loužecký.
Oba statečně snášeli tvrdé vý?
slechy a nikoho neprozradili.

Dne 12.11.1942 byl zatčen
náš Václav Novotný, nejstarší
člen VSOS, starosta TJ Sokol a
člen Mafie ČOS. Míra jeho utr?
pení a duševního strádání je
zřejmá z dopisu na rozlouče-
nou před popravou, ale je tam
také statečnost, klid, vyrovnání
se se životem a moudrá slova

útěchy: "Věc se nedá tajit a
prodlužovat. Chápeš jistě z do?
pisu, že se jedná o rozsudek
smrti. RozlouČíme se dopisem
Odejdu tiše a klidně, trpělivě a
oddán do vi:ile Boží". Zemřel

8.9.1943.

Dne 17.11 .1942 sebralo ges-
tapo nejmladšího člena VSOS
přímého spolupracovníka br. V.
Novotného, jednatele Sokola a
zaměstnance Městského úřadu

Kralupy nad Vlt. Antonína
Rychtaříka, kterého umučili - po
dlouhé otrocké práci v pod-
zemní továrně "Dora". Dne

17.6.1944 zemřel DO dlouhé17.6.1944 zemřel po
cestě utrpení. Byl kmenově při-
dělen v Buchenvaldu ( vyhlazo-
vacím táboře pro osoby, určené
k likvidaci). Byl zatčen spo-
Iečně s další spojkou ČOS,
sestrou Koláčnou, dcerou po-
zději zatčeného člena VSOS,
br. Karla Koláčného. Před

novým rokem 1942 zmizel v
nacistických žalářích člen de-
strukční, sabotážní skupiny,
zpravodajce VSOS, por.
František Pavelčík. Byl zatčen
v době, kdy byl na návštěvě
svých rodičů na Moravě, kde
gestapo právě vyšetřovalo sku
pinu, která organizovala pře-
chod odbojářů do odboje v
zahraničí. Po těžkých výsleších
odvezen do vyhlazovacího KT
v Mauthauzenu. Po naprostém
vysílení na "schodech smíti",
kde byli likvidováni odbojáři
uhoněním, vynášením a snáše-
ním těžkých kvádrů kamene,
zemřel dne 6.7.1942. Na za-

čátku roku 1 944 zatklo gestapo
zbrojíře VSSO Karla Koláč?
ného, nar. 18.4.1900 v Kladně,
člena NJS v Kralupech nad
Vlt.. Skutečnost, že nesmlou?
vavý, nesouhlasný postoj k
okupantům Koláčného nezů
stal Němcům neznámý, stal se
pro ně nepohodlným a s urče-
ním "návrat nežádoucí" nastou

pil strastiplnou cestu přes KT
Terezín a další věznice. Zemřel

v KT Hersbrůck v Bavorsku

dne 19.3.1945 na prahu svo-
body, ve kterou věřil a za níž
bojoval

Dr. Mojmír Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování příště)

15 let od úmrtí básníka Jaroslava Seiferta

Cesta stoupala nad Podhájí
a babička šla o holi.

Už vím, když někdy pěkně hrají,
proč bolest tolik nebolí

Úryvek z básně'Dědečkův pohřeb"
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10. Iedna 2001 uplynulo 15 let od úmrtí básníka Jaroslava

Seiferta, který ačkoliv se v Kralupech nenarodil, měl k nim vřelý
vztah a je pohřben na kralupském hřbitově.

P
W

l

l
Položením kytičky na hrob jsme uctili jeho památku a v tichu

zavzpomínali.

{ Tam

Jodlova uuce

0 historii Kralup bylo na strán-
kách tohoto časopisu jiŽ psáno
mnohokrát. Nahraďme však
slova obrazem, a ukažme si
dnes proměnu starých Kralup
dokumentací obrazovou, zachy-
cující jak se měnil vzhled obce
během 19. a 20.století. Na ně-
kolika obrázcích je zachycen
pohled na totéž místo v centru
Kralup v rozpětí asi jeden a půl
století.

vpravo je Jodlův dům. Ten se
zachoval dodnes. Má barokní

štít a pamětnÍ deska připomíná,
ze se zde narodil a zemřel Jan

Kř. Jodl Kralupský. Z obrázku je
vidět, že kolem obou domů tekl
potok. Na německých mapách
je označen jako Můhlbach. Byl
to skutečně potok sloužící jako
mlýnský náhon. Byl vrouben
nízkými vrbami a na jeho pravé
straně byla obecní studna s oko-
vem na rumpálu a vedle ní stála
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Obr. 3.Začátek Jodlovy ulice v současnosti.
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Zmizela i studna se zvoničkou a

tam kde byla za potokem velká
zahrada sedláka Staňkovského,
stojí velká budova druhé kralup-
ské školy otevřené v roce 1883.
Byla původně jednopatrová a
do podoby na obr.2. byla pře-
stavěna v roce 1895. Mezi hos-
podářskou budovou Durasů a
školou byla úzká ulička, která
vedla do parku za školou a dále
do městské části Na Františku

Na obrázku ulička není patrná.
Kolem budov je vybudován
chodník a vozovka je vydláž-
děna dlažebními kostkami.
Zcela vpravo na okraji obrázku,
je vidět střechu Jodlova domu.
Vesnický ráz Kralup se v pívní
polovině dvacátého století pod-
statně změnil i když měly nadále
podobu zemědělské obce
Největší kralupské statky byly
dokonce přímo v okolí náměstí.
Byl to statek Durasův, Řehořov-
ských, Karbanův.

Třetí obrázek (obr.3) zachy-
cuje pohled na totéž místo dnes.
Zmizel Durasův statek, kteíý si
mnozí starší obyvatelé Kralup

umístěna Městská knihovna a

Zvláštní škola. Dlažební kostky
byly nahraženy asfaltovým po-
vrchem. Voda mlýnského po-
toka zde již neproudí ani pod
povrchem vozovky jako dříve.
Staré koryto potoka bylo zasy?
páno. Stavbou nákupního kom
plexu a podzemních garáží byla
spojovací ulice mezi oběma kra-
Iupskými náměstÍmi zúžena a
nakonec pro provoz uzavřena.

Po tom, co byla velká hospo-
dářská usedlost sedláka Durase
zbořena, vznikl mezi kostelem a
dnešní nemocnicí velký prázdný
prostor. Po nějaký čas zde byl
park s lavičkami. Pak začaly
stavební práce trvající 14 let.
Jejich výsledkem byl výše uve-
dený nákupní komplex s pod-
zemní garáží. Architektonicky
necitelně zasazené budovy s
keramickým obkladem vedle
neogotického kostela působí
nejen rušivě už v tak dosti chao-
tické kralupské výstavbě, ale
navždy pohřbily i sen zaslouži-
Iého kralupského starosty
Josefa Vaníčka. Vaníček byl
starostou od roku 1919 do roku

1939 a když prosazoval stavbu
kralupského mostu přes Vltavu,
předpokládal budoucí rozšíření
Palackého náměstí právě o pro-
stor Durasovy usedlosti, tedy
severním směrem k mostu.
Podrobněji bude o tom psáno
přÍště v Článku o proměnách
kralupského náměstí.

Přes kralupské náměstí a
Jodlovu ulici kolem mlýna už
dávno neprotéká potok a nesedí
zde husopásky. Zmizely vrby,
olše a topoly lemující vodní
strouhu procházející středem
obce už od nepaměti. Z tiché
vesnice je rušné město, ve kte-
rém se spojuje staré s novým, tu
v harmonii tu v disharmonii.

Ing. Josef Stupka
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Obr. 1. Začátek Jodlovy ulice kolem roku 1860.
Kresba akad. malíre Josefa Holuba.
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Na obr.l. je pohled na začá-
tek Jodlovy ulice. Je to ulice,
která spojuje dnešní Palackého
náměstí s náměstÍm Komen?
ského. Ve statku na levé straně
obrázku za kamenným můst-
kem překlenujícÍm potok (v roce
1771 dostal dům číslo 17), byd-
Iíval poslední kralupský rychtář
Antonín Slabý ("1778 +1853).
Když statek v roce 1811 vyho-
řel, dal jej Slabý přestavět. Zde
se patrně scházel s kralupskými
konšeli, když řešili příkazy vrch-
nostenského úřadu sídlícího na
Tursku, kam Kralupy pod cír-
kevní vrchnost náležely. Po jeho
smrti přešel grunt do majetku
Anny Durasové. Obrázek za-
chycuje idylické poměry kolem
roku 1860. V té době již Antonín
Slabý nežil a na gruntu se usa-
dil, jak již bylo řečeno, rod
Durasů. Ti vlastnili statek až do

doby kolektivizace v padesátých
Ietech 20. století. Jak to tehdy,
tedy v roce 1860, v Kralupech
vypadalo, zachytil svým perem
akademický malíř Josef Holub.
Ten nakreslil tuto část Kralup
podle vyprávění starých pamět-
níků.

Na místě kde stál statek

Du.rasů stojí dnes obchodní di:im
MÁJ. Malý domek na obrázku

dřevěná zvonička. V těchto mís-
tech byla i dřevěná lávka přes
potok do zahrady sedláka
Staňkovského. Z toho všeho
nezůstalo nic. Dnes je zde as-
faltová vozovka.

Na dalším obrázku (obr.2) je
totéž místo asi o sedmdesát let
později. Nalevo opět vidíme bu?
dovu statku Durasů. Na levém
okraji obrázku je obytná bu-
dova, napravo od vstupních vrat
štít hospodářské budovy
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Obr. 2. Začátek Jodlovy ulice v třicátých letech dvacátého století.

Kamenný můstek přes potok již ještě pamatují a na jeho místě
zmizel, neboť potok byl v roce vyrostlo nákupní stře.disko s ob-
í882 zakryt po celé délce cÍíodním domem MAI. Budova
Palackého náměstí až ke druhé kralupské školy má
Karsovu mlýnu a tekl pod silnicí. opravě jinou fásádu. Je
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Zápis dětí do 1. tříd základních škol
Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou

prOgram na únor 2001
UPOZORNĚNÍi Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej'nař'da'l'ší'd'ny 'ko'nčí"p'ůaÍtiaodi;y pÍed začátkem představení.Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 1 0l.
1. čt 20,00 ANDĚLEXIT-arlkino
1.-2. čt-pá 17,30 DINOSAURUS
2.-4. pá-ne20,00 PODFU(C)K
3. so 17,30 PODFU(C)K
5.-6. po-út 20.00 CELA
-7.-g. st-pá 20.00 VŘÍSKOT39'. - 10. pm - so 17.30 ZAMILOVANÝ PROFESOR2
10. '-' so 20.00 CESTAZMĚSTAio, SO 20.OU IJ:) l /'l t ívíca í rs

17.30 CESTA Z MĚSTA
20.00 ZAMILOVANÝPROFESOR2

12.-13. po-út 20.00 BOXEF'll1:'.I15'. st-čta 20'.00 C:HARLlEHOANDÍLCl
20.00 NEZVFIATNÝ OSUD16. pá1;'.-18. so-ne 17.30 JÁ,MÉDRUHÉJÁAIRENA
20.00 6.DEN

19.-20. po-út 20.00 PODPOVRCHEM20:00 TANEC V TEMNOTÁC:H
artkino

22.-25. čt-ne 20.00 VYVOLENÝ
23'.-2:4'. pm-so 17.30 VYVOLENÝ
26'.-" po 15.00 MYŠÁKSTUARTLl"nLE26. po 15.00 MYbAA)íuríní í-í? ? -,

17.30 SOUn-IPARKPEKLONAZEM?
20.00 POSLEDNÍ TANGO

V PAÉIÍŽI - Projekt 100
ÍY STORY:

PŘÍBĚH HRAČEK 2
17.30 MATRIX
20.00 MODRÝ SAMET - P4kí í00
15.00 TYGRŮV PŘÍBĚH
17.30 ZAHADA BLAIR WITCH
20'.00 vše,co.is"ííoyc;u

VEDĚT O SEXU, ALE BALI
JSTE SE ZEFTAT - PíoQ lm

15.00 KOUZELNÝ MEČ
17:30 PRCI, PRCI, PRCIČKY
20.00 FREKVENCE
mČÍiM A JERFIY
17.30 SAMOTÁŘI
20.00 DRSNEJ SHAFT
Í DFISNEJ SHAFT3. - 4.3.

5'.-6'.3'.po-út 20.00 DAREBÁČCI
'?20.000BČANKANE-Píolekíl007.3. st

Ředitelé kralupských základ?
iích škol ve spolupráci s odbo-
'em služeb, školství a kultury
Aěstského úřadu v Kralupech
í.Vlt. oznamují, že v souladu s
yhl. č. 291/91 Sb. 3, se ve
Inech:

úterý 6.2.2001 a středa
'.2.2001 od 14.00 do 17.00
íodin uskuteční
zápis dětí do 1. tříd základních

kol pro školní rok 2001/2002

Zápis bude v těchto školách
Základní škola, Třetízského ul

o.523, Kralupy n.Vlt. ll.
Základní škola, Komenského

t'im. čp.l98, Kralupy n.Vlt. I
Základní škola, ul. gen.

Hapálka čp. 1029, Kralupy n.Vlt. 1.
Základní škola, Revolučrí ul.

čp.682, Kralupy n.Vlt. II.

ZŠ ul. Gen. Klapálka, Kralupy
g2a. celé sídl. Zátiší, ze sídl.
Hůrka pouze domy čp. 1038 -
1043 a 1048 - 1052. Dále úsek
od ul. Chek,ického a od sídl.
Zátiší směrem k Mikovicím až k
pravé straně ul. Mánesovy,
Horymírovy a Lutovítovy (smě-
rem ke škole).

ZŠ Revoluční ul., Kralupy n.Vlt.
Lobeček: levá strana části

Lobečku - hranici tvoří levá strana
ul.Karoliny Světlé, Hakenovy, Dr.
Ed. Beneše až po ul. Družstevní,
Čp. 680 - 68
Štefánikova

680 - 681 v DruŽstevnÍ ul., ul.
aŽ po Čp. 644. Ze

sídliště Cukrovar domy čp. 1067-
1072, 1081-1084, čp. 1088 a čp.
1172.

ZŠ ul. 28. října, Kralupy n.Vlt.
? zástavba počínaje
Ievou stranou ul. Mánesovy,

RAL RECORDING
I[]0 DOLBY SŤEREO

a€

I

Základní škola, ul. 28. října
čp.l82, Kralupy n.Vlt. Ill.

