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v 19.30 hodin

Kdopravníproblema- rg Fs,-'.,:; ,
tice našeho města

Dopravními problémy, v sou
vislosti se stálým nárůstem
automobilové dopravy, se za?
bývá většina obcí a měst ce-
Iého civilizovaného světa. Naše

město je navÍc "postiŽeno"
umístěním v blízkosti hlavního
města Prahy a rozdělením
řekou Vltavou, přes kterou "v
dobré víře" naši předchůdci v
Ietech 1926 - 28 postavili most.
VŠichni víme, Že pro spojenÍ
řekou rozděleného města je
most pro místní nezbytný, ale v
současné době je "bohužel" ne-
postradat
Životní pi

telný pro široký region.
rostředí (díky plynofi?

kaci, ekologickým opatřením
místních podniků, rozšiřováním
městské zeleně apod.) se vý?
razně zlepšilo, ale to, co nás
společně trápí, jsou negativní
vlivy z automobilové dopravy.
Věřím, že v budoucích letech
bude i v naší zemi většina
osobních automobilů ekolo-
gicky "bezproblémových". Hlav
ním problémem pro naše město
je v současné době těžká ná?
-kladní doprava. Částečné řeše-
ní bude v dokonČení rychlostní
komunikace Mělník - Slaný
Chomutov, která by měla "odleh?
čit" těžké dopravě v našem městě.

To, co mŮŽe nejvÍce našemu
městu pomoci, je realizace ob-
chvatu města, přesněji řeČeno
realizace obchvatu hlavního
města Prahy. V současné době
je v územním plánu Prahy na?
vrhovaná tzv. "trasa J", která je
sice nejkratší a nejblíže Praze,
ale je nejvíce nákladná. Je roz-
pracováno několik dalších va-
riant, z nichž pro Kralupy by
byla nejvýhodnějšÍ varianta "T"
(cca 22 km - z okolí Úžic, smě-
rem na Chvatěruby, Tursko,
Velké Přílepy a Kněževes)

Úkolem souČasné samo
správy bude "přesvědčovat"
pražský magistrát a přÍslušná
ministerstva o tom, že nejvý?
hodnější pro celý region bude
realizace této varianty.

Na závěr svých "starostí"
čtenářům Zpravodaje zveřej
ňuji jeden z názorů (bohužel,
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Montako - divize obchod s.r.o

vyhlašuje konkurz
na obsazení pracovního místa do oblasti
zásobovánÍ a prodeje stavebních hmot

pro svoji provozovnu v Kralupech n. Vlt.
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Uvádí Divadelní

společnost
Josefa Dvořáka.
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Požadavky: - vlastní aktívita a schopnost učit se poznatky o nových
materiálech

komunikativnost (znalost cizích jazyků vítána)
ÚSO s maturitou nebo VŠ (vzdělání a praxe v oboru
stavebnictví vítáno)
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme: - zajímavou práci s přístupem na internet v dynamicky
se rozvíjející společnosti
po zapracování zajímavé platové podmínky s přímou
vazbou na úspěšnost firmy
možnost dalšího postupu ve firemní struktuře
využívání vlastního rekreačního objektu v Krkonoších
pro zaměstnance
dobrý pracovní kolektiv
nástup možný ihned (předpoklad od 1 .10.2000)

Přihlášky s písemným životopisem psaným vlastní rukou mŮžou zájemci
zasílat na adresu Montako, Lobeček č.p. 732, Kralupy nad Vltavou

Uzávěrka přihlášek je 20.9.2000.
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anonymních dopisů) na řešení
dopravní problematiky v Kra?
Iupech nad Vltavou.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

Poznámka k lodní dopravě
Kralupech
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YTelefon: 0312/634495,

Fax: 0312/634341
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V současné době město

vlastní 2 přístavní ,mŮstky
(umístěné poblíž lávky pro
pěší). Akce pořádané městem
byly včas zveřejněny a vyjížďky
lodí se i přes nepřízeň poČasÍ
realizovaly. Akce jiných pořa-
datelů musí mít souhlas měst-
ské rady s užitím městských
můstků. Nic jiného město v
tomto případě nezajišťuje a za
případné nesrovnalosti neručí.
0 prázdninách měla souhlas s
užitím můstků Pražská paro-
plavební společnost a.s., jejíž
dopis z 10.8. 2000 cituji

VáŽený pane starosto,
s politováním jsem Vám

nucen sdělit, že jsme byli nu
ceni ukončit pravidelné čtvr?
teční plavby v Kralupech n. Vlt.
k poslednímu dni v červenci a

to z důvodů nízkého zájmu ob
čanů a návštěvníků Vašeho
města.

Děkuji Vám za spolupráci při
této naší činnosti a doufám, že
v případě obnovení těchto pla-
veb s námi budete i nadále
spolupracovat.

V hluboké úctě
Pavel Mácha,

výkonný ředitel
člen představenstva

Na závěr dodávám, že zno-
vuobnovení osobní lodní dopra?
vy (Kralupy - Praha, Kralupy
Mělník, nebo jen vyjížďky do
nejbližšího okolí Kralup) je v
zájmu občanů našeho města a
možná i tip pro užitečnou podni?
katelskou činnost.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

Vážený pane starosto,
jménem obyvatel Kralup

kteří bydlí v ulici Přemyslově,
Vás žádáme, po vzoru obyva?
tel ulice Třebízského, o abso-
Iutní uzávěrku naší ulice pro
veškeiý provoz. Pokud by to
nebylo možné, tak alespoň
nechte osadit tuto ulici znač-

kami "Průjezd zakázán"
Za obyvatele Přemyslovy ulice

(K-M-B)

PROFESlONÁLNi KUALITA
Z/4 LlĎOUOu CENu
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flSílEK'f'urví s.r.o.
tíČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ
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4< p.s.

Počítejte s tím, že takové žá
dosti budou n4e,ledovat z ulice
Vrchlického - Čechova (je tam
"nápojovka", potraviny, výjezdny,

Švípožárníkí:i), z ulice Švermova
(gymnázium, potraviny, restau-
race), z Kloučkovy ul. (škola s
východem ke zmíněné ulici
oproti škole v Třebízského, kde
vchod do školy je bokem), z ul
Ke koupališti - Revoluční (škola
a klidná část Lobečku a Spo?
řilova), z ulice Masarykova
(sídliště). A takto bych mohl
pokračovat od ulice k ulici

Doufám, že se pane starosto
nad tím zamyslíte a nebudete
zvýhodňovat jen jednu ulici v
Kralupech.

S pozdravem
obyvatel Kralup n. V. (64 let)
(ani v jedné z uvedených ulic
nebydlím)

íPřijmeme ihned pracovnáa nebo pracovnici na pozici
Ř?7

evýroba audiovizuálních pořadú

výroba profesionálních záznamů

výroba soukromých videozáznamů

převod videa do formátu AVI na CD

zpracování a ozvučení vašich videozáznamů

nakopírování na kazety s obalem

účetní pro vedení podvoiného účetnicM.
Požadujeme: vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání

(i absolvent), pffjemné vystupování, práce s PC, řidičský průkaz.
Nabízíme: práci v mladém a malém kolektivu, možnost osobního a

odborného růstu v perspektivním oboru, solidnf jednánf i odměna.
Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v našf

kanceláři na adrese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 /
721 436 nebo 0603 / 466 249. Taktéž nás můžete kontaktoyat

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

Těšfme se na naši spolupráci.
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mgr.-'Martin Š TĚPÁN
DAŇOVÝ PORADCETELCOM, s.r.o.

Přemyslova 1051
278 0l Kralupy n.Vlt.

r lUzávěrka říjnového Zpravodaje je 19. září.
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Zaklady prace s PC
,sc.«s'rhí-,, úxptoííovahšxoíícís'í:oísxowšíxíčn

!oX ;o, PeŤv l<vejčiříl< - Pevi'us,< $ v - Tř.Legií 565, Kralupy n.Vll., teljYaxlzazn. (0205) 23003M  n J (QXgJ[p)@)u(NNOílu
u

t o> POŘADÁDEViTIDENNi= j [kmntrx;

a @ ROZSAH
, ,'r - základy HW, SW, MS Windows 98

%ííí, "'a"" ,%l" : 'záákkl'aaddyy ť"oar:'by"'ta"b"ul'ekMasgWraof'ůdv MS Excel" - - K"" - ukázky dalších programů, Internet, mail
CENA - 3.400,-Kč bez DPH 5%
- ke školení příručka, kaMý u -svéh5í- PC, koná se 1x týdpě - m n)na do prosince

- začátky v 16.30 hodin, v pHpadě za)mu s/ vyHdejte nezavazně pfihMšku a bližší informace

M€YL4AR PramMlšok $Ml P-Súryj»
Elektroslužby - práce sH»eciálními mechanizmy
Výslavba, údržba a opravy vetejnď»ho osvětlení

Ů"V"Il"Ťlh81a'ankŮVnl"h"'o'OÍ -" =1Elektromontážní práce
- elekíroinsíalace rozvod:í venkovnlch i vnikln{cli

Zemní a výkopove práce
- nakladačem UNč 080

F'ronájem velkoobjemových kontejnerů
- pío odvoz síavební suíi, zeminy s fineho odpadu Il Om3)
Služby vysokozdvižnou plošinou do 27m
- bezpecnéi a rychle čišíěni a náíěry okapů. opíavy sklecli, komííul. lasád a pod.
- kácen{ a proíezavanl sííomů, zvlá'ake nabazpecných a vztos!lých i na nepřísíupných m{skech.
Teleíon,fax, ' Telefon:záznamník: WNTR»WTMTW; ad 0603-4576200205-22053 W%%WfilmfflaM%lěmk ffl*ě* 0603-508389

PTh'-o"a.
elO nk"ok06;6odi

m6n«hO
Renata Daňhová,ť% , Hybešova 117, Kralupy nad Vltavou

"-" " Telefon: 0205/22695, 0607/810622

l

 - r*iaík  Kadupy m NQtavau. %%ídám aí4 baa v íw nm   sssvp.  íh ooe kusé. %elmíío oi:i Maník peal č. í. 32W1 «»ag.
Sídlo ředskae KÁSS, Ň. J. aeffaóa 7«, Křalíq aad %ŘsívůM, taíl( O'Wffih/'aTr, k aaWm04, 0-mbkass.Wupy4alWar{akdme.tx.
b«0x»édrvá a*ík a %ía Dana . (bafl:oká úp: Daaa  Pa»l KeU.
u)m#gja p íaamud n vyjad%mt  »d, rady. !a absaš spráia'mst zm»y4 mka#% př«sJmků..
ZínŇa pae@smw Ka'Mo a kma Vkffl vyhrat0ffl. lle 1. aííďí ». Poš% saa: «W3 KmlqH m k. 'Thek: šsw š. r. a.

@wďř"' INFOCENTRUNI W 0205/722422i, !
.%

,, , telefonickéinformace N 0205/45457WIRít. a otevřeno Po-Ne8,00-19.00

' a oficiálníinforniačníserveraW"5" www.kralupsko.cz- v hale vlakového nádražf v Kralupech nad Vltavou- veškeré informace o našem městě i jeho okolí
- všechny informace dostupné po sfti hiternet

- infoímace o odjezdech a pffjezdech vlakové i autobusové dopravy
Pokusíme se vám zodpovědět, osobně či telefonicky, jakýkoliv dotaz.
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Úspěšný zájezd KODK do Francie % Český červený kříž
Radikální řez Městská policie hlásí

Ve dnech 23.6. - 2.7.2000
uskutečnil Komorní orchestr
Dvorákova kraje záiezd do jížnr
Francie do města Banyuls-sur
Mer. Díky podpoře Městského
z5stupitelstva v Kralupech nad
Vltavou i osobní iniciativě sta?
rosty města Mgr. Pavla Rynta
prožilo 25 ČlenŮ orchestru-ne-
zapomenutelných sedm dní
v překrásném prostredÍ města,
které již několik let udržuje prál
telské vztahy s naším městem.
Starostlivá péče organizátorů
zájezdu (Blanky a Ivona E3er?
íových i jejich přátel z Asociace
přátelství Banyuls - Kralupy),
stejně tak personálu a vedenÍ
hotelu Catalan, kde byl
orchestr ubytován, to vše po-
mohlo orchestru splnit ty cíle,
se kterými orchestr do F;ancie
jel: co nejlépe reprezentovat
naše město a českou hudební
kulturu v jižní Francii.

Orchestr vystoupil na pěti
koncertech - ve dvou kostelÍch,
v katedrále v Perpignanu a ve
dvou kulturních zařízeních
v Palau de Vidre a v Banyuls
sur Mer. Na programu byly
skladby L. .Janáčka, A. Dvořá?

Il

ka, F. Tůmy, K. Stamice, A.
Vivaldiho, J. Haydna a 'prí-
davky katalánských tanců Sar-
dán, které pro orchestr upravil
dirigent Václav Mazáček: Só-
Iisté orchestru - Viktor Mazá-
ček (housle) a Petr Janek
(violoncello) - odvedli ve svých
vystoupeních vynikající výkony,
které spolu s doprovodem
orchestru měly ve všech mís-
tech velký ohlas. Hezké počasí
umoŽnilo vŠem ČÍenŮm
orchestru i chvilky na pláži
a koupánÍ v moři. Zájezd s fran?
couzskýrm přáteli do španělské
Barcelony a příjemná přátelská
posezení po koncertech vytvo-
řily po celý zájezd nádhernou
atmosféru, která bude dlouho
dozrívat všem i:ičastníkům zál
jezdu po jejich návratu domů.

Zájezd určitě splnil to, co se
od něj očekávalo - potvrzerií
neformálního přátelství a spo?
Iupráce paitnerských rněst
Kralupy nad Vltavou- a Banyuls
sur Me.r a hlavně dobrou repre-
zentaci naší hudební kuÍury
v přátelské Francii

Václav Šarboch
organjzační vedoucí KODK

Ve městě se rozpoutala dis?
kuze o správnostiaradikálního
ostříhání keřů v Živém Ůlotě
kolem mateřské školy generála
Klapálka. Přinášíme proto vyj"éíf
dření pí ředitelky zmíněné ško'ly.

Keře v živém plotě kolem
mat. školy byly vysázeny v
roce 1976, kdy byla -škola otev
řena. O té doby -byly keře st)'í-
hány jen do žádanéoho tvaru a
postupně dřevnatá část dosa-
hovala nad plot drátěný. jÍž
dříve nám po sestřihu do'určÍté
míry zbyly jen holé pruty, které
sice rychle obrazily,'ale-jen nal
hoře a spodek zůstával holý.Keře se pak rozlamovaly a v l;f
tošních vedrech nám Íjiž na?
PřehJed služeb

ČESKÝ ČERVENÝ KRÍŽ,
osíí«s"rxí SPOLEK u?íxíx,
Kokořínská 3465

ČESKÝ ČERVENÝ KRÍŽ -
ooxAcí oše"rŘovú'rasí<A
PÉČE ("ALICE" Home care)

Se vzrůstajícími vedry vzrů?
stal zřejmě i počet vyznavačů
pivrího moku, neboť městská
policie byla nucena několikrát
denně (hlavně ve večemích a
nočních hodinách) zasahovat
proti rozjařilým opilcům, kteří
tropili drobné výtržnosti, rvař,-
ky, ale hlavně rušili noční klid.

Vedra, která zavládla ve dru?
hé polovině měsíce srpna, se
zřejmě podepsala ve třech pří-
padech na jednárí manžel-
ských dvojic, jejichž rozepře
dosáhly takové míry, že je mu?
sela řešit až městská policie.

Horko a sucho se také pode-
psalo na několika požárech
travnatých ploch, zejména
kolem silnic, které vznikají
pravděpodobně odhozením
hořícího nedopalku do suché
trávy. Městská policie objevila
a nahlásila dva takovéto po-
žáry Hasičům. DoporuČujeme
proto občanům, aby se na
svých zahradách, chatách
apod. vyvarovali neodborné a
zbytečné manipulace s otevře-
ným ohněm.

krátkodobě i dlouhodobě ne-
mocných bez omezení věku

* další služby dle požadavku
ošétřujícího lékaře (rozcvi-
čování, rozhýbávání, nácvik
chůze apod.)

rostlé nové pruty zasychaly.
V minulém roce, po poradě s

odbomíkem, bylo rozí"íodn-uto,že je nutné p;ovést radÍkmÍn:
řez, aby se po'rost omladir';;aai
zelenal i v dolní části. Před -2
lety jsme tímto zpúsobem
omladi.li keře uvnitř'zahrady,nyní došlo k seffit;íhání=keř'i:i
kolem plotu.

Zahradník nás ujistil, že keře
je mo'zné sestřihovata kdyknlÍ':
zvláště se to týká keřů v ňvmm
plotě. Řez byÍproved;n pouze
u keřů, kde není třeba žádné
úřední povolení.

Po zásahu se vyjádřil odbor
životního prost'fed(,-ze by bylo
bývalo vhodnější uskutečnit seS
střih v jarnrch měsrcích.

S blížícím se koncem prázd?
nin působily problémy městské
policii, ale zároveň i občanům
města, množící se počty toula?
vých psů. Právě. v této době se
totiž lidé začínali zbavovat
psíků, kteří byli darováni za
dobré vysvědčení, jejich maji?
telé zjistili, že pes nerí jen
hračka, ale živý tvor, který vy?
žaduje každodenní péči. Bohu-
žel, kapacita městského útulku
je zcela naplněna a ostatní
útulky nepřijímají psy z jiných
regionŮ

V měsíci srpnu bylo nale-
zen,o v intravilánu města 1 5 vo-
zidel, která vykazovala znaky
vraku. Budou řešeny ve spolu?
práci s Technickými službami
Kralupy nad Vltavou.

Ve dvou případech byla
městská policie požádána o
otevření bytu, neboť jejich maji?
telky již delší dobu nevycházely
a byla zde důvodná obava, že
je ohí'ožen jejich život. Oba tyto
případy měly šťastný konec,
protože obě majitelky byly na?
lezeny živé a byla jim poskyt-
nuta lékařská péče.

Il

Všechny uvedené služby
jsou na odborné úrovni, posky-
tují je profesionální zdravotnice
a jsou-li indikovány ošetřujícím
Iékařem, hradí je plně zdravotní
pojišťovny, u nichž jsou pojiš-
těnci přihlášeni

0 služby muže požádat pa?
cient, nebo jeho rodina, buď
příslušného ošetřujícího lékaře
nebo při propouštění z nemoc-
nice ošetřujícího lékaře v ne-
mocnici, případně se můŽete
poradit přímo ve středisku
Domácí ošetřovatelské péče
ČČK "ALICE"

0,erveriý kříž Mělník může
dále nabídnout k zapůjčení i ně-
které zdravotnické pomůcky
(např. antidekubitní podložky,
chodítka, vanový výtah Aquatec,
pojÍzdné křeslo, antidekubitní
matraci apod.).

Informace na adrese'
Oblastní spolek ČČK Mělník,

Kokořínská 3465, 276 0l
Mělník, telefon: 0206/623 040
(pí Polívková, pí Herinková)

Kralupy n. Vlt. 0205/249 90
(pí Jerlingová)
. Neratovice 0206/684 548 (pí
Šulcová).

Pacientům propuštěným z
nemocničního léčení a nemoc-
ným v domácím ošetřování za-
jišťuje Cervený kříž - Domácí
ošetřovatelskou péči "ALICE"
Mělník. Tato služba je poskyto-
vána denně, včetně sobot, ne-
dělí a svátků v rámci celého
okresu Mělník. Je to osvěd-
čená, humánní, efektivrí a eko-
nomická komplexní péče, která
umožňuje doléčení mimo ne-
mocnici, doma v prostředí,
které majÍ pacienti rádi, a v
němž se prokazatelně rychle3i
uzdravují.

Jedná se o:
* podávání léků i v injekční

formě včetně insulinu
* zacvičování aplikace insulinu
* pomoc a ošetřování dlouho-

době nemocných
* kontroly krevního tlaku
*prevence, případně léčba

proleŽenin
* péče o kolostomie
* ošetřerií bércových vředi:i
* převazy
@ odběry materiálu k bioche-

mickému vyšetření (moč,
krev)

* pomoc rodině při ošetřovárí
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lékáren v Kralupech
Každou sobotu je otevřeno v Lékárně U nádraží, ulíce Žížkova, tel.č. 25í 97, od 7.30 do 1 2.00 hodín,'-od-12.00 do 1 8.OO'ho'dÍ':'z"vVodriit'ť!Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul.-22:375-, 25184,"Lékár:"í'a'PANACEA - Lobeček 741 642,-Lé'kár;a a--Veltru;y '781'lal'0'.3.9. LékárnaUnádraží' 8.00-1'2.00-ly3'.00l:18'.00hodin
SnCl Ij-l-"-- ' a - a10.9. LékárnaLobeček 8.'00-12:0013:00118:00houdu:n'17.9. LékárnaNerudovaul. 8.'00-12.a00l3:00Jl8.a00houduin
Qll ů I Ál-L-- "-"24.9. LékámaVeltrusy 8.'00-12.'0013:00118':O'0'houduin

MMstský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje

termíny stánkových trhů v Lobečku
na měsíc zář« 2000

(7.00 - 17.00 hodin)
(7.00 - 17.00 hodin)

n. Vlt.

Z deníku Policie ČR

j

Okénko rodáků a příznivců města Kralupy
il
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lvyšetřovatelem Ol:lV Mělrík
sděleno obvinění z trestného
činu dle §247/lb a §238/1 ,2 tr.
zákona. Odcizené věci nebyly
zajištěny. Trestní stíhárí ve-
deno na svobodě..

Byl 24. červen 2000 a členové
lfíznivcí Sdružení vyjeli za dal?

