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zateplovací systéH SETTEF,

sádrokartony KNAUF,

fasádní polystyren RIGIPS,

minerální vata ROCKWOOL,

stavební systém HEBEL . . . atd.
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Během měsíce Července a
srpna se Rada města Kralup
nad Vltavou sešla na třech
jednáních. Plánované pravi-
delné termíny jednání RM bu-
dou od středy 5. září vždy ve
čtrnáctidenních intervalech.
Zastupitelstvo města Kralup
nad Vltavou se sešlo 18. čer-
vence na mimořádném veřej-
ném zasedání (od počátku
roku šestém). Do konce roku
2001 jsou plánovány celkově
tři veřejná zasedání ZM (26.9.;
7.11. a 12.12.). Ke koneč-
nému projednání a schválení
většiny materiálů je třeba delší
časová rezerva. Důvodem je
většinou celostátní platná le-
gislativa. Např. připravované
vyhlášky města (,,o zajištění
místních záležitostí veřejného
pořádku a udržování čistoty
ulic a jiných verejných pro-
stranství, ochraně životního
prostředí, a užívání zarízení
obce, sloužícího potřebám ve-
řejnosti."; ,,o nakládání s ko-
munálním odpadem" a další)
musí projít připomínkovým ří-
zením od různých komisí RM,
odborů MěÚ, OkÚ, městské a
státní policie apod. ZM bude
na podzim mimo jiné řešit plán
a přípravu hlavních ínvestic
města v r. 2002 včetně zajiš-
tění potřebných fínančních
prostředků. Při konečném
schvalování rozpoČtu na rok
2002 by bylo na přípravu in-
vestičních akcí většinou již
pozdě. Takže se určitě příští
rok dostane na řešení někte-
rých odkládaných problémi:i
města. Některým ,,netrpěli-
vým" občaní:im (žadatelům)
musím také připomenout po-
vinnost samosprávy dodržo-
vat zákon o obcích a místní
vyhlášku 6/2000, která stano-
vuje postup při provádění ma-
jetkoprávních úkonů města
Kralupy n. Vlt. V praxi to zna-
mená, Že je třeba oddělit pro-
jednání záměru města prodat,
směnit, darovat, pronajmout
nebo poskytnout výpůjčku ne-
movitého majetku od projed-

Starosti starosty:
K cinnosti samosprávy na 2. pololetí roku 2001.

V pondělí 24.9.2001 v 19.30 l lí Pivel Kohout - Pat aneb hra králů
IManželský trojúhelník dvou mužů a jedné ženv 'imp"nooŤ mqlirhernost. sobectví a vzájemnouIžárlivost rOZeílráVá atíor V mistrném dialogu 'lí'í hvp7d - Véry GRlatíkOVé í a'ldi":la'{Va4 Freíe 'a Peíra}Pelzera. Smečně zveme na toto představe-ní.

nání konkrétních žádostí o ma-
jetkoprávní úkon.

To tedy znamená, že po ob-
držení žádosti o majetkoprávní
úkon musí orgán obce projed-
nat nejprve, zda tento úkon je
i záměrem města a rovněŽ ur-
čit podmínky vztahující se k
tomuto úkonu (cena, způsob
prodeje - obálkovou metodou
nebo pFímo vlastníku stavby
na pozemku města nebo do-
savadnímu nájemci či uživa-
teli, účel vyuŽití,...).

Pokud s tímto záměrem
bude orgán obce souhlasit,
bude tento záměr zveřejněn
na úředních deskách. Po uply-
nutí zákonem stanovené Ihůty
na zveřejnění (min. í5 dní)
budou orgánu obce předlože-
ny k projednání a konečnému
rozhodnutí došlé nabídky,
které splní všechny podmínky
výběru stanovené orgány
obce.
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V Kralupech nad Vltavou už tři
roky pracuje komorní smíŠený
pěvecký sbor nesoucÍ jméno
Antonína Dvořáka. Jeho ve-
doucí je PhDr. Marie Lulková,
jeho sbormistrem-dirigentem je
Mgr. Roman Michálek, hlaso-
vou poradkyní Mgr. Tereza
Bystřická. Ke společnému
zpěvu se tu ve svém volném
čase scházejí lidé různých
oborů a občanských povolání,
převážně z Kralup, jednotlivci
též z Dolan, Libčic, Roztok a z
Prahy. Je to 5 muŽů, přibližně
od 30 do 55 let a 25 žen od 17
do 64 let. Poměr je to pro českýpro česl

Čechá«sbor typický. Muži v Čechách
nějak na zpívání nemají hlas.
Mužských hlasů je všude málo -
s výjimkou východní Moravy od
Dolňácka až po Valašsko. Tam
bychom si mužské hlasy mohli
půjčovat, o tom se všeobecně.
ví. Ale pozor! My Češi čížkovatí
bychom si mohli mužské hlasy
pi:ijčovat také (a o tom se všeo-
becně nevQ v Německu! A jaké!
Tak proč k čertu ausgerechnet v

Dvořákův komorní sbor
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české kotlině (včetně Dvořá-
kova rodného kraje) je pro kva-
Iitní zpěv mužských hlasů málo?

Jméno Antonína Dvořáka ne-
nese sbor ve svém názvu ná-
hodou, ani jen pro formu
(koneckonců, kde už by měl fun-
govat sbor Dvořákova jména,
ne-Ii ve městě vzdáleném od
mistrova rodiště sotva tři kilo-
metry?). Iniciátorka založení
sboru, PhDr. Marie Lulková, ne-
měla v úmyslu pouŽít název
sboru ani k jeho laciné propa-
gaci. Přála si vytvořit v Kra-
Iupech pěvecký sbor, který by
svým zpěvem připomínal du-
chovní kulturu kraje, jež tu žila a
rozvíjela se ještě předtím, než
Kralupy nad Vltavou vstoupily
do povědomí veřejnosti jako ,,to
město s Kaučukem': predtím,
než se ke konci války roznesla
zpráva ,,dnes v noci bombardo-
vali Kralupy" a dokonce dávno
předtím, než se Kralupy z ma-
Iého městyse oficiálně staly
městem (1902).

Pokračovánína str. 7
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Starosti starosty
Zpravodajl ffi

Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt. Poděkování
131

l

Ve zbytku druhého pololetí
r.?200l čeká samosprávu a
všechny zaměstnance měst-
ského úřadu mimo plnění běž-
ných povínností řešení mnoha
dalších problémů, které ne-
mohu obsáhnout v tomto prís-

pĚ»vku. Stručné zhodnocení
činnosti samosprávy za rok
2001 se pokusím čtenářům
Zpravodaje napsat v ledno-
vém čísle roku 2002.

Mgr. Pavel Rynt,
starosta města

Městská policie hlásí
Dne 5.7. v 1 .37 hodin nahlá-

sil občan na 1. 156, že v ul.
Třebízského dochází k rušení
nočního klidu. Hlídka MP na
mÍstě zajistila poruŠenÍ pře-
stupkového zákona místní mlá?
deží. Přestupek byl vyřešen na
rrístě blokovou pokutou.

Dne 24.7. v 15.10 hodin po-
žádala vedoucí Diskont Plu's v
ul. Mostní o výjezd hlídky MP a
na záchyt zloděje, který odmítá
zboží zaplatit. Hlídka- MP na
místě řešila uvedený přestupek
blokově.

Každou sobotu je otevřeno v lékárně u nádraží, ulice Žižkova,tel. č. 725197, od 7.30 do 12.00 hod., od 12.00 do-18.OF)aho;.'zvonit! Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 727375,-725Ía84:Lékárna PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna : VWŮrus;
7€M44ň781110.

2.9. LékárnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.00hoding.g. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.0013.00 - 18.-00 hodÍn-í6.9.LékárnaLobeček 8.00-12.0013.00-í8.'00hodÍn23.9. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.00 13.00 - 18.'OO hodin28.9. LékárnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.'00Í:odin30.9. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.0013.00 - 18-.00 hodÍ:':
7.10. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.0013.00 - 18.'00 hodÍn

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Páteční žurnální služby praktických lékařů
Dne 6.7. v 16.50 hodin požá-

dala obsluha rychlého občer-
stvení v ul. Nádražní o výjezd
hlídky MP, neboť se na místě
nachází opilý host, který vyhro-
žuje, ze tam vše rozbije, proto-
že mu odmítají nalít alkoholické
nápoje. Hlídka MP muže zajis-
tila. Věc byla řešena domluvou
a muž odešel domů.

Dne 9.7. v 1 .57 hodin nahlá?
sil občan, že v ul. Šafaříkova
hoří. Hlídka MP vyjela na místo
a zjistila, že hoří ve sklepě v
jednom z domů a všude je silný
kouř. Stálá služba MP -nepro':
dleně informovala H.asiČe měs?
ta, RZS a 00 P ČR Kralupy
nad Vlt. Strážník MP za pomoci
obyvatele vynesli z hořícího
domu ženu, kterou nalezli na
schodišti s dýchacími problémy.Žena byla následně'-omet;en'a
RZS a odvezena do nemocnice
Slaný. Oheň byla lokalizován
kolem 4.00 hodiny.

Dne27.7.v9.18hodinozná-
mila občanka, že na Masnerově
stezce v blízkosti Dětského do?
mova volně pobíhá brazilská
fila. Hlídka MP na místě zjistila
majitele psa a uvedený pÍestu?
pek řešila blokově.

Dne 31.7. v 17.25 hodin na-
hlásila občanka na služebnu
MP, že se jív Mikovicích zaběhl
malý jezevčík. Hlídka MP po-
zději jezevčíka nalezla a te'nto
byl předán šťastné majitelce.

Dne 1 e.s. Se dostavila na slu-
žebnu MP pí H.C. s tím, že byla
bodnuta opilým mužem. Stálá
služba MP vyrozuměla RZS a
slrázníci jÍ poskytli první pomoc.
RZS zraněnou ženu ošetřila a
převezla k dalšímu ošetření. Po
té.strážníci společně s hlídkou
PČFI' zajistii

la PČR
'la pachatele a po-

mohla PČR při zajištění svědků.
K napadení došlo v ul. Nádražní
před stánkem s iychlým občer?
stvenÍm.

Obědy pro důchodce
Upřesnění k článku ,,Kde si

mohou kralupští důchodci za?
koupit oběd?': uveřejněný ve
Zpravodaji - Červenec, sr?
pen/2001 . V uvedeném článku
se uvádí, že obědy sí mohou
dí.íchodci zajístít i ve školní jí-

delně. Z kralupských základ-
ních škol je to však pouze jí-
delna ZŠ -Komenského nám.,
kde Ize obědy zakoupit.

MěÚ Kralupy n. Vlt.
odbor sltížeb,

školství a kultury

Dosažitelnost praktického lékaře (žurnální služby) během páteč-ních odpoledních ordinací od 13.00 do 17.00 Íío'd.
DATUM LÉKAŘ ORDINACE- -- - TELEFON
07.09. MUDr. Bartošová PTZ Nelahozeves 703-la5814.09. MUDr. Hettychová Vrchlického ul. - 726 160
21.O9. MUDr. Homolová Trojanova ul. 722 40;
28.09. MUDr. Mikušová Kaučuk 718 0;6
05.10. MUDr.Votavová Nerudova686 724720

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

5.9. (7.00 - 17.00 hod.)
19.9. (7.00 - 17.00 hod.)

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

?
stanovíště 9 - Lídové nám.

14.OO - 14.50 hodin
stanoviště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 15.50 hodin

?
stanovíště 1- Lobeček - tenísové
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 - 14.5Ó hodin
stanovíště 4 - Zítíší (Fíbichova)

15.00-15.50 hodin
stanoviště 5 - Cukmvar (hala)

16.00-16.50 hodin
pouze 10.7.

stanovíště 6 - Hostíbejk
16.00-16.50 hod.
kromě 10.7.

!jímg
stanovíště 11- Nlíníce - požární
zbmj. 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

Září
1 . týden (3.-7.9.) bioodpad
3. týden (17.-21 .g.) stavební

suť

Říjen
1 . týden (1 .-5.10.) bioodpad
3. týden (15.-19.10.) rozměrný
odpad z domácnost?

Sí?.
stanov(š;tě 7 - u gymnázía

14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 8 - Mánesoya ul.

15.00 - 15.50 hodin

Obecně závazná vyhláška
rněsta Kralupy n. Vlt.

č. 2/2001,
kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku a k zajištěrí udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranstvÍ

Zastupitelstvo města Kralupy n.
Vlt. schválilo dne 20.6. 2001 y
souladu s ust. § 10 písm. b), § 35
a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č.
128/2000 sb., o obcích, tuto
obecně závaznou vyhlášku, kte-
rou se stanoví některá opatření k
zabezpečerú místních záležitostí
veřejného pořádku a k zajištění
udržovárí Čistoty ulic a jiných ve-
řejných prostranství:

I.

Čl. 1

V souladu se všeobecným zá-
jmem na udržení a ochraně veřej-
ného pořádku ve městě Kralupy n.
Vlt. se stanovujÍ dále uvedená
opatření, jejictíž účelem je zajiš-
tění bezpečnosti osob a majetku a
vere%ného pořádku na veřejně pří-
stupných místech.

čl. 2
Veřejným pořádkem se rozumí

stav, kdy je zaručeno klidné a po-
kojné soužití všech osob v daném
mísh: a čase při respektování sub-
jektivních práv a zachování mož?
nosti jejich realizace, zejména
nedotknutelnost a soukromí osob,
ochrana majetku, zdraví a právo
na příznivé životrí prostředí.

K nastolení a zajištění verej?
ného pořádku dochází dodržová?
mm pravidel chovám na
veřejnosti, jejichž soubor tvorí jed-
nak pravidla obsažená v právrích
normách, jednak pravidla chování,
která nejsou právně vyjádřena, ale
iejich zachování je podle obec?
ného názoru a přesvědčení ne-
zbytnou podmínkou soužití ve
vereí)ném zájmu.

II.
čl. 3

V zájmu zajištění veřejného po-
řádku se stanovují osobám vlas'l
nícím nebo držícím psy či jiná
zvířata (dále jen odpovědná
osoba) tyto povinnosti:

1. Na veřejně přístupných mís?
tech, s výjimkou míst uvedených v
odst. 2) 5?3) tohoto článlinku, LZE

ZVÍŘATAVODIT PSY A !INA
POUZE NA VODÍTKU.

2, Do veřejně přístupných míst,
tj. míst přístupných každému bez
omezenÍ, která jsou oznaČena

,,ZÁKAZ
ČlŠŤOVA

POHYB!J PSŮ Ajako 'ÁNÍ VEŘEJNiHOZNEI

PROSTRANSTVí", dětská hřiště,
pískoviště a sportoviště je zaká?
záno vstupovat se psy a jinými zví-
řaty.

3. Na místech oznaČených jako
,,MÍSTA PRO VOLNÝ -POI-IYB
PSŮ" je možno nechat volně po-
hybovat psy a jiná zvÍřata pouze
pod neustálým dohledem nebo
přímým vlivem odpovědné osoby
tak, aby v prípadě jakéhokoli ne-
bezpečí ohrožerí veřejného po?
řádku, bezpečnosti osob nebo
majetku, mohl být pes nebo jiné
zvíře odpovědnou osobou přivo-
Iáno a bezpečnost osob a majetku
zajiŠtěna.

4. Odpovědná osoba je povinna
zajistit, aby pes či jiné zvíře ne-
znečišťoval veřejné prostranství
mimo prosžory označené jako
,,MÍSTO PRO- VOLNÝ POI-IYB
PSŮ", popřípadě si sama zajistí
odstranění znečištění.

Ill.
čl. 4

Porušení této vyhlášky bude stí-
háno jako přestupek, pokud ne-
půjde o trestný čin čí jiný správní
deíikt. Článek 3 této vyíilášky, odst
1 ,2 a 4 se nevztahuje na slepecké
PS'/.

Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti
30.8.2001

Mgr. Pavel Rynt
starosta rru:sta

Rudolf Kasseckert
místostarosta města

Místa určená pro volný pohyb psů:
Nábřeží J. Holuba - dole u řeky
Lokalita ,,Strachov" podél řeky
Na konci ulice Třebízského.
proti hřišti čechie, směrem k
rece po loděnici
Cukrovar, nově upravený poze-
mek mezi plaveckým bazénem,
v(ceúčelovým hřištěm a gará?
Žemi
Cukrovar, podél řeky k Dvo-
řákově stezce
Zátiší, za sportovní halou
Hostibejk, podél prostřední
cesty do Lobče
Nad Lidovým náměstím v Miko-
vicích (višňovka)
Na Cikánce, od deponie zeminy
do Zeměch
Za požární nádrží a víceúčelo-
vým hřiŠtěm v Minicích

Vážený pane starosto, jmé-
nem divadelního souboru Scéna
děkujeme Vám i celé městské
radě za významnou podporu
při uspořádání festivalu ama?
térského divadla Za vodou.

Jsme rádi, že se podařilo v
Kralupech nad Vltavou uspořá?
dat tuto ,akci, která jistě vý?
znamně přispěla k seznámení
kralupských diváků se zájmo-
vou činností, jejÍž náplní je i
naŠe práce.