V souladu se zák. č. 564/90
Sb. ve znění zák. č. 139/95 sb.,
14 odst. 1) byl pro každou školu
stanoven obvod spádovosti :

ZŠ Třebízskéh'o ul., Kralupy
n.Vh. - Lobeček: hranici tvoří
pravá strana ul. Karoliny Světlé,
U jeslí, ul.Dr.Ed. Beneše až po
dům čp. 557, pravá strana ul.
Hakenovy, Štefánikova ul. až k
ul. Družstevn( a domy v
Družstevní ul. čp. 684-686. Ze
sídliště Cukrovar domy čp. 1 073
1080.

ZŠ Komenského nám
Kralupy n.Vlt.: celá čtvrť Lobeč,
střed města, Podháj, Hůrka čp.
1027-1036, 1044-1046, 1053
1062, Cukrovar čp. 1063-1066,
ul. Fibichova, Alšova a Grégrova.

Horymírovy a Lutovítovy směrem
k této škole. Celé Minice a
Zeměchy.

Rodičům se doporučuje zapsat
děti do škol dle uvedených ob-
vodů spádovosti. V případě napl-
nění kapacity některých škol
budou prováděny přesuny.
Písemné rozhodnutí o tom, do
které školy bylo dítě zapsáno, ob-
drží rodiče do 30ti dnů po zápisu.

Odbor služeb, školství a kultury
MěÚ v Kralupech n.Vlt. upozor-
ňuje na povinnost rodičů přihlásit
své dítě k povinné školní do-
cházce. K zápisu je třeba přinést
rodný list dítěte a doklad o byd-
Iišti. Zapsány budou děti naro-
zené v období od 1.9.1994 do
31.8.1995.

Ing. František Bartoš
vedoucí odboru

í
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i}mNEZVRATNÝ OSUD
?? - . ?? ií-bx*. ---irsií*nArííinaAul:"x 'Browning 'má'letět-se-svou třídou na výlet doPaWže. Těsně předtím, než se letadlo roz%ede po'ra'anv'e"j.Í, s+R'A?ax'eJfmoěhnÍJ,n@erblll.a:'l :ipp.:"qetucchhace- lzea-?e! Al:ex se chce zai havarují

ven, coŽ
tadlo -těsně po staíu 3! AleX se cííí.;t. ta

se mu i s několikaÍŽaždou cenu dostatKsap'o"luož'áky 'p'oda'rí'."í"'ředtuc'Í'ia se-naplňuje, ovšem? a=-a? - -- ,úvsr,t«or:írs iiniknout svémuzachráněným se nepodařilo uniknout svému' - -- -"I--.J....h r,krslrsrsdf IlmÍ-laCrlldl!ullýlll ů0 ,.,,..-...- -.osudu, postupně za záhadných okolností umí-
rají...

6. DEN'US'A",'100 min., Dolby SR, *,43,- KčBuýv'alý'p'il:'t"'b'o'j'ové'helÍkoptéry Adam Gibson(Arnold Schwarzenegger) se jednoho večera vrátía a - -::-br 4,Ilia iahts místě tinrostřed milo-domů a zjistí, že na jeho místě uprostřed milo-' " - -:-í w-í-l-a- AyrtsirsL r!rs nšílanŘn-(, do nejme
vzápětÍ mí
ikonalých i

vané rodiny se ocitl dokonalý dvojník, ien-

uSÍš;o detailu shodný s originálem, a
za?:a'QÍÍÍÍ vrajednému útoku nelidsky dol'b"'ijákú." aKdo 'a proč-múže' Ť'Ít-zájem na smíti bez-

významného pilota?
JA, MÉ DRUHÉ JA A IRENAolJaaSA, ;'20 mTn'.,'č.l.-, 'Dolby Sll, íí. 5ů.? Kč

bouzí se v něm agresivrí Hank. Tihle dva spolu" a -"" '-=-I--Á Vrsmar{io rsclsvedou boj o ruku své vyvolené. Komedie odtyůrcň-filmu Něco na té Mary je.
POD POVFICHEM'Lj'SA',T,'lÍlmin.,"Dolby SR, j50,- KčMuoys"tíci thrůÍe'r"o-pťvodnň'štastném manželstvíMýíSkll.;Il)í íllllllOI Ij 1--.--..- ??.?(Michelle Pfeiferová, Harrison Ford), které bylokonfrontováno se záhadnými zjeveními ve vlast?
ním domě..
ÍRežie: Robí Zameckis
TANEC V TEMNQTÁCH - aíkinoD"ánsck'o-FrancÍ'e o-Švé;ÍŽo, 'É.t., 139 min., Dolby
SR, j47,- KčaBj?5:k'a C'atah;rine Deneuve v novém filmu Larse- '- - -'--x--i- - hi-íiním: r:pnami z festi-yon Triera ověnčeném hlavními cenami z festi?Vyua:u 'v'oCaannesÍ"PÍ'émh "mžké životní zkouškyč:;kéoemÍěrantky ve Spoiených státech.
VYVOLENÝUSA',č.';,";07 mrn., Dolby SR, *,47,- KčZuá'z"račnÁ 'př'ežil"jako-Te'drnýa tragickou haváriiylaku. V čem spočívá tajemství jeho nesmíelnosti? Bruce Willis v dalším trháku od režiséra:Íestého :smyslu M. N. Shyamalana.

J!NDĚL EXIT - artkino"ČR", 700-rrúr;., Dolby SR, * ,48,- Kč
Film podle kultovního románu Jáchi0 'románu 'Jáchyma Topola.Příběh romantické lásky o lidech, kteří prchají;polu ; před-sebou. VÍechny cesty tímhle nemoc-a ---'-- -'- "-Ir=-i rlnmíí V hlavních rolíchsn-pýom"ŤYp'Í!o"'#J-?#o ;ecáíioímí'úái7Víí;íhalnaavnScthivínrool':oáh,n')Illl g%ítlcí»i ?»w v - - -?...??Jan Cechtický, Klára Issová, Zuzana Stivínová,-" *0+-4, řl--.-i í-ir*rltssíck:r FvaJYdio' Í'Ť ""'c"h" = " P'-'aÁ'Yl"a' i-o'e"cko':- P'lalvAaa' - WleíalpnÝ PkdorívVsí'la kaya 'd alES I.'aHolubová, Maríin Sítía, Věra Gala*ová a další.
íňeÍe:-VÍadim(r Michálek
Podfu(c)křllululk/ -USA, 100 min., č.t., Dolby SR, s, 48,- KčUkrást obří diamant v Antve@ách ie jedna věc,rlrs+at ho ořes Londýn do New Yorku druhá. Hra,dostat ho přes Londýn do NíVe které záhy nejde o diamant, ale o holé přežití,nebo alespoň pohřeb vcelku.Brad Pm v hlavní rolinového filmu režiséra Guye Ritchieho (Sbal pra?
chy a vypadni).
CELA
USA, č.t., Do.lby SFI, *,50,1- KčAuqoe'nt::.%i 'j'íB!als.'f.a, »ffiájňÍho.J,Iz,aldv,ržŤ:tl,tmoDaesno41vméhvoeMgíďluuíll í ?i - - v - --..- -vraha, kteíý zbavuje své oběti života utopením veěadení dojde k' potyčce,

i a upadne do kómatu. V
sÍ<lenÁné cele, ale při do?
;řŤ-nÍž Íe pachatel zraněn a upadne do kómatu. vCele se nachází ieho poslední oběť, voda
stoupá...
Režie: Tarsem

VŘÍSKOT 3u"SA,""č'.t.,' 116 min., Dolby SR, *,55,- KčSuiod"ney"se' p'o"hrůzných' udáíostech ve Wídsor3Kllld'l bC p'J iii--=y=' - - -----College odstěhovala do ústraní hor Severrí' - "- - - -ha---X-- -tsrl 4aleí:ánÚmKalifornie. Pracuie na lince důvěíy pod falešnýmIlglllljiiiie. i iayvp- = - ....-- --- 'l , ?jménem. Hlas v telefonu ji ale jednoho dne opěta - I- ? .i- J - -I%-i- iÁ vsrsíarlÍ lYllalrll'zatahuje do-áěsivé noční -mŮry. ..
ZAMILOVANÝ PROFE30R 2'uSA' ," :č'.v'.,'167 min-.,-Dolby SR, *, 50, - KčuPook"rač'o'v:;ní'Ús;ěÁné akomeáie,a ve které Eddie- ' a -' - i-i---- rsi-íy..-+i-w kaícorplIolJl{Ii:lUuvaui uúH ---- - .-...--.-,Murphy (v české verzi s hlasem Oldřicha Kaisera)Ťtvárňuje hned několik postav.
Režie: Peter Segal

CESTA Z MĚSTA
ČR, l07min., DolL';nin-., Dolby SR, *,50,- KčRepríza českého filmu se skvělým hereckým ob-' a- a a--li? í :..h. Q'ktsrrarsrurásazením (Tomáš Hanák, Ljuba Skojepová,Boleslav Polívka, Eva Holubová, Milan Steidler,oP"et"'r"'Čatv'ínřč:ek,-David 'í;ávra, Leoš SuchaWpa adolěíí lIŤěk nřecivilizovaného programatora:jalšQ-. '-Útěk přecivilizovaného progi' a - - " '- -'I--IX - --Klm knřšnlalm 1Honzy zpět k přírodě a svým kořenům v komediiHonzy zpět k příí
Tomáše Vorla.

BOXEŘI
'U'SA':č.at., 124 min., Dolby SR, @,55,- KčP"oo'lÁte'ch ab",e'n'c:; v rinť ÍŮÍň'éhází pro oba Hlavnírhrod::y";raJvní"nabÍdka-z'Las Vegas - ale musí*-m +iíah hnqrl 7ač{ná SOub0í S časem, divokátam"být hned. Začíná souboj slellll Llyí iiiiúy? --- ---- ,jízda napříč pouští.. V hlavních rolích Antonio'= a "--i-**aaíúíí*aríaííirírivir.hBanderas, Woody Harrelson a Lolita Davidovich
Režie: Ron Shelton

CHARLIEHO ANDÍLCI'1,ISA',"č.t.-,92 min.-, Dolby SR, Th,48,- KčUnos šéfa dynamické hi-tech společn'ňéÍa-dynarr"cké'hÍŽtech 'společnosti KnoxTechnOlogies ohrožuje více lidí, než se původríěysúín Na kobylku wchytralému únosci se majízdálo.a-Na"'kobylíŽu vychytralému únoscizLRliu. i*a rswwyu., .y...i.. .- -dostat tři agentky soukromé dete)dívrí kanceláře'(o"reaw 'sar;;eovú,aJ:ca;er2ťi .<ohířÍoY,aÚ:ímu:cnyí%Ulle}W tXllI)IllllJl0u- -, .....-.-.. . ,Liu), jejichž zbraněmi jsou asijská bojová umění,
inteíigence a sex appeal.
Režie: McG

mládežl do í5 101 nepřísluP"o:;Í:í:;;;Í d;í íM ÍeŤ ne'př(slupno
mládežl přislupno

l
l
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Malé povolební zamyšlení
nezájmu představitelů České re-
publiky. Hluboce se stydíme, že v
roce 2000 zasedá v Parlamentu
ČR poslanec JUDr. Jičínský, bý-
valý předseda právní komise ÚVvaly. předseda právní komise ÚV
KSC, který byl tvůrcem článku 4KSč, který
Ustavy CSF
KSČ v systi

R o tzv. vedoucí i.iloze
KSČ v systému ústavních a stát-
ních orgánů ČSR, píší ve své
výzvě z rakouského
Altnagelbergu. Poslanec Jiří
Karas dále pokračuje: "Nejsou to
jen oběti politických procesů, je-
jichž požadavky nedokázal poli-
stopadový reŽim ani po 1 1 ti letech
spravedlivě vyrovnat.
Neuspokojené zůstávají i nároky
kolektivizovaných zemědělců,
restituční požadavky církví, dobro-

Nemohu nechat bez povšim-
nutí "Malé povolební zamyšlení"
nad výsledky voleb do zastupitel-
stva krajů, pana starosty Mgr. P.
Rynta.

Tvrzení, že na kandidátkách
politických stran jsou "anonymní"
kandidáti, je nesenózn(. Pro voliče
ve Středočeském kraji je pan sta-
rosta, mimo Kralupy, stejně ano-
nymnÍ,
Ctyřkoalii

jako jsou kandidáti
ice, např. starosta

Sedlec-Prčice pan Podzimek,
starosta Přibrami pan Vacek, sta?
rosta Kostelce n. L. pan Králík a
?iní včetně jiných politických stran.
Svěda o tom výsledky voleb v
:»krese Mělrík, kde koalice Pravý
»lok - KAN získala jen 2,14 %
ílasů. Přesvěck.il jsem se o tom
»řepočtením výsledkÚ komunál?
iích voleb 1998 v Kralupech.
rvízení, že kandidáti politických
itran jsou loutkami stranických
iekretariátů, je nepravdivé. V po-
tických íanách s demokratic-
;ým organizaČnÍm systémem to
iení možné. Neexistují totiž tak
nalé politické strany, aby v nich
qěli všichn?i stejné názory. I já, ačíni stejné

l-ČSL máilen KDLI-ČSL mám v mnoha pří-
adech odlišné názory od oficiál-
ích a přesto mne nikdo nenutí,
bych se jich vzdal. Zasvěceně o
»m napsal J. Mlejnek v ZN
8.11.2000 v článku "Strašidlo
artajrích sekretariátů". Českou
alitiku sužuje chiméra nezávis-
?sti. Ta od politika nevyžaduje
'ii tak nějaký postoj či názor,
:hopnost týmové práce, ale
:íuze nezávislost na stranickém
>dení. Volá se po osobnostech,
imozřejmě nestranických či

stranicky vzpumých. Politika je
ale činností kolektivní, v níž osa-
mocený jednotlivec sotva co
kloudného prosadí. Na angažova-
nost občana v politické straně se
v Čechách potilíží jako na něco
podezřelého, nečestného či
směšného a naivního. l v senátu
sloŽeném z 81 nezávislých sená?
ton:i po čase handrkovárí a ne-
schopnosti se na něčem usnést,
by vzniklo několik senátních poli-
tických klubů, zprvu nefoíínálních,
ale později s členskými Iegitima-
cemi a sekretariáty, bez nichž
není možné organizovat jakouko-
liv Činnost.

Neníto jenom KAN, kterému se
nelíbí situace v ČR po jedenácti
Ietech. V KDU-ČSLao.tom píšeposlanec Parlamentu ČR br.a JiW
Karas v týdeníku HLAS 48/2000.
Z jeho článku jen to podstatné.