čín poznáváním širŇího okruhu
ňeho kraje a to poznávání bylo

né a zajímavé. Muzeum y
:+kním zámku v Liběchově
iídlo náyštěvníkům přebohaté

sbrky uměleckých a remeslných
íýobkí:í Východu (ze sbírek
4:prstkova muzea v Praze), za-
tvka v hostinci v Želízech abyÍa
'emná. Další cesta Koko'fin?
řm údolím směrem na hrad
kořín blahodárně pi:isobila na
.rvy zí.x:astněných svěží zelení

q lidnou pohodou. Konečný cn
'íid Kokořín poskytl návštěvní-
;rn to, co ještě v dobách ne-
Itných se nenabízelo
hlídku obytné části hradu.
Yzení ukazuje, jak 'panstvo"
?své době žilo. Dlouhou dobu

hrad jako ruina, dnes ožívá
štěvami četných turistů. l my
e se potěšili. Umělecké v'-
»ry Václava Levého v přírod-

areálu v Želízecha jsme
?vštívili, nebof vedoucÍ zá?

lu se domnívala, ze výstup
těchto míst by byl po vydat-
n dešti předešlého dne ob-
iý, ba i nebezpečný. Zájezd
:la příkladným způsobem

23.7. bylo zjištěno vloupání
do zahradního domku v za?
hrádkářské kolonii ve Vel
trusích. Způsobená škoda: 6
500,- Kč. Jako pachatel uvede-
ného trestného činu byl orgány
I. SKP Mělník zjištěn mladík z
Mělnicka. Bylo mu dne 27.7.

předsedkyně Sdružení paní
Bedřiška Fabiánová. Touto ces-
tou jí děkujeme. Těšte se s námi
na zájezd příští.

A. Lipšová

Připomínáme, že dne 14. září
2000 (čtvrtek) se uskuteční další
autobusový zájezd za návštěvou
hradu Budyně nad Ohří a zámku
Libochovice, abychom 3»oznali

Ceskýmnejen krásný kraj pod
středohořím, ale i bohatou histo-
rii obou míst, jimiž ná, bude pro-
vázet Ing. Otakar špecinger.
Od3ezd autobusu z Minic (MHD)
v 8.00 hodin, od udovéhoadomu
v 8.10 hodin, od gymnázia v 8.15
hodin, od MěÚ v 8.20 hodin a z
Lobečku (proti Vltavě) v 8.30
hodin. Možnost poobědvat bude
v Libochovicích, návrat v odpo-
Iedních hodinách. Těšíme seana
hezké společně prožívané chvíle
s vámi. Na měsíc ríjeri připravul
jeme vlakový zájezd do'blízkého)/ zájezd c

iý. Čekáměsta Slani nás pro-
hlídka muzea a poznávánÍ pozo-
ruhodnostÍ města. Datum: čas
odjezdu a přesný program 'bude
zveřejněn v říjnovém Zpravodaji
a v kabelové televizi.

Výbor Sdnňení
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«).g. 2000
20.9. 2000

Farní šatník na rok 2000:
použité oděvy za symbolíckou cenu.
Dne 27.9. od 13.00 do 16.00 hodin ve 2. patřenákuprího střediska "Máj" Kralupy nad-Vlt'avo"u
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Rodičovská skupinaPavla Kopecká

Městská rada v Kralupech n.
Vlt. po dohodě s OkÚ Mělník a
spol. RHG schválila projekt,spol. RHG schválila projekt,
nazvaný RODIČOVSKA SKU-
PINA, určený pro rodiče dětí a
věnovaný problémům součas?
né doby, konkrétně:
1-prevence rizikového cho?

vání Vašich dětí, nebo jiných
rodinných příslušníki:i (sou?
rozenci, partneři...)

2- informace nejen o drogách
3- kontakty (detoxifikace, léc?

ba, kontaktní centra, terap.
Komunity, kriz. centra...)

4- skupinová terapie
5- pomoc v obtížných životních

situacích
6- moŽnost anonymnÍ ÚČasti.

14.9. 2000 pravidelně od
17.00 do 19.00 hodin v bu?
dově nemocnice v Kralupech
n. Vlt. (přízemí - jídelna).Rozpis stanovišť pro mobilní svoz odpadu

odpad se svM.í I. a 3. týden v měsícj
stanovíště 8 - Mánesova ul.

?
15.00 - 15.50 hodin

?stanoviŠtě 9 - Lidové nám.
14.00 - 14.50 hodin

stanoví'Ílě 10 - Mlýnská ul.
15.00 - 15.50 hodin

E?.
stanovíště 1- Lobeček - tenisové
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba '15.00 - 15.50 hodin
?
stanoviště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 4 - Zátiší (Fíbíchova)

15.00 - 15.50 hodin
stanovíšM 5 - Cukrovar (hala)

16.00 - í6.50 hodin
pouze 17.10.

stanoviště 6 - Hostibejk
16.00 - 16.50 hodin
kromě 17.10.

Kontakt a případné další
informace je možno z(skat na
adresách:
1) MuDr. Dušan Randák

PL Bohnice, pav. 31, odd.
pro léčbu závislostl Praha 8
- Bohnice
Tel.: 02 - 840 16 231, nebo
02 - 84016 331.

2) Okresní úřad Mělník
Nám. Míru 51 , Mělník
Protidrogová koordinátorka
- Maítina Hercíková
0206 - 624 344, 0206 - 624
345, 0206 - 624 346.

m
stanovíště 11- Míníoe - poMrní
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin
stanovišíě 12 - Zerněchy

15.00 - 15.50 hodin

Í,
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Září
l.týden (4.-8.9.) bioodpad
3. týden (18. - 22.9.) stav. 'suť
Řiíjen

týdei1. n (2.-6.10.) bioodpad3. týden (16.-22.10.) rozmm'-mý
odpad z domácnostÍ

l

lil
Illl
l'lilŮčast na skupině nepodléhá

žádnému poplatku Odborné vedení: MlJDr. Du-
šan Randák, psychiatr - psy?
choterapeut - PL Bohnice.S?

stanoviŠba 7 - u gymnázía
14.00 - 14.50 hodin
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Přijcl'te a zkuste pomoci sobě
i ostatním kaŽdý Čtvrtek od
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Klub teských turistú a Turistickú oddíly mUdeže Kralupy nad Vltavou
pořMají IV: ročník híristické akce

zejména pro rodíny s dětmi

TOuLÁ7VÍ VEL7RIJSK77Vl FARKEM
@ m(,l, Í,,.. ., . X(.ů 'Ij"" '<jlÁ,::b:l,,y:3Vi

'.%,A:

sobota ló. září jZOO0
Trasa: 10 km okruh veltruskýrn parkemse soutěžemi pro děti

Start: brána veltmského parku z náměstí 8.00 - 7ó.30
Cí[: nádvofl zámku Veltrusy 9.00 - 14.00

(v cíli možnost prohlídky zámku)
Možno absolvovat i na kole

Infomacei
Zdeněk Slalý, Masarykova ó3ó, 5!78 01 Kralupy nad Vltavou

tel.:05!05/S!95RO e-mail:kct@kralupy.cz
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Společenská rubrika
:lahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v září 2000
ýznamných životních jubileí. -"j;;Q,:-.,'řejeme jim hodně zdraví radosti
spokojenosti. .1;,'>33 let Josef Jech, U parku 271/ll.

)1 let Julius Gergel, Pod lipami 21/V.Gergel,
av Šlemi35 let Jaroslav Slemr, U parku 328/Il.

30 let Marie Blažková, U parku 431/II.
Ing. Josef Sedlák, U cukrovaru 930/!.'y<

Dne 1.9.2000 oslaví 85. narozeniny pan Jaroslav Šlemr.
lodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí
marúelka, syn Jaroslav s maríželkou, vnuk Martin s maríželkou

Charitativní sbírka

Občanské sdružení Život dětem pořádá charitativní sbírku na
izemí města Kralupy nad Vltavou. Akce bude probíhat dne
I.10.2000 a jedná se o prodej žlutých srdíček se symbolem slu?
ííčka v ceně 20,- Kč. Sbírka bude probíhat po celém území re-

bude propagována ve veřejných médiích (ČT 1, TVbliky a t
»va, Česl

+ul

.ký rozhlas apod.). Cílem sbírky je získání finančních4o»
+rostředků pro vybudování nové transplantační jednotky kostní
Iřeně ve FN Motol.

Skupfm4 historickJio »ermu nasňarb a nohemsa
si VAs bovoluii po«hÝ
>o weálu letuiíio kiua

ve V«á'trus*cli,

kbe se bube
3;tvo

I€On&l

z obbolyi 5oÝikq
za 'Úc»ti

cca 150 ševmSř<«

0; sís;b:»ta 2.9.2000

eo ""%
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>.00- 12.3ó

1,'k' ? 11.00

4.O€

ukAzkq řemesel, 5oticl«qcíi, 'rev«eshvi-
čmc'h a irskqc'h tancú, íiistorícké'ho
šermu, bobové trzim, tavetna, zAbamq
pro5ram pro bět'í, b»bová hubba
%bol'í Meřiuskq
pěŠi tu'rnai
bitva (cca i hobiua)

é

bo,- Kč
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Daňový sloupek
Odírarm mrr?ó před pšatební neschopností zammiavatek»

Od 1 . července letošního roku začal platit zákon, který chrání za?
městnance a jeho mzdové nároky pred platební neschopností za?
městnavatele. Jaký je tedy ze strany zaměstnance postup pro
dosaŽení svých nároků7

Zaměstnanec se v případě, že mu zaměstnavatel, na kterého je
podán náwh na konkurs, nebo na kterého byl již konkurs prohlá?
šen, dluží mzdu nejméně za jeden měsíc, dostaví na úřad práce. V
případě, že nebyl návrh na konkurs podán, je oprávněn ho podat
zaměstnanec, přiČemž úřad práce je povinen s návrhem zaměst-
nance vypomoci. Při podání návrhu na konkurs od zaměstnance
není v zákoně stanovena povinnost složit zálohu soudu na prohlá?
šení konkursu tak, jak je to obvyklé v případech, kdy návrh na korv
kurs podává jakýkolív jiný věřitel.

Je-li tedy splněna podmínka konkursu zaměstnavatele, podá za?
městnanec k úřadu práce žádost o poskytnutí mzdy. K žádosti je
vhodné doplnit dokumenty, které se týkají uplatňovaného nároku.
Takovými dokumenty mohou být např. pracovni smlouva, mzdové
vyí:íčtování, výplatní páska, potvrzení zaměstnavatele. Mimo to je
zaměstnavatel, který se dostal do platební neschopnosti, povinen
sdělovaí úřadu práce nevyplacené mzdové nároky vůči svým za-
městnancŮm.

Nárok na vyplacení je limitován. Jednak je úřad práce oprávněn
poskytnout náhradu pouze za mzdu připadající na tři měsíce, jed-
nak náhrada mzdy za jeden měsíc nesmí překročit částku 1 ,5 ná?
sobku prúměrné mzdy za předcházející rok. Jelikož průměrná
mzda za minulý rok byla í2 658.- Kč, znamená to, že nelze za
jeden měsíc nárokovat více než 18 987.- Kč.

Úřad práce ověří všechny mu poskytnuté informace, prlpadně si
získá další z vlastních zdrojů. Poté rozhodne o vyplacerí (resp. ne-
vyplacen0 náhrady za mzdu a o ')ejí výŠi

Oprávně'né nároky, které zaměstnanec nezískal od úřadu práce,
může zaměstnavatel přihlásit do konkursního řízení. Jedná se pře-
devším o částku přesahující 1 .5 násobek průrněrné mzdy, resp. při
sporu o výši mezd část neuznanou úřadem práce.

Přestože zákon vstoupil v platnost v červenci. týká se i zarněst?
nanců podniků. na které byl podán návrh na konkurs v období od
1 .4.2000 do 30.6.2000 a nároki:i zaměstnancú od L10.1999 do
30.6.2000

Mgr Martín Štěpán
daňový poradce

aspeld@aspekthm.cz

Poslední den školy

V pátek 30. června 2000
jsme se naposledy v tomto
školním roce vydali do školy.

Ještě než nastala dlouho
očekávaná chvíle předávání
vysvědčení, promluvila k nám
zástupkyně ředitelky, paní
profesorka Jitka Krhounková.
Představila nám nejúspěšnější
studenty našeho gymnázia.
Mnoho diplomů bylo uděleno
za okresní kola různých olym-
piád, ale i za výborné výsledky
v kolech vyšších. Poděkování a
diplomy za sportovnÍ výkony
předávala našim studentům a
studentkám paní profesorka S.
Czechmanová. A tak se uká?
zalo, že naše škola je velmi

dobrá.
Nakonec se i zpívalo za do-

provodu klavíru, na který hrála
paní profesorka H. Stránská.
Některé děti ale nezpívaly. Buď
neznaly dobře slova, anebo se
už nemohly dočkat prázdnin a
na nic jiného nemyslely.

Jakmile jsme ve třídách do-
stali vysvědčení, předali našim
vyučujícím květiny, všichni
jsme se rozprchli a zpátky by
nás už nikdo nedostal.

Tak jsme společně zakončili
další školní rok. Jaký asi bude
ten další?

.MT-
studentka DG

4 íí

Mládeži, naději vlasti
Skončily prázdniny a měsíc

září s sebou přináší nový
školní rok. učebny kralup?
ských škol se opět zaplm
mládeží. Snad je proto vhod?
ná doba připomenout, jak
kralupské školy postupně
vznikaly.

Povinná školní docházka je
již od dob Marie Terezie,
tedy od 18. století. Kralupy
jako příliš malá obec dostaly
školu až ve století deva{e?
náctém v roce 1867. V té
době měly jen 964 obyvatel a
do školy bylo zapsáno í53
dětí. Pres značný počet žáki:i
měla škola jenom dvě třídy a
dva učitele. Pan učitel i pod-
učitel bydleli přímo ve škole
V jedné třídě byl malý oltář
určený k bohoslužbám. V
roce 1875, když dvě třídy již

škole. O její vybudování se
zasloužil tehdejší starosta
Prokop Jindřich Masner. Do
základního kamene, ulože-
ného 24. června 1882 do ji-
hovýchodního rohu školy
byla uložena kovová skříňka
s pamětní listinou. Je to bu?
dova č.p. 111 v Jodlově ulici,
ve které je dnes městská kni-
hovna a zvláštní škola.
Původně byla jen jednopat-
rová a měla pět učeben. Ale
ani tato škola po několika le?
tech nestačila narůstajícímu
počtu kralupských dětí. Bylo
proto v roce 1895 přistavěno
druhé patro, a ještě navíc
byla budova rozšířena o zá?
padní křídlo směrem do
dnešního parku

Když žáci a učitelé opustili
starou školu v č.p. 68, stala

konkurz. Podle vítězného ná?
vrhu pak vlastní stavbu
provedl známý kralupský sta?
vitel Alois Nový. Bylo o něm
známo, že staví rychle, levně
a dobře. Měl za sebou již
stavbu kralupského kostela,
hřbitova, sokolské tělocvičny
a řady dalších staveb. Se
stavbou školy započal 13.
srpna 1900 a v tomtéŽ roce v
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V následujícím roce došlo
k? rozdělení na obecnou a
měšfanskou školu dívčí,
umístěnou v budově druhé
kralupské školy, a na obec?
nou a měšťanskou školu
chlapeckou v budově třetí
školy na Komenského ná-
městí. V roce 1906 byl při
měšťanské škole otevřen
speciální kurz, kterým se

í
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Prvníkralupská škola z roku 1867.

nestačily, byla rozšírena na
tři třídy.

První kralupská škola stojí
dodnes. Je to budova č.p. 68
vedle finančního úřadu. Za?
chovala se v původní po?
době, jenom vchodové dveře
uprostřed budovy byly za?
zděny a ze střechy zmizela
malá-věž se zvonem. Škola
byla postavena nákladem
8000 zlatých. Obec kralup?
sko-Iobečskou však přišla
jen na 2 800 zlatých. Zbytek
doplatila kralupská dráha,
která měla zájem na tom.
aby děti jejich zaměstnanců
měly v Kralupech svou školu

Jak postupně v druhé polo-
vině 19. století přibývalo
obyvatel Kralup, škola p'fe?
stávala vyhovovat, a tak v
roce 1883 byla nákladem 40
000 zlatých zřízena druhá
kralupská škola naproti první

se z této budovy obecnr rad?
nice. Úřadovalo se v míst?
nostech v přízemí, zatím co
horní patro bylo vytvazeno
pro duchovrího správce, ne-
boť Kralupy neměly až do
roku 1905 vlastní faru. Obec-
ní úřad sídlil ve staré budově
školy až do roku 1922.

Obě kralupské školy byly
původně jen obecné, či jak
se dnes říká základní. Ros?
toucí industrializace města,
tj. prudký rozvoj průmyslu i
řemesel, však vyžadovala
vyšší typ vzdělárí. ProÝo
obec vytrvale požadovala
zřízení školy měšťanské. V
roce 1899 po dlouhém úsií
konečně obec získává povo-
lení. Stavební místo bylo za?
koupeno za 40 000 korun od
sedláka Václava Jodla.

Na stavbu třetí kralupské
školy byl vypsán veřejný

Druhá kralupská škola z roku 1883.

prodlužovalo studium měš-
ťanské školy na 4 roky. Tento
4. ročník byl nepovinný.

Mikovické děti chodily do
vlastm školy až od roku
1910, kdy zde byla otevřena
pětitř(dní obecní škola. Miko?
vice byly velkou samostat?
nou obcí, ale školou spadaly
pod Zeměchy. O vybudování
vlastní mikovické školy měl
velkou zásluhu tehdejší po-
slanec do říšské rady Fran-
tišek Biňovec.

(dokončení na straně 6)

zimě dokončil hrubou stavbu
V následujícím roce byla
stavba hotova. Zastavíme-li
se na Komenského náměstí,
abychom mohli tuto překrás-
nou budovu č.p. 198 obdivo?
vat, těžko uvěříme, že byla
bez jakékoliv mechanizace
postavena za 11 měsrcŮ.
Náklady na stavbu činily ko?
lem 200 000,- K a škola byla
slavnostně otevřena 2. zářÍ
190L Na průčelí býval vel-
ký.
NAI

nápis: "BOHU, VLASTI,
RODU".
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Třetí kralupská škoía z roku 7901
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VÍládeži, naději vlasti (dokončení) Kontaktní centrum Mělník

Protože pozemek budoucí
oly patřil rakouskému stá-
, musel Biňovec jednat
iobně s císařem Františkem
»sefem II. ve Vídni. Jednání
/10 úspěšné a krásná bu-
»va školy byla rychle posta-
=na. Mikovická škola stojí
:idnes a je stále v provozu
Děti z Lobečku nemohly
íodit do kralupských škol,
:»kud Vltava nebyla překle-
..ita mostem. Do té doby
iusely chodit do Veltrus
eprve v roce 1915 dostaly
astní školu. Je to velká jed-
apatrová budova na ná
řeží Josefa Holuba.
Nejstarší školu měly ale
linice. PřipomÍná se ve stře-
ověku od 14. století. Byla to
všem škola farní, ve které
čil plebán. Poslední minická
<ola byla postavena ve vá?
ičném roce 1916 na jižním
kraji obce. Od roku 1960 je
rušená. Zrušená je i Základ
í škola v Zeměchách
Další kralupskou školou se

íalo reálné gymnázium

otevřené za starosty Josefa
Vaníčka v roce 1923. Výuka
byla zahájena v přístavbě
chlapecké školy na Komen-
ského náměstí v roce 1923 a
v roce 1930 dostalo gymná-
zium novou moderrí budovu
na dnešním náměstí Anto
nína Dvořáka.

Po druhé světové válce se
síť kralupských škol rozšířila
o další tři základní školy. V
současné době mají Kralupy
5 základních škol, 3 střední
školy, 1 zvláštní školu a 1
základní uměleckou školu.

Kralupští starostové pova?
žovali vždy za jeden ze
svých nejdůleŽitějších úkolí:í
poodporu mkolství.-Školy byly
vždy kralupskou chloubou. A
ne nadarmo je již od samého
počátku na druhé kralupské
škole na nejvyšším místě
pod střešní římsou nápis
ÍVILÁDEŽ?, NADEJI VLASTI
Toto heslo platí stále. Nadějí
vlasti může být jen mládež
yzdělaná.

Ing. Josef Stupka

ír1OkÚ Mělník - referát zdravotnictví f;'ý"!I
MJ

Pivovar 2989, 276 0l Mělník
telefon + záznamník: 0206/624 922
Provozní doba září - prosinec 2000
pondělí - pátek 15.00 - 18.00
úterý 15.00 - 17.00

17.00 - 19.00 alt. program o'
Kontaktní centrum Mělník slouží lidem ohroženým drogou,
experimentujícím s drogou, uživatelům, lidem závislým na droze,
jejÍch rodičům a přátelům, pedagogŮm a preventistí"ím.
Kontaktní centrum Mělník poskytuje:
- informační a poradenské služby

výměnu sterilních stříkaček a jehel
sociální servis (pomoc při hledání zaměstnání, ubytování, vyři?

zování osobních dokladů, sociálních dávek a jednání s úřady)
- základní zdravotní servis (pomoc při návštěvě zdravotního
zařÍzenQ
- hygienický servis (možnost vyprání prádla).
Prostřednictvím terénních programů se uskutečňuje výměnný
program jehel a stříkaček v Kralupech nad Vltavou
Každé úterý od 1 7 do 19 hodin se v našem zařízení konají alter-
natívní programy (klubová setkání), na jejichž vymýšlení se
mohou podílet sami klienti.
Cílem všech služeb poskytovaných v Kontaktním centru
Mělník je především minimalizovat rizika spojená s užíváním drog
v případě, že klienti nehodlají přestat s užíváním drog
Kontaktní centrum si klade za cíl pracovat společně s klienty na
změně náhledu jejich situace či na zvýšení jejich motivace. Snaží
se vést klienty k absolvovárí léčby dle typu závislosti

Pracovníci Kontaktního centra Mělník

Za nerosty Krušných hor
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Ja lokalitě Dobrná v Českém středohoří.