Během pátku 15. a soboty
16. června 2001 měli diváci
možnost zhlédnout celkem de-
vět amatérských představení, z
nichž Čtyři byly určené dětem.
Festivalu se zúčastnily sou-
bory z Hradce Králové, Pro-
stějova, Slaného, Bystřice u
Benešova, Prahy, Velvar a
oba soubory kralupské - Scéna
a Rolnička. Všechna předsta?

vení byla velmi solidně navští-
vena především mladými
Iidmi. Náš souborvrámcifes-
tivalu uspořádal i dětský jar?
mark s hrami a soutěŽemi pro
nejmenší diváky.

Po celou dobu festivalu se o
soubory starali členové Scéna
a jimi získaní dobrovolníci z řad
studentů DG v Kralupech nad
Vltavou. Jim rovněž patří naše
poděkování.

Byli bychom rádi, kdyby v
příštích letech mohl tento festi?
val pokraČovat a vytvořila se tak
určitá tradice setkávání amatér-
ských souborů s kralupskými di?
váky. Doufáme, že budeme moci
opět počítat s Vaší podporou a
těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem
Rudolf Brázdil

předseda div. souboru Scéna,
Kralupy nad Vltavou

Nové postupy při oživování
Přinášíme Vám alespoň

struČný výtah novinek při pro?
vádění oživování (neodkladné
resuscitace) doporučených IL-
COR (International Liaison
Commettee on Resuscitation) v
Guideliness 2000. Jsou uve-
deny pouze novinky, ostatní
postupy zůstávají bez změn.
1. Oživování dospělých a dětí

nad 8 let věku
vyhledání pulsu nejépe na
krční nebo stehenní tepně
jednotná trekvence stlačení
hrudníku při nepřímé masáži
100/min.
poměr umělých dechů a
stlačení hrudníku 2:15 v pří-
padě jednoho i dvou za-
chráncŮ
dechový objem takový, aby
se právě zvedal hrudník po-
stiŽeného

2. Oživování dětí do 8 let věku
po 20 cyklech oživování
(něco více než 1 minuta)
kontrola stavu
stlačování hrudní kosti
dvěma palci při obepnutí
hrudníku rukama
dechový objem takový, aby
se právě zvedal hrudník po-
stiženého

3. Všeobecná doporučení pro
stabilizovanou polohu
Stabilizovaná poloha musí
splňovat následující kritéria
bez ohledu na způsob, ja-
kým je provedena či výsled-
nou polohu končetin:
poraněný sám zajíšt'uje prtí-

chodné dýchacÍ cesty zá-
klonem hlavy
ústní dutina je nakloněna
směrem dolů, aby sliny, krev
či zvratky mohly volně vy
tékat ven a nemohlo dojít k
jejich vdechnutí
poloha je na boku, kdy do-
chází k nejmenšímu tlaku na
hrudník a břicho
poloha musí být stabilní, aby
nedošlo spontánně k její
změně po odchodu za-
chránce
musí být zajištěna snadná
možnost kontroly životních
funkcí
výsledná poloha a způsob
jejího provedení nesmí za-
příčinit nebo zhoršit pří-
padná zranění

Přivoláníodb«:»rné pomoci, ja?
kožto jednoho z hlavních kroků
první pomoci, by mělo být co
nejvčasnější, dle aktuální situ-
ace. Mělo by zachránce vyřadit
z činnosti pouze na nezbytně
dlouhou dobu, která výrazně
neohrozí stav postiženého.

Užití automatizovaného ex-
ternho defibrílátoru je stále roz-
šířenější v západních zemích.
Vzhledem k vysoké ceně je v
našich podmínkách zatím ne-
dostupný. Můžeme se s rím
setkat např. v letadlech, kde je
s jeho použitím dostatečně se-
známen personál aerolinií.

Pro potřeby ČČK upravil
MuDr. Miroslav Symvý
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'y;@g"'i ve'relne zasedaní ue'stsxeaho zastupítelstva
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v Kralupech nad Vltavou se kOná:26. záH 2001 (od 15.00 hodin)
ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

í@% %% INFOCENTRUM sx 0205/722422í *  ffl ' aa %%* MM JjI*'i: :. %M
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telefoníckélnformace íM 0205145457otevřeno Po-Ne 8.00 - 19.00oficiální informaění serverwww.kralupsko.czV Městském a Regionálním Informačním Centru umístěnémv budově kralupského nádraží obdržíte požadované mformacea další doplňkové služby. Je zde zajjštěn prodej jízdenek MHD,
map, suvenýrŮ, pohledů, fax a mnohé další. Přijd'te a nebudete

litovat.
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Společenská rubrika Poděkování

31ahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v září
rýznamných životních jubileí. Přejeme jim hodně zdraví, radosti
i spokojenosti.

.Jk7, »

=...,'íňl:l:t.l.,.,.,...,...,,<K

)4 let Jech Josef

10 let Bočková Anežka
Brabec Přemysl
Dostál Jaromír
Kdér Jaroslav
Opřátková Vlasta
Rehbergerová Anděla
Šubrtová Marie
Urelová Mgrie
Velínská Ludmila

Děkuji tímto všem ochotným
občanům, kteří mi pomáhali při
mém nešťastném pádu před
Supermarketem Penny dne
27.6.2001 . Dnes se bohužel na-
jde málo takových hodných lidí.
Proto ještě jednou vřelé díky.

Dagmar Krovozová, Kralupy

Chtěli bychom poděkovat
strážníkům Městské policie v
Kralupech nad Vltavou, kteří nám
nalezli našeho pejska Ferdíka,
který se ztratil 31 .7. 2001. Celá
naše rodina se na hledání podí-
Iela a pejska jsme nenašli. Toho
strážníci nalezli až 2.8.2001
Děkujeme za velkou ochotu
při hledání a nalezení.

rodina Spálenských

Okénko Sdružení rodáků a příznivců města
Zájezd do Ploskovic

'loudníce nad Labem
Dne 20. června t.r. vyjeli Čle-

iové sdružení na poslední
-íredprázdninový zájezd za po?
=náním - na zámek Ploskovice
a do Roudnice nad Labem. Již
:estou, přes četné obce na?
šeho kraje, např. LedČice,
31echín, Záhořany a jiné, jsme
inímali okolí pod dojmem vý-
<ladu pana inženýra Špecin-
lera s velkým zájmem. KrajinaKraji

Říp<olem posvátné hory Flíp je
nám blízká, v této době čas-
ného léta zvláště krásná, milá a
utěšená. Člow.ku maně na?
padne, že ji dobře vybral pro
svůj lid praotec Čech jak praví
pověst). Tém«ář o každém místě
?sme vyslechli něco zajíma?
vého, půvab krajiny byl okouz?
lující, ,,zemský ráj to napohled."

Zámek Ploskovice nedaleko
toměřic - naposledy po
astých přestavbách ve slohu
iarokním - nám nabídl ukázku
»ohatého vnitřního zařízení a v
iuterénu zadnÍ části budovy
»od balkónem zvláštnost, umě-
lou jeskyíni s několika ozdob?
íými kašnami ve zdech, kde
ístavičně prýští voda. Zde se
»anstvoochlazovalo v době Iet-
íích veter.
Záme< v Roudnici nad

;m, kdysi biskupský dví:ír,
dnes sídlem vojenské hu-

iební k»nzervatoře. Poslední
najiteléLobkovicové zde shro-
íáždili bohatou obrazárnu.
ýstavuobrazů konce 19. a 20.
oletí j;me zhlédli a potěšili
5i i srd::e.

Anna Lipšová

a Chcete se přihlásit na zá-
jezdy Sdružení rodákú a příz-
nivcÚ města?

Od září 2001 se můžete v pří-
padě zájmu přihlásit na zájez«:Jy
Sdružení rodáků a příznivců
města Kralupy nad Vltavou jen
osobně ve vyhlášených termí-
nech výlučně v klubovně 2.
patra Penzionu důchodců v
Kralupech nad Vlt. Nezapo-
meňte si určenou finanční
částku a platný členský průkaz
vzít s sebou.

Znáte tuto budovu?

M
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Je to Penzion di:ichodci:i v
Kralupech nad VR. umístěný na
konci sídliště Cukrovar, kde se v
klubovně 2. patra nalézá ,,hlavní
stan" Sdružení rodáků a príz?
nivců města Kralupy nad
Vltavou. Zde se mohou členové
Sdružení v předem stanove-
ných a vyhlášených termínech
přihlásit na zájezdy, získat po-
drobné informace o zájezdech i
ostatní činnosti Sdružení, sdělit
své připorrínky, platit členské

příspěvky a podobně. Navíc je
členům k dispozicii pečlivě do-
plňovaná knihovna Sdružení,
svědomitě zpracovaná panem
Vl. Řadou. Její správce vždy
ochotně poradí a připojÍ i za-
svěcené informace.

Zájezdy na měsíce září a ří-
jen 2001.'

Ve středu 26. září 2001 po-
řádá Sdružení rodáků a příz-
nivců města Kralupy nad
Vltavou autobusový zájezd na
trase Mělnn< - Obříství - Chlumín
- Hostín. Přihlášky se přijímají
jen osobně vždy v úterý 4. a 11.
září200l od 15.00do 17.00ho-
din v klubovně ve 2. patře
Penzionu důchodců. Cena zá?
jezrJu je 50,- Kč. Autobus odjíždí
v 8.00 hodin z konečné stanice
MHD v Minicích. V 8.10 od
Lidového domu v Mikovicích, v
8.15 od gymnázia, v 8.20 od
Městského úřadu a v 8.30 od
Kulturního a společenského
střediska Vltava.

Ve středu 17. října 2001 po-
řádá Sdružení rodáků a příz-
nivců města autobusový zájezd
na zámek Houska, rozhlednu
na Vrátenské hoře a do Mšena.
Přihlášky na tento zájezd se
podávají osobně pouze v úterý
2. a 9. října 2001 od 15.00 do
1 7.00 hodin y klubovně
Penzionu důchodců ve 2.
patře. Cena zájezdu je 70,- Kč.
Autobus tohoto zájezdu odjíždí
v 8.00 hodin z konečné stanice
MHD v Minicích a pokračuje
jako u výše uvedeného zá-
jezdu.

-jk-
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Daňový sloupek
Dúsledky novely

obchodního zákoníku Il.

V dnešním článku bych chtěl
navázat na článek z minulého
čísla Zpravodaje a pokračovat ve
výČtu změn obchodního záko-
níku.

Obchodní společnosti jsou po-
Vinn)/:

- rozhodnout o zrušení takové
společnosti, jejímž jediným spo-
lečníkem je právnická osoba s je-
diným společníkem (vztahuje se i
na zahraniční společnosti!), po-
kud nedojde k rozdělení obchod-
ního podnu jeho převodu na třetí
osobu, popřípadě k převodu části
cenných papíri:i, a to ve Ihůtě do
31 .12.2002.

- zrušit společnost, jejímž jedi-
ným společníkem je fyzická
osoba, která je jediným společní-
kem ve více jak třech společnos-
tech, pokud nedojde k rozdělení
obchodního podflu a následný
převod na třetí osobu nebo pokud
společník zůstane jediným spo-
lečníkem pouze ve třech jedřio-
členných spoleČnostech, a to
nejpozdějido31.l2.2002.

- povinnost přizpŮsobit svoji
firmu (dle staré terminologie ,,ob-
chodní jméno") zákonným poža?
davkům tak, by nebyla shodná,
zaměnitelná s jinou firrnou. Firma
nesmí působit klamavě a k odli-
šení firmy nestačí pouze dodatek
označující právní forrnu. Tuto po-
vinnost musí podnikatelé splnit
do 31.'l2.2002.

Další velký okruh povinností se
vztahuje na společnosti, které.
jsou ve vztahu ovládaná - ovlá-
dající společnost. Tyto společ-
nosti mj. musí uvést tento vztah
do souladu s novým zněním ob-
chodního zákoníku.

Z výŠe uvedených změn a
nově zavedených povinností vy-
plývá, že každá obchodní spo-
lečnost by měla:

- prověřit obsah sbírky listin,
kterou má uloženou u přísluš-
ného rejstříkového soudu za úče-
lem zjištění, zda tato obsahuje
veškeré vyžadované dokumen'ty
a vyhotovit, zkompletovat a uložÍt
chybějící dokumenty,

- případně provést změny v za-
kladatelských dokumentech spo-
Iečností (např. společenská
smlouva popř. zakladatelská lis-
tina společnosti s ručením ome-
zeným, zakladatelská smlouva
resp. listina a stanovy akciové
společnosti), vyvolaných novelou
obchodního zákoníku, přijmout je
příslušným orgánem sapolečnomi
(zpravidla valnou hromadou) a
uložit je do sbírky listin.

Mgr. Marfin Štěpán
daňový pomdce
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Sto let ,,chlapecké" školy (1901-2001)
Nejstarší základní kralupskou

Školou v souČasné době, je
škola na Komenského náměstí.
Vyučuje se zde od roku 1901,
tedy práve 100 let. Za tu dobu
prošlo třídami této školy tisíce
kralupských i ,,přespolních" žáků.
Za sto let zde získalo základní
vědomosti mnoho generací.

0 kralupských školách se
psalo ve Zpravodaji již několi-
krát (9/1997, 9/2000). Připo?
meňme si dnes zvlášť Základní
školu na Komenského náměstí,
kde právě oslavují sto let trvání
Školy.

Kralupy se ke konci 1 9.století
prudce rozvíjely a s tím souvi-
sející demografický rozvoj si vy-
nucoval i rozvoj školství. Dětí
stáíe přibývalo a existující dvě
obecné školy již nestačily. Je
málo známo, Že se uČilo i v tzv.
,,obecním domku" v lokalitě ,,Na
Hrádku". Je to dům čp.l5, který
zde stojÍ dodnes.

Kralupská obec se snažila ke
konci 19.století získat povolení
ke stavbě měšťanské školy. To
po dlouhém úsilí v roce 1899
obdržela. Se stavbou školy za-
čal známý kralupský stavitel ,
kteíý měl za sebou již stavbu
řady významných budov (soko-
lovnu, kostel , hřbitov), Alois
Nový, 1 3.srpna 1900 a v násle-
dujícím roce ji dokončil a ode-
vzdal obci. Staří pamětníci o
něm vyprávěli, že kontroloval
svislost stěn budovy na dálku
holí zavěšenou v ruce. Ne-
potřeboval žádnou olovnici. V
půdorysu tvoří budova školy po-
stavená podle plánu slánského
geometra K.Neumanna pís?
meno L. K jeho kratší straně,
směrem do dvora, pak byla
umístěna tělocvična.. Na místě,
kde dnešní škola stojí, bývaly
původně zahrady A.Jirase a
V. L. 4pdla. Stavebrí místo na
konci Žižkovy ulice a nedaleko
již stávající školy, později ozna-
čované jako ,,dívčí': bylo po
všech stránkách výhodné. Ško-
la dostala popisné číslo 198.
Kralupy tedy měly před 100 lety
198 domů.

Škola byla slavnostně otev-
řena 2. září 1901. Otevření
školy v té době bylo do jisté míry
i záležitostÍ církevnÍ. Proto za?
hajovací řeČ pronesl místní íarář
Karel Záruba, který i školu slav?
nostně vysvětil. Do učitelského
sboru nastoupilo 8 íx:itelů. Po
roce bylo rozhodnuto, že škola
bude sloužit jenom chlapcům,

W
Vojáci rakouské armády ubytovaní ve škole v roce 1914.

zatímcodívkybudouchoditdo Nafotografiizrokul914vidíme
blízké budovy, kde je dnes vojáky rakouské armády před
Městská knihovna. Tak vznikla školou. Slamníky si chodili cpát
samostatná škola chlapecká a do stodoly pana Jodla. To je
samostatná škola dívčí. Obě dnešnísokolskátělocvična.
školy poskytovaly plné základní Po první světové válce v roce
vzděláníspočívajícívabsolvo- 1922,bylopřistavěnokestáva?
vání školy obecné i měšťanské. jící budově západní křídlo smě-
Obecná škola byla pětiletá, rem k Vltavě. Přístavbu opět
měšťanská tříletá. Doba po- provedl osvědčený stavitel
vinnéškolnídocházkybylatedy AloisNový.Orokpozdějibylo
osm let. do tohoto křídla umístěno re-

Již ale brzy po otevření školy álné reformní gymnázium.
v roce 1906, byl při měšťance Výuka zde započala l.září
otevřen specíální kurz, kterým 1923, kdy se zapsalo celkem
se prodlužovalo studium měš- 156 žáků. Gymnázium zde se-
ťanky na čtyři roky. Tento čtvrtý trvalo až do roku 1930. Pak se
ročník byl ale nepovinný. Zájem odstěhovalo do krásné repre-
o absolvování tohoto speciál- zentativní nové budovy na
ního ročníku byl tak veliký, že Dvořákově náměstí.
žadatelémuselibýtodmítáni Vrocel937bylveškoleslav-
pro nedostatek místa. Obecní nostně uveden do provozu
škola byla téměř v každé obci, školní rozhlas. Rozhlasové vy?
ale měšťanská škola nebyla ši- sílání dodala pražská firma
roko daleko, a tak do Kralup Technovatt, která rozvedla sig?
docházely děti z blízkého i nál do 20 tříd. V následujícím
vzdáleného okolí z přilehlých roce 1938 se schylovalo ke
i vzdálených obcí. Většinou druhé světové válce a po vy-
opravdu docházely, nikoli dojíž- hlášení mobilizace 23. září
děly, chodilo se pěšky za kaž- 1938 kralupský samaritánský
dého počasí. Z Holubic,
Otvovic, Olovnice, Blevic, Le-
šan a dalších a dalších obcí.