Letošní 17. listopad je jedenác-
tým výročím pádu bolševické tota-
lity a bilancujeme, jak jsme se s
touto epochou vyrovnali. Bohužel
ani jedenád let existence demo-
kratického státu nekončí s čistýrn
stolem. Hovoří o tom výzva
Světového sdružení bývalých po-
Iitických vězňů, která žádá
Parlament CR a prezidenta
republiky o ukončení znevažování
hrdinství protikomunistických od-
bojářů bratří Mašínových.
Odmítáme právní výklad o vině a
trestní odpovědnosti této skupiny,
který učinili komunistické ideologii
poplatrí právníci, kteří v minulosti
posluhovali a obhajovali komunis-
tickou despocii. Po jedenácti le-
tech od nenásilné revoluce jsme
si již zvykli svému osamocenÍ a

volných spolků a našich zahranič-
ních krajanŮ. Všude ve státní
správě přežívají bývalí aparátčíci.
Mentalita staých strukíur pronikla
i do parlamentní politiky s výsled-
kem hrozby uzákonění vlády
jedné opozičně smluvní státost-
rany. Nemají-Ii být léta 2001 a
2002 posledními roky pluralitní
demokracie, měli by se politici i
voliči rychle vzpamatovat. A ob-
čané by měli přestat jen přikyvo-
vat a nadávat na programy
politických stran. Měli by je spolu-
vytvářet a diktovat do nich vše, co
%e pálí."

Mgr. Viktor Souček
Místopředseda

OVKDu-Č'SL Mělnik

út27.

i
l

l
l

l
í
í
[

28. st

'?l.3.Čt

;

l
l

l
l

Oznámení městského úřadu
W Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor realizace investic a

životního prostředí, jako správce poplatku za vyváŽení a zneš?
kodňování komunálního odpadu od fyzických osob, vybírá po-platek prostřednictvím pokladny MěÚ Kral-upy nad Vltavou.
Pro zavedení evidence poplatníků je při koupi známky nutno
nahlásit číslo popisné, pro které je známka nakupována, jménoa adresu. Měl:I Kralupy nad Vltavou nepožaduje při-koupi
známky nahlášení rodného čísla s ohledem na přijetí zákona
o ochraně osobních údajů.

s Městský úřad v Kralupech nad Vhavou, odbor realizace investic
a životního prostředí oznamuje, že v termínu od 1 5. 1 . 2001 jsou
přijímány žádosti o členství v bytovém družstvu "Na Hrádku'.
První kolo přijímán( žádostí bude ukončeno 15. 3. 2001. Pokud
bude zájem přesahovat kapacitu, bude dána přednost občanům
Kralup nad Vltavou.
Informace podává a přihlášky přijímá sl Kratochvílová v pondělí
a ve středu od 1 2.OQ hod. do 1 7.00 hod. v kanceláři odboru re-alizace investic a ŽP na Městském úřadě v Kralupech nad
Vltavou (1. patro budovy, kancelář č. 310).

FREKVENCE
auSÁ,-1 16-min., č.t., Dolby SR, sZ'a"s'ahovWt ado"mÍn'ulost:i se nevyplácí, byť je to z'uŠlechtÍ'Íých-pohnÚtek. Tiamříý ttviller pro
všechny generaCe.
Režie: Greqory Hoblit

DRSNEJ 'SHAFT'US'A,"99 min.-, -č.t., ŠÚ, Dolby SR, nN'aa'prvoní'p;Í:'Ieda'jednoduchý případ má překva?INa plVlll pulllgu l---- =--.., r-í- . ,pivě dramatické pozadl Detektiv Shaft na stopěuhlazeného vraha z prominentr'í rodiny
Kriminální thriller.
Í%žie: John Singleton
DAREBAčCI
U"SA,-94 'rnin.', čl, ŠÚ, Dolby SR, sDalší komedie z dílny Woodyho Allena. Malý zlo-sa:iíaí wá vslké snv. šoatnou práci, přísnouděj'íÍlek arr?ř avelké"sny, špatnou práci,::a'nželkW"a plán-na 'vy'lou;e;í banky. V jedné z
Íilavních rolí Í-lugh Grant.

česká verze
česká lilulky
škokoúhlý fllm

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

tel.:0205/726101 fax:0205/23664
e?mail: kass.kralupy@worldonline.cz

Ukázky-z'fil;ú -uvádíme ve spolupráci s TV'S;'IIDl'0-PRO "Íako součást zpravodaiského"bloku na-Inřo kanálu kabelové televize.
NaŠe kino na internetu:;rogramy-, žebříŽky, odkazy, připravované filmyva' :ě"aÍší '4'aj;avostÍ najdete na serverech:w;kmupyh'-www.kinosaW.a íííívííí.kralupsko.c*ino
TYGRIJV PŘÍBĚHU'S'A', 7'7 min'.','K-y:, Dolby SR, *, 43 KčMedvídek Pú a jeho kamarádi na filmovém plátněa' "-- Ť-yv rííítiííeívv'e"re'p';oíze"anilmovanéFogilm.u01,hThV,gr@rr.ffl autugevStokorcovým lesem, pátrá po jiných tygrech, abynakonec poznal, ze jeho skutečnou rodinou jsou-'=a-x--i-.c.,,,-íí-rítq.lirák.JiříjneahKoo. npe4ácteplOé'.,',Éa!Osy." v,' , jlesÍ'0é,-"me"k"'íl OaíadaJls4rlák-, JířÍlen0 praíeiei nia:»y v -==---. ? - -- +0Knot, Pavel Kříž, Ladislav.Potměšil a dalsí.
Režie: Jun Falkensteinová

Ill

Č.V.
č.l,
šú
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T;p[smt a spo(eí!enskJ střutisíg) %íupy nm[ Vťtavou
KD VLTAVA

Prograu"i na měsíc únor 2€)Ol
TJ'ehms: 62W7!7 Iž7

úterý 20. v 16.30 hodin
DETSKY MASKARNI KjKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
s diskžokejem Zd. Vranovským, mode-
rátorem rádia OK Hradec Králové
pěkné písničky " tanec' soutěže o ceny

30,-Kč

neděe 4-, 11- v 16.00 a 18. v 17.00
Pokrcčovací kurzy tance - prodloužená
v 1 5JO hodin Pokračovací kurzy tance
- lekg

pond.lí 5. v 9 a 11 hodin
ZLAIOVLÁSKA (zadáno pro školy)

Úterý 6.
Skolení

a středa 7. v 15 hodin
sČÍtacÍch komisařŮ

a reVZOr(í

pondělí 12. v 17.00 hodín - marýsm
Výroční členská schůze KPP.

středa 14. v 19.30 hodin
KONCERT SKUPINY KAMELOT
Kamelot byl založen v roce 1982 a stal
se neodmyslitelným fenoménem naší
populární hudby posledního desetiletí
zásluhou kytaristy a zpěváka Romana
Horkého. Nenechte si ujít zážitek z to-
hoto koncertu !

120,-Kč

čtvrtek 15. v 9.30 hodin
Únorová pohádka z cyklu pohádek pro
MŠ "VítkÓv rok'

pondělí 19. v 19.30 hodín
29. koncertnísezóna KPH
KONCERT SUKOVA KVARTETA
(přeloženo z řQna) Na programu Skladbý J.
Suka, B. Martinů a A. Dvořáka.
Platí permanentní vstupenky KPH

70,- 35,- Kč.

středa 21. v 19.30 hodín
E. Albee: KŘEHKA ROVNOVÁHA
Hrají členové Divadla na Vinohradech
Hana Maciuchová, Zlata Adamovská,
Gabriela Vránová, Jana Hlaváčová,
Petr Kostka, Jan Satoranský. Uvedená
jména dávají tušit vynikající zážitek z
představení, nenechte si ho tedy ujít !

140,- Kč

SObOta 24. - akce KPP
Praha zmizelá v jízdárně Valdštejnského
paláce. Odjezd v 8.44 hod.

pondělí 26. v 19.00 hodín - maiý s;ú
CHILE A ACONCAGUA
Přednáška spojená s promítáním dia-
pozitivů o Chile, sopkách na severu a
nejvyšší hoře Ameriky Aconcague
(6959 m n.m.) a výstupu na ni
Vyprávět bude účastník výpravy MUDr.
Vladimír Nosek. 30,- Kó

Připravuieme na březen:
RajČati:im se letos nedaří - komedie v
hlavní roli s Danou Syslovou * Houslo-
vý koncert Pavla Šporcla - KPH * Kon?
ceít skupiny Poutníci * Noc gladiátorů,
aneb dámská jízda.

Plesová sezóna roku 2001
€mOR
pátek 2.2. Maturitníples4.ADvořákova

gymnázia Kralupy nad Vltavou
3.2. Ples divadelního souboru Scéna
9.2. Maturitní ples Střední odborné školy

Velvary
10.2. Maturítrí ples Obchodní akademie

Kralupy nad Vltavou
16.2. Rybářský ples
1 7.2. Studentský ples Dvořákova gymnázia

Kralupy ní
Ples Cechi

ad Vltavou
ie Kralupy nad Vltavou

Maturitní ples SOU Aero Vodochody

sobota
pátek

sobota

pátek
sobota

pátek
sobota

23.2.
24.2.

BREZEN
pátek 9.3. PlesKaučuk,a.s.
sobota 10.3. Skautskýples
pátek 16.3. Sokolskéšibřinky
sobota 17.3. ŠibřinkyASPV
pátek 23.3. ŠibřinkyASPV
sobota 24.3. PleshasicúKaučuk,a.s.

ííhyšAx STUART Ll'TTLE
USA, č.v., Dolby SR, ",20,- Kč
Malý myší hrdina se stává členem člověčí ro-
díny. Film z prcdukce společností Disney.

TOY STOFIY 2: PŘÍBĚH HRAČEK
USA, gy., Dolby SR, ",20,, Kč
Buzz Rakeťák a ostatrí hrdinové jsou zase tady!
Tentokrát musí zachránit svého kamaráda ze
spárŮ ziskuchtivého sběratele maček.

TYGRÚV PŘÍBĚH
9?SA, .č. v., Dolby SR, . ",20, - Kč
Medvídek Pú a'jeho kamarádi v přtěhu o tom,
jak Tygr hledal a našel opravdové přátelství.
KOU?ELNÝ MEČ
USA, čy., Dolby SR, ",20,- Kč
Zlý rytíř Rubber chce získat meč Excalibur krále
AítuŠe, proti je ovšem celá řada pohádkových
postaviček. To vše v celovečerrím animovaném
filmu

TOM A JERRY
USA, č.v., Dolby SR, ",20,- Kč
Nikdy nekončící souboj hloupého kocoura s ne-
nasyíným a úskočným myšákem pokračuje:

1711,WY I»llO I»ĚTl
SOUTH PARK: PEKLO NA ZEMI
USA,č.t.,DolbySR,0,30,-Kč
Animovaný srímek o paíčce kamarádů z malého městečka
a jejich neobyčejnýí'přihodách. Kyle, jak jinak, zemře.
MATRIX

9!§A, č.t.,Dolby SR27,39,-.Kč
Všechno %e jinak. Odhrň clonu iluzí a poznej neradosínou re-
amu.

J!AHADA BLAIR WITCH
9SA, č;t., D«:ilby.SR, @ ,30,- .KčV maryland4ch lesích nerí moc bezpečno. Přesvědčí se o
tom tíojíce kamarádů, pro kleré se naíáčení dokumentámího
filmu stane noČnÍ ínŮíou.

PRCI, PRCI, PRCIČKY
uSA, ?č.t., Dolby SR, * ,30,- Kč
Maturita na krku a zkušenosti v sexuální oblasti nic moc. S tím
je ířeba něco udělaí.

SAMOTÁŘI
ČR, Dolby S.SRl.30,-Kč
Komedieao mladých lidech, kteří se v dnešní Praze potkávají
im0ejí...

PROJEKT 100:
ZE ZLATÉHO FONDU KINEMATOGRAFIE

POSLEDNÍ TANGO V PARIŽI
IMlie-Franťe, čl, 126 min., 0, 40,,Kč
Film Bemarda Berlolua=iho vypráví o vášnivém milostném
'poměru mezi posíarším Američanem Paulem (Marlon

}?lJ,MY l)1l€) N]Á]»]šŽ Brando) a mladičkou dívkou Jeanne (Mar?a Schneidemvá).
Režisérov? však nejde o vylíčení jedné banální eroÝické zá-Režisérov? však nejde o vylíčení jedné banální eroÝické
pletky, ve svém pnb@hu sleauje ciíovou olupělosí, vybgející se
v mechanickém sexu, která však ničí jakékoli očekávárí.
Dvakrát noíninován na Oskara. Zmkal Íiěkolik ocenění od
ameríckých i ewopských kríiků, v Mlii dostal režisér ocenění
za nejepší režii roku

MODRÝ SAMET
USA, čí, 120 min., 0 ,40,- Kč
Slavný film Davida Lynche, psychologický thr?ller, detektivka
s přeliapujícími surrealimck'mi prvký a skvělé herecké vý-
kony všech' hlavních předstivfflelů vyÍvoř?ly dilo, na které se
nezaporríná. Film získal mnoho ocenění-především filmo-
vých'kntiků v USA a Kanadě.

VšE, CO JSŤE KDY CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE BÁLI
JSTE SE ZEPTAT
USA, č.t., 87min., * ,40,- Kč
Jeden z nejúspěšííějších filrnů ranné parodické tvorby
Woodyho Allena. Reí;Thr si vybral sexuologický bestseller a
souslředil se na celkem sedm hojně diskutovaných okruhů.
Jeho nazííárí na nejn:iznější poíee a poruchy %e neodolatelně
zábavné. nesoormírn vícholem se stává závěrečná eoizoda.zábavné, nespom% vícholem se stévá závÓrečná epizoda,
která se odehrává mezi spemiíemi a děrí v bele připodobňuje
Wzení vesmímého leíu.

OBČAN KANE
TpSA,- čJt.,-Č:B,-119 min., ',40,- Kč
Jedno ze základnídi dŇl svÁtové kinematogíafie posouvající
vpřed filmoíý obraz a íypravčm: postupy. Orson WelÍes
svou refijní pívotinu pojaÍ jako íkonslru.kěi-osudů fiklivniho
magnmaaKanea. Fílm vŽbudil v.d,obě svého uvedeíí skandála z HevŇ- nominací na Oskara získal jedinou zlatou sošku, ale
od íé doby slvenhnné íAězí snad ve fflech souMžích Zlatéhodobysuverénněvíězísnc

J svěíové kinematografie.fondu

4
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Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
Sobota s Internetem

Rádi byste na Internet a nemáte možnost? Nynf již ano. Dům
dětf a mládeže už má Internet pro vás k dispozici. Můžete si jej
přijít vyzkoušet v sobotu 10. února od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.00 hod. Cena za 1/2 hodiny je 25,- Kč.