Mineralogický kroužek při lesklé destičky a shluky. Dále to
)DM v Kralupech nad Vltavou bylydrobné, avšakdokonalevy?
?spořádal 24. června zájezd na vinuté kíystalky průhledného
qineralogicky neobyčejně při- tmavě fialového fluoritu. Zcela
ažlivou lokalitu Krupka. Tato kompaktní se zde nachází v
udní oblast se nachází na přík- greisenu wolframová ruda - wolf?
ých svazích východní části ramit. Tvoří zde drobná zrna či
:rušných hor několik km od žilky. Jen ve dvou případech se
-eplic-. Z historie dolování cínu v nám podařilo vydobýt z křemene
:eských zemích má přední místo čiré kíystaly vzácného topazu.
Crup-ka s množstvím svých re- Nedosahovaly však délky ani 1
'írů', těžených již od středověku cm. Na žíle Lukáš jsme hledali
od 12. stol.). Naším cnem se hlavně apatit. Již předem jsme
.taly opuštěné haldy bývalých věděli, že zde tvoří ve většině
lolů Prokop a Barbora a také případů drobné šestiboké slou?
+dval (pinka) nejdelší krupské pečky zvané soudečky. Tohoto
(íly Lukáš. Na haldě štoly minerálu jsme získali větší
or:okop jsme sbírali pěkné množství.Jehonázevbylodvo-
ikázky m'olybdenitu (molybden. zen z řeckého slova "apatao" -
uda),- který zde tvoří stříbac- klam. My jsme se však oklamat

j

nedali a jednoduchou chemic-
kou zkouškou na fosfor jsme do-
kázali, že se skutečně jedná o
apatit. Chemicky je to fosforeč?
nan vápenatý s obsahem fluoru
Žíla Lukáš je vlastně křemenná
žíla v rule a tak nebyl problém
najít krystalický křemen jak ve
volných krystalech, tak v díú?
zách. Vzácněji se vyskytoval ve
formě křišťálu. Našli jsme několik
pěkných drúz a geod s křišťály.
Největší drúza měřila 15 cm s
kíystaly až 2 cm velkými. Na
haldě Barbora, kde se vyskytuje
hlavně živec, jsme nacházeli
pěkné ukázky hrubě lupenitých
agregátů lithné slídy cinvalditu
(podle německého Zinnwald, nyní
Cínovec). Dále jsme zde nalezli
velké desky bio- @ltitu (tmavé slídy)
Do našÍ klubové

sbírky jsme vzali
kusový živec, kte-
rý použijeme do
stupnice tvrdosti
podle Mohse. Na
krystalech křeme-
ne se čas od času

objevovaly doko-
nale vyvinuté
černé a lesklé
krystalky cínové
rudy kasiteritu
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I to byl pro nás důležitý nález,
neboť kasiterit patří v dnešní
době k vzácným nerostům
Naše jednodenní putování za
nerosty jsme zakončili prohlíd-
kou regionální sbírky nerostů v
muzeu v Krupce. Byly zde vysta?
veny unikátrí ukázky minerálů
jak z Krupky, tak z Cínovce.
Domů jsme se vraceli z Teplic
rychlíkem obohaceni o mnoho
nezapomenutelných zážitků a s
řadou pěkných ukázek nerosti:i,
které obohatí naše sbírky.

Na lokalitě Lukáš.
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Stanislav Němec

vedoucí mineralogického
krotúku
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Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (6. část)
Sabotážní přípravky pochá?

zely většinou od pplk. Mašína
(karborundové destičky a kar?
borundový prášek do maznic
vagóni:i a strojů, chemikálie ve
tvaru kostkového cukru do po-
honných hmot, sodíkové zá?
palné bombičky a "tužky",
časovací strojky k "pekelným
náložím", třaskaviny a samo
zápalné vložky ve tvaru uhlí do
otevřených vagónŮ, vezoucÍch
uhlí). Tyto předměty byly
uskladněny většinou v továrně
Maggi u komína (v suchu) za
pomoci J. Bělohradského, E
Vodáka, s vědorrím ředitele
Jar. Šulce, též částečně s ho-
tovými letáky u obuvníka
Valouška. Třaskaviny byly
použity při akci zničení obrně-
ného vlaku v prostoru u tunelů
pyrotechniky prap. Svobodou,
J. Kejmarem ml., za spolu
účasti Rusa Teresčuka, část
byla připravena na případnou
destrukci v "petrolejce". Na
jaře r. 1940 přivezl R. Vodák
sabotáŽní přípravky pro kra
lupský odboj, které předal
opět J. Bělohradskému. Na
těchto akcích spolupracovali
také členové odboje KSČ
(Koníček, Dýma) a náš J
Kejmar st. Doprava, předávání
a úschova těchto nebezpeč?
ných materiálů byla - vzhle
dem k ostražitosti hlídačů
velmi riskantní, o tom svědčí
několik příhod a obtížných
komplikací.

Odboj do zatýkání
v roce 1942

Prvním zatčeným ze sku
piny byl Josef Janura ze
Zeměch. Byl zatčen na Poi
dovce, kde pracoval, když u
něho při náhodné prohlídce
našli ilegální tisk. Nikoho dal
šího neprozradil a zemřel
KT

Do roku 1941 nacisté kon
solidovali svůj policejní aparát
a postupně získali dosti konfi
dentů, aby mohli lépe bíazdit
odbojové hnutí. A nepřítel toho
velmi tvrdě využil. Především
byl "rrírný" von Neurath vymě
něn za osvědčeného a tvr?
dého R. Heydricha, který
neprodleně 29. září 1941 vy?
hlásil stanné právo. V jeho
rámci se bez dlouhých "ca?
vyků" vypořádal s většinou za
tčených. Kralupští komunisté
zatím nebyli postiženi. Po odbyli

Žeivolání A. Ženíška na jaře 1941

v

se na podzim objevil na
Kralupsku nový instruktor, kte-
rým byl Vilém Bajgar. Ilegální
schůzky, jichž se Účastnilo
maximálně pět členů, se ko
naly většinou v bytech, v ob-
chodech nebo i venku. Dosti
Často se konaly takové schůz?
ky v opravně kol Antonína
Straky v Lobečku, kde příchod.
a odchod většího počtu lidí
nebyl nápadný.

Bajgar byl menší postavy.
světlých vlasů a modré oči kryl
brýlemi bez dioptrií. Většinou
nosil vysoké boty do nepoho
dy, čímž připomínal gestapá?
ky. Velmi rád se seznamoval s
odbojovými pracovníky i mimo
jemu známé skupiny, což
Klouček neviděl rád. Tak se
seznámil s celou řadou lidí a
rozvinul na Kralupsku velmi
intenzivní činnost. Protože byl
mezi starými komunisty ne-
známým člověkem, vzbudil
dosti nedůvěry a v Kamenném
Mostě se chystali dokonce, že
ho zlikvidují. Tato nedůvěra
vedla po jeho zatčení k pode-
zření, že byl konfident, což
gestapáci při vyšetřování pod
porovali.

Bajgar se nechoval jako člo
věk žijící v ilegalitě. Chodil si
po Kralupech a okolí zcela
volně a bez zajištění a dosti
často zajížděl do Prahy a do
Libochovic, které byly druhou
částÍ jeho rajonu. V Kralupech
se objevil naposledy v únoru
1 942, v březnu byl marně oče-
káván. Ani v dubnu se už ne-
mohl objevit, protože byl
nejpravděpodobněji 7. dubna
zatčen v Praze na Staro?
městském náměstí spolu s
Věrou Pižlovou, členkou KSČ
od r. 1933, členkou odbojové
KSČ v Lounech

Je pravděpodobné, že ges
tapo se zatýkáním na Kra?
lupsku čekalo až po Bajgarově
zatčení, neboť se zdá, že na
jeho stopu v Praze nasadilo
konfidenta Václava Dvořáka,
který jim ho označil. Svědčí o
tom to, že zatýkání na Kra
Iupsku začalo už 9. dubna zat?
čením Stanislava Kytky z
Kamenného Mostu a Frant.
Mudroňky z Otvovic. V noci z
10. na IL duben pak byli za?
tčeni: Josef Klouček z Dolan
Václav Votava, František Bu
řič z Kralup a Jiřina Najma-
nová, sestra Josefa Blechy z
Veltrus. Měl být zatčen také

Josef Loužecký z Neuměřic
ale ten byl včas varován
uprchl a skrýval se do 22.
srpna, kdy si pro něho přišli
podruhé. Zatčení unikl tím, že
se ve skrýši na dvoře svého
domku zastřelil

Klouček měl všechno připra-
veno na útěk, ale pro zranění
na noze nebyl schopen utíkat
přes ploty a zahrady.

'14. dubna si gestapáci přijeli
do práce pro Blechu, takže
měl čas odvézt většinu knih k
přátelům, protože se domní
val, že o ně bude mít gestapo
zájem. Téhož dne si gestapo
počkalo na kralupském nádra?
ží na Annu Dortovou, kterou
jim musel ukázat Klouček,
protože o nÍ věděli jen to, že je
to dcera trafikanta. Klouček
tak učinil pod pohrůžkou, že
zatknou jeho ženu a synka
Jaroslava, který mu pomáhal v
odbojové práci, ale nebyl ještě
dosti dospělý, aby vydržel {f
rání a nic neprozradil. Kromě
toho bylo jasné, že Dortovou
gestapáci stejně brzy dostanou.

To bylo zatýkání, které Ize
označit jako prvotnÍ, a které by
bylo možno přičíst na vrub
Bajgarovi. Ale podrobná ana?
Iýza svědčí o tom, že to nebylo
tak jednoduché. Lze se prá?
vem domnívat, že gestapo
mělo dosti dlouhou dobu
přesný plán, koho zatkne jako
Bajgarem vedenou ilegální
organizaci. Čekalo zřejmě jen
na zatčení samotného Bajga?
ra, tedy po 7. dubnu. Proto
uhodili 9. a 10. dubna. Dva až
tři dny je příliš krátká doba na
zpracování výpovědí Bajga
rových v plán zatýkání. V ji
ných případech to bylo 1 4 dní i
vÍce po přiznání, neŽ gestapo
přišlo pro uvedeného. Lze to
vyložit jen tak, že kralupské
zatýkánÍ bylo souČástí zásahu
proti celému ll. ústřednímu ve-
dení, že bylo jeho první eta?
pou.

Dr. Mojmír Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování příště)

Nejenom v Sydney,
ale i v Kralupech budou

padat rekordy

U příležitosti zahájení olym
pijských her v australské
metropoli SYDNEY pořádá
Tělocvičná jednota Sokol v
Kralupech nad Vltavou ve
Čtvrtek 14. září 2000 na re?
konstruovaném hřišti u Soko
Iovny olympijský podvečer.

K tomuto setkání mladých
sportovců zveme jak chlapce
a dívky, kteří si chtějí změřit
své síly v klasických atletic?
ký«,h disciplínách, ale i veške
rou kralupskou veřejnost.

Veřejné atletické závody
mládeže jsou vypsány pro dvě
věkové kategorie chlapců a
dívek v těchto disciplínách:

mladší žactvo - chlapci a
dívky naroz. v letech 1988
89:

běh na 50 m, skok do dálky,
hod kriket. míčkem, dívky běh
na 300 m, chlapci běh na 500
metrŮ

starM Žactvo - chlapci a
dívky naroz. v letech 1986
87

běh na 60 m, skok do dálky,

vrh koulí, d"y 9.'?
běh na 500 m,
chlapci běh na 800
m.

Přihlášky k závo?
dům se přijímají ve čtvr?
tek 14. září od 14.00 do 15.45
hodin

Zahájení - nástup závod
níků v 15.50 hodin

Jeden závodník - závodnice
mŮŽe startovat nejvýše ve

dvou disciplínách
Účast v soutěžích je dovo?

Iena pouze ve sportovní obuvi
bez hřebů. Závodí se podle
pravidel atletiky a tohoto roz-
pisu

Výsledky závodů budou
zaslány všem školám nebo
organizacÍm, jejichž Žáci,
resp. členové se závodů
zúčastnili, dále budou zveřej
něny v propagačních skříň?
kách Sokola Kralupy a v
kralupském Zpravodaji

Tělocvičná jednota Sokol
Kralupy nad Vltavou

il
il

jj

ii
il
Il

il

l

il
i?

ii
Il
Il

l
l

ji
l

l

ii

i'

ll

?

:l

l

Il

il
l

l
l

l
l

l

l

l

I
I

l

l

l

l
l

Il



ía

[

Paní Votavová zažila na
astní kůži hrůzy 2. světové
álky. Den po složení maturity,
<oušky dospělosti, ji odvezli
o koncentračního tábora v
Isvětimi. Zde byla vězněna
d roku 1942 až do konce
álky.

Na první pohled nám byla
ympatická a vyzařoval z ní ži?
otrí optimismus. Nebýt vě-
eňského Čísla vytetovaného
a její levé ruce, nikoho z nás
y nenapadlo, že tato milá
tará dáma zažila hrůzy kon?
entračního tábora. Přestože
trávila v Osvětimi tři nejtěžší
»ky svého života, dokáže na
různé zážitky vzpomínat i v
obrém. Přes všechna příkoří

Seznamují se při práci i zá-
iavě, na horách i v nÍžinách, ve
Inech štěstí i smutku, při do?
íravních í jiných nehodách, za
íumny i v daleké cizině a do-
.once v každém věku.
V přátelství vytrvat není

ednoduché, jedná-li se o přá-
elství trvající léta, je to obdivu?
'iodné. Takových letitých přátel
iám několik zásluhou svého
nuže, který přátelství dokázal
idrŽet Několik milovaných již
íežije s některými si vyměňu?
ame o svátcÍch uŽ jen po-
<dravy.

V roce 1947 se můj muž na
»di ze Švédska do Finska se-
námi s půvabnou finskou dív
ou Ainoumajou Lankinen, se
terot si během izolace na?
šeho státu od světa pouze
»sal. Po uvolnění, na ověřené
»ozv:ní, nastaly naše jedno-
;traníé návŠtěvy ve Finsku a
:iro alou rodinu doživotní zá?
2itky! Tato mimořádná žena,
íinskJ buditelka i aktivistka, mi
vloni íe svých 77 letech po 52
etérr přátelství zemřela. Mám

úmslu se o ní ještě někdy
nÍni.

Kanarád.ku Maríu jsme z.nali
' Dulrovníku, kde jsme byli na
jovosné. Přes různé osudové

alky jsme se přátelili až do
oňs! zimy, kdy Marta zemřela

míě odešel člověk spoleh?
vý, neziŠtný, jehož kvality
sme mohli prověřit v roce

Zprávička z Dvořákova gymnázia
Beseda s paní Evou Votavovou

a utrpení nedokáže nenávidět,
svými trýzniteli jenom opo?
vrhuje. V těžkých chvílích ji
podpořili hlavně přátelé, kte-
rých si mnoho získala. Právě
oni a jejÍ manŽel ji vlastně pří
vedli na myšlenku se o své zá?
žitky podělit s veřejností.
Nápad vznikl spontánně na
jednom setkánÍ těch, kteří
Osvětim přežili.

Paní Votavová se rozhodla,
že už si své zážitky nebude
nechávat pro sebe, sedla si za
stůl a to nejdůležitější zapsala.
Začala pořádat besedy pro
studenty i pro dospělé. Se
svým vyprávěním se k nám
dostala díky své vnučce Pavle
Votavové, která je studentkou

Dvorákova gymnázia a naší
spolužaČkou. Když paní Eva
vyprávela, bylo ve třídě takové
ticho, že by bylo slyšet i
špendlík spadnout. Otevřenost
jejího projevu nás všechny
překvapila. Vyprávěla nám o
těžkých dnech vyplněných vy-
čerpávající prací, která unavo-
vala i svým stereotypem. 0
Iidech v táboře a o bezohled-
nosti a krutosti dozorců a
dozorkyri, o své práci v kre-
matoriu, i o tom, jak onemoc-
něla svrabem a přežila jako
jedna z mála nákazu tyfu
Doslova jsme jí viseli na rkech
To, co nám vyprávěla, si v
žádné knize nepřečteme. Za?
nechala v nás pocit, že lidstvo
musí bojovat za to, aby už

Jak se lidé seznamují a přátelí
1968, kdy byla jediným pro-
středníkem mezi mojí matkou a
námi, kteří jsme byli v té době v
cizině beze zpráv z domova
Získala si i naše přátele, kterým
byla "náplastí na duši". Přá-
telství mezi námi trvalo 46 let.

Na zmíněném zájezdu se ke
skupině Čechů připojil Vinko
Pešice - Čech, ale již naturalí
zovaný Dubrovčan, který se do
Chorvatska dostal s rodiči za
Rakouska-Uherska. Rád by se
byl pocíval do Prahy, ale sty?
plňovat "kilo papíru" se mu ne-
chtělo. Několikrát jsme využili
jeho domu k pobytu v Dubrov-
níku. Naše návštěva byla vždy
příležitostí ke vzpomínání na
Prahu a jeho vojenskou službu,
k jejímuž nástupu se Vinko do-
stavil o den později a hned šel
do basy. Dostavil se ale i k mo-
bilizační povinnosti a to přijel již
včas. česky Se naučil na vojně,
nikdy nepožádal o choívatskou
příslušnost, "tatyček Masaryk"
visel u něj v obýváku a pro
všechny znamenal Českoslo-
vensko, Vinkovu rodnou zem
Před 10 lety zemřel náš "brat",
který nás už nikdy neobejme.

Asi před 40 lety se nám po-
dařilo na "malý pohraniční styk"
s Polskem dojet až k moři a
navštívit Miedzyzdroje. Moře
bylo přívětivé a počasí kupo-
divu slunné. V mÍstech našeho
stanovánÍ se zastavili polŠtí
manželé, kteří nás požádali o

hustilku, protože se jim nedo-
stávalo "povětřá v kolách", tak
to tehdy znělo. Bylo z toho přá-
telství, které trvá dodnes.
Vzájemná 'výměna adres, vzá?
jemné návštěvy, vzájemné do-
pisy, které teď po změně
našich režimŮ převaŽujÍ.

Může se také stát, že se už
neznáme s lidmi, se kteíými
jsme se původně seznámili a
přátelíme se s jejich příbuznými
nebo známými. Náš případ. Při
návštěvě Dánska jsme 'požá?
dali majitele pozemku při silnici
do Vordingborgu o dovolení po-
stavit si u neho stan. Byl auto-
dopravcem a znal jen autoznal ji

Českosl"Skoda", ale o Československu
mu nebylo nic známo. Velmi
pečlivě sledoval naše počínání
při stavbě stanu, a protoŽe
právě ten veČer slavili narození
svého syna, byla naše rodina
rovněž pozvána. Bylo tam asi
151idí včetně dětí. Ne všichni si
byli jisti, odkud to vlastně po-
cházíme. Tam jsem prvně v ži-
votě viděla kouřit ženy doutníky
a pozastavovala se nad nesku?
tečným řáděním dětí, kterých si
tam nikdo nevšímal, i když
skákaly ze všeho, co hylo v do?
sahu. Domlouvali jsme se ně-
mecky prostřednictvím papa a
hlavně paní Jensenových. Přá?
telství s paní Bodil trvá
dodnes, 37 let. Vloni byla se
skupinou dánských seniorů
ubytovaná v hotelu Sport.

Q

nikdy nepropukla další světová
válka, že člověk je stvořen k
lidskosti a vzájemné toleranci,
a Že se v boji proti zlu musí
dobro spojit s dobrem. Život je
příliš vzácný dar na to, aby-
chom se z něj nedokázali i
přes všechny útrapy alespoň
trochu radovat.

Pokud byste se i vy chtěli
zúČastnit této velmi zaiímavé
přednášky, můžete se těŠit na
podzimní besedu v kinosále
Kulturního domu Vltava v
Kralupech nad Vltavou.

Lucie Hlaváčková
Gabriela Turýnská

Ivana Kopecká

Setkání to bylo nečekané, jedi-
nečné i v tom, že mi byl před?
staven jiŽ třetí manžel paní
Bodil. Předchozí manžely jsme
schvalovali rovněž v Kralu-
pech. Celá rodina paní Bodil.
od její matky, přes zmiňované
manžely, její děti, zetě a nevěs-
tu až po vnouČata, se u nás ně-
kolikrát vystřídala. Výměna
byla vzájemná, získané zkuše-
nosti z této rodiny i země byly
pro nás tehdy užitečné.

Poslední naší letitou přítel
kyní je paní Wilma, se kterou se
přátelÍm nyní pouze už jen já.
Návštěvy jsou velmi zřídka, pí-
šeme si na všechny svátky a
ujiŠťujeme se o vzájemném
přátelství již 22 let. Bydlí ve
Vídni.

Další přátelé, ač bydlí v mé
vlasti a můžeme se snadno
navštívit, neučiníme tak. Zdá
se mi, že se pÍsemný styk
mezi lidmi jaksi vytrácí. Snad v
rámci zdražení poíta, ale vždyť
to obligátní "šťastné a vesehá"
je o tom, že bereme druhého
na vědomí, že sami dosud ži-
jeme a nezapomínáme. Žijeme
v době mobilů a tak jedno-
dušší je zavolat to "šťastné a
veselé" někdy i v noci a vzbu
dit člověka právě usnuvšího.
Ale i za to díky! Takovým je
odpuŠtěno!

B. F.

SPALUJÍ(,Í TOUHA (EYES WIDE SHIrT)
USA,č.t., 159 min.,Dolby SR, 0,50,- Kč
Tom Cruise v hlavní rolí erotíckého thrilleru, který se stal
posledrím filmem legendárního režiséra S::inleyh"o
Kubricka. Pokud je maríželství št'astné, ale trochu nu-dyné,
rozptýlí vás sexuální orgie na černé mši. Počítejte ovšem
s následky.