Po třinácti letech od zahájení
školního vyučování vypukla
světová válka. Hned na jejím
začátku v roce 1914, odešla
řada učitelů na frontu, a naopak
řada vojáků přišla do školy a
obsadila tělocvičnu a jednu
učebnu. Vojáci ubytovaní ve
škole měli za úkol hlídat želez-
niční tunely mezi Lobčí a
Nelahozevsí, železniční nad-
jezdy v Kralupech a kralupský
železniční most pres Vltavu.
Bylo to celkem 50 mužů. Byli
ubytování v tělocvičně a jednu
učebnu zabrala komandatura.
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Základní škola na Komenského náměstí y roce 2001.
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oddíl otevřel ihned ve škole ne-
mocnici.Kralupská chlapecká
škola musela uvolňovat stále
více místnostÍ pro vojenské
účely. Nejprve pro civilní obra?
nu, potom pro doplňovací veli?
telství Litoměřice a Českou
Lípu, a nakonec v roce 1939 pro
německý Wehrmacht. Po celou
válku stály před vchodem do
školy, z které se stala kasárna,
německé stráže. Vyučování
bylo přeneseno do budovy
,,dívčí školy". Vyučovalo se na
směny polodenně. Němci narí-
dili změnit název ,,Měšťanská
škola" na ,,Hlavní škola". Jaro
roku 1945 přineslo konec druhé
světové války, ale také letecké
bombardování. Dvě zbloudilé
bomby zasáhly část školy. Byla
tak zcela zničena kreslírna a
tělocvična.

Po válce v roce 1945 ne-
mohlo vyučování začít v budově
na Komenského náměstí jako
obvykle 1 . září. Po odchodu ně-
meckých okupantů bylo třeba
dát celou budovu do pořádku, a
tak se škola otevřela až 6.října
1945. Do té doby se učílo v bu?
dově dívčí školy. V prvním po-
válečném roce začalo s výukou
na chlapecké škole 15 vyučují-
cích. Připomeňme si pro zají-
mavost jejich jména. Byli to
učitelé: Jiří Elis, František
Janoušek, Václav Kubíček, Jan
Páč, František Pelikán, Václav

dřich Sobotka, J:
Poláček, Antonín Režný,

lan Šti
Jin-

ross.

Roman Traxler a učitelky: Věn-
ceslava Benešová, Marie
Kalinová, Věra Koudelková,
Eliška Vácová, Karla Železní-
ková. Je zajímavé jak v pová-
Iečném obdotí postupně
docházelo k feminizaci učitel-
ského sboru. Zatímco ve škol-
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Sto let ,,chlapecké" školy
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Družstevní hospodaření
IZpravodaj

Dvořákův komorní sbor
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ním roce 1945-1946 učilo 10
učitelů a 5 učitelek, ve školním
roce 1966-1967 byl poměr již
obrácený. Ve dvacetičlenném
sboru učť 2 učitelé a 1 8 učitelek.
Tento poměr platí zhruba do-
dnes.

Za sto let svého trvání byla
budova školy několikrát opra-
vována. Na štěstí byl při každé
opravě zachován vzhled školy
daný původním návrhem fa?
sády pražského stavitele
Řezníčka. Vnější plocha je čle-
něna horizontálně i vertikálně.
Průběžná římsa s podokenrími
a nadokenními štítovými rím?
sami a s pásovou rustikou pří-
zemí, je vkusně kombinována s

centrálními pilastry. Střešní
atiky s osmihrannou věžičkou
uprostřed střechy, na které je
korouhvička s letopočtem 1901 ,
zesilují celkový dojem tak, že
Ize zařadit budovu školy mezi
nejhezčí kralupské stavby. K
tomu přispívá i harmonicky la?
děná barevná úprava. Ani ne-
dávná půdní vestavba dvanácti
bytových jednotek vzhled školy
nenarušila. Takové štěstí ne-
měla blízká ,,dívčí" škola - nyní
zvláštní škola. Její rovněž čle-
nitá fasáda byla při poslední
opravě provedené již před dlou-
hou dobou, osekána a nahra?
zena hladkou stěnou.

Ing. Josef Stupka

Drogy - prevence
Po dvouměsíčním ,,usilov?

ném odpočívání" vyrazili uči?
telé a děti opět na společnou
cestu. Jak úspěšný bude le-
tošní školní rok, jaká překva-
penÍ si navzájem připraví?
O překvapení ve škole není
skutečně nouze. Všichni by?
chom asi byli rádi, aby to byla
překvapení-pozitivní. Škola je
však odrazem současné spo?
Iečnosti, a proto se zde začí-
nají řeŠit stejné problémy
O čem hovořím? O drogách.
Ne všichni si připouští, že toto
nebezpečí se dotýká každého
z nás.

Na ZŠ ul. Gen. Klapálka
uskutečňujeme již pátým ro-
kem dlouhodobý preventivní
protidrogový program, jehož
souČásff byly semináře s ocl
borníky (PaeDr. Kašparová,
Dr. Borník, Dr. Skalík, MUDr.
Exnerová) a vrstevnické pro?
gramy.
- Rada školáků má při od?
chodu ze základní školy sice
negativní postoje k legálním
(c5arety, alkohol) i nelegál?
nín drogám, ale ty se ovšem
velmi brzy změní po příchodu

na střední školu, kde manipu?
laci s tlaky vrstevníků podlé?
hají zejména mladiství s
nízkým sebehodnocením. Z
tohoto důvodu náš projekt na
školní rok 2001/2002 nesle-
duje jen drogovou problema-
tiku, ale zaměřuje se i na jiné
sociálně patologické jevy, po?
city bezpečí a nebezpečí, na
rozvíjení komunikativních do-
vedností, posilování zdravého
sebevědomí a sebejistoty,
schopnosti tvořivého řešení
problérnů, zodpovědnosti za
své chování a jednárí v rí:íz-
ných situacích, ale i volnoča?
sové aktivity. Snažíme se
přispět k zrrírnění souČasného
trendu v užívání drog, kde ne-
ustále narůstá počet nových
uživatelů a věková hranice se
snižuje. Je pochopitelné, že
nezastupitelnou roli v této ob-
lasti hraje rodina (semináře
pro rodiče).

Celý tento projekt nelze
však uskutečnit bez finanční
podpory veřejných institucí a
případných sponzorů.

Jitka Hokešová,
učitelka

Farní
šatník

Wl200l
pouŽité oděvy

za symbolickou cenu.
Dne 26.9.2001 od 13.00

do 16.00 hodin
ve 2. patře nákupního

střediska ,,Máj"
Kralupy nad Vltavou.

Sdružení zdravotně

postižených v Kralupech
nad Vltavou,

(Hůrka 1041 v přízemí) oznamuje,

že další poradrédny budou každé

čhnté úterý v měsíci od 15.00 do
16.00 hodin a to: 25.9.2001

V družstevním bytě bydlím od
roku 1972. Bylo to malé bytové
družstvo k.p. Kaučuk. Vedení
bylo voleno z odborníků pří-
slušné profese. Práci prováděli
po pracovní době. Hospodařili
přímo vzorně. Údržbu zajišťovali
s co nejnižŠími náklady ve velmi
dobré kvalitě. Pravidelně přecl
kládali členům podrobný rozbor
hospodaření. Takových druŽstev
bylo na Kralupsku několik.
Zvyšováním stupně kolektivi-
zace došlo k násilnému slou-
čení. Z nahospodařených
prostředků byl vybudován areál
a údržba. Do čela byl ,,volen"
předem schválený predseda.
Vedlo to k úpadku hospodařerí
a devastaci bytového fondu.
Tento stav trvá i-nyní. Pan Šnýdr
je v Čele družstva ještě z té doby.
Pamatuji jeho zaměstnánÍ poŠ?
tovního doruČovatele. Naprosto
by mi nevadilo v případě řád-
ného hospodařerí a korektního
jednání. Tyto základní hodnoty
postrádám. Vedou mě k tomu
následujÍcí di:ivody:

V roce 1996 jsem od pana
Šnýdra slyšel vyjádření o velmi
špatriém stavu našich tří výtahů.
Ty ale vykazovaly tichý a bez-
poruchový chod. Přesto měly být
provedeny tři generální opravy
nebo koupeny nové stroje (1 kus
-120.000,- Kč). Znamenalo by to
zbytečně odčerpání 360.000,-
Kč. Nezávislá firma Schindler
Praha nenašla závady. Nová
firma udržuje bezporuchový
chod původních výtahů včetně
revizí a pohotovosti za paušální
poplatek 600,- Kč i nyní.

Současná oprava balkonů: V.
minulém roce navrhovalo vedení
družstva ,,lacinou opravu" oka-
pových plechů, nastřelení ze-
spoda a překrytí ipou (2.500,
Kč/ 1 balkon). Jiná firma ohod-
notila práci a materiál do 1 .ooo,-
Kč a prohlásila řešení přímo za
závadné. U 63 bytů předraženo
o 94.500,- Kč. Následovala
obecná studie oprav balkonů u
paneláků v havarijním stavu v
cenách od 50.000,- do 65.000,-
Kč na 1 balkon s možnou dotací
33 - 38%. Podmínkou k dalšímu
jednárí bylo složit hotovost
14.000,- Kč/ 1 byt. Téměř nikdo
nesouhlasil.

Pro řádnou opravu jsme sami
zajistili nabídky tří firem. Na člen-
ské schůzi 24.4.2001 jsme pro-
vedli výběr a pripravovali
realizaci na začátek června.
Připravili jsme i smlouvu. Pan

Šnýdr udělal vše pro to, aby k
tomu nedošlo. Připomínky předal
firmě až 14.6.2001

Neschopností vedení družstva
jsme v minulosti zaplatili asi 3x
více za odběr teplé vody než
bylo běžné (1 vodoměr pro měst-
ské byty a družstvo - hradili jsme
ztráty).

Měděné dešťové svody. Měly
být namontovány tři kusy. Ve
skutečnosti byl namontován je-
den. Ostatrí až při zbytečném
vložkování svodů dešťových vod
na ,,smluvní kalkulace" bez řád-
ného rozpisu.

l malé zakázky, objednané
pres družstvo, jsou předražo-
vané (výměna zámků, štÍti:i a klik

navíc 100 % - mohu doložit).
l u jiných samospráv jsou

možná podobné zkušenosti. Na
posledním shromáždění dele-
gátŮ
§nýdi

volal pan Gaško, že pan
r způsobil okradení druž-

stevníki:i při zateplování domu.
Chtěl předložit důkazy. Rušil ale
připraveného diskutujícího. Byl
V'pedeni

V čísle 1078 došlo ke zcizení
litinových radiátorů. Bylo to ale
jen nedopatření. Měla je pouze
vypůjčené členka představen?
stva na chatě. Na jaře je vrátila.

Vážení družstevníci! Na pod-
zim budou volby. Měli bychom
zvažovat, koho volíme. Pro ve-
dení družstva by se mi líbil ná-
sledující program údržby:
1 .Jedenkrát ročně zajišťovat od-

borné preventivní prohlídky
domů. S výsledkem seznámit
členskou schůzi s doporuče-
ním oprav (neprovádělo se).

2. Na domovních vývěskách zve-
řejňovat Čerpání finančních
prostředků (řádně rozepsané
kopie všech faktur, minimálně
pololetně).

3. Porovnávat ceny a kvalitu pro-
váděných prací. Zajišťovat vý?
běr firem a seznamovat s tím
členskou základnu.
Odpovědný za tyto body by měl

být předseda a technik družstva.
Představenstvo by mělo spíše do-
hlížet na dodržovárí stanov.

Současné vedení nyní zastra-
šuje nové kandidáty předsta-
venstva odpovědností vyplývající
z nově přijatých zákonů. Přesto
bych družstevníkům přál, aby
zvolili nové vedení na dobré
technické a morální úrovni, ke
kterému by měli důvěru.

Antonín Jůza
předseda samosprávy

Vzátiší 1012 - 1014

Nešlo o nic menšího, než o
oživení ducha kraje, genia loci,
z něhož vyrostl právě i sámprál

šíoAntonín Dvořák. Šlo o to, aby
současní obyvatelé města měli
jako členové souboru i jako po-
sluchači možnost pocítit tuto
skrytou dimenzi svého dneš?
ního domova, prožít ji a oboha?
tit o ni svůj vztah k městu a kraji
i svůj život vůbec.

ProČ právě pocítit a proŽÍt?
Protože jde o kvalitu, kterou ji-
nak neŽ cestou pocitu, prožitku
a citové odezvy nelze ani vní-
mat, ani si ji osvojit, ani ji smys-
luplně vyuŽít.

Proč právě. skrze hudbu?
Protože v bezslovné komuni-
kaci člověka se vším, co ho pře-
sahuje, práve hudba je ve
srovnání s jinými druhy umění
tím nejÚČinnějším médiem.

Proč právě zpěv? Protože co
bylo řečeno o účinnosti hudby
ve srovnánÍ s jinými druhy
umění, platí do značné míry
analogicky i o srovnání zpěvu,
tj. hudby vytvářené lidským hla-
sem, s hudbou instrumentální.

A proČ zpěv sborový?
Protože zpívající sbor, to není
jen skupina hudebníků vzá-
jemně spjatých společným mu-,
zikantským úsilím a estetickým
prožitkem společně zpívané
skladby. Je to také připomínka
dávné lidské pospolitosti, která
svými hlasy úpěnlivě čelí ne-
známým silám řídícím svět a ži?
voty lidí. Sborový zpět je jednou
z krásných podob vokální
hudby, ale je také trochu magií.

Zbývá velmi osobrí otázka:
Proč ..práve Marie ?Lu.lková?
Protože tato rodačka z
Chvatěrub, absolventka učitel-
ského studia v oboru čeština
dějepis na filozofické fakultě UK
v Praze, vlastní zkušeností pro-
žila vše, co bylo výše řečeno o
geniu loci jejího rodného kraje,
o skryté dimenzi města Kralupy
i o síle hudby a sborového
zpěvu zvláště. Vyrí:ístala ve
Zlončicích a Kralupech na po-
čátku ,,éry Kaučuku" (narodila
se tři roky po dokončení stavby
závodu), to znamená také v
době, kdy postupně zanikaly ty?
pické rysy, zvyklosti a hodnoty
života města ,,před Kaučukem':
a od nejstarších pamětníkí:í mo-
hla ještě slyšet autentická svě-
dectví o životě v Kralupech
předtím, než se staly městem.
Mohla okolo sebe sledovat po-
stupný zánik živé kultury ochot-

nického divadelnictví (,,éra
Kaučuku" se shodou okolností
Časově kryje s érou postupné
infiltrace a posléze vpádu tele-
vize do českých domácnostQ a
proměny amatérského muzicí-
rování. Sama zpívala v dětském
sboru při ZŠ Kralupy, který

Sama zpi
při ZŠ l

tehdy vedl učitel Pavel Rynt,
dnešní starosta města.
Sledovala činnost smíšeného
sboru dospělých při ZK ROH
Kaučuk a sama pak pokračo-
vala ve sborovém zpívání ve
Vysokoškolském uměleckém
souboru v Praze. Zároveň tyto
své osobní doteky s laicky pro-
vozovanou uměleckou činností
ucelovala svým zájmem o his?
torii a svou prohlubující se his-
toriografickou kvalifikací v
poučený názor na to, CO by si
přála v tomto směru uskutečnit.

Přála si vytvořit v Kralupech
pěvecký sbor, jenž by dokázal
předložit posluchačům takovou
hudbu, která člověka povznáší
k něčemu, co je vyššího řádu,
větší a trvalejší než on sám, co
moudrým nadhledem překlene
člověkovu úzkost, zlobu, za-
trpklost a posedlost vlastní sou-
středností. Jen taková hudba
bude odpovídat jejímu záměru
a také uměleckému a lidského
odkazu Antorína Dvořáka. To
vůbec neznamená omezení re-
pertoáru sboru jen na rvekterý
hudební žánr (např. na skladby
meditativního charakteru),
nebo hudbu jen některého his?

torického slohového období
(např. gregoriánský chorál
nebo polyfonie 16. století nebo
romantická hudba 19. století).
Na druhou stranu ovšem to
také znamená Žádnému z uve-
dených žánrů, výrazi:i a slohů
se nevyhýbat. (Pro ujištění, že
tomu tak opravdu %e, stačí na?
hlédnout do katalogu díla
Antonína Dvořáka: je tam vše,
od písrí na lidové texty přes ta?
neční hudbu ve Slovanských
tancích, parafrázi kantorské
muziky v Jakobínovi, moderně
znějící dramatickou hudbu i ná-
zvuky černošského spirituálu v
symfonii Z Nového světa, atd.
atd. až po oratorium Stabat ma-
ler a k liturgickému účelu kom-
ponovanou Mši D dur.)