Karneval na ledě

Ve spolupráci se zimním stadionem a krasobmslařským od-
dflem pořádáme 16.2.2000 od 17.00 do 19.00 karneval na ledě.
Čeká vás zábava, soutěže a vyhlášenf nejhezčí masky. Bmsle,
masky a dobrou náladu si přineste s sebou. Vstupné 20,- Kč.

Masopust v Kralupech
22. února se můžete zúčastnit masopustního průvodu městem.

Masky budou vycházet od DDM v 16.00, projdou městem a
budou končit na masopustním reji v tělocvičně, kde nebude
chybět dobrá hudba, hry a soutěže. Prosíme, přijďte se svými
maskarni a pomozte nám obnovit lidové tradice.

Jarní prázdniny

Příměstský tábor DDM Kralupy 26.2. - 2.3. 2001
Koná se denně od 9.00 hod. do 15.00 hod. Pro děti je při-

praven bohatý program pffmo v DDM, v tělocvičně a nezapo-
meneme ani na výlet. Minimálnf cena 30,- Kč na den.

Přihlášky na pffměstský tábor si vyzvedněte v DDM Kralupy
nejpozději do 16.2. 2001

Monínec 24.2. - 3.3. 2001

Týdemií pobyt. Děti budou mít možnost lyžovat, sáňkovat a
bobovat. Lyžařský instruktor k dispozici. Strava 5x denně.
Cena 2.100,- Kč.

Prosíme abyste přihlášky vyplnili a odevzdali do 16.2.

Výzva výtvarníkům a řemeslníkům
Věnujete se ve svém volném čase výtvamému uměm, řemeslu

nebo mční práci? Máte chuť něco ze svých pracf vystavit?
Zavolejte nebo přijďte osobně do DDM a obraťte se na Gabrielu
Junáškovou.
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Přednáška o pleti pro dospívající niládež
Bude se konat 15.2. 2001 - čtvrtek od 16.00 v budově DDM.

Přednášet bude kožnf lékika Mudr. Šárka Herberová, která
také ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy.

Zveme srdečně všechny dfvky a chlapce.
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Městské muzeum
v Kralupech nad l/Itavou

Program kulturntch akcí na městc

199'j - 2001 - deset lel
Městského muzea v Kralupech nad Vl

I 2.2001 čtmek - l7.í)O hodin - veThiiaž výstai
na obrazech. fotografiích a pohlednicích. vý
25.3 2001

13 2 200I úterý. I7.00 hodin - O šermu ptevá:
Přednáška .Adama Hájka. člena skupiny histon
Fcíituna. s ukázkami - vstup volný

20.2.220I úter5í, 18.00 hcídin - recitál Marie
Tiché. členky stutlgartské OperV . z tvorby A.
Smetany - vsmpné -'l(l - Kč.

z
a

Myslete již na léto!
Stejné jako minulé léto, i letos nabízíme letr+í tábory.

Chorvatsko - Pakoštane
24.8.-2.9.200l 5.700,-
polopenze (polévka k obědu)
bez pojištění
pro děti s rodiči

Monínec

28.7. - 4.8. a 4.8. - 11.8. 2.300,-

Mokrosuky
15.7. - 28.7. l.soo,-

JARNí PRÁZDNINY S KINEM VLTAVA Dům dětí a mládežeQKralupy nad Vlt.
Smetanova 168 M tel. 722430

vyhlašuje zápis do nove otevíraných ZU:

R tffiika .-,.<-b.;-
-, '-;'. «l

je urěena pro děti ve věku 5-8 let -$.
yRíAcrm tancc ,!,

pro děti a mládež ve věku 10-16 let ' l

'Útvary povede paní Vavrušková, absolventka
Taneěního centra Praha.

Přihlášky si prosím vyzvedněte přímo v DDM.



Aquapark Babylon
31.3. chystáme zájezd do aquaparku Babylon v Liberci

Odjezd bude v 8.00 hodin od DDM. Odjezd z Liberce v 16.00.
Zájezd je určen pro děti v doprovodu rodičů. Cena za autobus
200,- Kč. Přihlášky obdížfte v DDM.

Jde o první tématický aquapm'k v České republice. V tomto
unikátním objektu jsou ve třech vzájemně propojených halách
na více než 5.000 m2 zastavěné plochy urnfstěny různé bazény
s cirkulacf vody, vodními masážemi, protiproudovým kanálem,
tobogány, širokou skluzavkou a s relaxačmmi rn?ísty s možnosff
poslechu podvodrní hudby ve stylových jeskyních s akváriem.
V objektu se nacházf i ínnoho dalších vodnfch atrakcí. O uni-
kátnosti Vodního ráje hovořf i to, že celková jeho vodní plocha
je většf než 700 m2.

S velkým zájmem návštěvnflců se jistě setkají čtyři vodm
tobogány, z nichž jsou tři klasického typu a jeden - to je tzv.
space-ball, veliká vodnf nádrž trychtýřovitého typu s tangen-
ciálnfm nájezdem a následným dojezdem do jednoho z bazénů.
Návštěvnfci mohou využfvat i originálně řešených parnfch
lázrní, urnfstěných částečně v jeskynnfm labyrintu i ve vlastnf
saunové části. Samozřejmostí je možnost využfvání ríízných
typů saun, vffivých van, solárff a masáJ.

Celý objekt je určen pro všechny generace a pro malé ne-
plavce je vybudováno dětské brouzdaliště. Pro ty, kteřf milujf
"potrápenf" svého těla nebo pro ty, kteřf by si rádi udrželi nebo
zlepšili fyzickou kondici či vzhled, jsou k dispozici tři sály pro
aerobik a fitness. Připraven je i kosmetický a masážm salón.
Areál Vodniho ráje je kompletně zastřešen a koncipován jako
zařfzení s celoročním provozem.

V Čechách méně obvyklý je také provozní systém aquaparku.
Proto dopomčujeme seznámit se předem s návštěvnfm řádem a
s dalšími důležitýrni inforrnacemi. Tak napři[ad vstup do
aquaparku je na magnetickou kartu, kterou si zakoupfte v po-
kladně. Tato karta Vám umožnf i odchod z aquaparku. Ne kaž-
dý z nás se již také převlékal v kabinkách, které jsou průchozf,
tudíž s dvojími dveřtni, které se zamykajf a otevírajf společně s
otočením madla. Některé návštěvnnky, kteff do babylonskýho
aquaparku přicházejf poprvé, dále překvapf, že se jfdlo a pitf
včetně dalších hrazených služeb neplaff českými korunami ani
jinou oficiálnf měnou, ale speciálním platidlem - babylonskými
babkami a čtvrťáky.

Ceník vstupenek do aquaparku:

r výška základnf cena vflcend a svátky
osoby: i 60rnin. ineomezeněi 60min. ineomezeněi

do 100 cm zdarma zdarrna zdarma zdarrna

iodl00cm l 40,-Kč i 140,-Kč i 80,-Kč l 190,-Kč

nad-140 ::m 90,- Kč 190,- Kč 120,- Kč 240,- Kč

Masopust
Již na straně l jsme Vás vyzývali, abyste se zúčastnili maso-

pustnffio pnivodu městem. Ale vfte, co je to masopust a proč a
jak se slaví?

Masopust je tffdennf svátek, který předcházel popelečnf
středě, 3í" začfnal čtyřicetidenru' půst končící o Velikonocfch.
Tento svátek byl stejně pohyblivý jako Velikonoce (může být

1. února až 7. března). Přfpravě na masopust, tzv. "tučný čtvr-
tek", mnohdy předcházela zabijačka. Tradičnfm jfdlem byla
vepřová pečeně se zelfm. Tento den měl člověk co nejvíce jíst
a pft, aby byl ce}ý rok při sfle. Hlavní masopustní zábava začí-
nala o masopustnf neděli bohatým obědem. Následovala zába-
va s tancem, která pokračovala až do rána. Masopustnf pondělf
pokračovalo v zábavě a tanci. V ínnohých vsfch se konal tzv.
"mužovský bál" pouze pro ženaté a vdané. Mnohde lidé věřili,
že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké obilf
pffšff rok naroste. Vyvrcholení bylo o masopustním úterý, kdy
se konaly príívody maškar a divadelní představenf.

Jádrem pmvodu byly maškary. K nejtypičtějším patff mmčící
medvěd (člověk důkladně obtočený hrachovinou nebo slámou)
s mohutným ohonem, vedený medvědářem. Medvědář má na
rameni pytel na dárky a za ním jdou mládenci, kteff jsou vy-
strojeni jako na svatbu. Žid všem dokola naMzf šňupavý tabák
a průvod je zakončen chlapem převlečeným do ženských šatů,
který má na zádech nůši - do nf bere vše, nač přijde. V mno-
hých průvodech se objevovala klibna, koza Róza, bába nesoucf
v nůši vycpané nemluvně, strakapoun v obleku ze záplat...

Základ masopustní výzdoby tvoří masopustní mžičky z
krepového papííu. Těmi zdobíme klobouky mládenců a věnce.
Původně měl rnft každý 365 květů.

Rádi bychom se v dnešnfm čísle také vrátili k několika akcfm,
které proběhly v prosinci.

Vánoční den v motolské nemocnici

Ve čtvrtek 14. prosince se plný autobus vydal od DDM na
cestu do Prahy-Motola. Prvnf skupinku tvořily dfvky z "My-
šiček"; M. Blažková, S. Nováková a G. Junášková, dmhou -
paní J. Měkotová, A. Antolová, J. Žáková, a E. Walczyk s
dětským sborem kralupské fm'nosti. Nechyběla ani paní Krátká.

Účel cesty byl prostý. Zúčastnit se Vánočnffio dne motolské
nemocnice. Prograrn zahájil v 10 hodin Jan Musil, který také
celým dnem provázel. První vystoupila Magdalena Reifová, po
nf Michal David. Poté předala panf ředitelka Blažková dárky
pro děti na Mžkových oddělemch v hodnotě 20 tisfc komn. Pak
již následovalo jedno vystoupení za druhým - Dagmar Patra-
sová, Václav "upfr" Krejčf, Michal Nesvadba. Dopolednf vys-
toupení uzavíralo vystoupenf Maxim Turbulenc s naširni "My-
šičkami", a tak i zde děti viděly "Myšičku", "Mravenečka" a ty
méně nemocné se mohly připojit do "Mašinky".

Po obědě se hlavní aula opět veltni rychle naplnila a aby ne.
Vystupoval Petr Muk a po něm Bára Basiková. Ta velice potě-
šila naše děvčata, protože je sama vyzvala k tomu, aby s nf na
podiu tančily a dělaly jí "křovf". Ani bratři Tesaříci nezpfvali

bez našich "Myšiček". Za dětmi
přišli i protagonisté pohádky
"Z pekla štěstf II" s režisérem
Zdeňkem Troškou, Petra Čer-
nocká, Jiří Pracný a kouzelnflc
Pavel Kožíšek. Celý program
uzavíralo pásmo pfsnf a koled
dětského sboru kralupské far?
nosti v doprovodu E. Walczyka a
J. Měkotové. Všichni se shodli

na tom, že to byl ten nejhezčí
závěr, jaký si mohli přát.
Poetická a svátečnf nálada se

rozhostila po celé aule.
J

'lg
jKA k

I
ffl

í

J
l

W'

ř!
p

l1
í

m

i
i

.i
i

?
?

Ť
ki 1

'í
€ll?

r
u

s
r

1
1

L

k Á

'i
m

??"

J
1 (

l
<m

j
41

Á q

1

"'?

W

V

4
1

'J
lťú

u l

ďp
# Il

I

I
w?

"l

l

L
1 (

p

?

i

')

l
4,4

'l

-?
a
?
pl

n

r

r

ť'l
%i,

ffi
t

%Ť1
.1

» 1

L

q
«*

1

1 i

ffi

U

'%s
7

j

4 4
k

-)

Vánoční výstava
18. prosince byla zahájena první vánočnf výstava DDM.

Touto výstavou bychom chtěli zahájit tradici výstav prací dětí
ze zájmových útvarů DDM.

"Na této výstavě si můžete prohlédnout dflka z Kresleníčka,
Výtvarného útvaru a Šikovné dfvky. Jsem také velmi ráda za
spolupráci s paní Křtinovou, která nárn zapůjčila k vystavem
velíni krásné betlémy z korálků a papíru. O vyzdobem výstavy
květinami se zasloužilo zahradnictvf Veltmsy. Tímto jim děku-
ji a doufám, že naše spolupráce s šikovnýíni občany Kralup se
přfšffm rokem ještě rozšíff." Toto je několik vět paní Junáškové
ze zahájení výstavy.

Výstava trvala týden a z ohlasu návštěvrúů se dá řfci, že byla
úspěšná. Jak již bylo řečeno, byla to naše prvnf vánočnf výstava
a protože zaffm nevlastnfme žádné vitrfny ani panely, byla
poněkud improvizovaná. Můžeme Váín ale slíbit, že se

budeme snažit, aby výstava další (tentokrát velikonočn0 byla
zase o krůček dál.
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Trhy, živý betlém
Byl čtvrtek odpoledne 21. prosince, pomalinku se začínalo

šeřit, ale před Domem dětf bylo živo. Na stáncfch se již
prodávalo vánočnf zboží, - ozdoby a svfcny ze solného těsta,
ozdoby z papfru, háčkované drobnůstky, vyšfvaná přánf,
ozdoby z korálků, exotický dárek jste mohli koupit ve stánku
Mineralcentra.

V 16 hodin se ozvaly prvnf tóny pfsm dětského sboru LŠU
pod vedemm J. Jirasové a za doprovodu pana učitele Gomboše.
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}e3ich vystoupení zaujalo nejen ty, kteff na plánovaný program
přišli, ale i kolemjdoucí, kteM se zastavili a poslouchali.- Sbor vystffdaly děti ze ZÚ Píšťalka DDM. A pak jsme již
mohli být svěůy toho, jak to tenkrát bylo v Betlémě. Pásmo
pfsní s mluveným průvodnfm slovem předvedly děti z kra-
lupské farnosti za doprovodu Mudr A. Vargové, J. Měkotové a
E. Walczyka. Kostýmy jen podtrhly výsledný dojem.