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

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

Ukázky z fílmů uvádíme ve spoí'u;rácí s TV
STUDIO PRO jako součást zpr;vodajaského

bloku na Info kanálu kabeÍové tel;vize:
Naše kino na ínternetu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované filmya dalš5 za?jímavostí najdete-na ffi:;;e:echa
www.kralupy.cz www.kralupsko.cz/kino

Přípravujeme na řqen:
Mission Impossible 2, Život v oblouznění, Mickovymodré oči, Tygrův příběh, Gal'a:xy'Quaesty,
Flinstoneovi 2, Agent v sukni, Muž"b'ez"stínu?
Devátá brána, Americké psycho, -Pan-TadeWš,'
Můj soused zabiják
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Telefon do okladi rezeívace vstupenek)? 0205/21 101
1-3pá-ne 20.00 EYESWIDESHUT

(SPALUJÍCí TOUHA)
PRíBEH m
PATFIIOT
VÍTĚZOVÉ A Ť
LEFT LUGGAGE ANEB
KUFFIY PANA
S?LBEFISCHMIDTA
art kino

17.30 TITAN A.E.
20.00 60SEKUND
20.00 RABÍN, KNĚZ A

KFIÁSNÁ BLONDÝNA
SAMOTÁŘI
PATRIOT
V KŮŽI JOHNA
MALKOVICHE
TANEC S VÁŠNÍ
M?LENCI artkino
DOKONALÁ BOUŘE
TENKRÁT NA ň
.JÁ, MOJE DRm
A IRENA

míádeži do 15 let nepřístupno
mlSt4a4: -I- " '-a - -a 'mláderr do 72 let nepřístupno
mládežj přístupno
česká verze
české titulky
širokoúhlý fNm

20.00

20.00

20.00

17.30

20.00

20.00

20.Op

Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou

60 SEKUND

USA,č.t., 118 min.,ŠÚ, Dolby SR, j 50,- Kč
Právě 60 sekund má hlavní hrdina - zloděj ve
výslužbě Randall (Nicolas Cage) na ukraderí
jedné luxusní limuzíny. Vynásobte tento
počet padesátí a je z toho pěkná fuška í pro
takového chlapíka! Ale co by neudělal pro
záchranu vlastního bralra7

TITAN A.E.

USA,čy.,86 min.,ŠÚ, Dolby SR,*, 45,- Kč
Země je minulostí a jedinou nadějí na přežítí
a svobodu zbytků lídstva je tajemná kos-
mická loď TiÝan. Film spojufrcÍ klasickou a po-
čítačovou animaci ovlÍvněný Hvězdnými
válkamí a akčrími počítačovými hrami.

LEFT LUGGAGE ANEB KUFRY
SILBERSCHMIDTA art kino
Belgie-Německo-Holandsko,č.t., 100
min.,Dolby SR,*,50,- Kč
Cesta k vyrovnárí s traumatickou minulostí
vlastrích rodičů vede přes výchovu dětÍ v
oítodoxní židovské rodině. Mladá studentka
Chaja proníká do tajů přísných nábože.nŠ
ských nařízení v amsterodamské židovské
komunitě.

VÍTÉZOVÉ A POŘAŽENÍ
USA,č.t., 151 min.,ŠÚ, Dolby SR, m,44,- Kč
Roky a šrámy přibývají, dech se krátí, ale
pokud chce zůstat v základrí sestavě týmu a
nepřepustít své místo mladšímu kolegovi,
musí do toho iít naplno. AI Pacino v dramatu
ze světa amerického fotbalu.

program na září 2000

PATRIOT

USA,č.t., 159 min.,ŠÚ, Dolby SR, *,50,- Kč
Flepriza letního trháku s Melem Gibsonem v
hlavrí roli. Americká válka za nezávíslost
očima muže, který nechtěl svoji rodinu za-
táhnou do hrůz koloniální války, ale boj za
svobodu se pro něj stal jediným východis-
l..,..kem.

PŘÍBĚH HRAČEK 2
USA,čy.,92 min.,Dolby SR,*,43,- Kč
Repríza filmu o tom, jak hračky nenechaly
svého kamaráda kovboje Woodyho ve šty:
chu, když ho chtěl výhodně zpeněžit fana-
tický sbí:ratel hraček. Dokonalá animace,
dobrá zábava pro celou rodínu
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Změna programu vyhrazena.

JÁ, MOJE DRUHÉ JÁ A IRENA
USA,č.t., 120 min.,Dolby SR, j 50,- Kč
Charlie bojuje s Hankem o ruku krásné Ireny.
Zvláštní je na tom to, že Hank je výplodem
Charlieho schizofrenní mysli. Nová komedle
od tvůrců filmu Něco na té Mary %e a herecký
koncert Jima Carreyho v hlavnÍ dvojroÍÍ.

DOKONALÁ BOUŘE
USA, č.t., 7 10 min.,ŠÚ, Dolby SR,m, 50,- Kč
Rok 1991 . Na moři se čeítí žerí, ale všechny
lodi nekotví v přisÝavu. Rybárský člun Andrea
Gail se se svojí posádkou zmítá na vlnách y
bouři, které meteorologové ríkají "dokonalá".
Premiéra filmu podle skutečnýc-h událosff.

TENKRÁT NA VÝCHODĚ
USA, č.t.,ŠÚ, 110 min.,Dolby SR,*, 43,- Kč
Ze Zakázaného města na Divoký Západ s
Jackie Chanemí Jeho bojové umění pÍivede
unesenou čínskou princeznu dornů mnohem
spíše než uhlazené diplomatické jednánÍ.'
Westernová akční komedie.

MILENCI art kino

Francie-Jugoslávie,č.t.,95 min.,Dolby SR, 0
45,-Kč

Jugoslávský malíř Dragan nelegálně pobývá
v Paříži. Jeho láska s Francouzkou Jeanne
musí projít nejednou těžkou zkouškou, kte-
rou jim přípravÍ nejen imigraČrÍ úředrící...

TANEC S VÁšNíl
USA,č.t.,ŠÚ, 7 18 min., Dolby SR,*, 43,- Kč
Na světová baletní pódia se dostanou jen ti
nejepší. Dramatický příběh z prostředíašpičf
kové baletní školy.

V KŮŽI JOHNA MALKOVICHE
USA,č.t., 7 12 min.,Dolby SR,*, 45,- Kč
Vchod "do kůže" Johna Horatia Malkovíche
vedle pracovrího stolu? To je základ pro vy-
níkající byznys jedné surrealistické cestovky.
No nekupte to - 1 5 minut za pouhých 200 do-
Iarů.

SAMOTÁŘI
ČR, 703 min., Dolby SR, @, 50,- Kč
Oblaky omamného kouře se vznáší nad
Prahou, tequilla teČe proudem, mimozem-
Šťané ne a ne přistáí a hlavní hrdinové ne a
ne k sobě najít cestu. Poslední repríza filmu,
který se záhy stal kultovním.

RABíNi «íyĚz A KRASNA BLONDÝNA
USA,č.t., 127 min., Dolby SR,*, 43,- Kč
Milostných trojúhelníků už tu bylo hodně, ale
aby ho tvoříli katolický kněz, židovský rabín a
jejich kamarádka z dětství?
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"@áurnt a Spo(ečenski Stťedis0 $?upy nat Ví?ou
KD VLTAVA

Progrmam na m4ííeM.../ září 2000

íeděle 3. v 19.30 hodin
Jan Nmvěd se skupínou
«oncert našeho nejepšího písničkáře
ia zahájení nové kultumí sezóny -
irdečnězveme všechny příznivce.

760,-

Úterý 26. v 19.00 hodin
Z cyklu cestopisnýctí večerů na malém sále
Indíe a cesta autobusem
Pro všechny příznivce exotiky a cesto-
vání si pan Hadrava připravil poutavé
vyprávění doplněné diapozitivy.

ao, -
íeděle (7. v 17.00 a 20.00 hodin
:ahájenÍ tanečních kurzů
:urzy »de Taneční škola manželů
)ětinských.

*-
trase z

ieděle í7.
}kce Kruhu přátel Prahy
íycházka po turistické
lebušíc na Jenerálku

)cljezd z kralupského nádraží v 8.44 hodin.

neděle 24. v 17.00 a 20.00 hodin
raneČní kurzy
základní lekce.

pondělí 25. v 19.30 hodín
Komedie á la Molíére "PEPINO"
:upravil Josef Dvořák)
Jvádí Divadelní společnost Josefa
)vořáka. Texty písní: Ivan Mládek.

750,-

sobota 30.
Oslavy 150. výročí provozu želez.
tratí Praha - Děčín
9.00 - 18.00 hOdin
Program bude probíhat na prostranství
před vlakovým nádražím, v Jungmarv
nově ulici a na Palackého náměstí.
(Sledujte propagační plakáty)

20.00 hodin
Společenský večer s tancem
0 zábavu, ale hlavně peífektrí hudbu k
tanci i poslechu se postará vynikající
orchestr Big band Relax, který nabízí
jak klasický swingový repertoár, tak i
skladby naší i světové pop music, de-
chovku i světové evergreeny.
Nepřehlédnutelným doplňkem celého
ve?f,era bude věcná tombola.

80,

Městské muzeum

v Kralupech nad Vltavou

Program kulturnťch akcW
g.g. a 10.9. sobota a neděle 13.€M) - lO.00

Meztnárodní dny
evropského kulhirního dědictví

vstup volný

19.9. úterý 17.00
,,Vernisáž výstavy 150 let železnice

v Kralupech nad Vltavou."
Výstava trvá dcí 27 10

V. ročník festivalu poezie a přednesu
Seifertovy Kralupy 2000

23.9. 10.00
Přehlídka vítězŮ reeitačních soutěží

pro děti a ínládez.
vstup voln'ý
24.9. 14.00

Vyhlášem výsledků
autorské liter4rní soutěže.

vstup volný

Přijímáme přihlášky
do jazykových kurzú
(angličtina, němčina)

kancelář KaSS v I. patře KD Vltava
po - čt 8.00 - 15.30 hodin

začátečníci (děti od 1 0 let)
mírně pokročilí
středně pokročilí

- konverzace
lektoři: Václav Plíhal

Ing. Jiří Kn5pfelmacher
Eva Nešlehová

Dodatečný zápis a rozdělení žáků
do kurzů proběhne v pondělí 18.

září 2000 od 15.00 do 18.00 hodín
v 1. patře KD Vltava
a ve vstupním foyeru

Kurzovné: září 2000 - červen 2001
Čirí 2 600,- Kč

rozsah výuky - 1 x týdně 100 minut.
Vyučování bude zahájeno

v Úterý 19. zářÍ.

30.9. a 1.10. sobota, neděle
Oslavy 150. výrocí zprovoznění

zeleznice.

Otcstíreno ínimořadné: 30 9 od 9.00 do
18.00 hodin. l . 10. od 9.00 do 16.00 hodin.

Návštěvní doba muzea:

úlpá 900-12.00l3.OO-1600
so - ne 13.00 - 16.00
po + státm svátky zavřeno

MAkce Kruhu přátel Prahy
Sobota 21. října ve 20.00 hodín
proslulá opera G. Verdiho
La Traviata
Opět períektní vstupenky, členská
prémie. Vstupenky do budovy
Národního divadla v Praze si členové
KPP budou moci opět zakoupit v
KaSSu u paní Pokorné.

Q

LETNÍ KINO
MĚSTA VELTRUSY

program na zářÍ

1.9. 21 .00 Samotáři
Česká komedie o mladých lidech. Do 15 let nepřístupno.
2.9. 21 .00 Patriot
Americký dobr. film s Melem Gibsonem. Mládeži přístupno.
7.9. 20.30 Prin.cezna ze mlejna 2
Repríza úspěšné české pohádky. Mládeži přístupno.
s.g. 20.30 Svérázný rybolov
Opravdová ruská komedie. Do 15 let nepřístupno.
24.9. 19.00 Zakončení sezóny Leíního kina Veltrusy
Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
Dir. prof. V. Mazáček. Kostel sv. Jana Křtitele ve Veltrusích.

Zmr:na programu vyhrazena. Návštěvnícj mají možnost se občerstvtt
v bufetu u ;chodu rki areálu krna - upozorňujeme na zákaz vnášení
piva a alkoholirkých nápojů do areálu kina. TaM v této sezóně je v
'provozu hlklanrl parkoiště pro auta, motocyWy a kola ve všech prr>
mítaďch dnech.

Letní kino Veltrusy končÍ sezónu koncertem
Letošrí sezóna Letního kina Vehrusy se chýlí k

závěru. U příležitosti ukončenítéto sezóny připravují
pracovníci Letního kina Veltrusy ve spolupráci s kul?
tumí komisí Městského úřadu Veltrusy Koncert
KomorníTho orchestru Dvořákova kraje.

Konceit bude uspořádán v nedělí dne 24. září
2000 v 19 hodín ve veltruském kostele svatého
Jana Křtitele pod dirigentskou taktovkou profe-
sora Václava Mazáčka, člena České filharmonie.
V programu koncertu zazní skladby Josefa Suka,
J.V.SÍamice a Leoše Janáčka. Ve skladbě
J.V.Stamice přednese svůj houslový paít sólista
orchestru Viktor Mazáček.

Toto vyspělé hudební těleso je známo všem
hudbymilovným občanům Kralup nad Vltavou,
kde účinkuje na koncertech Kruhu přátel hudby,
vystupuje na koncertech ve Francii jako repre-
zentant Kralup atd. Loňského roku zahrál do-
ko;ce dvě skladby před kamerami České televize
(»ři závěirečném Adventn(m koncertu ČT v praž-
ském chrámu sv. Mikuláše.

Osobnost dirigenta a umění členů orchestru jsou
zárukou kvalitníRo hudebního vystoupení a přqem-
ného kulturního zážitku pro tento zářijový večer.

Vstupné je dobrovolné a vstupenky není
možné'zakoupit v předprodeji. Pořadatelé žádají
návštěvníky, aby proto přišli včas a mohli si
zajistit pro sebe vhodné místo. Pořadatelské
složky se těší nejen na své filmové návštěvníky,
ale i na Vás, kralupští přátelé dobré hudby.

Jan Kolátor

Q liíl

/WMISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V TU

/ íRIST?CKÉM ZÁVODĚ
z práce do práce - úklid tratí
od nepořádku, vysekání pro?
stor závodu, příprava centra
závodu až po poslední papí?
rové záleŽitosti.

Z kralupského KČT nastou?
pilo na start mistrovství 24 hlí-
dek a jednotlivců z celkového
počtu 137, kteří měli právo
starku a prezentovali se do zá?
vodu. Již zde se projevila ce-
Ioroční aktivní príprava hlídek
KČT Kralupy nad 'Vltavou

V sobotu 24. června 2000
proběhlo v Kralupech nadipech r

í ČeskéVltavou MístrovstvÍ re-

publíky v turístickém závodě.

tůní a Vltavy s cílem v areálu činnosti pořadatelských orga?
turistícké základny u koupa- nizací, bylo možné si přečíst
Iiště. novinové články a informace o

Žákovské kategorie měly Mistrovství ČR-a byly zde vý-
trať2100metrůadorostado- kresy z dětské soutěže
spělí 4000 metrŮ
doplněna byla
kontrolními
stano
viŠti

Ie časového rozpisu, bylo
vidět, že organizátoři mysleli
skuteČně na vše - příprava
probíhala již od září loňského
roku - příprava tratí, vybaverí
kontrol, jednání s úřady a se
sponzory. Přípravy pak vrcho-
Iily poslední měsíc, kdy se šlo

Již v pátek přijížděli do
Kralup nad Vltavou nejlepší
závodníci z celé České repub
Iiky, ti, jež si vybojovali postup
v náročné sérii ayř závodů
Českého poháru.-Hned při
prezentaci je Čekalo první pře-
kvapení - taška naplněná
propagaČnÍmi předměty mist?
rovství a pozornostmi od
sponzorŮ.

« «

1 «

Výsledky předčily i nejopti?
mističtější sny domácích - 1 1
medailí - z toho 6x zlato a titul
Mistr České republiky, lx
stříbro a 4x bronz

Se sobotním ránem začala
panovat mezi závodníky ner-
vozita - jak se jim vyvede nej-
di:iležitější a vrcholný závod
sezóny. Tyto úvahy zaznívaly
jak při snídani, tak i těsně
před nástupem a slibem zá-
vodníků.

u

V odpoledním programu by-
Io začleněno vyhlášení vý-
sledki:i Českého poháru
vysílání rádia Relax a jejich
živé povídání s účastníky.
Tisková konference a pak ná?
sledovalo to nejočekávanější
vyhlášení výsledků Mistrovstvívyhlí
Česlké republiky, které mělo
opravdu slavnostní ráz - zahá?
jení státní hymnou v podání
Dvořákova komorního sboru.
Předávání cen, které někteří

nemohli ani pobrat, ob-
starali: zástupce

MěÚ Kralupy
nad Vltavou

Ing.
LiStík

podle
soutěŽnÍ?
aho řádu a pra
videl - stavba stanu,
orientace mapy a azimutové
úseky, překážková dráha,
uzlování, odhad vzdálenosti

Úderem deváté a startov?
ním výstřelem začalo Mistrov?výstřel

ČRvstvÍ TZ. V devadesáti
sekundových intervalech vybí-
haly hlídky a jednotlivci do zá-
vodu, aby prokázali svoji
rychlost na trati a um na korv
trolních stanovištích.

V cíli závodu na turistické
základně, kde bylo centrum
závodu, bylo možno zhléd-
nout výstavku z historie
turistických
závodŮ,
výstav-
kuz

Trat byla organizátory z
Klubu českých turistů a

Asociace Turistíckých oddílů
mládeže Kralupy nad
Vltavou vytyČena
?podél kralup-
ských
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Evangelická farnost v Libčicích nad Vltavou vás
zve na prvnf podzimnf koncert, kte'rý se uskutečm v
neděli 10. září v 19 hodin v evangelickém kostele.
l -. . .Uslysxte starou I soudobou klasgckou hudbu vprovedení Jindřich Klindera - flétna

a Michal Girsa - kytara.
Dobrovolná sbírka je určena na podpom azylového

domu Ezer Diakonie v Praze 5 pro matky s dětmi v tfsni.
Zároveň chystáme k otevření výstavu

Milča Eremiášová - Paličkovaná krajka
'Výsta'va bude otev'tena v evang. kostele v Libčicích ve

dnech 8. - 17. září denně od 14 do 17 hodin.
Vstup je volný.
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a zástupce České rafinérské
Ing. Smrčka. Závěrečným
bodem programu byla
country skupina Trosečníci
jejichž hudba zněla ještě po
23. hodině

Na chodu mistrovství a za?

bezpečení tratí se podílelo
více jak 80 pořadatelů.

Mistrovství mělo výbornou
úroveň jak po stránce spor-
tovní, organizátorské, tak i
společeííské. Poděkování pat?
ří Městskému úřadu Kralupy
nad Vltavou, celé řadě spon?
zorů, zejména pak firmě
Aesculab a generálnímu
sponzorovi - České rafinérské

výrobci pohonných hmot.
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Na startu budoucí mistryríě ČR (Lorenzová, Gottliebová).

Turistícký závod
Jde o spork, zrovna tak jako

je řada dalších menších
sportů, s více než 30 letou tra-
dicí.

Turistický závod proto, že
tato soutěž je organizována
Klubem českých turistů a
AsociacÍ turistických oddílů
ml4deŽe

Jde o běžecký terénní závod
v délce 2 - 3 kilometry pro zá-
kovské kategorie (dvoučlenné
hlídky) a 4 - 6 kilometrů pro do?
rost (dvoučlenné hlídky) a pro
dospělé (jednotlivci).

Běží se po vyznačené trati,
doplněné neznačenými azimu-
tovými Úseky, kde se běhá
podle udaných stupňů a metrů
Značená část je doplněna kon
trolními stanoviŠti - orientace,
stavba' stanu, odhad vzdále-
nosti, vázání uzlů, hod na cíl,
plížení, překonávání lanové
Iávky, určování dřevin, turistic-
kých a topografických značek
a určování kulturních památek.

Závodí se od místních kol,
přes oblastní kola, závody
Českého poháí

České
ru aŽ po

Mistrovství republiky.
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i Doprovodná akce - malujeme a kreslíme turistický závod.

Starší žákyně - kategorie s naším absolutním primátem.
Ť
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Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou

Začíná nový školní rok a my vám před
stavujeme nový časopis Domeček. Rádi
bychom vás touto cestou pravidelně infor?
movali o akcích, které Di:im dětí a mládeže
připravuje a pořádá, i o tom, jak proběhly.
Postupně vám také představíme podrob-
něji jednotlivé kroužky, které naším pro-
střednictvÍm budete moci navštÍvit,
seznámíte se s jejich náplní, vedoucími i
dětmi, které je navštěvují.

Chceme tak přiblížit naši činnost nejen
rodiči:im, jejichž děti lráví volný Čas v
našem domě, ale i všem ostatním obča?
nům města Kralup. Vždyť právě díky pod
poře podnikatelů z Kralup a okolí jsme
mohli dětí na akcích v loňském školním
roce odměňovat za jejich úsilí, uskutečnila
se akce "Malujeme fasádu" a věříme, že
budeme moci co nejdříve pořídit nové poČí?
tačové vybavení.

Naší snahou je, aby děti svůj volný čas
naplnily co nejkvalitněji a nebyly nuceny
trávit dobu volna na ulicích. Proto se také
snažíme rozšiřovat naši nabídku kroužků
tak, aby skutečně každé dítě našlo ten
"svůj".

V nabí.dce?na školní rok 2000-2001 je
jich již přes čtyřicet a vzhledem k našim
plánům a příslibu pomoci od městské rady
v čele se starostou města Mgr. P. Ryntem
není jejich počet konečný.

Rádi přijmeme jakoukoliv další pomoc,
radu nebo nápad z řad občanů i podnika-
telů. Můžete nás kontaktovat osobně, pí-
semně nebo telefonicky - číslo telefonu je
0205/722430

Nový školní rok nás také vede k ohléd-
nutí za tím uplynulým.