Ve chvíli, kdy promýŠlení kon?
cepce budoucího sboru dospělo
k úvahám o jeho dramaturgii,
nutně se musel vynořit nový
problém: Jestliže mají poslu-
chači se zájmem poslouchat vý-
kon našeho budoucího
amatérského sboru, bude se
jeho živý zpěv muset alespoň
blížit technicky dokonalým na-
hrávkám sborů profesionálních.
l když posluchači, dnes přesy?
cení záplavou reprodukované
hudby, pozitivně zareagují na
samotný fakt, že nás mohou
slyšet zpívat živě, a při kon?
ceitě se nechají unést kouzlem
neopakovatelného okamžiku,
přece jen nedostatky v našem
vystoupení nesmí způsobit, aby

posluchač po první zkušenosti s
námi nad naším výkonem vy-
slovil politování, příště na náš
koncert vůbec nešel a dal před-
nost poslechu odpovídající
hudby z profesionálních nahrá-
vek. Ze všeho nejhorší by pak
bylo, kdyby mu naše nedoko-
nalé provedení zkreslilo pohled
na interpretovanou hudbu na-
tolik, že by odsoudil samu
skladbu, případně celý žánr, a
nikoliv nás. Má-Ii mít sbor
smysl, má-li uspokojovat poslu-
chače i své zpívající členy, pak
musí tuto rizikovou úroveň ama-
térismu ve špatném smyslu
slova překročit, dostat se ve
svém výkonu nad ni, a to co
nejrychleji.

Od úvahy o dramaturgii a po-
žadované úrovni sboru byl pak
už jen krok k závěru: ano, ama-
térský sbor, ale nezbytně s
profesionálním uměleckým ve-
dením. Je třeba angažovat pro?
fesionálního sbormistra, který
by zvolené skladby se sborem
nastudoval a při koncertech je-
jich provedení dirigoval

První pokus o vyhledání sbor-
mistra Marie Lulková ve spolu-
práci s tehdejší ředitelkou'ZUŠ
Kralupy Ludmilou Kavanovou
zaměřila v roce 1996 na praž-
skou konzervatoř. Jednání s
doporučeným zájemcem tehdy
skončilo nezdarem. Ukázalo se,
že ve vzájemné spolupráci
amatérského sboru a profesio-
nálního sbormistra musí jít také
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vzájemný respekt k požadav-
úm, ale i možnostem obou
(ran, a v tomto směru měl vy-
ledaný kandidát nereálné jed-
ostranné představy.
Druhý pokus o angažmá

bormi.stra (opět ve spolupráci
e ZUŠ, tehd'y už prostřednic-
xím ředitelky Jiřiny Lhotské)
činěn na ja're 1998. Tentokrát
yla oslovena pedagogická fa?
ulta UK a výsledek předčil
ičekávání. Byla uzavřena do-
ioda s panem Romanem
4ichálkem, tehdy ještě stu
lentem, dnes absolventem
»boru sbormistrovství a hu-
lební výchova, mladým mu-
:em, který již tehdy, v závěru
ivého vysokoškolského studia,
jisponoval značnými sbormist?
ovskými a dirigentskými
<kuŠenostmi i uměleckými vf
sledky ve veden( komorního
sboru Laetitia a komorního or-
::hestru Musica academica.
Jeho dramatický zájem a praxe
zahrnovaly již tehdy velkou šíři
evropské hudby od jejÍch nej
starších památek až po tvorbu
20. století, od písní až po kan?
tátové formy, hudbu duchov-
ního zaměření i přÍmo
liturgickou, hudbu lidového
charakteru od české lidové
písně po Černošský spirituál a
ísně kultur rovníkové a jižní
(fíky.

Pan Michálek se tehdy ne-
»rodleně pustil do práce.
Faamou konkurzu vybral do
sb»ru z 55 zájemců 35 čleruí a
195.1998 se uskutečnila první
zk»uška sboru - začátek jeho
prividelné činnosti, pokračující
idnes.

)o ,třech letech, na počátku
»ázdř?in 2001, obnášel se-
zíam skladeb nastudovaných
D'ořákovým komorním sborem
1 Il číslovaných titulů. Některý
zíich ovšem označuje píseň,
jíé skladbu několikanásobně
nzsáhlejší a pro nastudování
nroČnějŠÍ, a konečně za
nkterými názvy se skrývá roz-
shlá cyklická skladba, pokrý-
vjícÍ časovou plochu
clovečerního koncertu nebo
jrio výraznou část. Dvořákův
kmorm sbor zpívá lidové
pně české, moravské a slo-
vnské (žertovné, taneční, mi?
Istné). Samostatnou skupinou
pu vánoční koledy: protějšek
omácím pastorelám tu tvoří
inoČnÍ pÍsně německé, ang?
:ké a severoamerické, s nimiž

je zase výrazově spřízněna po- je sbor zbudován, důstojnými
četná skupina černošských spi-
rituálil a písní afrických
Žánrovou protiváhu lidovým pí-
sním tvoří autorská tvorba,
často duchovního zaměření, od
chrámové árie (Orlando di
Lass: Madonna ma pieta) přes
písně (V. A. Michna z
Otradovic: Nebeští kavalérové,
C. Saint-Saěns: Ave Maria) až
po menší části (Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Antonio
Vivaldi) a celé mše (Jakub Jan
Ryba: Hej mistře, Petr Eben:
Truvérská mše). Podle doby
vzniku zpívaných skladeb po?
krývá repertoár sboru časový
prostor od počátku 2. tisíciletí
n.l. (moteto Quem pastores
laudaverunt z počátků evrop-
ského vícehlasu, chorál Svatý
Václave - nejstarší dochovaná
duchovní píseň s českým tex-
tem) přes období gotiky (In hoc
anni circulo) a renesance (au-
toři Michael Praetorius,
Orlando di Lasso, Hans Leo
Hassler, G.P. da Palestrina) po
baroko (V. A. Michna z
Otradovic, J. S. Bach, A.
Vivaldi), klasicismus 2. polo-
viny 18. století (František
Xaver Brixi, W. A. Mozart), sto-
letí devatenáctvé (Jan Nepo-
muk Škroup, o.s. Baitňansk3j)
a dvacáté (C.Saint-Saěns, L.
Janáček. Vítězslav Novák, G
Gershwin).

Repertoár sboru klade na
jeho členy mnohostranné ná-
roky hlasové, intonační, ryÝ?
mické, sluchově analytické,
výrazové, nároky na cítění hu-
dební formy a v neposlední
řadě nároky jazykové. Sbor
zpívá v češtině, ve slovenštině,
ruštině, staroslověnštině, něm-
čině, angličtině (včetně histo-
rických podob obou jazyků, v
angličtině včetně slangu ame-
rických černochů), latině, ital
štině a v jednom či dvou
afrických jazycích. Přitom je
nutno konstatovat, Že v prŮ?
běhu tříleté činnosti se výkon
sboru ve všech těchto pěvec-
kotechnických parametrech
soustavně zlepšuje. Od po-
čátku roku 2001 k tomu přisprvá
i odbomá péče, kterou sboru
věnuje jako hlasová poradkyně
Mgr. aTereza Bystřická. Členové
sboru se dobrovolně zavázali v
náročnou řeholi. Díky svému
poctivému úsilí jsou však ná?
ročnému a iniciativnímu sbor-
mistrovi i základní ideji, na níž

apartnery. Patří jim za to adÍk a
blahopřání.

Za sedm měsíců od své prvé
zkoušky sbor poprvé předstou?
pil před veřejnost. Bylo to o
Vánocích 1998 při koncertě v
kostele Nanebevzetí Panny
Marie a Sv. Václava v Kra?
lupech. V následujících dvou le-
tech sbor absolvoval zhruba po
pěti veřejných vystouperích
ročně, v roce 2001 bude tento
počet prekročen . Zdůraznit je
třeba zejména další dva acl
ventní koncerty v kralupském
kostele (1999, 2000). Kromě
Kralup sbor koncertoval např.
ve Veltrucích, na Levém
Hradci, v Libčicích, ve Vel-
varech, v Ledčicích, Kolíně,
Komárně (družebním městě
Kralup nad Vlt.) a opakovan{» v
Kašperkých Horách, kde se již
pravidelně účastní Mezinárod?
ního festivalu duchovní hudby
Šumava - Bóhmerwald.

Takto fungující sbor předsta?
vuje ovšem složitý organismus.
náročný na organizační i fi-
nanční zázemí. Přímou organi-
zaci členstva a pohybu sboru
zajišťuje jeho vedoucí Dr.
Lulková. Technické a provozní
zázemí pro činnost (zvl. zku-
šební prostory) poskytuje ZUŠ
Kralupy a Dům dětí a mládeže.
V posledním období, díky sta?
rostovi města a Penzionu pro
důchodce v Kralupech, sbor
zkouš( v jídelně tohoto zařízení.
Kulturní a společenské stFe-
disko zase poskytuje sál pro
konání koncertů v Kralupech,
pokud se nekonají v kostele.
KaSS je rovněž pořadatelem
autorské soutěŽe v oboru poe-
zie Seifertovy Kralupy, při je-
jímž závěrečném večeru sbor
rovriěž vystupuje. Další tech-
nické zázemí pro činnost sboru
vytváří město (technické
služby).

Veškeré finanČní zajiŠtění
sboru zpočátku poskytovala
firma LUPA, s.r.o. (Pavel
Lulek). V současné době je sbor
finančně podporován též měs-
tem Kralupy nad Vlt., Českou
rafinérskou a.s. - Kaučuk
Kralupy, společnostmi Nowaco
Czechoslovakia, Chemcomex a
RHG (Nemocnice Kralupy nad
Vlt.), panem Ing. Jaroslavem
Kučírkem. Všem za iejich pocl
poru patří dÍk.

Dovolte autorovi této zprávy
o Dvořákově komorním sboru

připojit na závěr osobní záŽi?
tek. Je opožděný, až ze 17.
prosince 2000, zatímco občané
Kralup měli příleŽitost jej proží-
vat opakovaně uŽ po dva roky
předtím. Ano jde o adventní
koncert sboru, v pořadí již třetí.
Stalo se při něm toto: V pod-
večer nás přijal kralupský kos-
tel, slavnostně rozzářený a do
posledního místečka zaplněný
posluchači, dychtivými slyšet,
jaké překvapení pro ně připra-
vili ne profesionálové, ne ob?
jednané hvězdy koncertních
podí, ale docela obyčejní jejich
kralupští spoluobčané. A bě-
hem následujících desítek mi-
nut, co pod novogotickou
klenbou zněl zpěv Dvořákovců,
tento kostel prošel v našich
myslích proměnou, která je na
konci 20'. století v Čechácíi po-
divuhodná. To místo jsme ná?
hle přestali vnímat v jeho úzce
Iiturgické funkci. Prostor kos?
tela vstupoval do duší stovek
sedících a stojících nasloucha?
jících lidí jako symbol naší licl
ské sounáležitosti, jako symbol
obce, jejíž věk se počítá ne na
čtyři desílky let, ale na staletí,
jako symbol jistoty a útočiště
před zlem - neboť to byl tento
kostel, který jako zázrakem
přečkal neporušen ničivý nálet
na sklonku druhé světové
války. A autor, tedy já, jsem si
uvědomil, potkávaje se očima s
ostatními lidmi v té chrámové
lodi: Pane, teprve teď isem
vstoupil do Kralup nad Vltavou
a mám je rád

Poslyšte, vy, kteří jste už také
byli účastníky koncertu Dvo-
rákova komorního sboru:
nemáte pocit, že kralupští
Dvořákovci opravdu vždy
znovu probouzejí dobrého
genia loci svého města a
Dvořákova kraje?

PhDr. Radko Rajmon

Pozn.: Autor článku celý svůj
život věnoval hudební výchově.
Nepochází z Kralup a žije v
Praze. Publíkoval učebnice hu?
dební výchovy pro základní
školy a zvláštní školy, publiko-
val odborné články v časopi?
sech Hudební výchova a
Estetický výchova. Je tvůrce
řady zvukových hudebrích po-
můcek, magnetofonových na-
hrávek. Článek je jeho osobním
vyznáním.

Co tu bude?
Pro odpověd' na tuto otázku

jsem si došla ke spolumajiteli
tohoto objektu panu Havrdovi.

Na Cukrovaru za Městským
úřadem vyri:istají od dubna
2001 dvě haly. Jedná se o
dvoulodrí (dvoukurtovou) ví-
ceúčelovou komerční halu

Prioritu bude mít tenis, ale
možno využít i pro jiné sporty
a utkání. Samozřejmostí je zá?
zemí s barem, sprchami.
Provoz se v hale uvažuje ne-
přetržitý. Stavba bude pravdě-
podobně dokončena v prosinci
2001 a začátkem roku 2002
uvedena do provozu. Tam
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Co s tím?
V březnovém čísle Zpravo-

daje mi na tuto otázku odpo?
věděl .na MěÚ .na odboru pro
životní prostředí pan Martínek,
že na opravu a provoz fon-
tánky na Seifertově náměstí
jsou v rozpočtu vyčleríěnjí pe-
níze a fontánka bude sloužit k
plné spokojenosti občanů.

Pravda to byla asi měsíc, jak
ukazuje náš první obrázek. Na
druhém obrázku je vidět sou-
časný neutěšený stav. Voda
neteče a celý bazének je plný
řas, žabince a sinic, které bub-
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Iají a kvasí. Pohled opravdu
nevábný a horší je i to, že ně-
které děti se občas ve ,,vodě"
projdou pro zatoulaný míč. Co
na to hygienici? Tam
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Co s tím?
I takhle může vypadat chodník. V ulici 28. října je sice jeden

chodník vzorně uklizený a průchodný, ale na druhé straně je tato
,,džungle". Chodci se proplétají mezi plevelem a ráno, když je
tráva ještě mokrá, je průchod skoro nemožný. Chodí se proto
pokrajisilnice. Tam

Mzdová a personální
agenda ,,malé organízace"

Protože mzdová a personální
agenda se může dotknout vel?
kého množství podnikatelů, při?
blížím Vám alespoň základy a
začátky vedení mzdové a per-
sonální agendy.

Základními právními předpisy
upravujícími právě agendu mz-
dovou a personální v podnika-
telské sféře je: zákoník práce,
zákon o mz«M., vyhlášky a narí-
zení vlády pro oblast pracov-
ního práva a pro ÚČtování o
mzdách také zákon o účetnictví.

Jaký bude tedy postup, když
přijímáme prvního zaměst?
nance?

Nejdříve vysvětlení k pojmu
,,malá organizace". Je to po-
jem, který používá správa soci?
álního zabezpečení a jedná se
o účetní jednotku s maximálním
počtem zaměstnanci:i do 25
pojištěrí.

Do pracovního poměru mů-
Žeme přijímat zaměstnance na
základě:
- pracovní smlouvy, může se

jednat o pracovní pomĚ»r
hlavní nebo vedlejší,

- dohody o pracovní činnosti,
dohody o provedení práce,
ale ta nezakládá ÚČast na so-
ciálním a zdravotnÍm pojiŠ?
tění, pokud jsou dodrženy
urČitá kritéria.
A teď, po přijetÍ zaměstnance

do pracovního poměru a se-
psání pracovní smlouvy včetně
dalších navazujících dokladů
musíme učinit následující re-
gistrace:
- na finančním úřadu,

na správě sociálního zabez-
peČenÍ,
na zdravotní pojišťovně.
Dále věnujme pozornost také

bezpeČnosti práce, poŽární
ochraně a ochranným pracov-
rím pomůckám, protože i to
patří k přijímání každého za-
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městnance a měl by být vytvo-
řen vnitřní předpis nebo pokyn.

Při zpracování mzdové agen?
dy, vždy po uplynutí měsíce tu
máme další povinnosti.

Povinnost odvést za své za-
městnance zdravotní a sociální
pojištění, a to včetně sraženého
pojistného z mezd zaměst-
nanců. U sociálního a zdravot-
ního pojištění je ještě povinnost
vždy, tedy každý měsíc odesílat
zákonem stanovené přehledy
o zaměstnancích a mzdách.

Dále odvést zálohy na daň
ze mzdy na FÚ.

To je tedy základní výklad
mzdové a personálrí agendy
při přijÍmánÍ zaměstnancŮ

A na co nesmíme zapome-
nout při ukončení pracovního
poměru a jaké úřadování nás
čeká:

písemně výpověď nebo zá-
dost o ukončení pracovního
poměru dohodou (mi:iže být
jak ze strany zaměstnance
tak ze strany zaměstnava?
tele),

- odhlásit zaměstnance ze so-
ciálního a zdravotního pojiš-
těnÍ,
odeslat evidenční list důcho-
dového zabezpečerí,

- vystavit zápoČtový list,
- předat potvrzení o výši příjmů

a sražených zálohách na
daň.
A na závěr se jeŠtě zmÍnÍm o

důležitosti archivace mzdové a
personální agendy. Mzdové
Iisty nebo účetnÍ pÍsemnosti je
nahrazující se uchovávají ne-
jméně po dobu 10 let následu-
jíc
Ila i
ících po roce, kterého se týkají.
Údaje pro účely důchodového
zabezpečení a nemocenského
pojištěrí se uchovávají po dobu
20 let následujících po roce,
kterého se týkají.

Jaroslava Hajtúnová
účetnÍporadce

tel. 0607-585 186
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Reliéf Jaroslava Seiferta Seifertovy Kralupy 2001 XX. Sokolský slet - Detroit USA
Realizaci reliéfu s podobou

básníka Jaroslava Seiferta,
která je umístěna v
Prezentačním klubu Kaučuk,
v síni pojmenované jeho jmé?
nem, převzal po určitém vá?
hání - neboť před časem
ukončil tzv. ucelenou řadu

bust předních českých
umělců - známý český so
chař, profesor Vladimír
Preclík.