Škoda jen, že v některých okamžicfch bylo děti hůře slyšet,
ale tato drobnost se dá jistě v následujfcích akcích Mpe zajistit.
Tento den byl nejstudenějšfm prosincovým dnem. Dá se Mci, že
mrzlo až zvonilo. Jak děti, tak i dospělf byli promrzlf, a tak
horký čaj a cukroví přišly vhod. Děkujeme pam Moresové z
pekárny U Hrdinů, že nenf akce, na kterou by nepřispěla
sladkostf, ať již to jsou koláče, nebo již zrníněné cukí-ovf. Patřf
jf náš velký dá.
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Již jste si jistě zvykli, že Vás vždy na čtvrté straně sezna-
mujeme s našimi ZÚ a jejich vedoucfmi. Ani dnes tomu nebu-
de jinak:

Míčové hry
Tradice sportovnfch rníčových her je v Kralupech nad

Vltavou propojena s rozvojem města i výstavbou areálu
"Kaučuk". V současnosti mládež mimo sportovních klubů
podchycuje Dům děff a mládeže v širokém spektru zájmové
činnosti. Zájmový útvar "Míčových her" navštěvuje v malé
tělocvičně 7 chlapců a 7 dívek v rozpětf 7 afz 9 let. V
pravidelných výcvikových hodinách se seznarnují s íníči různé
velikosti mezi brankami, koši a u vytažené sftě. Snaží se získat
první poznatky o házené, kopané, košíkové a odbíjené a osvojit
si návyky na kultivovaný, zábavný pohyb. Setkávají se v úterý
a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.

K aktivnf stránce žákovského a rodinného života skupiny dětí
přispfvá trenér Jan Gelbič, který působí mezi mládeží již přes
45 let. Kvalifikaci získal studiem basketbalu na Fakultě tělesné
výchovy a sportu Karlovy univerzity a vedemm ceM plejády
družstev v soutěžích mezi školarni, jednotami, téninkovými
středisky i dnešními kluby. Aktivně se podflel na rozvoji
rníčových her v mělnickém okrese jako člen metodické komiseČSTV-. V ráínci ČSFR, jako člen ústřednf metodické komise
basketbalového svazu, působil ve výběm talentované ínládeže
jak na vypracování objektivnfch metodik hodnocem výkonů,
tak při výběru talentů pro budoucí vrcholovou reprezentaci. Ve
sportovní literatuře ?ze najft škálu jeho odborných poznatků, o
které se podilel s návaznou generací mladších cvičitelů a
trenérů. Účastnil se řady letních výcvikových táborů mládeže.

Výcvikové hodiny jsou pffstupné dalším dětem.

Píšťalka
"Píšťalka, kroužek pro děti prvnfl'io stupně základnfch škol a

předškoln'ího věku funguje od loňského března. Děti jsou
rozděleny do dvou skupin, a to právě podle věku. Ty staršf,
které navštěvují první až třeff tffdu, mají hodinu každé úterý od
14.45 do 15.30. V hodině se učí nejen hře na zobcovou flétnu,
ale také hudební teorii. Mladšf děti majf hodinu od 15.30 do
16.15 a učf se jednoduché známé písničky pomocí barevných
not, které společně po5meriovávárne."Tolik o kroužku Tereza Špačková, studentka gymnázia, která
kroužek s velkým elánem vede. Vždy ji vidíte usměvavou a v
dobré náladě. Hodiny děti bavf a jsou na nich vidět neustálé
pokroky.
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Biolo'gický kroužek
Náš biologický kroužek patří bezesporu k jednomu z nejza-

jfmavějšfch kroužků fungujících v DDM. Od počátku jeho exi-
stence jfm prošlo mnoho dětí.

V krouůu se děti dozví hodně zajfmavostí z říše rostlin i ži?
vočichů. Nové poznatky si mohou ověřit i v praxi, protože zde
chováme rozmanitá zvGata. Nejpozoruhodnějším z nich je urči-
tě chameleon Tarzan.

V rámci kroužku se děti o zvířata mohou i saíny starat, aby si
vyzkoušely, co vsechno péče o ně obnáší. Uěíme se pracovat s
mikroskopem, pořádáme besedy s odbornflcy a jezdíme na
zajímavé exkurze.

Kroužek nynf funguje každý
pátek od 15.30 do 16.30. Už se
moc těšfme na nové členy!

Petra Pšánská, Barbora Veselá
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Nové knihy v kralupské knihovně
Oddělerí pro dospělé :

Beletrie

Mones, Nícole: (jna múj osud
(jna, můj osud je román o lásce

o lásce k zemi a historii, o lásce
mezi otcem a dcerou, o lásce mezi
mužem a ženou, která přináší
nejen vášeň a uspokojení, ale také
bolestné hledání a poznávání

Rachet, Guy: Nefertiti
Romantická biografie Nefertiti,

královny Nilu. Guy Rachet je nejen
významným vědcem, ale i vyhledá?
vaným autorem historických ro-
mánů. Nefertiti patří k jeho
nejznárnějším.

Fíeldinq, Joy:
NíC mi neprozrazuj
Příběh mladé, půvabné a ambi-

ciózní prokurátorky, která na jedné
straně sklízí při své nároČné a psy?
chicky vyČerpávající práci velké ús-
pěchy, na druhé má však problémy
s nevyrovnaným vztahem k vlastní
rodině a bývalému manželovi.

Pawlowská, Halina:
Jak být štastný
Knížka plná lehkých poznatků,

vysíechnutých osudů a rad, které si
dávají kamarádky, kamarádi, ro-
diče, děti a známí. Neberte
vsechno, co je na papíře, moc
váŽně.

Veitová, Romana:
Pre% woman z Libně
Příběh, jehož hlavním tématem

je především láska, a to ve všech
svých rozmanitých podobách, za?
vede zejména čtenářky do málo
známého, někdy tabuizovaného,

ale o to atraktivnějšího prostředí
pražských nočí'ích klubů a jejich
zákulisí.

Dirie, Warís: Květ pouště
Strhující autentická výpověď

mladé somálské ženy, která si
troufla vzdorovat osudu a uspěla.
V pouhých třinácti letech uprchla
Waris ze své rodinné komunity,
protože ji otec hodlal provdat - kvůli
vyhlídce na získání několika vel?
bloudů - za velmi starého muže.

Holland, Cecelia:
Stín nad Římem
Borgia, to je jméno, při něrnž se

čtenáři dodnes vybaví intriky, zá-
keřné vraždy jedem, boj o moc. Na
druhé straně však stojí nekonečná
síla vůle, ctižádost a kouzlo silných
osobností. Autorka na pozadí do-
bových událostí zavádí čtenáře na
proslulý papežský dvůr a nechává
ho nahlédnout do zákulisí borgiov-
ských intrik.

Naučná literatura

Musil, Honza:
Rozepsaný příběh
Upřímný příběh oblíbeného mo-

derátora a zpěváka Honzy Musila
se všemi jeho výhrami a prohrami,
které přináší život.

Sydney 2000:
hry XXVI?. olympiády
Publikace chce čtenáře sezná-

mit nejen s hlavním městem olym?
piády, ale především s účastí na
hrách a s výsledky sporíovcŮ z ce-
lého světa

Storch, David:
Úvod do současné ekologie
Přehledná publikace je určena

studentům a učitelům přírodověd-
ných a sociálních oborů a také čte-
nářům, kteří se zajímají o životní
prostředí, především těm, kteří ži-
votnÍ prostředí ovlivňují nebo ho
chtějí pomoci chránit

Traba, Milan:
Rádce nájemnÍka bytu
Praktická příručka nabízí čtenáři

komplexně zpracovaný přehled
právní úpravy bytových nájemních
vztahů a výňatky z mnoha norem
této tématiky. Největší část knihy
vychází z autentických dotazŮ ná?
jemníkŮ a vlastníků domů

Šťáhlavský, David:
Rusko mezí řádky
S Davidem Šťáhlavským navští?

víme mÍsta, kde se psala světová
historie, zapadlé ruské vesničky,
kde se zastavil čas před několika?
staletími, podíváme se do míst,
kam ještě nedávno nesměl vkročit
žádný cizinec, poznáme běžný
život obyČejných RusŮ i čerstvých
zbohatlíků.

Šímánek, Leoš:
Amerikou od severu k jihu
Amerika. Kontinent, který navští-

vilo už na statisíce lidí, ale jen má-
lokdo z nich ho poznal. Přes dva
roky cestoval Leoš šimánek od Se-
vem k jihu, hnala ho touha po do-
brodružství a chuť objevovat.
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Pobočka Lobeček

Kuťák, Jaroslav: Území trestu
Území trestu je nový český thril?

Ier, kde nechybí napětí. Odehrává
se ve zdánlivě poklidném koutu jiŽ?
rích Čech, ovšem děj přivádí čte-
náře i do Vídně, do Prahy a na
Fecký ostrov Rhodos ...

Bradford Taylor, Barbara:
Síla poznání
Mladá talentovaná americká fo-

togralka Valentine opouští pohodlí
svého pařížského bytu, aby zachy?
tila situaci v rozbouřeném Kosovu.
Válečné nebezpečí ji sblíží s brit?
ských žurnalistou Tonym, ale jejich
románek skončí tragicky.

Bard. Mary: Buď sama sebou
Autorka ve své knize řešila situ?

ace navozené nezbednými a zví-
davými dcerami a jejich
kamarádkami. Příběhy jsou
Úsměvné a vtipné a bez nadsázky
můžeme říci, že kniha je balzámem
na duši v každodenním shonu.

Marqolín, Phillip:
Přflím smutná vdova
Nový thriller P. Margolina je plný

napětí s dokonale věrohodnými a
překvapivými zvraŽy a hlubokými
znalostmi vnitřrího fungování ame-
rického justičního systému.

Ferdinand Havlík

je velice výrazná osobnost, která hudební
scénu ovlivňuje více jak čtyřicet let. Do pově-
domí české veřejnosti vešel jednak jako jeden
z hlavních protagonistů divadla Semafor, jed-
nak jako vynikající instrumentalista, klarinetista
a saxofonista.

Ing. Vojen Očenášek, předseda Kruhu přátel
hudby Kralupy, pozval sextet Ferdinanda
Havlíka do našeho města v rámci své 29. kon-
certnísezónynal8.l.200l.

Ferdinand Havlík pravidelně účinkuje v ho-
telu Praha v sídlišti Hanspaulka v Praze 6. Díky
benevolenci hotelu jsou tam pořádány každou
druhou a posledrí středu v měsíci swingové ve-
čeiy, pro příznivce tohoto žánru, s velmi níz-
kým vstupným - 30,- Kč.
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Český svaz chovatelů v Kralupech pořádá ve dnech
17. - 18.2. 2001

ve výstavmm areálu "Dřevák" v Lobečku
JUBILEJNÍ VÝSTAVU

ke 100. výročí chovatelstvf v našem městě.
Ve spolupráci s DDM chce umožnit dětem, mMdeži i

dospělým, kteří se zabývají chovatelstvím, aby se zde mohli
pochlubit se svými "miláčky".

Výstava se koná pod záštitou starosty města a nejzajírnavější
exponáty budou oceněny.

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 9.2. 2001 v DDM



i

100 let or7anizovaného chovatelství v Kralupech nad Vltavou q
odaj i(':

Prograni oslav 100 let fotbalu FK KAUČUK - rok 2001
Leden200l

.2. ročník zimního turnaje dorostu - zahájení v sobotu 20.1 ., hřiště Cechie
Kralupy

Pozvánka na koncerty
Konceny se konaj vždy v sále Městského muzea ve Velvarech od 1 6 hod Hned po výstavě ve Slaném

se koná ve dnech 1. - 3. ledna
1926 opět u Kotvy další výstava,
i tentokrát její součástí byla tom-
bola. Hlavní cenou byl krocan,
dále husa, kachna a další ckobné
ceny. I tuto výstavu, jako celou
řadu dalších, zahajuje první den
v roce v 10 hodin dopoledne po-
slanec František Biňovec, který
se stal protektorem spolku.
Zahájení výstav se pravidelně
zúčastňují i zástupci Okresrí
správy politické, později
Okresního úřadu a Městského
zastupitelstva. Výstava konaná o
dva roky později se konala v pro-
storách bývalé luČební továmy u
nádraží. Nemohu nepřipome-
nout i uspořádárí I. Kralupské
výstavy drobného zvFectva v
Kralupech, která se konala 1 . - 3.
Iistopadu 1929. O rok později
kralupský spolek koná výstavu
ve Veltrusích, k jehož ustavení
došlo v roce 1932.

Musím také připomenout, Že
výstavy a účast na nich nebyla
pro chovatele nijak lacinou zále-
žitostí. Za vystavení byl vybrán
poplatek z každé jednotlivé klece
a to pro člena místrího spolku 3.?
Kč a pro ostatní 5.-Kč. Na druhé
straně musím zdůraznit, že v té
době veškeré tiskopisy, při
hlášky, pozvánky, plakáty, jakož i
katalogy z výstav jsou prováděny
tiskem, kten;í zabezpečovala
firma Josef Bláha Kralupy.
Pozoruhodná je i účast na těchto
výstavách. Tak třeba v roce 1934
je v Kralupech vystaveno 354 ži-
vých exponátů, z toho bylo 180
králíků, 66 ks drůbeže a 108
holubů. Součástí výstavy byla i
expozice odborné literatuiy, ko-
žešin, ale i odborných a chova-
telských potřeb. V tištěném
katalogu je 36 inzerátů kralup-

ských podnikateí), ale i Městské
spořitelny a Záložny pro obchod
a Živnosti v Kralupech nad Vlt.

Velmi zajímavý je i pohled do
seznamu vystavovateli:i. Vysta?
vovalo 83 chovatelů z nichž bylo
27 členů domácích. Mezi vysta-
vovateli najdeme 6 chovatelů z
"í?ebechovic pod Orebem, 5 vy-
stavovatelů je z Kladna a stejný
počet z Radešína, 2 chovatelé
vystavují z Úval, Mělníka, Velvar,
Unhoště, Kolče, Újezda pod
Kladnem. Najdeme zde vystavo-
vatele z Kolína, Mnichova
Hradiště a nebo Želenek u
Duchcova. Jsou mezi nimi i
jména jako A. Hofman ze
Dřínova nebo V. Knor z
Radešína, kteří se následně stá-
vají posuzovateli králíků. Je mezi
nimi i Josef Urban, který vyšlech-který'

Česltil kráíka srnčího. České stra-
káče také vystavuje již zmíněný
Alois Hofman, František Hýbl a
Jan Rákos, kteVí jsou význam-
nými chovateli a členy 1.
Specielního klubu pěstitelů čes-
kých strakáčú s působností pro
celou čSR ustavený v roce
1932.

Ve sboru soudců, např. půso-
bil a drůbež posuzoval, Čestmír
Sedlák z Rokycan, který v té
době byl tajemníkem Drčí?
bežnické Jednoty republikyČesko-Slovenské.- Za zmínku
také stojí, že o expozici králíků
napsal do časopisu "Zájmy králí-
kářů" František Jirák, t.č. před-
seda spolku v Kralupech. Přes
přísné soudcování bylo uděleno
90 prvních cen, 70 druhých cen a
12 třetích z čehož je zjevno, že
vystavené zvířectvo bylo vskutku
prvotřídní. Mezi vystavovateli byl
i Miroslav Malý z Libčic nad
Vltavou, který mimo jiné také in-
zéroval násadová vejce a od-

chov kachen pekingských, piž-
mových, slepic vlašek koroptvích,
Ieghornek, kn"it bronzových a od-
chov králí)ců střibmých a českých
strakáČu.