Od ledna 2000 se Dům dětí a mládeže v

Kralupech nad Vltavou stal příspěvkovou
organizací města s právní subjektivitou pod
vedením nově jmenované ředitelky paní
Marie Blažkové. V měsíci únoru předal
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
Domu dětÍ a mládeže novou tělocviČnu,
která vznikla rekonstrukcí staré kotelny na
sídlišti V zátiší. Paní ředitelka se svými
spolupracovnicemi paní I. Novákovou a J
Meífaitovou udržely v činnosti zájmové
i.itvary, které vznikly v září a nejen to. Bě-
hem velmi krátké doby nabídly a uvedly v
činnost řadu nových zájmových útvarů a
klubů. Vzrostl i počet přihlášených dětí z
250 na 830.

Mimo pravidelných aktivit určitě stojí za
zmínku i velká řada jednotlivých akcí.

Chceme je jen ve zkratce připomenout:

21. 2. - 25. 2. se konal příměstský tábor,
v jehož rámci se uskutečnila návštěva ba?
zénu, výlet do Prahy do paláce Rapid (vos?
kové figuríny) a prohlídka zámku
Nelahozevsi.
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Ve dnech 19. 2. - 24. 2. pořádal DDM
zimní pobyt v Monínci. Děti si zde užily do?
statek sněhu a zimních radovánek a zajez?
dily si na koních v Cunkově.

Jarní měsíce naplňovaly především
sportovní akce:
15.2. a 17.2. oblastní kolo vybíjené 4. a 5
tříd ZŠ.
9.3. a 10.3. základní kolo basketbalu ZŠ
23.3. základní kolo volejbalu 6. a 7. tříd
30.3. okresní kolo basketbalu ZŠ
11 ,4, a 13.4. oblastní kolo vybíjené 6. a 7
tříd

10.5. oblastní kolo malé kopané ZŠ.
7.6. oblastní kolo atletické všestrannosti
ZŠ

V dubnu děti z výtvarných kroužků a z
kresleníčka vystavily svá dílka na veliko-
noční výstavě v KD Vltava. Mohly se tak
"pochlubit" svým rodičům, učitelům i spolu-
žákům, kteří výstavu navštívili

11.4., 13.4. a 19.4. proběhla akce
Malovaná kraslice a velikonoční pomlázka
Vajíčka dětem pomáhala ozdobit paní M
Švarcová, která zároveň dětem předvedla
klasickou lidovou malbu vajec. Pomlázku
se děti naučily plést s paní V. Bartáskovou.

V dubnu jsme také ve spolupráci s měst
skou radou vypsali výtvarnou soutěž na
téma Dům mých snů a Fantasy zvíře.

l

1 . květen jsme "oslavili" cyklistickým vý-
Ietem na kopec Budeč ve spolupráci s
panem farářem E. Walczykem.

Na přelomu měsíců května a června pro-
běhla výstava výkresŮ z vypsané soutěŽe,
jejich vyhodnocení a odměnění vítězů.

O víkendu 3. 6. a 4. 6. jsme pak malovali
fasádu, o čemž jsme podrobně psali v Iet-
ním čísle Zpravodaje.

Ani na Den dětí jsme nezapomněli. Na
Dětském dnu 3. 6. mohly děti soutěžit
svými vědomostmi i sportovními výkony.

5. 6. se v tělocvičně DDM konalo pod ve-
dením Mgr. P. Klozové závěrečné cvičení
dětského aerobiku.

V pondělí 12. 6. jsme zase v rámci Dne
otevřených dveří uvítali všechny, kteří měli
zájem o prohlídku naší budovy ve
Smetanově ulici a návštěvu právě probíha?
jících kroužků.

V létě jsme dětem ve dvou cyklech na?
bídli příměstský tábor. Pívní termín byl
10. 7. - 21 . 7., druhý 7. 8. - 18. 8. Na děti
čekaly rozmanité hry, soutěže, možnost
práce na počítačích, výlety do okolí a
pokud počasí přálo i návštěva kralupského
koupaliště.

Klasické pobytové tábory proběhly 5. 8
19. 8. v Jizbici pod Blaníkem a 26. 8.

2. 9. v Monínci (Sedlec-Prčice). Repoítáž o
pobytu dětí na letním táboře vám také při
blížilo kralupské vysnání kabelové televize.

Nezůstávali jsme však pouze v České
republice. Také letní zájezd k moři do Itálie
- Pinarella di Cervia od 30. 6. do 9. 7. byl
l
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Přehled výsledků závodníkú KČT Kralupy nad Vltavou (do 6. místa):
Nejmladšížáci í.JanVEJROSTA+MichalBLECHA

6. Jan VAVŘíK + Jan KAREŠ
Mladší žákyně 3. Zuzana KOHLOVÁ + Lenka PECHOVÁ

4. Radka JÍLKOVÁ + Lenka VEJROSTOVÁ
Mladší žáci 1 . Jiří KRUŽíK + Jan BLECHA

4. Martin RYCHTAŘÍK + Roman GOTTLIEB
Staršížákyně 1.PetraGOTTLIEBOVÁ+MarkétaLORENZOVÁ

2. Jana ŘÁDOVÁ + Barbora VAŇÁKOVÁ
i 3. Zuzana JÍLKOVÁ + členka TOM Předměřice n. L.

Starší žáci 1 . Petr KALOUSEK + Jakub BENDŽELA
Mladší dorostenci 3. Tomáš FÚSEK + Michal OPOČENSKÝ
Ženy 1 . Květa ZRZAVÁ

3. Lucie ČIPEROVÁ
4. Lenka JINDŘICHOVÁ

Muži 1 . Tomáš FÚSEK
6. Jiří KÁŠ

Hodnocení oddílů 1 . KČT Kralupy nad Vltavou
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ě obsazen. Počasí nám přálo a
to byly dny plné sluníčka, kou-

íí a her a ani na zajímavé výlety
íe nezapomněli. Slíbili jsme si, ze
sem příští rok určitě rádi vrátíme.
: našich dalších letních aktivit jme-
me cvičení aerobiku s paní Mgr.
achmanovou, soustředění aikida
Orlíku, mineralogický tábor v

dné u Sokolova a také soustře-
'íí stolního tenisu v Liběchově.
:o dodat záverem'? Snad jen to, že
51áme vše proto, aby výČet akcí v

Nabídka zájmových

příštím školním roce byl ieště bo- Q
hatší a zajímavější než v roce loň?
ském, a aby z nich děti i rodiče
odcházeli s pocitem užitečně a pří- b
jemně stráveného volného času. 3
Jýž .na podzim chystáme nejedno ,
překvapení. "ď

i

Dům-dětí a mládeže přeje všem
dětem i jejich rodiČům úspěšný
nadcházející školní rok.

Foto ze zimniho pobytu v Monínci.

útvarú DDM na školní rok 2000/2001
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!4JMOVÉ úTVARY šK. R. 2000/2001
<0 Věková skupina
3iologický Zš Sš
3iologický Zš Sš
Aineralogie Zš Sš
/ýtvarný Zš Sš

/ýtvarný Zš Sš
;ikovná dívka Zš Sš
olastikový modelář 10 - 181et
oočítače 1. Zš
'očÍtače Il. Zš
'oČítaČe Ill. Zš
ooČítaČe Zš
'o stopách praotce Čecha Zš Sš
<resleníčko Mš a 1 . roč. Zš
laření Zš Sš
-etecký modelář Zš
:vičenÍ s Lenkou 5 - 10 let
:I;vičenís Ilonou Mš Zš

:vičení na gymbalech Mš Zš
:vičení na gymbalech dospělí
(ngličtina Mš, I. st. Zš
«ngličtina - konverzace 2. st. Sš
3portovní hry I. Zš
S/Iíčové hry Zš Sš
:)ddn stolního tenisu Zš Sš
<ickbox Zš Sš

dospělí
Zš Sš
dospělí
Zš
Zš Sš
Zš
Zš
Zš
Zš Sš
Zš Sš i starší

Jrné.no vedoucího
B. Veselá, J. Vávra
P. Pšánská
S. Němec
G. Junášková
G. Junášková
L. LipŠová
A. StrejČek
J. Meríaitová, V. Macák
M. Blažková, V. Macák
S. Nováková, V. Macák
Ing. K. Janda
V. Burešová
J. Merfaitová
T. Grund
V. Dvořák
L. Váříová
I. Nováková
1. Nováková
1. Nováková
K. KouŠová
P, Pšánská
J. Davidová
J. Gelbič
1. Karas, F. Šulc
L. Šuda

Schůzky
Út 'Í6.30-17.30
Pá 14.30-15.30
St 16.00-18.00
Po 14.00-15.30
Po 16.00-17.30
!St 16.00-17.30
Čt 14.00-18.00
Po 15.30-17.30
Út 15.30-17.30
Čt 15.30-17.30
St 16.00-1 8.00
Út 15.30-17.00
St 15.30-16.30

Liché L,It 16.00-18.00
@t 15.00-18.00
I:Jt 15.30-16.30
St 14.30-15.30
St 15.30-16.30
dle dohody
Út 15.30-16.30
Út 17.30-18.30
Út 14.00-15.00,15.00-16.00
Pá 15.00l7.00
Po 15.30-18.00,Pál5.30-17.00
F'o 16.00-19.00
Čt 17.00-19.00
Po 16.00-17.30
Čt 16.00-17.30
Po 16.00-18.00
Út 18.00-19.00,Čtl7.00-18.00
F'o 18.00-19.00,Stl6.30-17.30Í.Jt 16:00-18:00'
St 15.00-18.00
Po 16.00-17.00
Po 17.00-18.00
St 14.30-15.30
Pá 14.00-15.30
Út 15.00-16.00
Po 16.00-17.30
Čt 15.00-17.00
čt 14.30-17.00

Cena
500,.
500,-
400,-
600,-
eoo,.
400,-
600,-
700,-
700,
700,
700,
400,.
500,.
400,-
400,-
400,-
500,.
400,-
400,-
600,-
600,-
400

eoo,
500,-
600,.

iooo,
600,

1000,-
400,-
400,-
600,.
eoo,-
300,-
400,-
400,.
400,
500,-
400,.
600,-
eoo,.
400,.

K. SlapničkaAikid0

Dětský aerobik
Juniorsk; aerobik
Florbal
3tolní tenis
-anečníkroužek "Kamoro'
.iterární kroužek
)ísně k láboráku
lÓga prc děti
)aličkoéní
>íšťalka
)aličkoéní

idminbn
;hov; kroužek

iE?NAW KLUBU SK. R. 2000/2001
3ABY E3»ort Club 0 - 6 let
iluníčkc 0 - 6 let

P, Klozová
S. Czechmanová
J. Meríait
V. Svoboda
M. PeŠtová
V. Šiínůnek
V. Šimůnek
J. Kořánová
V. Bartásková
T. Špačková
V. Bartásková
V. Svoboda
K. Martinec

Zš Sš
Zš
dospělí
Zš
Zš

Út 9.30-10.45
(it 9.00-12.00
čt g.oo-í:?.oo
St 20.00-21.00
dle dohody 8.00-18.00

S. Nováková
J. Meríaitová, S. Nováková

Iub aeobiku Mgr. H. Vyhnánková
/olný teiis - sport. činnost pracovnice DDM

3EZNAn NABíDKY SPONTÁNNíCH C«NNOSTÍ ŠK. R. 2000/2001
/olné počítače M. Blažková, S. Nováková, .
)o 14.0)-15.30 18.00-19.00 Út 14.00-15.30 Čt 13.30-15.30 Pá 13.00-14.30

M. Blažková, S. Nováková, J. Meríaitová, V. Macák

31ižší inormace o zájmových útvarech poskytne Dům Dětí a Mládeže Kralupy n. Vlt.
Přijd'te si včas vyzvednout svou přihlášku!

15,-/1 hod.
20,-/1 hod.

Sš, ženy
bez omezení

20,-/1 hod.
10,-/1 hod.

15,-/1 hod.

l

L'
Ředitel závodu Z. Vejrosta instaluje v prostorách turistické
základny výstavu kreseb.

schůzky štábu a to nikoli lor?
mální, ale tvořivé a plné
nápadů a nových úkolů
Rozhodujeme se, že vše okolo
závodů musí být řečeno včas,
že nemá smysl schovávat infor-
mace až na samotný závod.
Pro to budou sloužit nejen
internetové stránky, kde se
informace objevovaly pri:i?
běžně, ale i Informační listy - a
tak všichni závodníci a vedoucí
s dostatečným předstihem vě-
děli, kde se poběží, jaký bude
profil trati, rozmístění kontrol,
kdo bude rozhodovat, ..

Projednali jsme závody na
městském a okresním úřadu.
jednali jsme s majiteli po-
zemků, lesním závodem, povo-
dím Vltavy, policií a mnoha
dalšÍmi institucemi.

Do přÍprav jsme se pustili
hned v září loňského roku, byl
ustanoven organizační štáb,
rozděleny první úkoly a vyty?
čena jasná strategie "Řádn-ý-a
bezproblémový závod".

To tu byl již rok 2000 a vše
běželo naplno - pravidelné

Tím, že jsme se stali pořada?
teli Mistrovství České re'publiky,
se naplnilo naŠe přánÍ. Bylo
nám však jasné, že zraky
účastníků se budou do nás opí-
rat více než do jiných mistrov-
ství a závodů. Důvod byl jasný,
vždy jsme prosazovali, že zá?
vody mají být v(ce propago-
vány, mají mít slavnostní ráz,
solidní zázemí a mají být co
nejevnější.

Jak jsme připravovali mistrovství
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Je zabezpečen batůžek - klí-
čenka, samolepky, pamětní list,
diplomy - vše samozřejmě s
logem závodu, medaile, po-
háry, basebolky s logem a ná?ky s l

ČR,pisem Mistr natáčíme
televizní Šot.

Probíhají jednání s mediál
ními partnery, objevují se infor-
mace v regionálnÍm tisku, v
Mladé frontě, v časopisu
Turista, Turistika a hory. Jsou
vysnány informace o závodě v

řada kralupských firem a podni?
katelů.

RozjíŽdíme přípravu propo-
zic, plakátu a reklamních před-
mětů, nacházíme pochopení u
městského úřadu, vycház4
nám i jednání s přednostou
okresního úřadu, po řadě jed?
nání je koneČně uzavřena
smlouva s generálním sponzo-
rem - Českou rafinérskou, pře-
kvapivě úspěŠní jsme u
výrobců sporíovních potřeb na
radě. jednání při výstavě? Sport
Prague. Vstříc nám vyšla i celá

Důležitým mezníkem byl
sněm Atomu v Novém Městě
nad Metují, nejen pro před-
nášku o Public Relation, ale i
díky některým nelogickým a
uštěpačným poznámkám o tu?
ristickém závodě. Věděli jsme,
že otázka sponzorství a re-
klamy je pro nás duležitá, ale
ne za každou cenu - stanovili
jsme si minimální hranice, co a
za kolik, mistrovský závod je
mistrovský závod. Turistický
závod je sice malý sport, ale
nehodlali jsme se podbízet.

?

r

í ?

j

r
r

p-

1
»

l

Stále to vypadalo, že je mist-
rovství daleko, ale najednou je
tu jen 14 dní Času a přÍpravy
gradují, je potřeba připravit pro-
pagaČnÍ tašky, ceny, nástěnky
o našÍ Činnosti, výstavku o his-
torii turistic?
kých závodů,
vybrat výtvory
ze souteze

"Malujeme a
kreslíme turis-
tický závod",
které se zÚ-
Častnila nejen
děcka z oddílu,
ale i nižší roč-
níky ZŠ Síd?
Iiště, připravit a
uklidit trať, za?
bezpeČit odvoz
nepořádku - za
dva dny sbírání
jsou toho dva
plné osmikubÍ-
kové kontej?
nery, sekáme
prostor startu,
prostory na
trati, zejména 4
v azimutovýcQ :úsecích a v'cíli !
na turistické "
základně - je to Čekání na výsledky na turistické základně KČT.

rádiu Relgx g v
rádiu Zlatá
Praha. Televiz-
ní šot běží v
regionálním
vysílání kralup-
ské televize. «

Řádně za?

brat nám dáva?
jÍ smluvnÍ pod?
-mínky České
rafinérské, vy?
rábíme staíov-
ní bránu, držá?
ky transparen?
tů, sháníme
stožáry na vlaj
ky, zabezpeČu-
jeme startovnÍ
čísla.

Je připra?
veno vybavení
trati, jsou uŠity
kruhy na há?
zení, sehnány jsou i kvalitní
staítovrí a cílové hodiny, jedno-
tná trika pro všechny rozhodčí,
kterých na trase a na kontro?
Iách bylo osmdesát, jsou ho-
tovy všechny desky a karty.
Jsme spokojeni, na všem je
logo mistrovského závodu.

Na trati - kontrola uzlování.
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Je pátek, přijíždějí první zá?
vodníci a vedoucÍ, ubytová?
váme je v základní škole - osm
tříd, velká a malá tělocvična po-
skytují dostatek prostoru, takže
se nikdo nemusí cítit stísněně.
K dispozici je bufet, školní
hřiště a sprchy, jejichž opravu
jsme zabezpečovali v rámci zá?
vodu na vlastní náklady, aby-
chom předešli případné kritice.

vcelku síla - teploměr ukazuje
36 aC ve stínu a my se kou-
peme ve vlastnÍm potu.
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Státní hymna v podání Dvořákova komorního sboru.

Je tu 24. červen - sobota
hodně, ale hodně brzo ráno - cíl
a překážkovou dráhu máme
hotovu ze vČerejšího dopo?
Iedne, neboť je v našem areálu.
V půl čtvrté vybalujeme kon?
troly a pak již letíme na trať, v
půl páté stavíme startovní
bránu, transparenty a vlajky,
znač(me trať, kontrolujeme azi?
muty. V půl osmé již rozhodčí
čekajl každý dostává, co jeho
kontroly jest a již je zavádíme,
pouČeni jsou předem, řada z
nich však má bohaté zkuše-
nosti buď z předchozího rozho?
dování či ze své závodnické
kariéry.

Zde nás mrzí jen nesplněrí
slibu městského úřadu, zabez?
pečení dvou policejních hlídek,
a tak přichází na řadu scénář

Jsme rádi, že se nám podařilo
vše zabezpečit tak, ze nikdo
nic neplatí.

Porada vedoucích je sice s
hodinovým zpožděním, jelikož
vlaky z Moravy mají "skluz", ale
během 20 minut je vše řečeno
a vedoucí a závodníci mohou jít
spát. My však nikoliv, v našem
centru - na turistické základně
- se opravujÍ staítovní listiny a
protíhá poslední kontrola při?
pravenosti na zÍtřejŠí ráno.

í/šichni účastníci (vedoucí, zá?
íodníci i doprovod) dostávají
ašky naplněné propagačními
»ředměty a sponzorskými
járky. Dostávají stravenky,
itartovní listiny, staríovnÍ prí:í?
:azy a startovní čísla, které zů-
itanou závodríkům jako trvalá
ipomínka na tento závod.
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V cíli se první hlídky objevují
po dvaceti minutách, vše bez
problémi:i, všichni pracují jak Vyhlášeí'í výsledkú začíná
mají. Počtářská komise začíná státní hymnou v nádherném
hodnotit a jde jí to více jak podání Ovorákova komorního
zdatně, do pěti minut po do- sboru. Pak již se dekorují me-běhu visí kartíčka s píedběž- dailisté a mistři 0,eské rep-ubliky
ným výsledkem a ihned .
po doběhu kategorie kom?
pletní výsledky. Vedoucí i
závodníci pozorují své
šance s doběhem dalších
hlídek, které: startujÍ s

?řadí Česl
v ob?

ráceném poi .kého
poháru, takže o dramatič-
nost nerÍ nouze.

S poslední hlídkou v cíli 415 pOSleanl nllaKOu V Clll 0
se tiskne, množí a kom- fi
pletuje výsledková listina, qpleťule VYSleaKOVa IlSťlna, Y
připravuje se prostor pro q
vyhlášenÍ, výpočetní stře- L
disko se mění v místnost
pro tiskovou koríerenci

Odpolední program za-
číná vyhlášerím výsledkÚ

tuje, zaznívá startovní výstřel a
již to jede. Co 90 sekund, to
další hlídka na tral všechny
kontroly jsou bohatě předimen-
zované, takže je to v pohodě.
Zástupce města (pí Holeková) i
reklamní agent generálního
sponzora pochvalně přikyvují
máme radost.

"neštěstí" a telefon burcuje
deset dalších pořadatelů, kteří
jsou během dvaceti minut na
místech pro policejní hlídky.

Ve čtvrt na devět poučerí zá?
vodníků a již se může jít ke
startu, vše časově períektně
klape, v devět hodin se star?
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Doprovodná akce - živé. povídání s rádiem Relax.

Českého poháru, za občas?
ného mrholení si ti neji.ispěš?
nější jdou pro zasloužený
aplaus. Pak již přijíždějí mode-
rátoři rádia Relax s vysílacím
autem a je tu živé vysílárí, po-
vídání a soutěže. Probíhá tis-
ková konference, která je pro
nás premiérou. Dopadá ús-

Q1 pěšně, včetně ná-
sledného ohlasu
v Mladé frontě,

l okresních, místŽ
ních a interneto
vých novinách a i
slov, která zde za?
zněla: "Mistrovství
České republiky
bylo kvalitně při
praveno, organizá?
tori:im patří velký
dík za perfektně
připravený závod,"
Jana Slavíková
(Bílovec) - hlavrí
rozhodčí. "Závod
se urČitě musel
líbit, když vidím,
kolik i.isilí organi-
zátoři vyvinuli
Podívejte se okolo
sebe, nemá to
chybu," Ing. Evžen

Listík - místostarosta města
Kralupy' nad Vltavou. "Č:eská
rafinérská podporuje takovéto
aktivity a podpora tohoto zá?
vodu určitě nebyla chybou, vše
probíhá hladce a je vidět, že to
je akce kvalitně připravená,"
Ing. Zbyněk Smrčka - ředitel
pro všeobecné záležitosti
České rafinérské - zástupce
generálního sponzora.
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Závěrem bych chtěl poděko-
vat všem, kteří závod zajišťovali
a podíleli se na jeho hladkém
průběhu.