JBká mijza vedla ke ztvár-
nění bronzové kompozice
otevřené knihy, z níž vystu-
puje tvář básníkova a
nad ní polorozvité rů-
žičky, která byla in-
stalována již v roce
1 997'?

,,Ke ztvárnění
mě vedla letitá
Iáska k jeho poe
zii a potom i za?
kázka, kterou
jsem se roz-
h@dl splnit
Romantismus

tedy nechme
stranou," řekl.
,,Faktem zů
stává, Že auto-
rovy básně
jsem si, bez ja-
kéhokoliv pa'l
hosu, zamiloval,
snažím se je po

Jaroslava

Seiferta jsem
dobře znal. Někdy
v osmdesátých Ie-
tech, asi tři roky,
než se stal nosite?

Iem Nobelovy ceny
jsem ho portrétoval

Setkání s ním byla
krásná, mimořádně po-
učná, moudrá, že jsem tehdy
zamýšlel vytvořené skici a
studie realizovat. Potom se
stalo cosi, co rozhodlo o tom
Že jsem portrét dokončil.
Tehdy jsem měl padesátiny a
J. Seifert mi napsal dopis. K
němu přiložil básničku o dív
čích lýtkách. Byla nádherná a
výstižná. Sám jsem se ptal,
jak se může sochař odvděčit
Iiterátovi - jedině sochou.
Portré.t jsem dělal s větším
zaujetím a vždycky jsem si
přál, aby se dožil toho mého
portrétu.

Potom jsme oba začali spě-
chat... On chudák do nemoc-

nice a já někam do ciziny
Dal jsem si ale pro sebe ja?

kýsi limit - dílo, jak to půjde,
dokončit. A tak se také stalo.

Zabalený dokončený por?
trét jsem vezl na podívání.
Jaroslav Seifert nebyl doma
Udělal jsem tehdy něco, co
se běžně nedělá. Rozhodně

tedy ne v mém věku. Po zdo-
lání plotu jeho vily na známé
Ladronce skončil portrét opa-
trně uložený vedle cestičky
tak, aby balíček nemohl při
cestě domů nikdo minout. Nic

jsem mu pochopitelně, ne
maje tužku a kousku papíru,
nesdělil a žádný dopis do

poštovní schránky ne
vhodil

Za dva tři dny jsem
dostal poštou
zprávu, v níž bylo
uvedeno: ,,Dne
toho a toho jsem

nalezl ve své za-
hradě v křoví

íí h l a v u " .
Podpis J.
S." Věc
se mu

podle
jeho další
vyjádření
v dopise Ií-
bila. Ani

jsem netu-
šil, že na-

pokračování
tohoto mého
záŽitku v

tom, že jednoho
dne budu, už po
jeho smrti, oslo-
ven, abych udělal
další ,,hlavu': ten-
tokrát už vlastně

určitou kompozici,
která tedy vystihuje,

jak se tedy domnívám, nejen
Seifertovu osobnost, ale i
jeho dílo. Taková byla moje
inspirace," soudil v interview
pro náš zpravodaj sochař
Vladimír Preclík, který byl
jedním z i.ičastníků festivalu
Seifertovy Kralupy. Ten letos
zaČÍná v pátek 21. září a
končí v neděli 23. září.

Nejvýznačnější osobností má
být letos herečka Daniela
Kolářová, vynikající klarine
tista Jiří Hlaváč, herci Vlasta
Chramostová a Radovan
Lukavský, Petr Kostka, bás
ník a pře-dseda poroly Jiří Žá-
ček, který předá ceny
laureátům soutěže poetů.

(ain)

6. ročník fest'lu poezie a přednesu v rárna Dnů evropského kuíturríího dědicM
pořádají pod zášt'tou Ministerstva kuíh.iíy ČR Město Kralupy nad Vlmvou
a Lyra Pragensis o.p.s. ve spolupráď s Kaučukem a.s. a Ch.í spisovatelů

ve dnech 21 . - 23. září 2001 v Prezentačním klubu Kaučuk a.s. Na Cukrovaru
74. Kralupy nad Vltavou v sále Městského muzea, Vrchlického 590, Kralupy
nad Vltavou a v sále Kultumího domu Vltava v Kralupech - Lobečku

Pátek 21. září 18.00 hodin - Prezentační klub a.s. Kaučuk

Zahájení festívalu a vernísáž obrazú a grafických listú
Akaderníckého malíře a grafíka Eduarda Miléna
Hovoří starosta města Pavel Rynt a člen festivalového výboru
Miroslav Nevosad ' Báseň Jaroslava Seiferta věnovanou Eduardu Milénovi
přednese František Kreuzmann ' Ze zvukového záznamu zazní komorní
skladby Antonína Dvořáka
Exponáty zapůjčila Moravská galerie Brno
Vstup volný

Pátek 21. září 19.00 haó

Salon Lyry Pragensis
Nad dílem Jaroslava Seifeíta a zejrnéna nad sbírkami Konceri na osttove a
Hallyeova komem se s hostíteíem Jiřím Kdnou zam%lají předseda Obce
spisovatelů doc.dr. Antorín Jelínek a proí. DAMU Mild Horanský.
' Recituji Daniela Koíářová a Fra?'k Kíeuzmarwi " Ze záznamu zazni
komorrí skladby A?Tha Dvořáka, Leoše Janá(%a a í3ohuslava Martin.ú ' K
večeru je vydán bibliofilský tisk s grafikou Karla Zemana a textem Jiřího Žáčka
Cena vstupenky včetně malé bibliografie je 70.- Kč

Sobota 22. září 10.00 hodin sál Městského muzea
Přehlídka vítězú recitační soutěže pro dětí a mládež
pořádaná ve spolupráci Základní umelecké školy a Městského Muzea v
Kralupech nad Vltavou
' Připravila a uvádí Jiřina Lhotská ' Ocenění p'redá básník Jiří Žáček
VSíup volný

Sobota 22. září 14.30 hodin Kralupský hřbitov
Pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seíferta
' V předvečer stého výrocí Mistrova narození promluví básník Jiří Žáček
' Báseň Vlastní životopis přednese Petr Kostka " Na klaíinet hraje Jiří Hlaváč
Autobus odjíždí ve 13.45 od Dvořákova gymnázia a ve 14.00 od Městského
úřadu v Kralupech nad Vlt. a po skončerí obřadu zpét

Sobota 22 září í9.30 hodin Sál kulturnn'io domu Vltava
Slavnostní konceít Komorního orchestru Dvořákova kraje
(pod záštitou města Kralupy nad Vltavou) a Dvořákova komorního sboru
' Dirigent Václav Mazáček, sbormistr Roman Michálek ' Průvodrí slovo Lukáš
Hurník

Vstupné 50.- Kč. platí perínanentní vstupenky KPH

Prezentačni klub a.s. Kaučuk

Neděle 23. září í4.00 hodin Sál Městského muzea
Vyhlásení výsledkú líterární soutěže Seifertovy Kralupy 2001
' -Výsledky vyhláčí předseda poroty Jiři Mček ' Ukázky 'z-výsledných prací
přednese Jiří Klem
Vstup volný

Neděle 23. září 16.00 hodin

Všechny &
Sestá část

krásy světa
četby z pamětí Jaroslava Seifeíta

" Připravil Jiří Kutina ' Účinkují Vlasta Chramostová a Radovan Lukavský '
Skladby Zdeňka Fibicha pro klavír přednese Radoslav Kvapil
Vstupné 50,- Kč

Prezentačrí klub a.s. Kaučuk

Doprovodné pořady festívalu :
Pondělí 1 7. září - neděle 30. září Kulturrí dúm Vltava
Výstava dětských kreseb ke stému výmčí narození Jaroslava Seíferta
- vyhlášení výsledků a předávárí cen v sobotu 22.9. při slavnostním koncertu
v sále Kulturnio domu

Úteíý 18. září 17.00 hodin Městské muzeum
Vernísáž ííýstavy "Jaroslav Seífert 1901 - 1986"

Čtvrtek 20. září 9.30 hodin a 11 .30 hodin - Prezentační klub a.s. Kaučuk
Představení pro mládež z cyklu Lyra Pragensis mladým
Verse o Praze
Básnická procházka starou Prahou veršem největšího českého básníka
Jaroslava Seifeíta. nositele Nobelovy ceny za literaturu
' Účinkují Hana Ornestová a Petr Pelzer " Scénář Pavel Polák " Režie Jaromír
Staněk ' Šansony Ireny Hodkové ze záznamu zpívají Barbara Lukešová a
Jakub Saic

Letošní zahraniční sokolský
slet se konal v americkém
Detroitu ve dnech 27.6.
1.7.2001. Pořádání sletů se
stalo na severoamerickém kon-

tinentu tradicí. Slety se konají
každý rok střídavě v USA a v
Kanadě a pořádají je krajané
kteří v těchto zemích žijí.
Letošní konání sletu připadlo na
Sokol Detroit.

Na stadionu High School
Dearborn vyvrcholil v neděli 1 .7.
týdenní sletový program. Tři a
půl hodinový program obsaho-
val m.j. i vystoupení folklórního
souboru ze Slovenska, společ?
nou skladbu amerických a ka?
nadských mužů, vystoupení
Sokolů ze Slovinska, vystou-
pení amerických předškolních
dětí, cvičení amerických a ka-
nadských žen, gymnastické vy-
stoupení amerických gymnastů
a gymnastek a společnou
skladbu všech účastníků sletu

na motivy známých českých
melodií. Společné vystoupení
americké a kanadské mládeže

bylo posledním bodem celého

programu a jeho vyvrcholením
bylo vytvoření živého obrazce,
motivu XX. sletu - automobilu s
točícími se koly i čadícím výfu
kem! Jak jinak, vždyť v Detroitu
se nacházejí sídla největších
světových automobilek Ford a
General Motors.

Vystoupení sokolské výpravy
z České republiky se stalo bez-
esporu jedním z vrcholů sleto-
vého programu. Bylo sestavo z
vybraných ukázek skladeb,
které byly předvedeny s velkým

úspěchem na 13. Všesokol
ském sletu v Praze. Jednalo se

o ukázky ze skladeb .Chlapáci,
Bolero a Praporce". Celkem 50
cvičenců, z toho 3 členky kra?
Iupského Sokola, zacvičilo
skladby s velkým úspěchem u
diváků. Skladbu Bolero před-
vedly členky Sokola Prostějov,
bohužel ne v plném počtu. Díky
neopatrnosti amerického řidiče
kamionu, byly dvě členky vý-
pravy zraněny lehce, avšak
další dvě skončily s velmi těž?
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Česká výprava sokolů na stadionu v Detroitu
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Nové knihy v kralupské knihovně
Oddělení pro dospělé

Beletrie

Oufkír Malika - Vězeňkyně
Životní příběh Maliky, dcery ge-

nerála Ufkíra a adoptivní dcery ma?
rockého krále Hassana Il., která
prožila patnáct dlouhých let v ne-
Iidském vězení v poušti, končí v
roce 1996, kdy se jí podařilo
uprchnout do Francie.

Lynch Patrik - PosedlÍ
Román je o ženě ohrožované

neznámým psychopatem, o
honbě za zločinem, o strachu a o
naději - ale také o nejtemnějších
hlubinách duše, které se ukrývají
v každém z nás.

Naučná literatura

Baker Carlos - Emest Hemingway
Životní příběh velkého spisova?

tele, lovce a dobrodruha, který po-
býval na čtyřech kontinentech,
zúčastnil se dvou světových a dvou
občanských válek, byl čtyřikrát ženat
a nejméně čtyřikrát váŽně raněn,
stýkal se s nejpozoruhodnějšími
osobnostmi své doby a zažil toho asi
tolik, jako příslušríci celé jedné ge-
nerace dohromady.

Siqmund Anna Maria - Ženy na-
cistÚ

Druhý díl souboru o maríželkách
nacistických pohlavárů a ženách

spjatých s ideologií, politikou a exi?
stencÍ třetÍ řÍŠe

Oddělení pro dětí
Beletrie

Paschou Katina - Adriana

Vtipně laděný, veselý a svižně
napsaný dívčí román, jehož děj se
odehrává v kadeřnickém učilišti ve
velkém městě na severní Moravě.

P@z@r13hodný je původ tohoto ro-
mánu. Jeho autorka je totiž řekyně.
Příběh napsala česky, neboť u nás
žila patnáct let.

Kuttner Henry - Čarovný svět
Henry Kuttnera

Soubor obsahuje množství skvě-
Iých povídek v žánrovém rozpětí od
hororu přes fantasy a sci-fi až k
dobré detektivce

NauČná literatura
Delano Maríé Ferquson - Nebe

Kniha je díky srozumitelnosti a
čtivému textu, vynikajících fotogra?
fiím, ilustracím i slovníčku vhod-
ným zdrojem poučení pro děti.
Přitom splňuje očekávárí od spo-
lečnosti National Geographic, nej-
větší neziskové vědecké a
vzdělávací organizace, na vyso-
kou vzdělávací úroveň.

Anqíolíno Andrea - Hry s kamínky,
mincemi telefonními kartami

Kniha určená především dětem
od 8 let a mládeži, kteří si rádi
hrají. Zábavné hry pro dva i více
hráčů, které je možno hrát v míst?
nosti i venku bez velkých nároků
na přípravu a pomůcky.

Pobočka Lobeček

Harmll Denis - Kornu padla 7
New York pod příkrovem tmy

hraje nebezpečnou hru, vrcholový
hazard, vedle nějž bledne i Las
Vegas. Sítě ilegálních heren a sáz?
kových kanceláří, miliony měnící
noc co noc majitele, do toho zájmy
vysoké politiky a občas nějaká
ostrá rána z revolveru...

Thíele Gudrun - Chytré dárky k
narozeninám í svátkúm

Náměty a návody pro děti, jak
zhotovit jednoduché pozornosti k
narozeninám a svátkům i dekorace
na dorty či do květináčů k nejrůz?
nějším slavnostním příležitostem.

Studovna
Jandourek Jan - Socíologický
slovník

Slovník obsahuje více než tisíc
věcných hesel, která stručně a sro-
zumitelně vykládají základní pojmy
a termíny sociologie a souvisejících
věd. Příručku uvítají studenti soci-
álních oborů, práva, managementu
a ekonomie, žurnalisté aj

kými zraněními v nemocnici.
Osud těchto dvou cvičenek ne-
byl nikomu Ihostejný. Během
konání sletu byla mezi všemi
zorganizována sbírka pro jejich
Iéčbu v USA.

Dojmy ze sletu a setkání s
krajany bylo pro nás nezapo-
menutelným zážitkem. Díky jim
bylo možné toto setkání usku?
tečnit. Veškeré výdaje s organi
zací sletu hradí ze svého.
Tradici sokolských sletů se
snaží udržovat i proto, že zde
majÍ moŽnost v průběhu něko-
Iika málo dnů setkat se s mnoha
krajany a přáteli ze všech koutů
světa. Jak jsme mohli poznat,
jsou o děnÍ v České republice
velmi dobře informováni a mají
o něj větší zájem, než my, kteří
tu žijeme. Pro nás bylo velmi
zajímavé posoudit životní styl v
USA, který se od evropského
pFece jen znaČně liŠí.

Další slet, v roce 2002, se
bude konat v kanadském
Torontu

Za TJ Sokol M.P.

Činnost knihovny

V prvním pololetí bylo do
knihovny zakoupeno 1 183
nových knih, zaregistrovalo se
2 213 čtenářů, z toho 769 čte?
nářů dětských. Registrovaní
čtenáři uskutečnili 14 225 ná-

vŠtěv a celkem si půjčili 67
725 knih a časopisů. Knihov-
nice poskytly Čtenářům 545
registrovaných informací a vy
řídily 21 zásilek meziknihovní
výpůjční služby. Dětské oddě-
Iení uspořádalo 24 lekcí bibli
ograficko-informací výuky a 9
exkurzí, kterých se zúčastnilo
599 žáků kralupských škol.
Služby internetu využilo 198
zájemců.
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Otevírací doba

Oddělení pro dospělé
Pondělí 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11 .3013.00 - 17.30
Čtvrtek 13.00 - 17.30
Pátek 8.00-11.3013.00-17.30

Oddělení pro děti
Pondělí 13.00 - 17.00
Středa 13.00 - 17.00
Č'hntek 13.00 - 17.00

Studovna - čítárna
Pondělí 8.00 - 11 .00 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11.00
Čtvrtek 8.00 - 11 .0013.00 - 17.30
Pátek 8.00-11.00

Pobočka Lobeček
Středa 11.30 - 16.00 hod
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Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou
program na září 2001

UPOZORNĚNÍI Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej na další dny končí půl hodiny
před začátkem představení. Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 1 0l.
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TMAVOMODRÝ SVĚT
DO HOLA?