Spolek vystavoval také na
župní výstavě v Kladně konané v
roce 1933. Prostřednictvím Stře-
dočeské župy se sídlem v
Kladně je také již od roku 1931
prováděna registrace a tetování
králíki:i. Funkcionáři spolku
dávno před tím zajišťovali pro své
členy re;ýstračrií kroužky na ho-
lubi a drůbe:. Starali se o nákup,
výměnu, ale i prodej chovných
zvířat pro své členy. Spolek se
údajně
Živnost měl zúčastnit panelem i

iostenské výstavy v Kralu?
pech v červenci 1933, )ďerou
navštívil i ministr obchodu J. V.
Neuman.

Kralupský spolek byl také čle-
nem Králíkářského družstva v
Praze, které přijímalo od členů
po celý rok surové kožky, nejen
pro úpravu, ale provádělo i jejich
výkup. V okoí bylo i několik
trhovcŮ, kteří prováděli nákup,
výměnu i prodej. V Knovízi u
Slaného to byl králíkář F. Král a
ve starém Lobečku holubář p.
Řimsa, který měl na dvoře vel-
kou voliéru a holubnn<.Vzájemně
jsou navštěvovány výstavy v
okolí, mezi ně patří i konané vý?
stavy na nádvoří zámku v
Dolních Beřkovicích a zejména
pak v Praze v Pri:imyslovém pa?

Š
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Neděle 14.1.20(Q;R'OCHŮKA-ViDEŇSKOU OPERETOUPHOLriPkAi%J4 vii-íw-,.,,- -. ?.? ,Pořádá: Kruh přátel hudby Velvary, Městské muzeum Velvary,ÍN;dace Českýa hudebrí fond PrahaŮ'íikují:-L-.-Ha'vl'ÁÍé st, - teríor, L. Havlák ml.ysopr:Án, 1. Havláková - klavírNa programu díla F. Lehára, J. Offenbacha ad.

Únor 2001 .Reprezentační ples FK KAUCUK - sobota 24.únor, hotel SPORT
Březen 2001Dětskv spoítovní karneval jFK KAUČUK - sobota ů 7.3., klubovna V olšíchDeiSk7 spoítovni karnevai r řx r%Pú)uurs - ow ---Přátelské utkárí: FK KAUčUK - Chmel Blšany'S'ob'o';a 24J březe'n 2001 , al O,15 hodin

tenor, L. Havláková

I

Duben 2001'Př'á'teTské utkárí: FK KAUčUK - FC ChomutovTurnaj dkužstev škol kralupského regionu v minifotbalu?- čtvítek 26.4.
Květen 2001Slavnostní otevřen( restaurace "COLOSSEUM SPORT PUB"Vo:);vá'ní"'sp'o'áovnřapauabííace uj oo let fotbalu"Ťi irripi nřínravek - okresní přebor, sobota 12.5.Tu' ;aÍ pfipravek : okresní přeboíDíaJi4alckía iiÝkání: FK KAUCUK - FK TeplicePř'áteískéautkárí: FK KAISt:eda-3'?)'. -květen 2001, 1 7,00 hodin

Iáci na výstavišti v Královské
oboře.

Z Kralup bylo těch účastí
hodně, ale připomeňme alespoň
jednu výstavu konanou ve dnech
19.-2í. listopadu 1932 v Praze.
Kralupský spolek vystavuje 30
holubů a 8 králíků. Velké pozor-
nosti se těšila kolekce anglických
pávíků Adolfa Mikury z Kralup,
který je vystavil v devíti varian-
tách. Místopředseda

Spolku Antorín Stoupa z
Libčič vystavoval moravské
pštrosy čemé. Králíky vystavoval
nejen spolek, ale i Bohumil
Alexandr a Jindřich Jiras
Belgické obry albíny a činčily vy-
stavoval také Josef Suchý z
Radešína, kteý jako důchodce
se v roce 1979 stal členem orga?
nizace v Kralupech, tedy po 47
Ietech-

Neděle 28. 1.2001íV€3(lb'ld ío. í .yvw -PETR xopŘiva A ANTONíN SLAMKA - KYTARYPk:ltl AVrnivm r- ,,..-.-?Pořádá: Kruh přátel hudby Velvary, Městské muzeum Velvary,Í'4a'dace Českýa hudební fond PrahaNaClace (.;eSKy íiuut.ui ii iyi -y , . .. .-Na programu d(la F. Carulliho. J.K"ohlera, A.Tansmanna, G.-'-' a a - II/ ia--;-,l hí XriěkinaaJ.JežkaNa prograiiiu uiia - . =.......-. ?Farutteho, H. Villa-Lobose, J.K. Merize, N. Koškina a J. Ježka l

Neděle 25.2.2001Nedeie zb.z.<uu íLUCIE JAREšOVÁ A DORA PAVLíKOVÁ - ZPĚVN"a"klav:radoprovází prof. OTAKAR KOHLNa KlaVlr (luí,nvvúr-í H- ,. . . . .. - ?? ? .Pořádá: Klub přátel hudby Velvary, Městské muzeum Velvary,N;dace Český hudebrí fond Praha'l - ---r=-amíi rlílq (i. GaCCíníFlO, A. Caldary, F. Chuberta, J.ÍSI;-p:ogramu- dna G. Gacciniho,Křičky, K. Slavického, A. Coplanda, A. Dvořáka, L. Janáčka, G.ňízetay ii Cia. P'uccíniho, i.í. Offenbacha ad.

Červen 2001vSl'aav:n"'ostní ;ainá hromada - pátek 29.6.Přátelské utkání: Stará garda AC SPARTA - Stará garda FK KAUČUK'aí""Í"í"" """ '= -aPátek 29.6. - 15,30 hodinTumaj kralupských firem v malém fotbalu - sobola 23.6., stadion V olších? ? - - -=.,--íAiiv c/'QhhomLínsILlllllal ňlaluyi.l.y... ...-... -Přátelské utkání: FK KAUčUK - FC Bohemians l
lČervenec 2001Cervenec zuu íLetní turnai žákovských družstev - otevření travnatého hřiště MikoviceSobota, neděle 28., -29.7.80DOTa, ríl:)tll:líí:+ bo., &=.,.Přátelské utkání: FK KAUčUK - SK Spolana Neratovice

Neděle 25,3.2001jAN E3UDm - KLARINET
STAMICOVO KVARTETO:S I AMI!UVV íllířlll s - . -Pořádá: Klub přátel hudby Slelvary, Městské muzeum Velvary-?- = o=- Il/ si.Xl-ala cí I vP graaa: hiuu pi aígi - uv-y - +* . -. ,, ? ?Na programu díla F.V. Kramáře, J.K. Vaňhala a L. van
Beethovena

l
l

Srpen 2001Turnaj "Mistrovství romské mládeže" pro družstva starších žáků23.'l is.s., hřiště Mikovice"svobota, neděle 11., 12.8., hřiště Mikovice
KAUČUK - FC Marila Příbram

Letní turnaj dorostu -
Přátelské utkání: FK

Září 2001 žáků - tumai starostů - sobota, neděle 1 a) 2.9.oM;Ziná;Odní tumaj star(Jch žáků - fumaí síarosíu - í'uuuía,Přátelské utkání: FK KAUčUK - FK Xaverov H. Počernice

i
i

l
l
lNeděle 22.4. nebo 29.4.2001P'ř"e'sný ter;ín akonceThu bude dodatečně oznámenSTAIÍICOVO KVARTETOb l J'lNllbl/Vl/ ss- -- - . - . -Jako host vystoupí D. ŠUGÁREK - KLAVÍRJaKO nosí vyítuupi LJ. -= --. .. .-. - . - Pořádá: Klub přátel hudby Velvary, Městské muzeum Velvary,Na'dace Bohuslava Martinů PrahaNaClaCe BOnusi«va iviai íi- - - - - .. .-Na programu d(la F. Schuberta, J. Suka, W. A. Mozarta, A.Dvořáka a B. Martinů

JiW Schť5nfelder
(pokračování př@tě)il

l

l
l

Ř4en 2001RíBen ZUUIPřátelské utkání: FK KAUčUK - FK Viktoria žižkov
Lístopad 2001Halový tumaj př(pravek - sobota 17.11. (spoíovní hala Cukrovar)

Zvířata ve dřeváku

j

Vstupné pro členy KPH 30.- Kč. Ostatní návštěvníci 40.- Kč.' a "- - ---- --l-I-rlríunřodkón(:el'íelVsíupne píu vit.iiy i-, , ,.. . -?.Podrobný program bude připraven u pokladny před koncertem.
Křížovka

Prosínec 2001Prgsinec zuu íHodnotíc{ valná hromada klubu - úterý 18.12., klubovna stadionu V olších
Kralupští chovatelé drobných

zvířat si dovolují pozvat k ná-
vštěvě výstavy králíků, holubů,
drůbez:e a okrasného ptactva,

ková expozice ozdobné vodní
drůbeže, jako kachniček karolí-
nek, mandarinek a jiných.
Připravena je také tombola a
občerstvení pro návštěvníky.

i
lla:'Š ,:"aaJ,':::.7.,""a??""?'a"4:aaaI'aaj""".':""j'l";f'aaÍ"'-

í??7čM+írW"Sz@t'+l
m??l
2
ffl, 10, M, ŇlT }.,,""' ,:.-. -l ?AN. 10, M, NT

která se koná ve dnech 17. -
18. února 2001 ve výstavním
areálu "Dřevák " v Kralupech
nad Vltavou.

Areál se nachází v Lobeí:ku,
v parku, podél ulice Ke
Koupališti.

'1

Výstava se koná pod zášti?
tou starosty města a nejzajíma?
vější exponáty budou oceněny.
Zájemci se mohou přihlásit nei-
později do 9.2.2001 v DDM v
Kralupech, u pí Merfeitové tele-
fon 722 430.

K jubileu organizace vydá
klopové odznaky, medaile a
menší almanach. Veřejnosti je
přístupná v sobotu 17. Února
od 8.00 do 1 7.00 hodin a v ne-
děli 18. února od 8.00 do M.OO
hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Potěšíte sebe i své děti.

Správné znění tajenky z led-
nového čísla zrí:

"NA ŠTĚDRÝ DEN O VLAS,
NA NOVÝ ROK O KLAS".

Dvě volné vstupenky na ně-
který z pořadů, uváděný v KDVlta'va v měsíci únoru vyhráváDaa;:a- Blahovcová, KamennýMosr čp. 112. Výherkyni blaho-ŮÍ'meme (vstupenky sí vyzved-

" a -LN! Il-«>CS;ěte. v kanceláři KaSS).
Znění únorové tajenky zasí-

lejte'na adresu redakce Zpra-vo:daje do 15. února 2001.
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lVystaveno bude více jak 600
živých exponáti:i z nichž část
bude i prodejná. Vedle tradič?
ního vystavení zvířat v klecích
návštěvríci poprvé budou moci
vidět volné ustájení zvířat na
"selském dvoře". Kde nebude
chybět koza, ovce, ale i jiné do-
mácí zvířectvo. Podle prostoro-
vých možností, po uzávěrce
přihlášek, je v iednání i íikáy-

í
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lkl
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*Sčítání lidu, domů a bytů Rekonstrukce kinosálu v KaSS Vltava
dokončení ze str. l

PROGRAMOVA STRATEGIE
KINA

Programová skladba našeho
kina vychází z teze, že se jedná
o kino městské, tedy o kino,
jehož cílem je orientovat svou
nabídku k nejširšímu spektru
zájemců. Na základě existující
nabídky na filmovém trhu a na-
šich zkušeností soustřeďujeme
naši pozornost na tři hlavní cí-
Iové skupiny diváků.

1) Děti a rodiny
2) Mládež
3) Náročný divák

Krom?á běžných představení
dětských filmi:i, o něž je mimo-
řádný zájem (jen např. druhé
pokračování filmové pohádky
režiséra Trosky Princezna ze
miejna vidělo v našem kině více
než 2000 malých diváků), fun?
guje dobře i spolupráce s kra-
lupskými školami (v minulém
roce téměř 20 představení pro
více než 3000 d{ah}. Nově rozši-
řujeme naši nabídku v období
jarních prázdnin (přehlídka filmů
pro děti a mládež).

Filmy pro náročné uvádíme
1 - 3 x měsíčně s podtitulem art-
kino. V tomto roce se navíc
naše kino stalo místem, kde

Z činnosti Turistických oddílů mládeže a Klubu českých turistů
? - "?jWmú

Oznámení Českého statistic-
kého úřadu: ke dpi 1 .března 2001
se bude konat v České republice
podle zákona č. 158/1999 Sb.
Sčítání lidu, domú a bytú.

1. Rozhodným okamžikem sčí-
tání je pŮlnoc z 28. února na 1
března 200í

2. SČítání se vztahuje:
a) na všechny osoby, které

majÍ v rozhodný okarnžik sčrtánr
na území (Seské republiky trvalý
nebo dlouhodobý pobyt, nebo se
na něm dočasně zdržují,

b) na všechny domy označené
popisným číslem a určené k byd-
Ierí a na vŠechny další domy nebo
jiné objekty označené evidenčním
číslem, nebo i bez čísla, jestliže v
nich někdo bydlel v rozhodný oka-
rnžik sČítání,

c) na všechny byty, které jsou
v rozhodný okamžik sčítání obyd-
Ieny, nebo jsou určeny k bydlení a
též na všechna jiná obydlí a pří-
střeší, jestliže v nich někdo bydlel
v rozhodný okarnžik sčítání.

3. Sčítání nepodléhají cizí stál?
ní příslušníci s diplomatickou imu?
nitou a výsadami, jakož i domy a
byty ve vlastnictvÍ jiných státŮ,
které slouží k diplomatickým úče-
IŮm.

4. Sčítání organizuje, řídÍ a ko-
ordinuje podle § 16 zákona č.
íqs/1999 Sb. český statistický
i:řad.

Sčítání provádějí podle § 9 odst.
í cit. zákona v jednotlivých sčíta-
ďch obvodech sčítací komisaři a
íčítací revizoři, které navrhují obce
í jmenuje Český statistický úřad.

Při výkonu své funkce se sčítací
lomisaři a sčítacr revizoři proka?
:ují průkazem sčítacího komisaře,
iebo sčítacio revizora a svým
ibčanským pr'ůkazem.