Poděkování patří těm, kteří
spolu se mnou věnovali p'fi?
pravě stovky a tisíce hodin vol-
ného času, zvláště pak Katce
Malé, Mariánu Margholdovi
Tomáši Fúskovi a zejména pak
Aleši Stárkovi

Největší dík však patří mé
ženě Romaně a mým dvou ra-
tolestem Lence a Nynkovi, kteří
od zářr loňského roku snášeli
pripravy závodu a mou neustá?
Iou nepřítomnost a to jak tělem,
tak i duchem

Závod se vydařil. Žádný pro-
test, spokojenost ve tvářích vět?
šiny účastníků a i počasí
ukázalo svoji přívětivou tvář.
Vyšlo to podle našich představ.

V neděli nás čeká likvidace
odpadků, úklid a předání školy,
úklid na naší základně. Mist?
rovství pro nás ještě dlouho ne-
končí, je nutno vrátit vypůjčené,
předat sponzorům informaci o
pri:iběhu a poděkovat jim, do-
dělat papííové a finanční zále-
žitosti, ....

Ukončení programu obsta?
rává country skupina Trose«>
níci a tak se tančí, poslouchá a
pov(dá. Po 23. hodině utichá
hudba a jde se spát.

jsme rádi, že vládne spokoje-
nost mezi ÚČastníky, spoustu
cen někteří nemohou ani
pobrat.
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Ing. Zdeněk Vejrosta
ředitel MČR - TZ 2000

předseda KČT Kralupy n. Vlt.
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Dvořákova Nelahozeves 2000
49. ročník hudebního festivalu

3. září v 11.00 hodin
Rodný dům Antonína Dvořáka,
Nelahozeves
Matiné u přÍležitosti 159.
výročÍ narození Antonína
Dvořáka
Téma matiné - Antonín Dvořák
a Edvard Grieg

3. září v 19.00 hodin
Zámek Nelahozeves, Rytírský
sál

Koncert u příležítostí 159.
výročí narození AntonÍna
Dvořáka
Josef Suk - housle
Josef Hála - klavír
Program:
A. Dvořák - Rornantické kusy, op. 75
A. Dvořák - Sonáta F - Dur. op. 57
A. Dvořák - Balada, op. 15/1
A. Dvořák - Ndurno H - Dur, op. 40
A. Dvořák - Sonatina G - Dur, op. 100

10. září v 19.00 hodin
Zámek Nelahozeves, Rytírský
sál

Ty, lásko, pozdravena bud'!
Autorský večer hudebního
skladatele Zdeňka Zahradníka
Mé jaro přijde jistě zas
Cyklus písrí na verše Jiřího
ŠÍmánka
Hana Jonášová - soprán
Zdeněk Zahradnik - klavír
ZpívaiÍcÍ vodopád
Melodram na verše Ivo Štuky
Věra Hučínová - recitace
Vladimír Jopek - recitace
PÍseň o Víktorce
Tři melodramatické zpěvy na
verše Jaroslava Seiferta
Jitka Molavcová - recitace
AlfrM Strejček - recitace
Hana Jonášová - soprán
Ivana Pokorná - harfa
Pražské trio

XLV. Dvořákovy Velvary
3.9.2000 v 16 hodin
městsM muzeum
PraŽské trio
Arnošt Střížek - klavír
Jiří Klika housle
Vádav Jírovec - violoncello
Program:
W.A.Mozart Trio C dur, KV 548
L. yan Beethoven Trio D dur,
op. 70, č. 1 , Geister trio
Antonín Dvořák Trio g moll
op. 26

17.9.2000 v 16 hodin
městské muzeum
Pěvecký a klavírní koncert
Anna Vršínská - mezzosoprán
Ondřej Štefáček - baryton
Jana Macharáčková - klavír
Program:
Antonín Dvořák
V národním tónu
1 . Dobrú noc
2. Žalo dievča
3. Ach nenÍ tu nenÍ
4. Ej já mám koňa faku
Biblické. písně - výběr
Leoš Janáček Moravská lidová
poezie v písních - výběr
AntonÍn Dvořák
Cigánské melodie
1 . Má píseň zas mi láskou zní
2. Aj! Kterak trojhranec můj
přerozkošně zvoní
3. A les je tichý kol
4. Když mne stará matka
5. Struna naladěná
6. Široké rukávy
7. Dejte klec jestřábu
Antonín Dvořák Stabat mater

Část IX. "Inflammatus et
accensus"
Jakobín - Árie purkrabího
Bedřich Smetana Zvědavý
transkripce pÍsně Franze
Schubeda
Antonín Dvořák Rusalka

Árie Vodníka, Árie Ježibaby
Bedřich Smetana Tajemství
- Árie panny Rózy

1.10.2000 v 16 hodin
městské muzeum
Klavírní recítál
Karel Košárek - klavír
Program:
L. van Beethoven
32 variací c moll
F. Liszt
Sonetto del Petrarca 123
V. Novák AMj máj

ia ČesktB. Smetana Č;eské tance
- Furiant, Slepička, Hulán.
Skočná
Mendelssohn-Bartholdy
Scherzo ze Snu noci svatojánské
Antonín Dvořák Humoresky
G. Gershwin Pět preludií

XIL. Dvořákovy Velvary po-
řádá: město Velvary, MERO
ČR a.s. Kralupy nad Vltavou,
Kruh přátel hudby Velvary,
Městské muzeum Velvary

Úvodrí slovo: Mgía. Ivan Kurz
starosta města Velvary

Vstupné
Členové

40,-Kč
KPH 30,- Kč

5. ročník festivalu poezie a
přednesu

v rámci-Dnů evropského
kulturního dědictví

pořádajÍ pod záŠtitogMÍÍniste':tva kultury ČR
město Kralupy nad Vltavou,

Kau«Éuk a.s.,
Lyra Pragensís o.p.s.

ve dnech 2Í. - 24. září 2000
v Prezentačním klubu Kaučuk
a.s., Na cukrovaru 74, Kralupy
nad Vltavou, v sále MěstskéÍ'ío
muzea, Vrchlického 590,
Kralupy nad Vltavou, v sále
Kultu'rního domu Vltava v
Kralupech - Lobečku.

Pátek 22. září 17.30 hodin
Prezentační klub a.s. Kaučuk
Zahájení festívalu a vernisáž
výstavy obrazů a grafických
IístÚ Ludmíly Jiříncové
Hovoří starosta města Pavel
Rynt, čestný předseda festivalo-
vÓho výbori.? Miroslav Nevosad,
umělecký historik Miroslav
Kudrna -' Báseň Jaroslava
Seiferta přednese Ilja Racek "
Skla,dby Antorína Dvořáka hra-je České trio (Jan Petráš
'violoncello, Milan Langer - klavír
a Dana Vlachová - housle).

Vstup volný

Pátek 22. září 19.00 hodin
Prezentačn( klub a.s. Kaučuk
Salon Lyry Pragensis
Nad dflem Jaroslava Seiferta a
zeji
Šel

ména nad sbírkami Maminka,
l malíř chudě do světa a

Chlapec a hvězdy se zamýšlejís
hostitelem Jiřím í<utinou básníci
Jiřina Axmannová a Pavel Polák
" Recitují Gabriela Vránová a llja
Racek ' Komorní skladby Bohu?skladby E

je Českéslava Martinů hraje České trio "
K večeru je vydán grafický lístek
Anny Khunové.

Cena vstupenky včetně
grafického lístku 70,- Kč

Kralupech nad Vltavou,
skončení zpět.

po

Sobota 23. září 16.00 hodin
Prezentační klub Kaučuk a.s.
Odpoledne veráu Jaroslava
SeÍferta o Praze připravíl
Mílan Friedl
" Recitují Hana Kofránková a
Petr Pel-zer " Skladby starých
Mistri:i přednese komomí sbor
Laetitia, sbormistr Roman
Michálek.

Vstupné 50,- Kč

Sobota 23. září 19.30 hodín
sál KD Vltava
Slavnostní koncert Komor-
ního orchestru Dvořákova
kraje (pod záštitou města
Kralupy n. Vlt.) a Dvořákova
komorního sboru na počest
básníka Jaroslava Seiferta
' Dirigent Václav Mazáček,
sbormistr Roman Michálek
" Pri:ivodní slovo Jiří Pilka.

Vstupné 50,- Kč, platí
permanentní vstupenk5r KPH

Neděle 24. září 10.30 hodin
Prezentační klub a.s. Kaučuk
Panova píMala
Milostné- verše Seifertova
"Mistra" Jaroslava Vrchlického
vybral a sestavil Jiří Kutina 'vybral í
Účinkujií Milan Friedl a Lumír
Olšovs'ký ' Flé{nové. variace Jiří
Stivín.

Vstupríé. 50,- Kč

Neděle 24. září 14.00 hodin
sál městského muzea
Vyhlášení výsledků líterární
soutěže Seifertovy Kralupy
2000
Výsledky?vyhlásí předseda po-VýsledJ vyhl
roty Jiří Záčelk ' Úkázky vítěz?
ných prací přednese Valerie
;2awadská.

Vstup volný

Neděle 24. září 16.00 hodin
Prezentační klub a.s. Kaučuk
Všecky krásy světa
Pátá Ňást četby z pamětí
Jaroslava Seiferta " F'řipravil
Jiří-Kutina " Účinkují Vlasta
Chramostová a Radovan Lu-
kavský " Skladby Zdeňka
Fibicha pro klavír přednese
Radoslav Kvapil.

Vstupné 50,- Kč

Sobota 23. září 10.00 hodín
sál městskáho muzea
Přehlídka vítězú recítační
soutěže pro děti a mládež
pořádanÁ ve spolupráci Základ?
Ílí umělecké školy 'a Městského
muzea v Kralupech nad Vltavou' aCk:enění-;edá Jiří Žáček.

Vstup volný

Sobota 23. září 14.30 hodin
kralupský hřbitov
Pietní zastavenÍ u hrobu
Jaroslava Seiferta
Báseň "Pražský triptichon"
přednese Rudolf Pellar, na
hoboj hraje Vilém Veverka.
Auto6us odjíždí ve 13.45 od
Dvořákova gymnázia a ve
14.00 od Městského úřadu v

Vstupenky si zajistěte v Prezen-
tačnÍm klubu nebo v Kulturním
domě Vltava v Kralupech -
Lobečku nebo objednejte na tel.
0205/25657.
Informace o festivalu rovněž na
adrese: Lyra Pragensis -
Karlova 2, 1-10 00 Praha 1, tel.
02/22220292.
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Oddělení pro dospělé
Beletrie

Remarque, Erich María:
Flíše snu. Gam

Dvě rozsáhlejší prózy, které zŮ?
staly za autorova života téměř ne-
známé. Teprve nyrí se s nimi
mohou čtenáři seznámit v českém
překladu a sami přijít na chuť rané
tvorbě spisovatele, kterého si oblí-
bili v řadě jeho vrcholných děl.

Frýbová, Zdena:
!Otcem i matkou proti své vúlí

Úsměvná kniha Zdeny Frýbové
tentokrát čtenáře pobaví tím, jak i
děti dokážou zamávat životy do-
spelých.

Preston, Douglas: ?
Dobrodružný zážítek a napětí

čeká Čtenáře v příběhu o vý?
znamné vědecké expedici, která
hledá Quiviru, legendární zlaté
město indiánů Anasazi.

Berrííéres, Louis de:
Mandolína kapitána Corelliho

Příběh o lásce, cti a pomstě,
jenž je neobyčejně vtipný a záro-
veň hluboce tragický, zdařile
absurdní ve stylu Hellerovy Hlavy
XXII

Puzo, Marío: O?
Poslední Puzův román z pro-

středí, které zná autor snad nej-
lépe, americkoitalského podsvětí.
Násilná a nepochopitelná smrt
mocného šéfa mafie i tentokrát ro-
zehrává strhující příběh krevní
mSt/.

Allenbaugh, Kay: Čokoláda pro
duš} ženy: Sedmdesát sedm pří-
běhú, které nasytí duši a zahřejí
srdce

Stejně jako čokoládu mížete
tuto kníhu zhltnout na posezerú
nebo z rí mi:iŽele náhodně ulamo-
vat a pochutnávat si kousek po
kousku. Sedm desítek příběhů,
které potěší a povzbudí zejména
citlivá ženská srdce.

Naučná literatura
Winkelhčferová, Vlasta:
?

Další svazek edíce Dějiny odí-
vání představuje odívání vzdále-
ného Japonska, s jeho naprosto
odliŠnou kulturou, filozofií, tradicí,
náboženstvím a životním stylem.

Hoyt, Edwin P.: ,}aponsko ve
válce: velký pacifický konflikt

Kniha je mimořádným příspěv-
kem do knihovny každého, kdo se

Nové knihy v kralupské knihovně
zajímá o druhou světovou válku, pivovarské zahradě a vrabci by ho
japonské ozbrojené síly a Ja- málem uklovali. Musel ho přece
ponsko samotné. zachránit! Ale co s ním

Neumann - Adrian, Michael:
Paříž: metropole světa

ParFž - město módy a lásky,
uměrí a kultury: projděte se ele-
gantními Champs-Élysées a
obdivujte poklady světoznámých
muzeí, vydejte se na nákupní pro?
cházku do luxusrích obchodrích
galerií.

Procházková, Iva: Jožin jede do
Amjg

Jožin jede do Afriky, aby se zba-
vil únavy a sklíčenosti. Na africké
skále Bhanga, kde se setkávají
hvězdy všech lidí, pohltil totiž žravý
bodlák paprsek Jožinovy hvězdy a
bete mu sílu ...

Brambach, Joachim: ?
přtěh renesanční rodíny

Autor se snaží rozplést přadeno
pomluv, polopravd a protichůdných
hodnocení španělského aristokra-
tického rodu Borgiů, který dal světu
dva papeže, Caesara i záhadnou
Lucrezii.

Lenderová, Milena:
Zdenka Braunerová

Publikace přibližuje život výji
mečné ženy a naší výjimečné ma-
lířky Zdenky Braunerové.

Naučná literatura
Perker, Steve: Život v pravěku

Kniha nás seznamuje s hisíorií
naší planety prostřednictvím fosil?
ních nálezů nejpodivnějších orga?
nisrnů a živočichů, kteří se plavíli v
mořích,.

Trháme a lepíme: Snadno
zhotovitelné obrázky z trhaného
papíru do oken

Jednoduché a snadné náměty
vhodné i pro malé děti jak zhotovit
vystřihováním, trháním a lepením
barevného papíru základní tvary
dětských obrázků.

Oddělení pro dětí
Beletrie

Lipert, Bohumil: Jak přeskočit
sen: příběh dívky a koně

Příběh je věnován Lence a je-
jímu ryzáku jménem Garry, kterí
spolu dosáhli velmi ceněného
sportovního úspěchu. Žádné ži?
votní vítězství však nepřijde samo
od sebe. Než se Lenka postavila
na staít nejslavnějšího evropského
překážkového dostihu, prožila s
milovanými koríčky řadu let...

Tomek, Jiří:
Pět arabských pohádek

čtvrtý svazek edice Pět pohá?
dek zavede malé Čtenáře do světa
Iétajících koberců, tajemných džinů
a krásných princezen se zahale-
nými tvářemi. Arabské pohádky
patří k základům světového písem-
nictví. Příběhy jsou určeny začína-
jícím i pokroČilejŠÍm Čtenářům.

Rogl, Vladimír:
Správnou stopou

Máš'postřeh? Dokážeš rychle
reagovat? Umíš se orientovat v pří-
rodě? Poznáš stopy lesrí zvěře?
Poradíš si s mapou, azimutem či
zaŠifrovanou zprávou? VíŠ, co si
máš vzít s sebou na výlet či.

Beaumont, Émílíe: Testy a hry:
Už to znám

Knížka umožní dětem od 9 let
zábavnou formou ověřit si své zna?
losti všeobecného charakteru.

Nečas, Luboš: Pohádkové va-
ření aneb PoMdkové posta-
víčky pro kluky a prO holčiČky

Vyprávění českých hercŮ a he-
reček, kteří hráli ve filmových
pohádkových rolích. Formou roz?
hovorŮ vzpomínají na své dětství,
čím se bavili, co měli i neměli rádi,
CO Četli..

Středa, Ludvík: Kosí bratři
Jistě znáte ty dva rošt'áky, rozto-

milé kosí bratry Josefa a Václava!
Každý den je potká něco zcela ne-
čekaného. Jednou je dokonce
málem unese čerí, protoŽe Čmárali
na zed: jindy sotva uniknou
mlsné..

Dannecker, Elke:
100 her na pět minut

Jednoduché a krátké zábavy pro
děti, které je zaměstnají třeba při
čekání v restauraci, jízdě autem,
při procházce městem, lesem,
doma...

Doskočilová, Hana:
J@k se vychovává papguŠ6k

Kdo měl někdy doma zvíře, ví,
co to obnáší. Tuš{ to i třet'ák Kárek,
který našel papouška. Popelil se v

Studovna
Marek, Jiří:
Český pravopís: Obtížná slova

Publikace pro žáky i širokou ve-
řejnost obsahuje vybraná slova, v

jejichž pravopi?
su se nejčas- é?
těji chybuje. a
Hartl, Pavel:
Psycholoqický slovnm

Slovník obsahuje přes jedenáct
tisíc hesel z oblasti psychologie a
příbuzných sociálrích věd. Klade
dúraz na přístupné a srozumitelné
vysvětlení pojmů a hesel. Určen
studentům i všem zájemcům o
psychologii.

Pobočka Lobeček
Rašek, AntonÍn:
Dobrovolník Wanke

Román Dobrovolník Wanke na-
b(zí pohled na osudy lidí ke konci 2.
svetové= války. Autor na jedné
straně přibližuje blížící se poráŽku
a strach ze smíti, na druhé straně
lásku. Na takovéto životrí osnově
spisovatel rozehrává neobvyklý
příběh ...

Roberts, Nora: Přijď a už zústaň
Tři milostné novely z pera popu-

Iárrí autorky romantických příběhů.

S}č+wall, Maj, Wahlčč, Per:
Roseanna. Zmízelé hasíčské
aut0

Osvědčená a oblíbená dvojice
švédských autorů se vrací k čes-
kému čtenáři se svým detektivem
Maríínem Beckem.

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

Městská knihovna upozorňu')e, že
od 4. září (pondělí) 2000 má
otevřeno pro veřejnost v běžných
půjčovrích dnech a hodinách.
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí í3.00-17.30
Streda 8.00 - 11 .30

i3.00 - i7.30
13.00 - 17.30

8.00 - 11 .30
13.00-í5.00

Čtvríek
Pátek

Oddělení pro dMi
Pondělí í3.00

§ž'ředa 13.00
Čtvíek 13.00

17.00
17.00
17.00

Studovna - čítárna
Pondělí 8.00

13.00
Středa 8.00

Čtvrtek 8.00
13.00

8.00Pátek

11 .00
17.30
íí .oo
ií .oo
17.00
ií .oo

Pobočka Lobeček
Středa 11.30 16.00

j'ý

Boryňové ze Lhoty (vychází na pokračován0
Po smrti Václava padlo na něj

obvinění královského prokurá:
tora z ÚČasti na vzpouře tÍm, Že
své poddané vyslal na pomoc
stavům a direktorům na válečné
výdaje pí.íjčil oněch výše zmíně-
ných 4000 kop míšeňských.
Dále i z toho, že jeho syn VÍlém
účastnil se obÍéhání Plzně.
Všechny tyto žaloby zavdaly
podnět ke konfiskaci majetku
pozůstalém po něm. Rozhod?
nutí konfiskačnÍ komise však
dokázala zvrátit svědectví Vác-
lavových synů a dalších osob.
zejména Vladislava Hozlaua
z Hozlau. Na základě těchto
svědectví byly Janovi a Vilémovi
pokuty odpuštěny a 2012.1623
udělen pardon. Z dědicÝví po
otci se dne 15.5.1630 při komisi
transactionis zavázali složit
7500 kop míšeňských.

Boryňové vlastnili v Praze
kromě "Myslíkovského" domu
i jiné budovy. V rukou Jana
Davida byly domy "U zlaté
husy" v Kaprově ulíci (dnes dům
č.p. 22), dí:ím č.p.' 102 na
Starém Městě ve Svatomi?
kulášské čtvrtí, který zdědil po
svém otci Janovi st., -a který pro-
dal roku 1633 Václavovi -nejst.
ze Šternberka za 3200 koČ-míi
šeňských a dŮm ve Zderazdské
čtvrti na Novém Městě a to až
do roku í65l kdy byl dekretem

místodrzících převeden na prv-
ního věřitele Jana Davida, pana
Adama Pfeffrkorna z Ottopa?
chu. Manželka Jana Davida,
Anna Lidmila z Dohalic Boryně,'
vlastnila dí:im "U zlaté lodi" ye
Svatopeterské čtvrti (dnešní
Náprstkova 4) a Veronika Ma?
lovcová, ovdovělá Boryňová,
koupila roku 1622 za 3000 kop
mí'seňských od Kristiny Vrati?
slavové z Mitrovic dům- "U zla?
tého jablka".