MEXIČAN
460 PODE,7ŘELÝ
REBELOVÉ
KYTICE

ANlMÁLNí PÉI?TAŽL?VOST
ČOKOLÁDA - aríkino
PŘÍBEH RYTÍŘE
EVOLUCE

DR. DOLITTLE 2

VALENTINE

VYMÍTAČ [)ÁBLA
PO-KÉMON:
SLA JEDNOTLIVCE
LOVEC POLICAJn)
MUMIE SE VRACÍ
LARA CROFT - TOMB

RAIDER

1.-3. so-po
4. út

5.-6. st-Čt

s.-g. SO-ne

iO. Po
11.-12. Út-st

14. pá
15.-17. so-po
18.-20. Út-Čt

21.-23. pá-ne
24.-25. p0-Út
26.-27. st-čt

28.-30. pá-ne

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

17.30

20.00

20.00

20.00

1 .-2.10. po-Út
3.-7.10. st-ne

Připravu0rne na Hjerí:
Pearl Harbor, TérrM dokonalý zločin, Zv{Pa
Rozstřel Mestávka: škola mimo provoz, Zlatíčka
pro každého, Bratříčku. kde jsá7. Než se setmí

rwavoííhoogý svĚí
ČR, 115 min., ŠUP,s, 65,- Kč
Příběh československých pilotŮ RAF, vyprávění
o odvaze, lásce, přátelství, strachu a nevděku v
dlouho očekávaném velkofilmu. Scénář Zdeněk
Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser,
Viktor Preiss, Kryštof Hádek, Tara Fitzgeraldová
a další. Režie: Jan Svěrák

DO HOLA?
USA, 99 min., ŠUP,*, T, 50,- Kč
Originální komedie od tvůrců filmu Do naha! (no-
minace na Oscara) nabitá skvělou atmosférou a
černým humorem. Národní kadeřnický šampionát
na malorněstě umocňuje soupeřerí dvou mís'l
rích salonů, které ovšem mají leccos společ-
ného

MEXIČAN
USA, 123 min., s,T, 50,- Kč
Komedie s Bradem Pmem a Julií Robeítsovou.
Jerry raději vyrazí do Mexika za starožitnou zbraní,
než by pokračoval v soužití se svojí nesmímě haš-
teřivou přítelkyní. Vážných zájemců o antikvámí
bambitku je ale řada a všichni skvěle intrikují a střílí,
takže se výlet na jih mění v napínavou honbu..

460 PODEZŘELÝCH
USA, 98 min., s,T, 50,- Kč
Mona byla semetrika, kterou by pohledal. Když
jednoho dne skončila ve svém autě na říčním
dně, nikdo pro ni příliš neplakal. A protože se uká?
zalo, že ji někdo do chladných vod pomohl, je v
podezření každý z obyvatel města. Danny DeVito
v černé komedii

FIEBELOVÉ
ČR, 110 min., *,55,- Kč
Osudová láska a legendární hity ve výpravném
muzikálu o nešťastném létě roku 1968. Režie:
Filip Renč

KYTICE

(:'R, 90 min., *,50,- Kč
Na plátně ožívá v podání re'ziséra a kameramana
F. A. Brabce, několikanásobného držitele Česc
kého Iva, největší národní klasika, básnická
sbírka K. J. Erbena. Hrají Jana Švandová, Dan
Bárta, Karel Roden, Jiří Schmitzer, Zuzana
Bydžovská, Boleslav Poívka, Anna Geislerová,
Ivan Vyskočil, Věra Galatíková, Stella
Zázvorková a další.

ANlMÁLNí PŘlTAžLlVOST
USA, 97 min., *, T, 50,- Kč
Jane se zamiluje do muže
záhy žhavý románek bez

iže svých
vysvětÍeni

snů, ale ten
íuhasí. Proč?

Protože chlapi jsou zkrátka divný zvNata!
Komedie o rozdílném mužském a ženském po-
hledu na srdeční problémy.

ČOKOLÁDA - artkino
USA, 120 min., s, T, 52,- Kč
Přišla se severním větrem, aby do jejich řádných
a poslušných životů vnesla pokušení, vábení k ra-
dosti a odvahu k odkrývání utajených vášní.
Juliette Binocheová, Johny Depp a Carie-Anne
Moss v poetickém filmu Lasseho Hallstn5ma o li?
dech, ,,kteří mají větší strach žít než zemřít." Pět
nominací na Oscara.
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PRÍBĚH RYTÍŘE
USA, 132 min., ŠUP, *, T, 53,- Kč
Dobrodružný příběh ze 14. století o touze člověka
změnit vlastní osud. Neurozený William touží už
od dětství po rytťrském životě a tak když se mu
naskytne šance, neváhá a plně ji využije. Čeká
ho svět turnajů, přátelství, ale i nenávist -a intriky.

EVOLUCE

USA, 104 min., *,T, 53,- Kč
Triková komedie Ivana Reitmana (KROTITELÉ
DUCHŮ) o meteoritu, který na Zemi přinese zá-
hadné organismy, ze kterých se rychlostí blesku
vyvinou ještě záhadnější obludy. V hlavních ro-
Iích David Duchovny a Julianne Mooreová.

DR. DOLITTLE 2

USA, 87 min., *,D, 50,- Kč
Eddie Murphy znovu v roli doktora, který si uměl
povídat se zvířátky. Tentokrát musí zařídit, aby
cirkusový medvěd a divoká medvědice měli med
víďata, a tím byl zachráněn les, ve kterém zi%e
bobří mafie

VALENTINE

USA, 96 min.,s, T, 50,- Kč
Třídní otloukánek, kterého si školní krásky všimly
jen jako objektu pro posměch, vrac{ úder. Den
svatého Valentina je symbolem jeho Útrap
Nejlepší přítelkyně Kate, Paige, Dorothy, Lily a
Shelly hledají opravdovou lásku, pro kterou by
stálo za to umřít. Dost možná se jim to podaří...

VYMíTAč ĎÁBLA
USA, 135 min.,*,ŠUP, T, 55,- Kč
Souboj víry s temnotou, souboj o to nejcennější,
po čem kdy ďábel toužil. Souboj o nevinnou
duši. Úplná režisérská verze klasického horroru
z prvrí poloviny 70. let (dva Oscary)

POKÉMON: SLA JEDNOTLIVCE 2
uSA, D, lOlmin., *,50,- Kč
Druhý návrat světa Pokémon na filmová plátnal
Ash Ketchum tentokrát stojí v cestě nelítostnému
lovci, který chce ovládnout ty nejvzácnější druhy
Pokémonů. Režie: Michael Haigney, Kunihiko
Yuyama

LOVEC POLICAJTŮ
USA, 120 min.,ŠUP, s, T, 55,- Kč
Steven Seagal v akčním filmu. Zabavený heroin

v hodnotě pět milionŮ dolarů
zmizel z policejní úschovy
Někdo je teď pěkně v balíku - a
pravděpodobně nosí policejní
uniformu. Co s tím?

I

MUMIE SE VRACÍ
USA, T, 120 min., *, 55,- Kč
Mumifikované tělo Im-Ho-Tepa
je posláno do londýnského mu?
zea. Ale ani tady nezŮstane
dlouho v klidu... Pokračování
úspěšného dobrodružného
filmu. Režie: Stephen Sommers

LARA CROFT - TOMB RAI-
DER
USA, T, 96 min., *, 55,- Kč
Slavná hrdinka počítačové hry
konečně na filmovém plátně - v

podání Angeliny Jolieové. Vnadná britská aristo-
kratka se zájmem o archeologii a s pistolemi pro-
klatě nízko bojuje za záchranu světa proti spiknutí
Osvícených.

p1

0 mládežl do 15 let nepflpÝupno
! m#llaád,ez4 do,íel12 !e! nepristupnoN rrÍládeŽi do 1:2 let .
* mládeži příslupno

o česká verze
T., české Irlulkv
SUP širokoúhlý fii
T., české Irlulkv
SUP širokoúhlý film
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Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
Skončil čas prázdnin a dovolených a

my vás vítáme v novém školním roce. I
nadále vás budeme na těchto stránkách

seznamovat s akcemi, které jsme pro vás
připravili a slovem i obrazem se vracet k
akcím minulým.

Prosíme především všechny zájemce o
naše zájmové útvary, aby si v naší
kanceláři vyzvedli v těchto dnech při-
hlášky. Musí tak učinit i ti, kteří záj-
mový útvar navštěvovali v loňském
školním roce a v letošním roce chtějí
pokračovat. Podrobný seznam a ceny pro
ce}ý školní rok (platby jsou na ce}ý
školní rok, nelze platit po jednotlivých
pololetích) naleznete na poslední straně
tohoto čísla Domečku.

Malíí ieme na hedvábí

Tak se jmenuje naše první zářijová
akce. Malování na hedvábí se stalo v

současnosti krásným koníčkem rmioha
žen a dívek. I ty, které nemají výtvarný
talent, dokáží pomocí základních technik
vytvořit nádherné módní doplňky či
vhodné dárky. Chce to jen chut' do práce.

Proto ty z vás, které to chtějí zkusit
(tento kurz je určen pro začátečnice)
zveme v sobotu 22.9. ve 13.00 do

budovy DDM. Cena kurzu je 320,- Kč. V
této ceně je zahrnut základní materiál,
pomůcky a 4 hodiny vedení. Přihlásit se
můžete do 21.9., případné inforrnace

získáte u paní G. Junáškové, která také
tento kurz povede.

Kralupské posvícení

I nadále chceme pokračovat v ob-
novování a udížování českých tradic.
Jednou z nich je i kralupské posvícení,
které pořádáme již podruhé. Zveme
proto děti i dospělé 27. září od 14 hodin
před budovu DDM. Původně se tato akce
měla konat 28. zář' ale s ohledem na

státní svátek a tím pro většinu z vás
prodloužený víkend jsme ji přesunuli na
čtvrtek odpoledne.

A na co se můžete těšit? Stejně jako
loni zde budou připraveny hry a soutěže
i posvícenské koláčky. Zároveň
vyzýváme zájemce o stánkový prodej na
této akci, aby se přihlásili v DDM do
21.9.2001.
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také dnižstva, která se chtějí zúčastnit,
aby včas podala svoji přihlášku nej-
později do 20. září. Po zkušenostech z
prvního turnaje a s počtem přihlášených
družstev nebudeme moci pozdější
přihlášky přijmout.
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Akademie DDM

Akademie DDM uzavírala minulý
školní rok. Jednotlivé zájmové útvary
měly možnost zde ukázat, co se naučily.
Ať již to byly bojové sporty, jako
například Aikido či Kickbox, tak i ríizné
dnihy aerobicu, modernfl'io tance, ale i
hry na flétnu a jógy.
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1 Thrnaj století

Poslední akce, na kterou vás dnes
srdečně pozveme, je druhý turnaj století
v malé kopané pořádaný opět pod
záštitou starosty města Mgr. Pavla
Rynta. Jeho původně ohlašovaný terínín
byl v září, ale v době uzávěrky tohoto
čísla se zdá být pravděpodobným termín
ve čtvrtek 4. října. Prosíme proto, abyste
se v případě vašeho zájmu informovali
telefonicky či osobně v DDM nebo
sledovali plakátovací plochy. Vyzýváme
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Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seifeíta 706

278 0l Kralupy nad Vltavou 2
tel.: 0205/72610í fax: 0205/723664

e-mail: kass@kralupy.cz
Ukázky z filmú uvádíme ve spolupráci s TV
STUDIO PRO jako součást zpravoda}ského

bloku na Info kanálu kabelové televize.

NaŠe kíno na internetu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na serverech
www.kralupy.a wwív.kinoserver.a www.kralupsko.cz/kino
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Kíuzelné bylo vystoupení malých
dětí které se učí anglicky s jejich
poh;dkou Boudo, budko. Celý program
uzaííralo vystoupení aerobicu, které
připaavila Helena Beránková. Toto
vysbupení stojí za zmínku, protože
Helena je žákyní základní školy, ale
svot prací s dívkami se vyrovná
dos:lým cvičitelkám.

Tíé zástupci Leteckého modeláře,
kterv vede pan Strejček, vystavili ukázky
své práce.
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Naše poděkování patří všem divákům,
kteří přispěli dobrou náladou a také těm,
kteří přispěli dobrovolným vstupným.

Vybraná částka opět bude použita pro
děti, které navštěvují naše kroužky a
akce.
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A nyní bychom se chtěli alespoň

krátce vrátit k táborům, které probfl"ialy
během léta. Prvním byl

Příměstský tábor

Konal se začátkem července a jeho
vedoucí byla J. Merfaitová. Děti si užily
her jak yenku tak v tělocvičně, společnou

vycházku do Nelahozevsi, počítačové
hry, hlavolamy, kreslení. Bohužel
vyjížďka parníkem se neuskutečnila. Děti
se jednotlivé dny různě obměňovaly, jen
některé chodily celé týdny. Přesto do-
kázaly vytvořit při kolektivních hrách
dobrou partu.
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Letní tábor v Mokrosukách

Jednou z letních akcí, kterou pořádal
DDM, byl i tábor v Mokrosukách.
Zúčastnilo se ho celkem 38 dětí a 6
vedoucích. Přestože první týden ce}ý
propršel, dětem se na táboře líbilo. Hrála
se spousta her a podnikala spousta výletů.
Snad nejvíce děti zaujal hrad Rábí, kde se
mohly podívat na středověké tržiště i na
husitskou bitvu. Na hradě měli svou
produkci i sokolníci a ka;ždé' dítě mělo
možnost spatřit i podržet si dravce, kteří
jsou už dnes v přírodě vzácní. Vecery
byly zpestřovány hrami typu Carusosou a
dostalo se i na diskotéku, karneval i na
oblíbenou ,,bojovku".

Nakonec ale dva týdny uplynuly jako
voda, muselo se začít balit a hurá domů. A
tak se nastoupilo do autobusu a za skan-
dování ,,chceme zpátky!" a vzájemného
ujišťování dětí, že příští rok se na táboře
znovu sejdou, se vyrazilo do Kralup.

P. Pšánská
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Horké dny na Monínci

Ano, tak by se dal nazyat týden
strávený nedaleko městečka Sedlec-
Prčice. Byly to snad nejkrásnější letošní
letní dny. A tak si všichni, jak děti tak
jejich vedoucí do sytosti užívali koupání
a sluníčka. Bylo takové horko, že hry a
soutěže jsme mohli pořádat až v
podvečer a po večeři.

V rámci celotáborové hry byly děti
rozděleny do dvou oddílů. Každý z nich
íne:l svého vedoucfl'ío a byly v něm jak
dívky tak chlapci od těch nejstarších po
ty nejmladší. Nestalo se ale, aby se ti
starší a silnější zlobili na ty mladší nebo
slabší, protože všichni soutěžili podle
svých sil. A soutěžilo se v házení léta-
jícím talířem, lukostřelbě, ve vybíjené,
nechyběly soutěže v bazénu. Ukázalo se,
že mezi dětmi je řada vynikajích plavců.
Body se daly získat za pořádek na
pokojích, v noční hře i za nápaditou
masku v karnevalovém reji. Samo-
zřejmosff byl táborák s opékáním buřtů,
u kterého nechyběla kytara a znáíné
písničky.

Především dívky si daly záležet na
výzdobě své malované vizitky a
závěrečném výkresu ,,co se mi na táboře
líbilo a co se rni nelíbilo".
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Ti, kteří měli přes velké horko chuť
něco vyrábět se naučili vázat náramky
přátelství.

Příjemným zpestřením byla pohádka
O kohoutkovi, kterou připravila prakti-
kantka Markéta s plyšovými hračkami,
které si děti přivezly s sebou.

Pobyt znepříjemňovalo všem jen
množství vos. Bohužel někteří neunikli
jejich žihadlu.

Závěrečný večer při vyhodnocování
vítězů se všichni shodli na tom, že na
Monínec se vrátí již v zimě během
jarních prázdnin a užijí si pořádnou
lyžovačku.

G. Juríášková
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Letní tábor s aerobicem

Ve dnech 4.8. - 11.8. se konal letní
tábor s aerobicem. Tábor se stejným
zaměřením se uskutečnil již v loňském
roce a to v Jizbici pod Blaníkem. Letos
byl jako rruísto pobytu zvolen hotel Relax
Monínec nedaleko Prěic.

Tábora se zúčastnilo 35 pohybuchti-
vých dívek ve věkovém rozmezí 8 - 17
let. Hlavní náplní jejich dne byl samo-
zřejmě aerobic. Vedoucí tábora byla J.
Czechmanová, která s velkým úspěchem
vede ZÚ aerobicu a dívky pravidelně při-
pravuje k veřejným vystoupením. Právě
z jejich vystoupení na akademii DDM
přinášíme fotografie.

Cvičilo se celé dopoledne i večer.
Odpoledne se hrály vMy hry, jejicM
zaměření bylo většinou také sportovní.
Jednou z neaerobických her bylo
,,Dědeček měnil až vyměnil". Dívky
měly za úkol vyměnit co nejlépe a co
nejvíckrát vyměnit hrací kostkou. Nej-
originálnější výměnou byl strašák do
květináče vyměněný za chlapce jménem
Luboš. Toho si však děvčata nenechala a
raději ho vyměnila za pomlázku.

Akcí, na kterou se celé osazenstvo
nejvíc těšilo a která byla zároven i tou
poslední, byl Master class, což je oficiá?lní
soutěž v aerobicu. Jejím účelem je vybrat
tu nejlepší a nejvytrvalejší. Během
týdenního pobytu si i děvčata sama
vymýšlela choreografii a jejich snažem
vyvrcholilo ztvárněním vlastního
pódiového vystoupení. Za hry byly
samozřejmě uděleny ceny a diplomy.

Poté, co byly všechny ceny i diplomy
rozdány a všechny aerobičky úplně vy-
čerpány, se jelo domů.

P, Pšánská

Činnost zájmových kroužků
stolního tenisu a badmintonu v
DDM Kralupy

Uplynul skoro rok od uvedení do
činnosti nových zájmových kroužků
stolního tenisu a badmintonu.