Seznam sčítacích obvodů v
+bci, vČetně jejich vymezení,
íéna a přijmení sčítacích komi-
:ařů, kteří budou v jednotlivých
+bvodech zajišťovat, jakož i jména
t příjmení sčítacÍch revizorů, zve-
ejní obec způsobem v místě ob-
íyklým 14 dnů pFed rozhodným
»kamžikem.

5. Sčítání osob se provede vy-
»lněním SČÍTACÍHO LISTU
)SOB, který vyplní každý za
'>ebe. Za nezletilou osobu po-
;kytne Údaje její zákonný zá?
;tupce, za osobu zbavenou
:působilosti k právním úkonům její
»patrovník.

Sčítání domů se provádí vyplně-
iím DOMOVNÍHO LISTU. -Údaje
) domu poskytne jeho vlastník
nebo správce.

Sčítání bytŮ se provádí vyplně-
ním BYTOVÉHO LISTU. Údaje o
bytu poskytne jeho uživatel, v pří-
padě neobydleného bytu vlastrík
domu, nebo správce.

Sčítací tiskopisy do jednotlivých
bytových domácností, provozova-
telům zařízení poskytujících ubyto-
vací služby, vlastníkům nebo
správcům domů, popřípadě jed-
notlivým osobám, které. podléhají
sčítání, doručí sčítacÍ komisař ne-
jméně 6 hodin před rozhodným
okamžikem.

Pokud ten, kdo je povinen po-
skytnout údaje, z jakýchkoliv dů-
vodů neobdrží příslušný sčítací
tiskopis, přihlásí se nejpozději do
12 kalendářrích dnů od rozhod-
ného okamžiku u příslušného sčí-
tacího komisaře, nebo v kterékoliv
obcí a sčítací tiskopis dodatečně
vyplní a odevzdá.

Podle § 6 odst. 4 cit. zákona,
každý kdo má povinnost poskyt-
nout údaje, poskytne je úplně,
správne, pravdivě a včas. Údaje o
národnosti a náboženství vyplní
každý podle svého rozhodnutí.' podle

Údaje zjištěné při s«jtání6.

jsou chráněné podle ustanovení §
13 zákona č. 158/1999 Sb. Údaje
o jednotlivých osobách nesmějí
sčítací komisaři a revizoři a další
osoby, které se s nimi seznámí při
zpracovárí údajů, zveřejňovat ani
komukoliv sdělovat a tyto údaje
nesmějÍ pouŽ(t pro jiné neŽ statis-
tické účely. Obdobně jsou chrá-
něny i údaje o bydlení, bytech a
bytových domácnostech, pokud
zákon nestanoví výjimku.

Všechny osoby, které se v sou-
vislosti s prováděným sčítáním a
zpracováním jeho výsledkŮ se-
známí s individuálními údaji, jsou
povinny zachovat mlčenlivost o
těchto údajích. Tato povinnost trvá
i po skončení příslušných prací.
PoruŠení povinnosti mlčenlivosti je
přestupkem, za kteíý Ize uložit po-
kutu až do výše 200.000,- Kč,
pokud nepújde o trestný čin.

7. Kdo nesplní povinnost po-
skytríout údaje, přestože k tomu
byl vyzván sčítacÍm komisařem,
nebo sčítacím revizorem, dopustr
se přestupku, za který je mozno
uložit pokutu až do výše 10.000,
Kč.

8. Český statistický úřad žádá
všechny občany, aby zodpověd-
ným vyplněním sČítacích tiskopisů
přispěli k Úspěšnému provedení
sčítání lidu, domů a bytů.

Český statistický úřad
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Aktívita
Nové tisíciletí nezastavilo tu?

ristickou aktivitu v Kralupech
nad Vltavou

Hned 1 . Iedna proběhl
"QrsrŤn*rlna*ítsmoo hxhií--í-a-'tí-Sprintduatlon"- běh/kolo/běh -
v prostoru pod koupalištěm
Mrazivé počasí protáhlo kaž?
dého, nejrychlejší byli : - do 15ti
let Markéta L?orenzová, nad
1 5náct let Vít Procházka.

Pořádali jsme výlet do Čes-
kého středohoří,- na Boreč,
Košt'álov a do Třeben.ic.'
Proběhla Valná hromada KČT
a na konci ledna 26. ročník tra?
diční akce Zimrí prechod
NedvězÍ.

Na 10. února připravujeme 5.
ročník Uzlařské regatyI sou?
těže ve vázání uzlů a na přelom
února a března jarní tábor v
Krkonoších.

!.?
probíhá filmová přehlídka
Projekt 100, která přináší čes-
kým divákům filmy ze zlatého
fondu světové kinematografie.

V hlavním proudu se soustře-
ďujeme na divácky nejatraktiv?
nější filmy (vzhledem k tomu, že
na český trh vstupuje ročně
okolo 150 titulů, není je možné
všechny uvést), přičemž je naší
snahou přinést je kralupskému
publiku co nejaktuálněji (tj. s od-
stupem 3-7 týdnů od České pre-
miéry). Ve spolupráci s většinou
distribučních společností se
nám tento ukazatel daří plnit.
Dokladem toho je více než
37000 spokojených divákú v
na;em kině..v.roce 2000 (.prů-
měr 100 diváků na předsta-
ven0. Vzhledem k tomu, ze to je
téměř 25% nárůst ve srovnání s
rokem 1999 a že ho bylo dosa-
ženo v době, kdy jsou tradičrí
kina pod silným tlakem ostatní
audiovize a nově i vícesálových
kin, považujeme tato čísla za
náš výrazríý úspěch. Věříme, že
právě dokončená rekonstrukce,
která odstranila naše největší
handicapy v očích diváků, při-
spěje k dalšímu nárůstu oblíbe-
nosti našeho kina mezi
kralupskými občany.
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l Turístická základna - letní ubytovna
75yi5,}i@3,i zákjadna a odríkání; vše jsme budovalisvépomocí a z vlastních financí.

Tento prostor je skutečně
místem " turistické Činnosti " y
Kralupech nad Vltavou - probí-
hají zde pravidelné schůzky ocl
dílů, příprava na Turistické
závody, akce pro veřejnost.
Potěšitelné je, ze členovéaTOM
sem nacházejí cestu i mimo
tyto aktivity.
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členů Turistických oddílu a
členů KČ:T je a'ktivita na ;aší
Turistické základně.

V prostoru mezi koupalištěm
a tenisovými kuíty jsme během
1 0ti let vybudovali areál kralup-
ské turistiky - celoroční a letní
ubytovnu, zázemí pro činnost
TOM, provedli jsme terénní
úpravy, vybudování hřiště,...
Za tím vším stojí spousta dříny
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Účastníci "Sprintduatlonu " 1. 1.2001 Zdeněk VejrostaKČT a TOM Kralupy n;d ŮŤ

ZUŠ - interní koncerty školy
V měsící únoru chystá ZUŠ

Kralupy další ze série ínterních
koncertů školy. Únorový koncert
proběhne 13.2.200'l -v 17.00
hodin v koncertním sále ZUŠ.

Rádi bychom se však ještě na
skok vrátili do adventního ob-
dobí školního roku, během
něhož žáci i učitelé prokázali přÍ
svých vystoupeních, že umí při-
spět ke zvýšení jedinečné svá?
teční atmosféry vánoc.
Kralupská veřejnost si mohla
naše žáky vyslechnout na
Veřejném vánočrím koncertě,
který tradičně proběhl v přqem?
ném prostředí místního muazea.
Naši žáci i učitelé připravili oby-
vatelům Kralupska pěkný dárek
také v podobě 1.' adv'entního
koncertu ZUŠ, který se uskutečS
nil v kralupskěm kostele

ZŠ Třebízského Kralupy nad Vlt.

20.12.2000 a byl spojen s vá-
nočním prodejem výroÍ:iku a no-
voročních přání žáků
výtvarného oboru naší školy.
Výtěžek z prodeje ve výši 997.?
Kč byl zaslán na konto-Nadace
pro ochranu týraných dětí.
Věříme, že 1. adventní konceít
školy byl pouze začátkem další
spoluprmce ZUŠ s KralupsÍ:ou
farností. Tečkou za adventem
2000 bylo pěkné vystoupení pě-ié vystoul

ZUŠ naveckého sboru vánoč-
ním jarmarku, který pořádal
místní DDM.

V podzimních měsících Ietoš-
ního školního roku vyvolalo ve-
dení ZUŠ jednánía s -KaS';
Kralupy a Městským muzeem
Kralupy. Cflem jednání bylo zvý-
hodně?n5, cen vstupného?pronaše žáky na koncerly vážné
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hudby KPH Kralupy, které probí-
hají v KaSS Kralupy a na kon-
certy vázné hudby jež pořádá
Muzeum. SouČástí vzdělání
'záků by totiž měla být i návštěva
koncertů různých hudebních
stylů a žánrů. Vedení ZUŠ,
KaSS, KPH a městského
muzea se usnesli na vzájem
ném konsensu, který umožňuje
našim žákům navštěvovat akce
zdarma, přičemŽ jejich rodiČ za?
platí v KaSS pouze poloviční
vstupn4 Městské muZeum
umožnilo rodíči dněte zhlédnout

a vyslechnout kulturní pořad
zdarma. Domníváme se, že
tento vstrícný krok je projevem
opravdového zájmu o kulturní
rozvoj našich žáků, kteří se ze-
jména touto cestou mohou stát
v budoucnu sou«:ástí kvalitního,vnímavého publika,- kt:T:Í-WmÍ
ocenit hudební poselství přeřál
vané aktivními umělci zagene-
race na generaci.

Vedení ZuŠ Kralupy nad
Vltavou ještě jednou toWto ces-
tou všem zúčastněným stranám
děkuje za projevenéapochopen:.a
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K A M E L O T - skupina, která byla založena v roce 1982
dvojicí začínajících, ale ambiciózních kytaristů Romanem Horkým
a Radkem "Bůčkem" Michalem (+30.1-1.1995).

Ještě v tomto roce se skupina stává objevem celostátní sou-
těže klubové tvorby a od té doby je poctěna snad všemi existují-
CÍmi cenami.
V Kralupech nad Vlt. vystoupí dne 14.2.2001 v 19.30 hodin

v Kulturním a společenském středisku Vltava.
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zve všechny absolventy a pracovnáy
u pří'ležílosti

50. výročí založení školy
17.2.200l

na den otevřených dveří (9.(10 - í 2.00 hod. )
a skoW akadeínii lod 13 .00 hcíd. )
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Roverský kmen Kasiopea Skautského střediska Střelka v Kralupech nad Vltavou Slavnostní představení dokumentu o MS juniorů v hokejbalu se setkalo s velkým úspěchem

Nš kmen sdružuje skauty a Každoročně zajišťujeme pro
skauky ve věku 15-26 let, kte-
rých e v našem středisku 8 stá-
Iých a 5 těch, kteří se připojí jen
pokuj nemají povinnosti u oddílů
s mltdšími členy, kde pomáhají
vedoícím oddíli:i.

Krren o letních prázdninách
sjel bku Berounku na jednom
raftu a na pěti kánoích. Přišli
jsme na to, že pohled na svět z
hladiny vody je úplně jiný než
ten, který již dlouho známe, a to
z pevié země. Také nám začalo
být jasné, že Berounka nenÍ řeka
na raň, a tak se do budoucna za-
býváíne myšlenkou na něco
svižnějšího. To však vyžaduje
di:ikladnější přípravu, a tak to asi
nebude hned letos.

Další důležitou událostí jsou
pro nás Roverské obhajoby, kde
se každý z nás snaží dokázat pl?
něním různých úkolů, že mezi
ROVERY skutečně patří. Od Ie-
tošního roku se nám malinko při-
tížilo a nezáleží již jen na onom
jednom víkendu, ale na činnosti
v celém roce. Naše obhajoby
obsahují totiž i disciplíny, které
bychom nestihli, a proto je pl-
níme na jiných akcích během ce-
Iého roku. Touto disciplínou je
třeba horolezectv(. Během naší
činnosti se nám podařilo získat
poměrně sluŠné horolezecké vy-
bavení, a víme o několika lidech.
kteří mají i potřebné zkoušky,
tudíž nám nic nebrání naše vy-
bavenívyužít. Nejčastěji jezdíme
do prostoru v okolí Berouna, kde
máme i domluveny různé bri?
gády s místními ochranáři.

Jezdíme jim pomáhat nejen
udržovat pořádek, ale i vysazovat
nové stromky, a byli jsme přizváni
k velice zajímavé činnosti, kterou
je krouŽkování netopýrů. Za naši
pomoc nám pak právě vypomá-
hají pn zdokonalování našich ho-
rolezeckých schopností.

kralupskou-veřejnost -Betlémské
světýlko, plamínek zažehnutý
přímo v městě Betlémě, ktera,
přivážejí rakouští skauti do Brna.
Z Brna již zajišťují rozvoz po celé
naší republice tamější roveři ve
spolupráci s roverskými kmeny z
jednotlivých středisek. Toto svě-
týlko se í
Českých

tak za vydatné pomoci
drah dostává do

mnoha měst a obcí naší vlasti,
kde napomáhá o vánočních
svátcích prohlubovat pohodu a
klid v domě i mezi lidmi

S novým rokem se náš kmen
rozhodl navštívit pokud možno
všechny rozhledny v naší vlasti,
k čemuž nás motivoval pořad
Rozhlédni se člověče.
Rozhledny jsou totiž "ryze Čes-
kým fenoménem v Evropě". Ne
že by snad jinde nebyly, to jsou.
Napřiklad jich je několik v pohra?
ničí na území Německa, ale
OprOti množStvÍ na našem ÚžemÍ
je tento počet zanedbatelný.
Naše rozhledny si totiŽ naŠi po-
zornost zasloužÍ uŽ jen proto, a
kdo z vás někdy na rozhledně
byl mi dá jistě za pravdu , že po-
hled z výšky na svět je pře-
krásný a nemusí to být zrovna z
Ietadla.

V nejbližší době naše stře-
disko Střelka a také všechny
přátele z kralupské veřejnosti
čeká Skautský ples, který se
koná 10. března 2001. Ten sice
nemá na starosti náš kmen, ale
bude se na organizaci podnet.

Závěrem bych chtěl celou kra-
Iupskou veřejnost a hlavně děti a
mládež našeho města a okolí
pozvat na naši skautskou pouť,
která proběhne pod lávkou jako
vloni, kde probíhal ukázkový
tábor. Letos to bude se spoustou
soutěží pro větší i menší děti a
nejen pro ně. Účast již p?islíbili
členi minického hasičského dob-
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rovolného sboru s ukázkami své
práce a soutěžemi vyplývajícími
z jejich činnosti. Skautská pouť
proběhne poslední víkend v
květnu a to 25 - 27. Na této akci
nás pravděpodobně navštíví i
had KAA, ale bližší informace
získáte v některém přÍštím vy-
dání Kralupského zpravodaje a
také na plakátech.