4. GENERACE V! VÍRU
POBÉlOH5)RSKÝCH
UDÁLOSTí

Dějiny počátku 17. století na?
bíraly na dramatičnosti. Spory
mezi katolíky a protestanty se
prohlubovaly. V září 1602 císař
Rudolf vydal protibratrský man?
dát a jen díky zásahu Václava
Budovce z Budova bylo upuš-
těno od zákroků protÍ šlechtě.
Rudolfova pozice se velmi zna?
telně nachylovala. Roku í608
byl nucen libeňskou smlouvou
ZříC: se vlády nad Uhrami,
Rakousy a Moravou ve pro?
spěch bratra Matyáše a zároveň
ho potvrdil budoucím českým
králem. 0íeši se zachovali-Q3Ži
císaři loajálně, ale pouze za
cenu dalekosáhlých ústupků.
9.7.1609 Rudolf vydal slavný

Majestát, kterým zaručil právo
všech věřících (a to i podaa?
ných) rozhodovat o svém vy?
znání. Rozhodným způsobem
tak překonal ústupky, které za?
ručovala augšpurská zásada
"cuius regio, eius religio". Císař
se ze své vlády v Čechách
přesto dlouho netěšil. Po vpádu
pasovských vojsk pod vedením
arciknízete L?eopolda ztratil po?
slední zbytky podpory a byl do?
nucen k abdikaci ve prospěch
Matyáše. Cesta k velkému'dra?
matu českých dějin byla otev?
řena. Ve středu 23.5.1618
radikální křídlo stavovské opo-
zice vyprovokovalo svržení pro-
habsburských místodržících
Viléma Slavaty z Chlumu a
Koř.umberka a Jaroslava. Bo?7ity
z Martinic z oken Pražského
hradu a ustanovilo vládu třiceti
direktorů. Po převratÚ v Brně se
k české pripojila i moravská
šlechta pod vedením Ladislaya
Velena -ze Žerotína. Habsbur?
kové nakrátko ztratili své po-
zice. Hr. Thurn ohrozil Wdeň,
hornorakouské a dolnorakou
ské stavy vstoupily do konfede-
race s českými, proti Habsbur?
kům byl českým 'králem zvolen
Fridrich Falcký a hlavou uher-
ského státu Gabriel Bethlen.
Všechny naděje stavovské opo-
zice však vzaly za své v neděli

8.11.1620. Šarvátka na Bílé
Hoře znamenal;; katastr.olu pro
armádu Kristiána z Anhqltu
i celou stavovskou opozici v Če-
chách. Tragický epilog bělohor-
ské porážky obstaral kat Mydlář
na Staroměstském náměstí.
Jeho přičiněním přišlo o život 27
předních představitelů odboje,
mezi nimi Kryštof Harant z
Polžic a Bezdružic, Václav
Budovec z Budova, JáchymOndřej Šlik a rektor pražské-u'niÍ
verzity Jan Jesenský. Události
Iet 1618-21 ovlivnily na dalšíIivnily na

Čechách.staletí vývoj v Čechách. Hab-
sburkové posnili své centrali?
zační a absolutistické snahy.
Byl přerušen dosavadní kulturní
vývoj. Konfiskace a tvrdě prosa?
zovaný katolicismus vedly k ma?
sové emigraci.

Porážka na Bílé Hoře měla
tragické následky i pro město
Slaný jako centrum kraje. Z dů?
vodu jeho podpory proticísař-
ského tábora jeho význam
v době pobělohorské výrazně
poklesl. I když po obnovení kraj-
.ského zi:íz,ení zůstával Slanaý
formálně j.eho centrem, byl stále
více zatlačován do pozadí
Louny. Ty pak oficiálně vystří-
daly Slaný jako krajské město
roku 1663.

Marek Škorvaga
(pokračování přístě)

Křížovka

Správné znění tajenky z prázdninového Zpravodaje: ,,SvatýJakub načeše, svaíá Anna vpeče". Dvě 'volné'vstup;':ky n;aně':kíerý z pořadů, uváděný v KD Vlíava v íněsícÍ zářÍ,-'vyh'rmv'áaAle;aOvsenáková, Pod sírání í8, 277 5í Nelahozeves: V'ýh'erkynÍ'bla-hopřejeme (vstupenky si vyzvedněte v kancelá;7KaS' S)'.Znění zári%ové. tajenky zasílejte na adresu red;kce Zpravodaje
rln íl:, :rárr Onnndo í5. září 2000.

LIDOVÁ PRANOSTIKA
Vodorovně=: A) obr, žen. jméno, muž. %méno B5 zrakový orgán, 1. částtajenky, zkí. Síředočeské eneígeíické společnosíi aC) ŽWská ;;;,'íahúním

ehíí'-í-á-Aili l-4 ríl -kl.l-Jl... -..- = - "shíomáždiíi, kyt D) obkladky, díaví píáci,' za vysokoW'cenu'E)-m:ž:-písme:no řec. abecedy (lon.), amer. zpevák, Ýropický save'c,-nadáral 'F')-že'lezo-snízkým obsahem uhl*u, chem.'zn. zlaía, Íá, síará sol;Ízační slabík;,;an-covka G) sM'íek, SPZ okí. Olomouc, íexíÍlíí:osÍÍÍna, ;nížen; 'Íón-, :umunskářeka H) sopečný kráíeí, ukazovací zájmeno, pás ke-kÍm:'nyu,;opěve'k',';o-
rlííhí I1 nlalirllrí kAu-aa eni'=--l M - -l'--Il-XL- -'?=-'-'--'- ' -'doba l) plaíidlo Macaa, srížený íón, předložka, skoíský poloosírov,azn.' č'i;-skoíský pok

Švýcarsku,lícího proslředku J) lístnah/ slmm,' reka ve' kíáíké' spoj;í
K) hádka, skončila s nepravdami, žna L) měsío v Jaaponsku, '3-. ě:;st ;ajen:
kííuylLř'.qkvívan=ahh»rs-n:iaih.....-yí--.. x--- ' ?ky, uzlíček v íkanině M) parí, ú!var na Maísu, měsío v Japěnsku-.Svlsle: í ) kruh, lyóckoepická báseř», existuii 2) ruská ';eka," 2'. část ta-jenky, SPZ Plzně-měsía 3) alkaloid, had, křivka 4) íen. plar?:J'lka,-kypřenípůdy 5) Němec, řeka v Uruguai, žeíí. hlas, chem. zn. síroncia,"ko:.i;y6)'zn.'gramolon. desek, Iranc. spisovaÝel, nočrí píák 7) pohybová (;íÝro%í,-syslémhodnocení v šachu, nářečně milenec 8) losování, nauka ;O-vzlazích':';zÍčísly, SPZ okr. Havl. Bíod 9) úsek, osobní zájmeno, věděÍa-10)'Esl.-mac;o:vý velmisír, íěsíovina. nadšení í 1 ) praž. SPZ,'solmizační slabika,-čajová'rŽ?že, zkí. bývalého obchodu ovocem a zeleninou, sicW-12) 'daíebá-k,'po;Íu?há hmoía, hostina í3) mallřský přípíavek, hon, zápasíšíě al4) měsío v Čerm,4. část íajenky, polévkový závaí '1 5) mládě vepře, podnik v Kopňvnici,-píi:
mi{iíínÍ nan!rruiin-miíivní papírovina.
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STŘELA 2000
Konečně nastal očekávaný

1. červenec. Začal náš tábor
3třela 2000. Po čtyřech letech
sme se konečně vrátili na
iaše tradiční tábořiště. První
jny jsme strávili prací na bu
jování táborových staveb.
Jejprve vyrostl velký zásobo?
'íací stan, pak kuchyně a jí?

l
l

I

delna. Další den vyrostlo celé
naše stanové městeČko i se
stožárem. Pak už zbývalo po?
stavit jen některé stavby tá?
bornické, na kterých si chlapci
procviČili a osvojili mnohé do
vednosti. Zbudovali bránu bez
jediného hřebíku, a v rámci
soutěže o nejlepší křeslo a la?
vičku připravili táborový kruh
pro oheň. Zde jsme také za?
pálili první Mborový slav
nostní oheň. Přijel za námi
Charlie z Anglie a Brice z
Francie. V prvním týdnu jsme
zahájili celotáborovou hru. Při

Oprava
Na základě dopisu paní Dr.

Bohumily Šefčíkové se omlou?
váme především všem skau?
tŮm za nepřesnosti v článku o
vernisáži výstavy obnoveného
skautingu v Kralupech. (Byl
uveřejněn v prázdninovém vy?
dání Zpravodaje.)

Starostou Junáka je Dr. Jiří
Navrátil (v článku byl uveden
Morávek) a nejvyšším vyzna?
menáním svazi; Junáka není
Řád České legie, nýbrž Řád
čestné lilie v trojístku. Přes-
tože uvedené chyby nezapříči?
nila redakce Zpravodaje, ale
autoři článku, čtenářům se
tÍmto omlouváme.

redakce

q?

dosti. Pokračovaly etapy celMemoniálu byl rádce vítězné
táborové hry. Podívali jsme se družiny prohlášen faraónem a
do blízkého Manětína a se- byla mu odevzdána odměna.
hráli jsme sérii zápasů v Ia- O tu se pak rozdělil s ostat?
krosu, softbalu a fotbalu se ními. Proběhl i slibový oheň,
skauty z Holýšova. Přijeli při němž tři bratři složili skaut?
Bricovi mladší bratři Ondra a ský slib, byly uděleny rytířské
Tomáš. stužky a Tři orlÍ pera. Tábor

Začátkem třetího týdne na Střele byl 29. července
jsme odjeli do Sokolova a posledním táborovým ohněm
tábor jsme svěřili našim old- Zde jsme tábor zhodnotili a
skautúm Šamanovi, Xandě a rozdali jsme diplomy. Po
Ireně. Ze Sokolova jsme se kračování tábora se přeneslo
pak plavili po Ohři až do do Kralup, kde jsme ještě po
Klášterce. Počasí se umoud- tři dny byli hostiteli polských
řilo a tak jsme mohli olčas harcerů. Navštívili jsme s nimi
zahlédnout i sluníčko. Po pěti kralupské muzeum, kde har?
dnech jsme se opět vrátili do cery pan Ing. Stupka krátce
tábora.Tensestaltakřkame- seznámil s historií města.
zinárodním, neboť za dva dny Následovala prohlídka vý?
přijeli polští harceři, u kterých stavy deseti let obnoveného
jsme byli minulý rok na tá- skautingu v Kíalupech. Po
boře. Jazykové bariéry byly prohlídce muzea přijal har-
rázemsmetenyanicnámne- cery i pan starosta města
bránilo ve společných hrách Mgr. P. Rynt. Následovaly ná?
ani práci. Harceři se ukázali vštěvy Nelahozevsi, Veltrus,
jako zdatní kuchaři a uvařili Prahy a bazénu ve Slaném,
vynikající těstoviny s {varo- který se všem velmi líbil.
hem a džemem. Ukázali jsme Každý večer se ve skautském
jim Rabštejn, navštívili jsme domově Bára konaly nelor-
zámek v Manětíně. Tábor se máiní schůzky našich skautů
však nachýlil ke konci. Pro- a harcerů. Povídání střídaly
bě'hla tradi3ní táborová olym- písničky a bylo nám všem
piádaapojejímzakončeníbyl dobře. Ne.vštívil nás též kra?
vyhlášen výsledek celotábo- lupský kněz ThMgr. Edward
íové hry. Při slavnostním ce- Walczyk, který pochází z

Polska a velmi nám pomohl
při organizování našeho spo?
Iečného tábora svými pre-
klady našich dopisů do
polštiny. Ve středu večer na?
dešel čas loučení a naši polští
bratři odjeli zpět do námi zná?
mého domova v oblasti Ma
zurských jezer. Tábor Střela
2000 se definitivně stal minu?
lost(. Všichni jsme se usnesli
na tom, že se náŠ tábor po
dařil a příští rok znovu vyra
zíme na Střelu 2001 a
pokusíme se opět navštívit i
kamarády harceíy v Polsku.

Na skautské stezce

nÍ jsme se ocitli ve starově?
kém Egyptě. VíVaz se měl stát
faraónem. O víkendu jsme od?
jeli do Milovic, kde se konala
vzpomínková akce na 13. tan-
kovou brigádu. Pomáhali
jsme s pořadatelskou služ?
bou. Prohlédli jsme si množ?
ství vojenské techniky a za
odměnu nás provezli v tran

Á
j V k

lQí

I

sportéru. Organizátoři s námi
byli spokojeni a jsme pozváni
do jejich muzea u Kolína
Jediné, co akci pokazilo, bylo
poČasí, to vŠak zatím nelze
ovlivnit. Po návratu do tábora
nás čekaly další starosti a ra?
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P.T. + V.H.

Přijd' i ty mezi nás!
Kratupské skautské oddfly opět v září

přijrríou nové č+eny do svých řad.

?pci
d€vky

- Ing. Vladímír Hanzl
- Blanka Dymá&ová

Informace:

722522, 0603 445824
742512, 0607 908622
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Obrovský úspěch Kralup nad Vltavou na světovém fóru
Historicky prvnÍ světový

hokeibalový titul v kategorii
juniorŮ putuje za oceán

Ve dnech 22. - 25. června
hostily Kralupy nad Vltavou
historicky první mistrovství
světa v hokejbalu v kategorii
juniorů, hráčů do 20 let.
aOrganizovaný hokejbal v Čes?
ké republice pod hlavičkou
Českomoravského svazu ho-
kejbalu (ČMSHb) slaví letos
10. výroč:,í od svého založení.
Nejen díky tomuto jubileu byl
pověřen mezinárodní hokejba-
Iovou federací ISBHF uspořá-
dárím 1. mistrovství světa
juniorů. Na zasedání Výkon
aného výboru ČMSHb v 'Praze
11 . září 1999 bylo rozhodnuto
o pořadateli MS, kterým se
stalo sdružení AHL Kralupy
nad Vltavou. Kralupy dostaly
přednost před nabídkami Mos
tu, Písku a Ostravy, čímž byla
nesmÍrně prestižně oceněna
práce místních funkcionářů
kteří se již čtyři roky zasazují o
propagaci hokejbalu na
Kralupsku. Ke konci měsíce
září byl ustaven přípravný
výbor MS, který celý šampio?
nát přes deset měsíců pečlivě
připravoval

V Kralupech si dalo dosta-
veníčko osm reprezentač-
ních výběrů

O samotných přípravách i
organizaci MS by se dala na-
psat velmi obsáhlá kniha.
Přejděme tedy přímo k pěti
červnovým dnům, na které
nejen Kralupáci, při vší skrom?
nosti, hodně dlouho nezapo?
menou. Za největší favority
MS byly považovány dva
celky. Výběr České republiky a

povaŽo
r České

Kanady. Na cestě ke zlatu je
mohly ohrozit také dva velmi
silné celky Slovenska a USA.
Roli černého koně turnaje měli
plnit Švýcaři. Druhé housle v
žádném případě neměli hrát
Němci. Lotyši a Italové byli po?
važováni spÍše za outsidery,
ale nikdo jejich sílu nehodlal
podcenit. Na kralupském zi?
máku panovala po celou dobu
mistrovství naprosto fantas?
tická atmosféra. Hlavní zá
sluhu na ní měli nejhluČnější
fanouškové z drtivé většiny z
řad hokejbalového oddílu AHL.
Naprosto jedinečné vystupo-
vání fans vyvrcholilo při finálo-

I
i

é

vém utkání šampionátu. Určitě
se na návŠtěvě utkání projevila
i účast dvou Kralupáků z místní
soutěže v národním týmu
Jiřího Palici a Josefa Ibla. Oba
předvedli, že řemeslo s hokej
kou ovládají vpravdě bravurně
a byli oporami. Z výsledků tur-
naje se malinko podrobněji vě-
nujme domácímu družstvu. V
premiéře naši rozstříleli Lotyše
12:1, i když v polovině utkání
ještě nebylo rozhodnuto. V na?
prosté euforii po zahajovacím
ceremoniálu se naši doslova
vrhli na německé sousedy a
vyprovodili je hrozivým debak?
Iem 9:0. O tom, že postoupí do
semifinálové skupiny z prvního
místa, rozhodli naši v zápase s
USA. Po velmi zodpovědném
výkonu je přehráli 8:2. Formu
juniorského výběru, vedeného
pány Syblíkem (Sport park
Praha) a Chytilem (Jihlava)
který v přípravě na Šampionát
porazil seníory Č:R v plné se-
stavě 1:0 (také dvakrát výběr
hvězd kralupské AHL), potvrdil
naprosto excelentní semifiná?
Iový souboj s velkým rivalem
Slovenskem. Naši nasázeli
Slovensku pět branek a po?
prvé v historii vzájemných
utkání neobdrželi ani jedinou
Poslední semifinálový zápas
však měl kalich formy Ivíčků
naplnit až po okraj. Jedno-
znaČné vÍtězství nad Kanadou
9:2, v historicky prvním měření
sil, svádělo k podcenění sou
peře pro nedělní finále.

liíi
Olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa v hokeji a kralupský

rodák Martin Procházka nechyběl na zahajovacím ceremoniálu
MS. Martin byl velmi bouřlivě přijat domácím publikem, které mu
potleskem a skandováním jeho jména poděkovalo za nezapome-
nutelné chvfle u TV obrazovky při jeho brankách a akcích při
vrcholných hokejových turnajích. Martin vhodil zahajovací buly
MS.
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Vyprodané finále, zlatý ja-
vorový líst a slzy IvíčkŮ při-
nesla neděle 25. června

Od rána byly Kralupy na no-
hou. Všichni čekali na dovršení
zlaté cesty českých hokejbalo-
vých juniorů. Kralupy čekaly po
dvou zlatých medailích Ivo
Loskota z evropských šampio?
nátů 0uniorů i seniorů) další
dva cenné kovy hráčů místní
AHL, tentokrát však s puncem
světovosti. O všem měl rozhod-
nout jediný
zápas - 45
minut boje
čistého Času
mezi repre.
zentaČními
výběry Ka?
n:ady a Čes-
ké republiky.
Naši trenéři,
kteří hýřili
těsně po so-
botním vÍtěz?
StvÍ optimis-
mem, však
varovali
Kanada ten?
to zápas vy?
pustila, v
žádném pří-
padě ji ne-
smÍme pod?
cenit. Hráči i
publikum by?
Ii řádně na-
buzení. Již 15
minut před
utkáním
fronta u po-
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Slovenský hráč v zajetí nejmenších. Dětských
tváří bylo na stadionu po celé MS požehnaně.
Nedávno uliční sport již produkuje také své idoly.
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kladny před stadionem napoví-
dá o tom, že bude vyprodáno.

A bylo! 0 půl páté je vhozena
finálová buly. Naši působí za?
křiknutým dojmem, dvě první
váŽnějšÍ šance mají Kanaďané.
Po trestuhodném zaváhání na?
ší obrany objíždí s velmi lacino
získaným míčkem branku Čes-
ka Joey Ambrico a otevírá skó-
re utkání. Neuběhne ani minuta
a střelu Bradleyho z levého
křídla doráží do odkryté svaty?
ně Joseph DiBiase. Naši se
chtějí vrátit do zápasu, ale sluš-
ně vyhlíŽejÍcÍ Šance nepromě-
ňují. Druhá třetina začíná naším
velkým náporem, ale potřetí
skórují borci ze země javorové-
ho listu. Akrobatickou dorážkou
ze vzduchu zavěšuje v čase
16:20 Marco DeCocco. Stadion
nemlčí, jak to bývá při podob?
ných utkáních při naší "středo-
evropské" mentalitě zvykem,
naopak bouří ještě hlasitěji
"Bojujem, hoši, bojujem," zní
vyprodanou arénou. Prokletí z
českých hokejek mizí v páté
minutě druhé třetiny, kdy Petr
Chmel o přesilové hře prostře-
Iuje vše, co mu stoií v cestě
í :3. Bod varu v hledišti i na na?
ší střídačce nastává o dvě mi?
nuty později. Po přihrávce
Mašíka míří do kanadské svaty?
ně míček po střele Martina
Stejskala. Jde se do kabin.

(pokračování na str. 20)
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Obrovský úspěch Kralup nad Vltavou na světovém fóru %

Rozřešení fínálového drama?
tu přinese tretí třetina. Češi za?
čali náporem. Disciplinovaní
Kanaďané jim však cestu za
vyrovnáním doslova znemož?
ňovali. Co více, podnikali smíto-
nosné brejkové výpady. Jeden
takový jim vyšel 8 minut před
koncem řádné hrací d'oby.
Nahozený míček Bradleyho
Foota z pravého křídla skončil
po nešťastném odpálení míčku
českým hráčem za Vydrovými
zády. Zoufalý nápor-českých
hráčů vyvrcholil břevnem a po-
wer play necelé dvě minuty
před sirénou třetí třetiny.
Dalekonosnou střelou přes ce-
Ié hřiště javorový list dozlatil
Greg Chambers. Radost, jak ji
známe z hokejových přenosi:i,
mohla zanedlouho propuknout
v plném rozsahu na hrací plo-
še, z pohledu českého fanouš?
ka žel v podání borců ze zámo?
ří. Není slyŠet pískot! Jsme vů?ní slyŠe

Česku'bec v 0,esku? Halou zní bouřli?
vé ovace a volání: "Děkujem,
hoši, děkujem."

Nevě.ríte? Mi:ižete se pře?
svědčit a vy, kdo jste byli' pří-
tomni, si zavzpomínat. Sestřih
toho nejzajímavějšího z MS v
Kralupech včetně zajímavých
ohlasí:í a post7ehů i.ičastníků
šarnpionátu bude k dostání na
videokazetách (podrobné infor-
mace o možnosti získání doku?
mentu v řÍjnovém Zpravodají).
Viceprezident hokejové federa-
ce pan Šubrt s místostarostou
města Rudolfem Kasseckertem
předávají pohár do rukou ka?
nadského kapitána Domenica
Maízoneho a posléze zavěšují
s rezbytnou gratulací zlaté
meťaile na krky kanadských
šarrpioríů. Na závěrečn-ém
cerímoníálu nechyběl aní po?
slarec Teplík, či generální ředi-
teléhlavních partnerů MS Ing.

Kanadští hráči obíhají za
tónu písně We are the cham-
pions své zlaté kolečko. Naši
hráči utírají slzy, které jim sté-
kaly z již dostatečně mužných
tváří ještě kolem 22. hodiny.
Vidina oslav v prostředí, jaké
jim Kralupy připravily, a zisku
historicky prvního zlatého kovu,
mrzí dodnes a jen tak se riel
ztratí. Vyhrál ten lepší, ten
šťastnější. Kanaďané si za
svoje sympatické vystupování
zaslou:í naše uznání.