Nejprve se krátce zrníním o stolním
tenisu. O tento kroužek byl od začátku
velký zájem mezi dětmi bydlícími hlavně
v okolí haly, později ale také ze vzdále-
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nějšfl'io okolí. Přihlásilo se přibližně 25
dětí ve věku od 8 do 12 let. Bylo jasné,
že na čtyřech stolech se kterými jsme
začínali a ve 2 hodinách vymezených na
činnost kroužku bude problematické, aby
si vsechna děcka zahrála. Díky vedení
DDM se brzy dokoupily další 2 stoly.
Děti se rozdělily do 2 kupin - mladší
(7-9 let) chodily od 16 do 17 hod, starší
(9-12 let) od 17 do 18 hod.

Situace se rázem změnila ke spoko-
jenosti dětí, vedení DDM i své. Pocho-
pitelně stoupla i kvalita tréninků, děti
činnost velice ba'vila, více se naučily.

V červnu tohoto roku byl ukonč:en
turnaj mladších i starších dětí. Vítězové
obou skupin dostali hezké ceny.

Bonbónkem byla dvě přátelská utkání
s dětmi, které hrají závodně stolní tenis
za Kaučuk Kralupy. Utkání na domácí
půdě s výběrem B skončilo nerozhodne:,
utkání na půdě soupeře s výběrem
skupiny A jsme prohráli.

Myslím, že to bylo dobré ukončení
závěru sezóny před prázdninami.

O něco málo později začala činnost
dalšího velmi zajímavého kroužku,
badmintonu. Tento sport, jak jsem zjistil,
není v žádném DDM v okolí. Přihlásilo
se celkem 10 dětí, to je počet přiměřený
kapacitě jednoho dvorce. Za celou dobu
fungování kroužku se děti naučily mnoho
tajů z badrnintonu, u mnohých už je
vidět, že to není pouhé rekreační pinkání
někde u vody. Závodní badminton není
sportem odpočinkovým, jak se ještě
mnozí domníyají, je to skutečně fyzicky
velmi náročný sport. Kdo nevěří, ať si to
přijde zkusit. Bude vítán!

Tím bych ukončil krátkou rekapitulaci
všeho toho, co se událo v minulé hráčské
sezóně s přáním, aby i nadále byl zájem
mezi školáky o tyto sporty i v dalších
letech.

Trenér stolního tenisu a badmintonu
při DDM Kralupy Vladislav Svoboda
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4 mx
.ové útvary pro školní rok 2001/20027ajmí

Zl -Věkovm skupina Jméno vedoucího
?3?4roky J. Merfaitová3 - 4 rokyh'esleníčko I. 'J: 'Ů;áaitovm5 letResleníčko II. 'G."Junášk':ov"m7 - 12 letJtvarný I. G: Ju;ámMová7 - 12 letJtvamý II. aa' 1. tř. 'G'. Ju;á;'Íov;předšk.
ZŠ, SŠ

%tvarný III. ;gr. aL.-LrpšováŠkovná dívka "M'Šg;.a 'La. LÍ'p'ÍováZŠ, SŠ2Jady šití ;-.aŠpačkováZŠEšťalka

p. Stxe5ček
p. Strejček
p. Dvořák
M. Junášek
D. Kořínek
D. Macák, M. Blažková
D. Kořínek
D. Macák, M. Blažková
D. Kořínek
D. Macák, S.Nováková
ing. K. Janda

P. Pšánská
pí Štmncová

Rastikový modelář I.
Rastikový modelář II.
Ietecký modelář
ťiologie
ičítače s internetem I. A,B

}očítače s internetem II. A,B ZŠ
Fočítače s internetem III.A,B ZŠ
Prograrnování A,B,C
Angličtina
Ánglická konverzace
Paličkování

ZIJ SPORTOVNÍ
Kick box I.
Kick box n.

Kick box III.
Aikido I.
Aikido II.
Aikido III.
Florball I.
Florball II.
Dětský aerobic I .
Dětský aerobic II.
Juniorský aerobicI.
Juniorský aerobic II.
Rytmika I.
Rytmika II.
Moderní tanec
Stolní tenis I. a II.

Badrninton
Míčové hry
Cvičení na bal. míčích I.
Cvičení na bal. míčích II.
Cvičení na bal. míčích
Jóga pro děti
ABC Dance
Kulečník
Šipky
Sportovní l'u'y

KLUBY
BABY Sport Club
Sluníčko

Klub volejbalu
Jóga

SPONTANí čINNOST
Volné počítače

Stolní tenis
Kulečník
Šipk7
Kick box aerobic
Kick box aerobic

10-18
10 - 18

ZŠ

ZŠ
ZŠ

ZŠ, SŠ

5 - 15 let
15 a starší

dospělí
ZŠ - začátečuíci
ZŠ - pokročilí
dospělí

1, - 4. tř.
5, - 8. tř.
5, - 8. tř.
9. tř. a starší
do 6 let
6 - 9 let
10 - 15 let
ZŠ

ZŠ
ZŠ

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

O - 3 roky
O - 3 roky

dospělí
dospělí

po 14.00 - 15.00, út 14.00 - 15.30, čt 13.30
'po 18.00 - 19.00

10 - 15 let
dospělí

L. Šuda
L. Šuda

L. Šuda
K. Slapnička
K. Slapnička
K. Slapnička
zš
ZŠ
Mgr. Czechmannová
Mř. Czechmannová
L. Pe}cová
L. Pelcová
S. Vavmšková
S. Vavmšková
S. Vayruškoyá
V. Svoboda

V. Svoboda
p, Gelbič
M. Kořínková
M. Kořínková
M. Kořínková
J. Kořánová
P. Durdoň
Th. Mgr E. Walczyk

M. Letoh

S. Nováková
J. Merfaitová

J. Kořánová

Čas schůzky
st 15.00 - 16.00
st 16.00 - 17.00
po 14.00 - 15.30
po 16.00 - 17.30
mt 15.00-16.30
st 16.00 - 17.30
po 16.00 - 17.30
mt }4.45 - 15.30

15.30 - 16.15
čt 14.00- 16.00
čt 16.00-18.00
st 15.00 - 17.00
pá 15.30 - 16.30
po 15.30 - 16.30

16.30 - 17.30
út 15.30-16.30

16.30 - 17.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
16.00 - 19.00

Čt

st

út 17.30-18,30
pá 15.00 - 17.00

po 16.00 - 17.00
po 17.00 - 18.00
Št 18.30-20.00
po, čt 18.30 - 20.00
po, st od 16.00
út, čt od 16.00
po,st,čt 19.00 - 21.00
st 17.00 - 18.00
st 18.00 - 19.00
út 16.00-17.00
út 17.00-18.00
čt 17.00 - 18.00
čt 18.00 - 19.30
út 15.00-16.00
út 16.00-17.00
čt 15.00 - 17.00
po 16.00 - 17.00

17.00 - 18.00
po 18.00 - 19.00
'st 15.00 - 17.00

15.30, pá 13.00 - 14.30

st 14.30 - 15.30
čt 15.00 - 17.00

so 18.30 - 20.00

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

po - čt 14.00 -17.00
po - čt 14.00 -17.00
po - čt 14.00 -17.00

Ce?
600,.
600,.
700,,
700,-
700,?
600,-
600,-
400,-

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

800,-

800,-

800,
600,-
600,-
400,-

500,-
700,-

1100,-

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

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

20,-Ilekce
20,.
20,-

DDM

20,-/hod.

15,- Kčlk»oNos. DDM
20,- Kč/hod./os. DDM
20,- Kč/hod./os. DDM
500,-
600,-

%?
DDM
DDM
DDM
DDM
Dl)M
DDM
DDM
DDM

DDM
DDM
ZŠ Revoluční
DDM
DDM

DDM

DDM

DDM
DDM
DDM
ZŠ Veltrusy

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
telocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátisí
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
DDM
DDM
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší

tělocvična Zátisí
tělocvična Zátiší
těloc'vična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocyična Zátiší
DDM
DDM
DDM
DDM
tělocvična Zátiší

DDM
DDM
DDM
tělocvična Zátisí

DDM

? a spoWenskJ ?is% '?py tuí 'IXtavou
KD VLTAVA

Prograxn na měsíe záM 2(H)1
Tekň«»w»: «»? u7

sobota 1. září 15.00 - 22.00 hodin
Vinný sklep Na Františku spolu s KaSS
zvou na zahradu KD Vltava na
síavhosri BURčAKU A VíNA
" ochutnávka vín ' občerstvení " zahradní
restaurace otevřena " k tanci i poslechu
hraje skupina AV Band " v případě nepříz-
nivého počasí v sále 40,?

neděle 9. září v 17.00 a ve 20.00 hodin
ZAHÁJENí TANEčNíCH KUR!ů
Vyučuje Pavel Horák s partnerkou - TŠ
Slaný
Individuální vstupné pro doprovod je 30,-
Kč, jinak platí gardenky, které jsou pře-
nosné. Přejeme Vám co nejhezčí zážitky
při návštěvách tanečních kurzů!

pondělí 10. září 15.00 - 18.00 hodin
DODOTEčNÝ ZÁPIS DO JAZYKO-
VÝCH KURZŮ
a rozdělení žáků do jednotlivých kroužků
se uskuteční v prostorách KD Vltava.

ělí 17.- neděle 30. zářípondělí
VÝSTA'VA DĚTSKÝCH KRESEB
ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta.
Vyhlášení výsledků a předávání cen bude
v sobotu 22.9. při slavnostním koncertu v
sále KD Vltava.

sobota 22. září
ířátel PrahyAkce Kruhu pi

IÍNSKÉ lPETŘI ROZHLEt)Y
Nově zrekonstruovaná rozhledna, Kinské-
ho sady. Odjezd vlakem z Kralup v 8.58
hodin.

sobota 22. září v 19.30 hodin
,,SeifertovyKralupy200l"
ÍKONCERT KOMÓRNÍHO ORCHESTRU
DVOŘÁKOVA KRAJE
dirigent: Václav Mazáček, člen čF
A DVOŘÁKOVA KOMORNíHO SBORU
KRALUPY N. VLT.
um. vedoucí: Roman Michálek

50,-

čtvrtek 13. září v 19.30 hodín
HOUSLOVÝ KONCERT PAVLA
ŠPORCLA
Klavírní doprovod: Michal Rezek. Na pro-
gramu skladby B. Martinů, L. Janáčka, A.
Dvořáka, B. Smetany a J. Suka. Koncert
byl přeložen z loňské koncertní sezóny a
platí na něj jak permanentní vstupenky
KPH, tak i pi:ivodní vstupenky

70,- 35,-

pondělí 24. září v 19.30 hodin
PAVEL KOHOUT: PAT ANEB HRA
KRALIJ
V hlavních rolích uvidíte Věru Galatíkovou,
Ladislava Fre§e a Petra Pelzera. Režie:
Ladislav Frei. Manželský trojúhelník dvou
mužů a jedné ženy. Směšnost, malicher-
nost, sobectví a vzájemnou žárlivost roze-
hrává autor v mistrném dialogu.

740,

úterý 18. září v 19.30 hodjn
GALA VEČER OPERETNíCH MELODIÍ
A EVERGREENÚ
Účinkuje soubor Nálady Petra Macka se
sólisty. Na programu jsou melodie z ope-
ret F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, 0
Nedbala a další známé melodie, které vás
jistě uchvátí.Celý program provází slovem
Petr Macek.Pozor ! Důchodci mají po před-
ložení legítimací klubů důchodců 50%
slevu! Držitelé průkazů ,,Dárce krve" mají
vstupzdarma! 120,?

. září v 19.00 hodin malý sálÚterý 25.
U NAŠlCCH PROTINOŽCŮ Il.
Jižní ostrov Nového Zélandu- Mt.Cook,
fjordy, tuleni, velryby, Christ Church, Ie-
dovce atd. O všech zajímavostech této ob-
Iasti bude opět vyprávět prof. Lubomír
Linhart. Přednáška je doplněna diapozi-
tivy. 30,-

čtvrtek 27.v 19.30
30. koncertní sezóna KPH
KONCERT PRAŽSKÉ KOMORNÍ
FILHARMONIE

íMěstské muzeum
v kalupech naň Vhavou
VrchLického 590

TeL.lfax. 0205n23 035
Návštěvni doba.' úí - pá 9.00 - )2.00 13.00 - 16.00
so - ne )3.00 - 161)O

Zavírací dny.' ponděll a státm svátkv
Hromadné návštevy pmstme nahlásh předem

8. - 9.9.200]

Dny Evropského kulturního dědictví
vstup volný

18.9.2001 - úterý v 17.00 hodin
,,Jaroslav Seifert 1901 - 1986"
Vernisáz vslstavy, která potrvá do Il . l I .2001

Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy
2001

22.9.200l - sobota v 10.00 hodin
Přehlídka vítězů recitačnjch soutěží pro děti a
mládež

23.9.2001 - neděle ve 14.00 hodin
Vyhlášenj v'ýsledků literární soutěže

Výuka angličtiny v kroužcích lektora
V. Plíhala

Vážení přátelé, vzhledem ke zhorše-
nému zdravotnímu stavu jsem nucen zru-
šit výuku v mých anglických kurzech.

Děkuji Vám za plodnou a většinou ús?
pěšnou spolupráci a přeji mnoho úspě-
chů v dalších studiu. Nezapomeňte
nikdy, co jsem Vám kladl na srdce: ,,Kolik
jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem". V pří-
padě jakýchkoliv dotazů, nebo problémů
kontaktujte mne osobně, na známém te-
lefonním čísle, nejépe ještě před zahá-
jením kurzů.

Přeji Vám hodně zdraví a děkuji i
Vašim rodinám za spolupráci.

Váš Václav Plfhal

Dvořákova hudební Nelahozeves
2001

8.9. v 14.00 hodin
Zlonice, kostel Nenabevzetí P. Marie
Nadia Zakhourová, Roman Janál, kllred
Stre§Ček
Program: Zahradník, Teml

a.s. v 19.30 hodin
zámek Nelahozeves, Rytířský sál
Josef 8uk, Josef Hála
Program: Dvořák

14.9. v 19.30 hodín
zámek Nelahozeves, Rytířský sál
Jana Štefáčková, Ondře4 Štefácek
Program Smetana. Dvořák. Martinů, Eben,
Janáček

23.9. v 19.30 hodin

zámek Nelahozeves, Flytířský sál
Klavírní tr}o pražské konzervatoře
Program: Beethoven, Smeíana. Martinů,
Dvořák, Twardowski

ao.g. v 19.30 hodin
zámek Nelahozeves, Rytířský sál
Eva Děpoltová, Jan Králík,
Program: Sa}on Emy Destínnové

Kultura na státním zámku Veltrusy
8.9.Mezinárodnídnyevropskéhokul- 8.9.slevavstupnéhoolO,-Kč:
turního dědictví: Il. okruh (65 min.) v ceně 1. okruhu
Collegíum Marianum - krátké koncerty (50min.), tj. 40,- Kč plné, 20,- Kč snížené
barokní hudby v Salónu Marie Terezie
(součást každé prohlídky zámku) 22.9. Rozloučení s létem

Quintetto concertante - koncert z děl
Šermířský mistr - vystoupení skupiny W.A. Mozarta a A. Vivaldiho (Rudolfův
historickéhošermuKratochvíle(nádvori sall7.00hod.)
zámku)

Předprodej vstupenek od soboty 1.9. (informace na tel. 0205fi8l 146)
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Zkušenosti kralupských občanů
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Svatební salon Claudia
Před svatbou jsme se roz-

hodli půjčit si šaty ve výše zmí-
něné půjčovně svatebních šatů.
Vše zpočátku vypadalo dobře.
Tři měsíce předem jsme si šaty
vybrali, vyzkoušeli a zaplatili zá-
Iohu. Ale v den, kdy jsme si pro
šaty přišli a chtěli si je znovu vy-
zkoušet, byli jsme odmítnuti.
Prý jsou šaty vyŽehlené a zby-
tečně by se zmačkaly. Tak jsme
je sebrali a odešli, v myšlen?
kách už na chystané svatbě. A
to byla osudová chyba. Nevěsta
si šaty naposled zkoušela před
třemi měsíci a od té doby je
mělo na sobě několik jiných ne-

věst. A právě ta před námi roz?
trhla tylovou sukni na základní
Iátce a šaty se musely opravit.
Ty ale při opravě nebyly ušity
správně. Vrchní tylová sukně
byla vpředu o 15 cm delší!!! To
jsme bohužel zjistili až doma. I
díky tomu se i mojí ženě stalo,
že si sukni přišlápla a roztrhla.
Když jsme je vraceli, ochotně
jsme chtěli uhradit opravu, ale
porazila nás částka 2500,- Kč!
Nebylo nic platné dohadovárí,
že jsme šaty nedostali v tako-
vém stavu, v jakém měly být.
Když jsme se nabídli, že šaty
spravíme sami na vlastní ná?
klady, bylo nám řečeno, že

klidně rnůžeme, ale bude nám
za každý den, kdy je budeme
mít u sebe, účtováno normálrí
půjčovné, jj. 2900,- Kč za pět
dní!!! Trochu silná káva. Tak
jsme raději zaplatili opravu. Z
ÚČtu za opravu jsme se pak do.
zvěděli, že bylo použito devět
metri:i !!! Iátky za 200,- Kč/m a
700,- Kč za práci. Na konec
jsme tedy zaplatili 5400,- Kč za
šaty, které díky amatérské
opravě ,,profesionální" švadleny
nevypadaly tak, jak měly a jak
jsme si je vybrali.