Krom akcí výše zmiňovaných
nás čeká spousta dalších zají-
mavých akcí. Ať již to budou vý-
lety do okolí nebo i kousek dál
od našeho krásného města.
Krásných míst, která se dají v
naší vla'sti navštívit, je mnoho a
navštívit je všechny je téměř ne-
možné. Má-Ii ale někdo ze čte-
nářů zpravodaje zájem o život v
roverském kmeni, může se infor-
movat u vůdce Jindřicha Šatavy
na telefonu 0205 / 722446 nebo
na schůzce roveri:i každý první
pátek od 18:00 ve Skautském
domě Bára.

Za roverský kmen
Jindrich-Šatava

1. Družina Oldskauti:i bude 24.
února od 14 hodin pořádat ve
skautském domě Bára setkání
nynějších i bývalých členů stře-
diska s oslavou výrocí společné
cesty životem. Nevěsty, které si

?

budou chtít nazout svatební stře-
víček za tuto poctu budou muset
zaplatit listem do Kroniky stře-
víčku na 1 listu papíru A5, který
bude obsahovat informace ob-
vyklé na svatebním oznámení.

Těšíme se, že těchto osla-
venců se sejde co nejvíce.

V neděli 25. února pak bude
zahájen Týden otevřených dveří
skautského domu Bára s pro-
gramem pro dospělé i děti, ať již
půjde o promítání videokazet z
průřezu činnosti kralupského
střediska anebo o "Hráčské ca-
sino" se společenskými hrami,
kde si budou moci zahrát rodiče
či prarodiče se svými dětmi hru
podle vlastního výběru.

Těšíme se na účast zejména
těch dětí, které nemají možnost
trávit jarní prázdniny mimo naše
město. Podrobné informace o
programu Týdne otevřených
dveří zjistí kralupská veřejnost
na plakátech.

Na obě akce bude vstup dob-
rovolný a výtěžek bude předán
hospodářce střediska pro použití
na úhradu energií skautského
domu Bára.

Za 1. drtbrinu Oldskautů
Xanda

Živou i po několika letech
Vídeo dokument měl slavnostní
premiéru 1 8.prosince v presen?
tačním klubu a.s. Kaučuk.
Prorrítání se zúčastnili čelní
představitelé města v čele se
starostou Mgr. Pavlem
Ryntem, místostarostou
Rudofem Kasseckeítem a další
členové MR a MZ, přípravného
výboru, pořadatelé atd..

Pozvání přijali též zá-
? SŤupCi hlavníCh part-
ly.l' nerů MS, za něž

jmenujme Českou ra?
i finérskou, a.s. Ing

Aleše Soukupa.
Mezi hosty premi-

éry nechyběli ani ti,
kteří na hřišti kralup-
ského zimrího stadi
onu doslova cedili

Starosta města Mgr. Pavel Rynt krev za co nejepší vý-
sloclpk svóhn nárúd-sledek svého nmod-

nentu (Itálie, Švýcarska, ního týmu. C:eskou republiku
Německa, Lotyšska a zastupovali trenéři Milan Syblík
Slovenska). První mistrovství a Zdeněk Stíych, z hráči:í byl
světa, které se v našem městě přítomen domácí Jiří Palice.
konalo, má velmi důstojnou pa- Bronzové medailisty ze
mátku, která uchová tuto jedi- Slovenska zastupoval JOž0
neČnou spoítovní a Pittel.
společenskou událost v paměti Hokejbalisté chystají na 15.
všech, kteří se jí jakýmkoliv září 2001 oslavu svých pátých
způsobem účastnili, stejně narozenin. Historie činnosti je-

Několik málo minut přes ho-
dinu tívá dokumentární film,
kteíý velmi podrobně mapuje
události pěti červnových dní
roku 2000, které zviditelnily
naše město nejen ve všech ho-
kejbalových st'řediscích České
republiky, ale také daleko za
hranicemi naší země a to nejen
v zámoří (Kanadě, USA), ale iv
několika zemích starého kontí
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Byla to úžasná, velkolepá akce. Byl jsem pořadateli pozván a
zúčastnil jsem se jak slavnostniho otevření MS, tak finálového
dne. Dokonalost organizace a zájem diváků mě velmi překvapili.

Česká rafinérskjIng. Aješ Soukup Česká rafinérská
Public Relations Manager

je jen troŠiČku kralupský patriot,
neměl by si nechat shlédnutí
dokumentu o I. MS juniorů v ho-
kejbalu v žádném případě ujít.

Pro podporu hokejbalu na?
stoupím já, a snad i někteří moji
kolegové, v exhibičním utkání v
rámci otevřenÍ nového hokejba-
Iového hřiště na Cukrovaru.
Slovo dělá muže. Určitě tuto
myšlenku dotáhneme do
konce.

Trenéři reprezentace M
Syblík a Z. Strych se na hodno-
cení dokumentu velmi shodli :

"Znovu jsme měli pocit, že
jsme na střídačce mezi kluky.
Dokument má vyjímečnou vy-
povídající schopnost. Je to
špička. Děkujeme Kralupům za
nádherně připravený turnaj".

Jindfich Kohm,
president AHL

Foto : Michaela Horová

jich oddílu je více než událostmi
nabitá. Možná to již vypadá, že
hřištěm s umělým osvětlením,
pořadatelstvím MS, extraligo-
vým juniorským týmem a s
třemi medailisty z vrcholných
turnajů (Loskot, Ibl, Palice) jsou
kralupští hokejbalisté na funkci-
onářském vrcholu. Ano svým
způsobem jsou! Ještě však k
úplné funkčnosti hokejbalových
aktivit v našem městě a okolí
zbývá a) dokončit druhé hřiště
na Cukrovaru a za b) vybudo-
vat hřiŠtě mezinárodních roz?
měrů pro hru 5+1 respektive
4+1 s nezbytným sociálním zá-
zemím. Podrobnějším rozbo-
rem aktuálních plánů oddílu
AHL Kralupy nad Vltavou Vás
budeme informovat v některém
z dalších Zpravodajů

Každý, kdo má rád sport a
fantastickou atmosféru a nebo
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Zimní sčítání labutí
HÍffi
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Česká společnost ornitologická (ČSO) partner me-
zinárodní organizace na ochranu ptáků Birdlife
International organizovala o víkendu 13. - 14. Iedna
2001 celorepublikové sčítání labutí.

V čeivnu letošního roku se bude sčítání opakovat.
Ll mostu T.G.Masaryka v Kralupech - Lobečku

jsem napočítala 33 ks labutě velké. V Zeměchách na
rybníku 6 ks labutí.

Pohled na tyto impozantní ptáky je úžasný. Jejich
let a krásné přistávání na hladině, člověka přímo
uchvátÍ.
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Sportovní střelec
V sedmi disciplínách, kdy se střílelo vleže a ve stoje, získal

Ietos bronzovou medaili, a to těsně za loňskými mistry světa
Kremláčkem a Karáskem, čtyřiapadesátiletý kralupský Josef
ŠKVARO, sportovní střelec AVZO Neratovice. Zúčastnil se v dru-
hém lednovém týdnu prvního kola mistrovství České republiky,
tzv. malý pohár ve střelbě na kovové siluety ze vzdálenosti 25, 50
a 100 metrů, a to z malorážní pistole, jednoranové puŠky a revol-
vex. Kromě medaile ještě získal v dílčích kategoriích jedno čtvrté
a jedno šesté místo v České republice.

foto a text: (ain)
Q

Sportovní střelec Josef Škvaro z Kralup si velmi často připisuj'e
výborná umístění při soutěHch českých i zahraničních střelců.
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Informace o možnosti získání videokazety:
kohm.jindrich@hokejbal.cz (tel.0205/727930)
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p-ae-tm- f ? r-.eeíú- =f ?To vse u firmy internet Kralupy Cz, s.r.o.
Dále pro Vás máme zajímavou nabídku různých
pocitačových školení pro zaěátečníky v naší učebně

a02os/ 722 s22 k Oi
?hova 560, Kralupy nad Vltavou.

606/405 623
www.ikc.cz (=D info@ikc.cz
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individuální i skup. kurzy
(max. 4)
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kontakt:
0608/043776

-;,4.7 Q
Samolepky. Bezpečnostní tabulky. Vizitky.?SvMelná reklama.
- výroba %zané reklamy z kvalítní folíe určené pro polep vývěsních štítů, výloh,istmj.zařízení, automobilů,motocyklů, atd. . i- nápisy a malby na fasády - ruční línkování auto a moto veteránů
- výmba plastíckých reklam z brzených PVč desek o tloušťce 5 - 30mm(písmena, loga, postavy, atd.)
- nápisy a malby na autoplachty a transparenty z PVC, pmvádené barvou
- nápíay na látkové transparenty, tríčka, montérky, atd....
- lamínace dokumentŮ, vizítek, atd....

e-maJl:l.vrba@worldonl!ne.cz (?ýiú,?ěrJ!a««W/riaú,ite44ý,
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Soukromá inzerce
PRODEJ
Cl Prodán

Vlt. Na
garáŽ v
Zebrech.

Kralupech nad
i. Cena dle do-

hody. Tel.: 0205/24 924.

CJ Náklad. nebržd. přívěs za osobní
auto, typ: ON-2. 'Jýrobce: AN
CO Praha 8, rok 19:93, dřevěná
korba í,46xl1 m. Najeto 1 500
km. Prodám dohodou. Telefon
0205/726 646 večer.

CJ Prodám dětskou postýlku - 3 po-Iohy, stahovací bÓčnice, slamrí-
Ček, jako nová za 1 000.- Kč,
dále dětské kolo na 2 - 4 roky,
velmi pěkné za 600.- Kč + po-
slran( kolečka, kolo Favorit -
pánské za 700.- Kč a elektrická
kamna za 2 500.- Kč, P.C.
10 000.- Kč. Telefon: 0205/742
597.

Cl Prodám rodinný dům, dvoupo-dlažní - 2x2+l ,- místnost v pod-
kroví, 2x koupelna s WC, 2x
komora, sklep-,balkon, veranda,
plyn, ústř. topení, kanalizace,
voda, dvorek s dflnou, studna,
zahrádka, předzahrádka, poze-
mek 526 m prodám v Kralupech

FIŮZNÉ
CI Hledán práci domů, manuální

nebo přepisovárí na vlastním
PC a l)OCI. - nejraději přímo od
firmy..Telefon: 0607/556 313.E-mail : hani.na@atlas.cz

Ku€HYNĚ KORYNA
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Pratía 3 * Husitská 33
tel /faX: 02/628 49 19

Prodejní doba:
PO-Čt 1000-2000 Pá 1000-1800
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Zhotovím projektovou doku- :
mentaci včetně profesí na no-vostavby, rekonstrukce domů :

a bytů. '

l

Zařídím stavební povolerí. l'
l samostatně.

l
lŤel. 0604/150553 i

denně 18.00 - 20.00 hodin '

l
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' l731entýn je tu 'a
Milé dámy a vážení pánové,

íy PENELOPE - prádlo, pro Vás ve své zoačkové pro-dejně (v přízemí bývalého OD Perla) připravila malé i velkédárečky k svátku zamilovaných.
Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu spodnffio a saté-

nového prádla - dámsMho i pánsMho - těchto značek:
TRIUMPH, uLLY, TRIOLA, ALBA, SAFRIEN MODE,
JANE, LISCA, ANDRIE, SWENS, MANON, PASSIO-
NATE, CHANTELLE ....

Těsíme se na Vás.

:%%';d ďf*aa ]Lůkčflci mmí Vllbqsm
, p'řijme:
REFERENTA STAVEBNÍHO ÚŘADU
kvalifikačrú předpoklady.' VŠ nebo [ÍSOP stavebrúho směru, praxe sií-tána. zákiadrú orientace v přťslušných stavebrúch zákonech a předpi-sech. PredpokládanÝ nástup - březen 2001.
SPRAVCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
kvalifikační předpokladv.' vyučen v oboru kovo nebo elektro, mirí. praxev oboru 5 Let Sluzebm byt l + ] k dispozicL PředpoklManý nástup
14.2001.

Nabídky se sti'ukturovaným žjvotopisem zasflejte nejpozději
do 15.2.200l na adresu:

, Méstský úřad Libčice n.Vlt.. nám. Svobody 90, 252 60 L.ibčice nad Vlt.BližšJ informace podá tajemíů Mě(í na tel. 02/33930830, 33930831

ZVEME VAS do rsovč o-rívňírs
rscjlívrsjší půjčovrvy lyží

vchod Z RAMí)Y Obchodxíí-«o doxu MAj
@ «ízí«vúct sj«:zdových, bt:žíckých lyží A sxowboú«dů Q

I] sí«-izovAíyí, b«ouštxí, yoryíAž @

OTEVŘENO díxxt od 15;.00 do 18.00 l-«od
íd. Oó08 174 529

Sjízdový koxplíí (bory, lyzt, holí) - 70,- Kč/dt-x
Bžtcký kowplíí (boíy, lyžt, holí) - ó0,- Kč/dtíy

LUPA spol. s r. 0@ {,o.uA,/,
s

UzPrůmyslové stavby JProvádí na klíčObčanskéstavby "Sogool
Půdnf vestavby

, Dodávka a montáž podlahových powchů
i Výroba a montáž ocelových konstmkcí

l

Dobrovského 220, 278 0l Kralupy n. Vlt.
i Tel.0205/722484,721758

i Fax.0205/721759l E-mail:pavel.lulek@worldonline.cz

j'A TJ'7 FJ'íT'T'T4 íp íTm'TJj '1l l'im' Tl!  :J" J71 T í{F'31
TEXT:

TEIEFON NEBO ADRESA:

Tuto část píosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu. nebudouzveřeiriěny. Vydavatel je však musí znát (vyžaduie to tiskový zákon).
Jménoapříjmení. Telefon:
Adresa: Podpis:

TENTO KUPÓN MÁ PLAThlOST DVA MESÍCE
Kupóny zasflejíe na adresu redakce Zpravodaje. m »'íw rM?ň r, mm mm[4ll ll
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Svatební sajor«

(3ť=zac«[u
l

zat40a pmvoz v rmě d»vřené
pobočce od 2.l20ůt

í%&abtzí:

- dámské svatební a spel. '

l- pánskéobleky ,
- snubnÍprsteny i

(cca 300 druhů) '
- svatební oznámerí

(cca 330 druhů)

Adrssa: Jungmannem »,
1. pa»ro, Krakp n. Vk.
liopr tsl.: (M5€)3/2:XXil

ů806/2á!M