Chytrá5:ek (KRALUPOL) a Ing.
Ottis (Česká rafinérská)'.
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Mistři světa Kanaďané.
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Skutečným vítězem míst-
rovství se stal ale samotný
hokejbal. Jeho popularita
stále roste a dokazuje, Že je
sportem, který sí rozhodně
zaslouží pozornost. My (AHL
Kralupy nad Vltavou)-sí ne-
smírně vážíme té, která se
nám dostává ze strany
města Kralupy nad Vltavou,
sponzorů na cele s Kra'-
lupolem a Českou rafinér-
skou a děkujeme za ni.

Jindřich Kohm m/.
ředitel turnaje
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Speciální poděkování

zastupitelům města Kralupy
nad Vltavou,

členům přípravného výboru
MS na čele s p. Rudolfem
Kasseckertem,

technickým službám města
za pomoc AHL nejen při MS,

složkám IZS,
SOUCH Kralupy nad Vltavou

Mgr. Černému a žákÓm-za Í:+;i?
gádnickou pomoc,

Jardovi Kolcovi za vše, co
pro AHL dosud udělal a ještě
udělá,

Ing. Vladimíru Hanzlovi a
skautskému oddílu,

pj Czechmanové a JUNIOR
AEFIOBIC CLUBU,

členům i příznivcům AHL,
ktefi pomáhali při MS.

Všem sponzorům, parínerům
a lidem, kteří se podíleli na pří-
pravě a průběhu MS. Díky !!'!

Vzhledem k nedostatku mís-
ta přineseme další zpravodaj
ství z MS v hokejbalu av
říjnovém Zpravodaji.

Fota Michaela Horová

4 L!!l

Sokol nevymře - Slet se vydařil Krásný začátek prázdnin...
Ve dnech 1. a 2. července

se konal Xlll. všesokolský
slet. Cvičenci se do Prahy
sjížděli už od 28. června.
VětŠinou pro ně byly vypra?
veny speciální vlaky, na které
navazovaly tramvaje. Ty do?
vezly sokoly do škol, kde
prespávali. Už v den příjezdu
byl Rošického stadion plný
cvičenců, kteří dlouho do noci
zkoušeli. Věrná garda, ženy a
muži si na své zkoušky vy?
brali ten nejhorší čas (pozdě
večer a brzy ráno), aby tak
uvolnili mladšímu žactvu a
rodičům s dětmi nějakou
přijatelnější dobu. Středa,
čtvrtek i pátek byly zasvěceny
zkouškám. Ale i pro sokoly,
kteří zrovna měli volno, bylo v
Praze akcí dost. Nám se
podařilo dostat se v pátek
večer na Sportovní show gala
Praha 2000. Celý programprogrí

CASIprezentoval činnost CASPV
prostřednictvím gymnastiky
všeobecné i rytmické, spor-
tovního aerobiku a sporíov-
ního tance. V pražské hale
Sparty jsme viděli zajímavou
kulturní, sportovní a umě?
Ieckou akci

V sobotu, po třech dnech
zkoušek, Slet začal. Dopo-
lední generálku jsme zvládli a
v 15.00 hodin to propuklo
My, starŠÍ žáci a Žákyně, jsme
cvičili jako druzí po přestávce.
Na seřadišti bylo slyšet
naléhavý hlas z náčelnického
můstku: "16 římská dvě
zvedne ponpony. 16 římská
dvě - ponpony nahoru." Kde
je celek 16 římská dvě C?
Prosíme cviČitelku celku 7A,
aby se dostavila k náčelnic-
kému rm)stku. "Celek římská
jedna udělá dřep..." Nakonec

jsme byly seřazeny a čekaly
jsme, až předchozí skladby
skončí. (Kluci se řadili ve
stejnou dobu jako my, ale na
opačné straně stadionu.)
Konečně folklorní soubory
odcházely. Oči všech starších
žákyň sledovaly hlavní tri
bunÓ. Červený praporek mávl
a my jsme začaly pocho?
dovat. Zastavily jsme se na
značkách a čekaly na nástup
kluků. Praporek znovu zamá?
val a ze všech stran se vyrojili
žlutomodří chlapci. Po dráze
oběhli stadion, tribuny tles-
kaly a skladba začala. Cvičili
jsme v pohodě a uvolněně,
snažili jsme se užít si kaž-
dého pohybu, každého taktu

V neděli, poslední sletový
den, jsme se zÚČastnili průvo-,jSml

Radildů. Řadili jsme se v postrarv
ních ulicích u Václavského
náměstí. Pršelo. Už jsme si
mysleli, že z průvodu nic
nebude. V 10 hodin, když
jsme vyráželi, vysvitlo slurííč-
ko. Z Václavského náměstí
jsme se vydali Národní třídou
na Smetanovo nábřez(, pak
ulicí 17. listopadu a Pařížskou
třídou až na Starorríestské
náměstí. Všude nás zdravily
plné ulice, lidé se vykláněli z
oken a mávali, někteří brečeli,
jiní hlasitě křičeli: "Ať žije
Sokol", mávali vlaječkami
Sokola nebo lipovými větvič-
kami, podávali nám ruce a my
jsme je zvali, aby přišli v 15
hodin na Strahov, kde byl
připraven další program
Průvod byl velkolepý a bylo
vidět, že všichni mají ze Sletu
radost.

iZZZ-

studentky DG

První a druhý červenec roku
2000 byl zcela výjimečným
dnem pro ty z nás, kteří nepro-
marnili šanci a měli to štěstí,
aby zhlédli zajímavá vystoupení
Xlll. všesokolského sletu na
Stadionu Evžena Rošického v
Praze na Strahově. V{arná
garda zahajovala. Upoutala
svou precizností, touhou uká-
zat, Že jeŠtě nejsou pouze
starými lidmi, nepotřebnými, ale
Iidmi plnými života a chuti stále
"dělat něco pro své zdraví" i pro
oči diváka...

V první části programu se
mimo jiné představili rodiče a
děti v nápadité skladbě s písnič?
kami Petra Skoumala. Neopa?
kovatelným zážitkem se pro mě
stalo vystoupení slovenského
Sokola, kde se představilo 432
cviČencŮ a cvičenek v modro?
žluto-oranžových úborech. Od?
měnou byl našim hostům
mnohokrát propukající potlesk v
průběhu celé skladby. Ve chvfli,
kdy zazněly skladby Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka,
přicházeli malí hosté sokol
ského sletu - žactvo ČASPV
ve skladbě s názvem "Na
vzduchu". Dokonalá souhra,
propracovaná choreografie a
mnoho nečekaných, zajíma?
vých změn, tak nějak by se dala
tato skladba velice stručně
popsat. Srdce diváků si získali
tito cviČenci ve chvíli, kdy
rozbalili červené padáčky a
stadion se proměňoval z hříbků
v rúzná kola, deštníky, ale i
kulaté žíněnky na cvičení.

Po pFestávce přišlo na radu
dlouho očekávané starší žactvo
- 1920 dívek a chlapců s míči a
bílými střapečky, kterým se od?
borně říká "ponpony". Bedlivě
jsem sledovala žáky i žákyně,

jak cvičí s radostí a s úsměvem
a snaží se být těmi nejepšími.
Celkový divácký dojem byl na
jedničku s hvězdičkou. Geo
metrické obrazce, vytvářené z
cviČencŮ a cviČenek, se stávaly
divácky velmi přitažlivou podí-
vanou, kterou ještě více umoc-
ňovalo chlapecké modrožluté a
červenobílé dívčí oblečení. A tak
se na Stadionu Evžena Rošic-
kého představili žáci a žákyně
kralupských základních škol i
gymnázia a obchodní akade-
mie. Velmi dobře reprezentovali
kralupský Sokol, kam docházejí
na cviČení pravidelně každý
týden.

Za zmínku jistě stojí skladba
mužů "Chlapáci", kterých se
dobrovolně zúčastnilo 1466 a
cvičili s nadšením a elánem,
který je mužům vlastní. Nepo-
daří se mi vypsat dojmy z
celého sobotního programu, ale
mysím si, že ani jedna skladba
nebyla skladbou slabou, nedo-
taženou do konce, nebo vystou?
pením nepěkným, divácky
nepřitaŽlivým.

Na strahovském stadionu
jsem vystupovala třikrát - jako
žákyně, dorostenka a vysoko-
školačka. Nyní jsem se vrátila
na stadion v roli diváka a chtěla
bych dodat, že tak nádherná
atmosféra, tívající celé sobotní
(troufám si tvrdit i celé nedělnQ
odpoledne plné velice pí:iso-
bivých vystoupení, se nevidí tak
často. Za diváky i rodiče cvi?
čenců děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě, nácviku i
vlastním vystoupení v Praze na
Strahově. Mysím si, že neje-
nom pro mě to byl neopako-
vatelně krásný začátek tak
dlouho očekávaných prázdnin.

-YB-

Přehled akcí pořádaných v rámci Národních dnú sportu a kultury 2000 v okrese Mělník

VWW.HOKEJBAL.CZ

ř.ompletrí výsledkový
sevis a statistiky z MS

juniorů 2000
FOTOGALERIE z MS

Od 1. ZárÍ.

Přes 250 fotografií.

Vicemist?řiČESKÉ REPUBLIKY na kralupském COLOSSEu
Il. aťočnáŘ Í:urnaje

0 pohář-Rgtářs d6na-Oujjota
sobota-ž. áH 2000

na kralupskerp? Qol?seu ve .Stelaníkove ulící v Lobecku
a,.1 7 . "s '=

reprezentacb jt.íniorů Češké repubril'y, vicemistrů světa 2000ex-reprezentace C:eské republlky,'mistm;Evropy"1999'
íiintps= a' "" -"-Minice Quijotes Sklárna Nižbor

Diablo Beroun Black Ravens
NeláČ crush Líghtnings Minice Mikoňs
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Celostátní akce
mÍsto, poř
ivství ČR ji

iřadateldatum akce,
2. - 3.9. Mistrovství ČR juniorů a dofénů ve vodním lyžování, Křenek,

TJ Spolana
8. - g.g. Cena Karla IV. - jezdecké závody, Mělník, TJ Jezdecký klub

Mělník
23. -24.9. Spolana cup - mezinárodní závod ve vodrím lyžování,

Křenek, TJ Spolana
Běh Kokořínským údolím (25 km), Mělník, Klub přátel běhu
KokořÍnským údolÍm

30.9.

Akce v rámci okresu a regionu
datum akce, místo, pořadatel
2. - 4.9. Tenisový turnaj dorostu, Neratovice, TJ Spolana
od 3.9. Městská kuželkářská liga příchozích, Neratovice, TJ Spolana
g.-ío.g. Tenisovýturnajdětí,Neratovice,TJSpolana
9.-10.9. Turnaj starších žákyň v basketbale, Kralupy n. Vlt.,

Basketbalový klub Kralupy n. Vlt.,
Toulka veltruským parkem, Kralupy n. Vlt., KČT Kralupy n. Vlt.
Podzimní veslařská regata, Neratovice, TJ Spolana
Branně turist. závody pro děti, Vehlovice, TJ Liaz Vehlovice
Tumaj v kopané starších pánů, Všestudy, TJ Všestudy

16.9.
23. - 24.9.
30.9.
30.9.

Konečné pořadí
1. mistrovstvÍ světa
junion:í v hokejbalu

1. Kanada

2. Česká republika
3. Slovensko
4. uSA

5. Německo
6. Švýcarsko
7. Lotyšsko
8. Itálie

W WV E Q E j n E a Q u > L E n Í
2.9. 18 - 20 hodin * 3.9. 10 - 12 hodin * g.g. 18 - 20 hodin

Další veřejné bruslení každou sobotu 15.30 - 17.30 hodin. Vstupné 20,- Kč, doprovod 5,- Kč.
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Taneční a pohybové studío Zuzany Holekové - Štarkové
, p,ořádá3»dzá,ří2000 , ,gELpXpCf'll CVI(ENI PgO DOSPELE

Lekce jsou zaměřeny na protažení a uvolněrí všech svalových
partií a práci s dechem.

KDE - v prostorách ZŠ J.A.Komenského
(nám. J.A.Komenského 198, Kralupy nad Vltavou 1)

KDY - od 14.9.2000 každý čtvrtek
od 18.30 do "19.30 hodin

Bližší informace získáte na tel. 02/878373.

?
u??

Navštivte novou prodejnu!

[]

Otevřeno od 4. září 2000
Čechova ulice č.p. 559

Vedle prodejny ELASO

Zpra?vodal ÍSoukromá inzerce
PRONAJEM
I] Nezařízený byt 2 + 1 v
Lobečku. Tel. 0606/239040,
0606/23716 večer.

PRODEJ

r3 Byt v os. vlastnictví, přízemí,
4 + 1, 2x koupelna, WC. U
Dýhárny 1176.
Tel. 0603/ 778189.
(] Byt 1 + 1 v Kralupech -
Lobečku, částečně zařízený.
Nájem minimální. Cena doho-
dou. Tel. 0602/469630.
[] Náhradní díly Škoda 105 -
120, tlumiče přední i zadní,
protektory - 13 ", nůžkovou du-
ralovou zahrádku + pavouk.
Tel. 0205/783216.
CI Starší dům v Býkvi. Stavební
Úpravy nutné. Dohoda. Tele-
fon: 0603 235076.
0 Dámské kolo zn. ESKA ve
velmi dobrém stavu za 1í00,?
Kč a dále prodám elektrické
piano za 900,- Kč. Tel. 0205/
24729.

CJ Dětské cyklokrosové kolo
BMX 20, dámské skládací kolo
Eska, dámské kolo Liber(a.
Ceny dohodou. Tel. 0205/
24906 večer.
Ižl Pěkné modré silniční kolo
Mirage (Favorit). Vybavení: be-
rany, blatníky, dynamo, přední

světlo, odrazky, zadní blikač-
ka, rámová brašna, pumpička.
Cena: 1 500,- Kč. Tel. 0604
317144.

'CJ Škoda 120 GLS, TK do r.
2002, r. 1998 oprava, podlahy,
spolehlivá, pojištěná, dáme i
náhradní dfly. Dohoda.
Tel.: 0205/23593

RŮZNÉ
0 Hl. kamarádku. 49/181 svo-
bodný pán Kristián. Tel. 0205/
25179 - Hůrka.
CI Hledám učitele (-ku) anglič-
tiny pro 121etého syna (mírně
pokročilý) především pro kon-
verzaci. Tel. 0205/22476.
(] Mladá dvojice hledá skrom-
ný podnájem v Kralupech a
okolí. Tel.: 0205/ 722 741
0602/569481

KOUPĚ
[J RD v Kralupech a okoí.
Případně vyměním za 3 + 1
(zděné jád.) OV a doplatek.
Tel.: 0205/22471
C3 Zahrádku s chatičkou
pouze Lobeček. Tel. 0602/
164651

íl Byt v osobním vlastnicM
nebo družstevrí 2+1 v Kralu
pech n. Vlt. nebo okolí. Platba
ihned. Tel. 0604/ 490599.
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LENKA SLABÁ
autorský šperk,
zlatnické práce na zakózku,
oprovy, úpravy, výkup zlata

RLAPEME nu yAs3,uvie
8TLOUKAT MUIU

13. ročruk turistického pochodu Máslovická slápota
sobota 9. úrx a000

Trasy18 km: Praha - Máslovice, start pred ZOO (8.00 - 9.30 h.)9'okm": ff'al"u'py nad-Vltavou l Máslovi« (staí« p'řed KD Vltava)
(9.30 - 10.00 h.)8'4: Odoleffl Voda - Máslovice (start ZK kero)
(9.30 - 10.00 h.)8"'?i Roztoky,-Klecany - Máslovioe (starž na vyÚstěnísilnice z Klecan u Vltavy)8 'km ; -3-km;-o]xoli Máslovic (start přoed muzeem)
(9.30 - 10.30 h.)Popis-cesty na startu. Vhodrsé i pro cyklisty.- - -- =-= mrs -rrx .ax+; lri-ya'8t'?vnéi dospě]i 20,- Kó, dětí 10,- K(5.;"cfli"ú';ast;ci obar=éí diplom, odznáček a chléb s vlastnoručně

stlučenýrn máslem.S'Ůoukáa'ff másla začne mezi 12 - 13 hodinou."K"do"'br"é-pohodě zahraje comú,'ín3 skupina Máslovické ónl?ky.Konec stloukání mezí 16 - 17 hodtnou.;li::ší inf.-n?atel.: (02) 20940235, 0603431148.
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ffLTml$Y
Al*šowa l@l
'«'e.Íé @!l@5 / 18 ffl *W

HRALgPY
Penny market

TEXTIL »ĚVY
dětsM, dámsM, pánsM

Kralupy n. Vl+. Ill - Mikovice, V sadech 503, +el.: 020572 IOÁÁpříiem cí výdei zakčizek - úterý a čtvr+ek - 15,30 - l 8,00 hod
Rostislav Smolei servis a prodej výpocetní, kancelářské a ímíhilní techníky

Purkyímvo náměstí 11 14b, Kralupy nad Vltavou
lel. / fax: 0205 / 722212 GSM: 0603 239446
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Mgr. Pavel Rynt
opět nabízí

celoročni speciální víkendové kurzy AJ
pro zaneprázdněné

(1 víkend měsíčně od října do června,
celkem 7 1 7 vyučovacích hodin ď 48,- Kč),
intenzivm vikendové kurry Aj a Nj

(7 víkend měsíčně od října do května,
1 84 vyučovacích hodin á 48,- Kč)

a odpolední / večerni kurry Aj(2x týdně 60 m'ínut od října do června, 49,- Kč/60 min.)
Jš EASY ENCwLISH, U €ukrovaru 1071, z780l Kralupy n. Vlt'Tel. 0205/u581, tel./fax: 0205/24593,e-maíl: jazykova-.skola@easyengUsh.cz, www.easyenglish.cz

Zveme Vás na přednášku
rx?. :íog<Rí

A[ternaavt«t tnedic{tu, aů$
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Dne 27.9.2000 v 19 'hodin

v sále ČD v Kralupech
nad Vltavou.

Hledám pronájem
nebytových prostor

40 - 50 m2.
Tel.: 0603 - 42 37 15
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ŘZahví t acťí'Ř
Petr Jetínek, Ueďtrum)

(za hřbitodem)
0205/78 1019, 0603/538750
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PonděH - pátek od 8.00 do 17.(M).

Informace a objednávky: tel.0205/22777; fax 0205/21612

pismo«iB František Vrba
P. Bezruče 327

Kralupy - Mikovice
potřebujete reklamu Yaši ruamy.."

* ze samolepící fólie (polep osobních a nákladíiích
automobilů, výloh, vývěsnfch šhtií apod.)
* na aíítoplacht5r 0 na fasády
* světelná reklama

tak volejte tel./fax: 0205/220 52**

KUP«)N PRO BEZPLATNOu SOUKROMOU NEKOMERČm INZERCI
TEXT:

TELEFOH HEBO AílRESA:

Tuto část pmsíme pečlivě vyplnit. Pokud neisou údaje obsaženy v textu inzeíátu, nebudouzveřejněny. Vydavatel je však musí znál (vyžaduje to íiskový zákon).
Jménoapř0men(: Telefon:
Adresa: Podpis:

TENTO KUF'CIN MÁ PLATNOST DVA MESJ(:E
Kupóny zasJlejte na adresu redakce Zpravodaje

.m. již za 10 %n A zbytek? ...
to je přece na Vás ... }*

Od 1.8. zaháien SPLÁTKOVÝ PRODEJ
mmm

Sady Twist & Go
Počítače, Tiskárny, Software.
Zálohovací zařízení, Scannery ... oslatní

Otevírací dobo 2li ?
bpo - čt

Pá
8.30
8.30

16.30
15.00 l'-"":/l

)" platí Pí: nákupu od 3 500,- Kč včetné DPH 22'Vo .. lkrůkké dodacl Ihuty i

okrasné a o*toeá «ktovxwy
a heři, cíbušoyJ, r«xžes

" & -.i»..- kmm{}kim á vi?!mtrvalky, hnú}ha s posstřtky,
i?, su?,
@ysd k? a§.

KUITURNí A spolíčísské srňcdisko
VITAVA

pňijwí uklízíčky
NA vídlcjš( pnacovríí poín

(včírívč sobor A sí«k?l0.

Bli:zší mfonmqcí
TEI.: 0205/22827

xíbo osobxč v KD VITAVA.
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indi;iduální i skup. kurzy

(max. 4)
zač., mírně pokr., konv.,

obchodrí ang.
kontakt: 0608/043776
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', Taneční a pohybové studio Zuzany Holekové - Štarkovél přijÍma deh pro školní rok 2000 - 2001', Lekce pro děti od 5 do 11 let jsou zaměřeny na pohybovou al ,§@ baletrí pri:ipravu v základních tanečních technikách'í
l"y
'í-«
klasického, moderního a lidového tance, s důra-zem na správné držení těla, dýchání a rozvoj1 ý  i' rytmického a hudebního cítění: . .S Výuka probíhá v odpoledních hodinach vzdy vÝúterý a ve čtvrtek v prostorách zs J.A.Komenského

,P,W(nám. J.A.Komenského 198, Kralupy nad Vltavou 1)Zapsat děti je možné od 12.9.2000 každé úterý ačtvrtek od 15 hodín v přízemí ZS J.A.Komenského.
' Taneční hodiny budou vedeny Z. Holekovou - Štarkovou,i absolventkou Státní Konzeívatoře Praha, dlouholetou sólistkou

', Státního divadla Ostrava a Laterny Magiky Praha.Bližší informace získáte na tel. 02/878373

l

Přijmeme zahradníka
se středoškolským odborným 

vzděláním do výroby okrasných
dřevin a na realizace. l

ŘP skupiny B.
Kontakt: Zahradnictví Petr Jelínek,

šafařikova 598, Veltrusy.
Tel. 0205/781019, 0603/538750