Jiná příhoda se stala těhotné
nevěstě, která si také tři měsíce
před svatbou vybrala šaty.

Vybrala si větší, aby se do nich
za tři měsíce vešla. Pár dní před
svatbou si přišla pro vybrané
Šaty a narazila na stejný pro-
blém. Nechtěli dovolit jí je vy-
zkoušet. Ale byla neodbytná a
šaty si nakonec zkusila a zjis-
tila, že jí jsou malé. Chtěla si
tedy vybrat jiné šaty, ale žádné
jí nebyly. Nic si tedy nakonec
nepůjčila, záloha jí vrácena ne-
byla a musela se obrátit na ji
nou pi:ijčovnu.

Moje rada tedy je, trvejte vždy
na vyzkoušení šatů před vypůj
čením, i když peníze za zálohu
stejně asi neuvidíte.

Ing. Ivo Brixí

Historick4 plavidlo z roku 1896 Reqent Vám tÍmto ozna-muje zahá}ení osobní lodní dopravy-v Kralupech nad Vlt.la okolí z přístaviště pod lávkou u sídliště Cukrovar. Termďny lzahájení-provozu sledujte na informačních tabulích. - l
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Křížovka
Správné znění tajenky z červencového čísla zní: ,,Srpen

začíná, kde cervenec skončil". Dvě vstupenky na některý z
pořadú uváděný v KD Vltava v měsíci září vyhrává Ivana
Pavlišová, Komenského 154, 277 46 Veltrusy.

Znění zářijové tajenky zasílejte na adresu redakce
Zpravodaje do 21 .9.2001

Každý měsíc jeden
Když kralu}í rajčata a papriky - Guláš z paprik a rajčat

3 velké různobarevné papriky (červená, zejená, žlutá), 2 velká
rajčata, 2 středně velké cibule, 250 g žampionů, 7 00 g anglické
síaníny, 2 dl vývaru (i z kostky), 1 dl kysaru: smetany, I Ižička
sladké mleté papriky, 7 Iž. mletého kmínu a majoránky, I IMce
hladké mouky, 2 Iž. oleje, SL// a pepřNa oleji smahneme na kostičky nakrájenou slaninu, přidáme
drobně pokrájenou cibuli a za častého míchání necháme zesklo-
vatět. Pak vmícháme očištěné a na proužky nakrájené papriky, na
plátky pokrájené žampiony, přidáme spařená, oloupaná a na
kos;ky pokrájená rajČata, zaprášíme moukou, podlijeme vývarem,
přidáme koření, mírríě osolíme, opepříme a necháme pod poklič-
kou dusit doměkka. Nakonec vmí? /
cháme kysanou smetanu, krátce.?hještě prohřejeme a odstavíme
z ohně. Podáváme s
vařenými brambory
nebo s chlebem.
Přejeme dobrou
chuť.
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*INFORMACE STŘÍPKY Z TURISTIKY- ---- - - - & l ynia l IAYKlub českých turistú a Asociace turistických oddílú mládeže Kralupy n. Vlt.
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Malé Karpaty
Pří plánování letošních červencovýchsvátků nás napadlo navšt'ívit nějaké 'méyněznáme pohoří'Slovenska-. 'l/o'lba-padla"naMalé Karpaty. Cesta byÍa' sp;čítan'á"n; 32ahodín s batoÍíem na zádec-h.
4. července tedy začalo naše prázdni?nové putování. Těsně před púinocí'nastulpuje 10 lidiček s batoahy- v "Kr'ffiÍu;ec'h-dopřímého Iůžkového vozu a odjízdíme doBratislavy. Celou cestu éa'me-'vH;"pou;e

l
Á
q

W'

?

l

]
l
l
l

í

pro sebe. Skutečně už níkdo dal.ší nejel.Vlak má jenom nepatrné éŮ:o:ždění,"a 'p':'oltochvíli po šesté hodině vyst'upuiemW Ve"'S'0-venské metropolí. Protože od'n:mdraží ;e-vede žádná značka ptáme; se na ce;tu.'šiíjsme přesně podle rady a ono;o-bylo asa'?mozřejmě úplně na druhou-st;a;-. 'No a;poň jsme viděli Bratislavský-;Wdaa:íd;slovenského prezidenta. Kdy'ž'j's;e Sdě;'Íčelem vzad, vídíme vysílac Kamzík - první
ririars!-ísvsr l-ír.á "'r-Áa i.x ?- - a -orientační bod. Teď už nernužeme=zab'alou:dit. Jdeme podle mapy -aa-;t:íce.Nacházíme červenou zna':čku ;ouWe;"ocí
nemocnice ,,Kramare" (známá z p:sně Jožo
Q -a 4-íRáže).

Značení tady není nic moc. ProcházímeIesoparkem s různými odpoč:va;y','lav:č"'-r--?- ---y ? ---I'=-kami a i občasnými prameny vody. Okolonás projíždě)( cyklisté na Í"ior'ských' Í<olech.Cesta vede krásnými tiuk'ovNmia ales'y"avlaqÝnarsáe-íz,,,.x-í--:t-=a a a - 'vlastně nás lesy čekají celé'4-dny. Počyasínám pYeje, svítí sluníčko a 'je'pěk'né
Díky za ty stromy a jejich stín. Štefánil

teplo.
kovou

magistrálou jdeme přes Bíeíy kríž ," ÍKozí chr?bát až na Somár. Odtud je-n'ádherný"výhl'e;směrem k Pezinku. Dále přes Tri kamennékopce, Stratený kút a Konské=hl;';'do'?cházíme až k h-orskému- hot;lau sa'í'ay, kdeje pívní a poslední možn'ostaobč;':'stve:7Ceny jako v hotelu, ale ';ízeň j:e-velÍká'."'P()hodince odpočinku' vycház'Íme-po al'6. 'ho"'diríí: směrem na Čerrnák. Cest;-m'á 'trv;tještě dvě a třičtvítě hodiny.-Jeatoa;;ho'ru,'
rlnhaíírqAbr=a - -i.-í-i- "-o - 'dolů a pěkně z nás leje. OdměnoujsoS nám

kct@kralupy.cz

nádherné výhledy ze Skalnaté. Už se tě-šíme až sundáme batot?y 'a-bYdeme "rela?xovat. Louka na Čermákuonás-přÍ'vítaal; s;ounádherou. Necelých IOC) metrůajoe'í'y'd;t:'ýpramen vody. Takže batohy dolů, umýt se',uvařit a pak jenom lenošit. 11 hodin s ba?tohem bylo dost. Večer vycházíaměsíc, 'a:většina tou dobou už spokojenť odd;ch:je"
Vr4 !-naraákí íve spacáku.

Páteční ráno nás vítá sluníčkem. Sušímestany a spacáky od rosy, vař: ;;' sn;';;ě 'adomíouváme první místo'sra'zu,-c;ž';á':ý-tasi ':ya Q o níaíí h,,s:-í-.. rs- -- - 'asi za 3 a půl hodínky. Postu'p;Í-odSháy:zíme a vnořujeme se 'opět d:;riachý':c';"bu:kových lesů. Cesta vede'pJ vrsteavnÍycČ'a takpříjemně utíká. Pozděj '-vede apo:í'i;'piotuobory občas nahoru,'obě;; 'cioiú'a. "Floz"cestníky jsou v čím dál žalostněŤšímasta;:.Z Taricových skal byl k;ásný-v;;Íed','aa;taky pěkně mizerný sestup mezi kameny.531ííníňkrs cví*í xír,, ,1.!.1 bt- -t- = -'- -Sluníčko svítí čím dál tím 'vícJ-Naštěstí'sye
hlt4f ,---f -"blíží první místo srazu v sedle podVAnúrínrííí otsh,.=.í -- ---= a - ' -Vápennou. Bohužel se protáhlo čekání naKuldu, který šel opravdu Íážo pláž':o."Posváče začíná dvouhoáinové-(ča's"na aroz':
cestníku) stoupání na Vápennou (752 m).Cesta ubíhá celkem rychle'-a po-hod'Íně a '1"5minutách stojí většinaa na vrcholu"a" kochá'se výhledy. Sestup doli:i je o6ět-strašný."Vevysokých travinách není vidět po:á-nohyy iv aŤak -'so rlrsb* A - -+ - --í- --a-a atak se dost často zakopává-o 'i«;mae':y. U;se těšíme na první prame; Vody-.Je;žye t;nje vyschlý a zbytek vody vylož'enma'smr::,'
irlpma rass;í ,-i.<í xí- a.--- ? ?-jdeme raději dál. Na Amon"oveÍíúke"n'a:

Berounka 2001
Ve dnech 18. - 22.července 2001 pro-běhla ,vodácká ,,expedice:l' KČT Kralupynad Vltavou po jedné z našich 'ne7z;'áŠ

íríXiěírh ralzmějších řek.
Začátek putování byl od Dolanskéhomostu nedaleko Chrástu u Plzně-. 'Odtud

aa
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»

nás čekalo téměř 85 kilometrů
cesty, zpestřené jezy, do NÍžbo'ru.Voda byla nadstav a tak se-dal;asjížděti jezy, kleré se běžne přená.ší či koníčkují.Někteří si zde odbyli svůj vodácký ak:ře's'Í'avyzkoušelí si tak pádlování na-k'aynoích' a

tak čtyří ,,cvaknutí" není Z(IS
tak nejhorší bílance.

C5.stou jsme navštívili hradKrašov, muzeum trilobÍtů ve
Skryjích, přívoz a pamětn7s-íň
Oty Pavla a ahistori'c'k':ou
rychtu ve Zbečně.

Ško,da že ná'+ipočasí napočátku putování' moc ríe?
jpřálo, ale po deštivém pátku
íse,,vyl5a,síllo .a. t? so?bota, af neděle byla ve znamení slu?
l níčka.
I

vodní
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štěstí voda je 7 akorál se musí nabírat skle-
ničkou. Nevadí - láhve se plrí. Následuje
cesta okolo horárne Mon Repos - tady je
další pramen. Už se těšíme k chatě
Brezinka. Plánujeme si, jak se umyjeme ,
koupíme Kofolu ..... Cesta je snad neko-
nečné. Značka vede jinudy než na mapě.
Rozcestníky nikde žádné. Ovšem největší
šok nás čekal u chaty. Jeden barák ruina a
druhý byl vyhořelý. Po dohodě odcházíme
k vodní nádrži Buková, kde má být kemp. 9
a půl hodiny s batohem za vedra je tak ako-
rát. Ovšem až po hodinovém čekání na po-
sledního. Kemp tam sice je, ale není
funkčn( Všude stany, karavany, ale nikde
WC či umývárny. Vše chátrá a nikdo nic ne-
udržuje. Protože je pozdě, stavíme stany a
koupeme se v jezeře - ovŠem musÍme na
schody hráze. Všude jinde je totiž bahno.
Večer začíná šíleně foukat a fouká a fouká
až do rána. Stany se pod náporem větru
pěkně prohýbají.

Ráno balíme, nabíráme vodu pod hrází -
prý je pitná. Nikomu nic nebylo, tak asi jo.
Další má být totiž až za 5 hodin. Začínáme
výstupem na nejvyŠŠÍ vrchol Malých Karpat
a to na Záruby (768 m). Nejdříve ale mu-
síme zdolat Ostrý kameň. Pěkně to tam
fouká a máme co dělat, abychom se udrželi
na skalnatém hřbítku. Následuje cesta k vr-
cholu. Vrchol je dobyt, a tak hurá doli:i.
Cesta opět nic moc - vysoké traviny , ka-
meny. Takto se člověk táhne až k
Havranici, a zde se sestupuje již prudce
dolů. Tady máme sraz. Svačíme a cesta
pokračuje dál. Kousek po asfaltu, kousek
chatovou osadou. Před zastávkou Buková
nacházíme pramen vody, který na mapě
chybí. Každý doplňuje zásoby a osvěžuje
se. Následuje totiž asi hodinový nezáživný
iísek po asfaltce. Odměnou je další pramen
vody a odtud to má být 2 hodinky na louku

s pramenem vody, kde bychom chtěli no-
covat. Kousek je vesnice Dobrá Voda.
Ovšem na louce po prameni ani památky.
PLII hodinky odtud ale má být koupaliště. Je
rozhodnuto - jdeme tam. Jdeme přes pole,
přes chatovou osadu a najednou se obje-
vuje krásné maličké a sympatické koupa-
Iiště. Otevřeno do 21.00 hod. (jak to
kontrastuje s naším koupalištěm v
Kralupech - velké a má jenom do 19.00
hod.). Přestože je teprve 17.30 hod. jsme
vpuštěni zdarma. Je to super. Lepší za?
končení si snad ani člověk nemůže přát. Po
necelých 8 hodinách chůze smýváme
prach, jdeme se osvěžít do bazénu, kupu-
jeme naší oblíbenou ,,čapovanú kofolu" a
vlastně více než 2 hodinky lenošíme a uží-
váme si slastného nicnedělání.

Po 20. hodině se přemisťujeme asi o 200
metrů dál a začínáme se připravovat na
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ZářS3ový tip na výlet
- legendární hora českých dějin - Říp.

Aby cesta nebyla tak dlouhá, zajedeme
ílakem do Vraňan a ze zdejšího nádraží
»ak vyrazíme po žluté turistické značce. Ta
íás vede přes Spomyšl do Jeviněvse, po
eho projití se na konci vsi napojíme na čer-
zenou turistickou značku, která již směřuje
:iřímo na Říp. Vstoupíme do lesa zvaného
)omoklina, který se rozprostírá mezirÝ

Či3eřkovicemi a Černouškem. Několikrát
iaŠe cesta přetne silnici, až se pak na
<onci lesa rozprostře výhled směrem k
Řípu. Mezi sady a poli sejdeme do
Ctiněvse, přejdeme železniční trať Vraňany
- Straškov a již začínáme stoupat k vrcholu,
zpočátku zvolna, později strměji.

Jsme na hoře. Sice nemáme výhled jako
Praotec Čech, za to je Flíp (456 m n.m.) ná-
rodní kulturní památkou s románskou kaplí
sv. Jiří. Můžeme si zajít za občerstvením a
tsrlrsrs;R:nkam rlrs rbcÝai írat"ís

Z Řípu se mi:ižeme buď vrátit zpět do
Ctiněvse a jet vlakem do Vraňan a pak do
Kralup - v tom případě jsme urazili 12 km,
nebo rmlžeme z pokračovat po červené TZ
a sejít druhou stranou doli:i a přes Rovné a
Krabčice pokračovat až do Roudnice nad
Labem a teprve odtud se vracet vlakem
zpět. Zvolíte-li si tuto variantu, ujdete 1 6 ki?
Iometrů.
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nocleh. Loučka je plná světlušek a nikomu
se až tak spát nechce. Vždyta je to poslední
den. Ovšem náhle přichází déšť a tak zalé-
záme do stanů. Občas sprchne i v noci a
největší slejvák je kolem páté ráno. Pak
déšť utichá a vylézá sluníčko. Do toho se
ozývá zpět ze stanu kluků. Stačíme usušit
stany nasnídat se, doplnit vodu a čekají nás
posledních 3,5 hodinky. Jdeme ,,nábližkou"
pod zříceninu Dobrovodského hradu. Po
jeho prohlídce pokračujeme až do Brezové
pod Bradlom. Končíme u hospůdky před
nádražím. Dojídáme zásoby , kupujeme pití
a krátíme si čekání na vlak. Ve 14. hodin
nastupujeme do vlaku a pres Jablonicu a
Kúty odjíždíme domů.

V nohách máme skoro 100 km a 3200
metrů převýšení. Každému zbývají vzpo-
mínky a uŽ se těšíme na závěr ,,slovenské
trilogie" v zářÍ.
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Klub českých turístů a Turistické oddíly
mládeže Kralupy nad Vltavou

pořádají V. rocrdk turistické akce
zeiména pro rodiny s dětmi

TOULANí VELTRUSKÝM
PARKEM

sobota 15. z:á?rí 2001

Trasa: 10 km okruh Veltruským parkem
se sout«Jem( pro děti

Start: brána Veltruského parku z ná-
městí 8.00 - 10.30

Cíl: nádvoří zámku Veltrusy 9.00 - 14.00
(v cíli možnosÍ prohlídky zámku)

Možno absolvovat i na kole
Informace: Zdeněk Slabý, Masarykova

636, 278 0l Kralupy nad Vltavou
(0205/ 727 520 e-maíl: kct@kralupy.cz
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starší žáci Jaroslav Rosák a
Martin Rychtařík

7

:

V so.botu .23. čeý.na pr;oběhlo v Miku-
lášovicích (okres Děčín) MístrovsM České
republiky v Turistickém závodě - jde o out-
doorový sport zarru.rený na běh, orientaci a
turistické dovednosti (azimuty, odhad vzdá-
Ienosti, plížení, hod na cíl, uzlování, určování
značek a dřevin) v terénu.

Mistrovství bylo velmi kvalitně připraveno
a o závodníky bylo dobře postaráno, přes
ubytování, stravování a informační zázemí.
Jen počasí si nedalo říci a tak většinu zá-
vodu doprovázela ,,mizérie" - déšť, vítr a tep-
Iota pouhých 9 stupňů. Přesto vše klapa'lo
podle připraveného scénáře a hlídky a'jed-
notlivci vybíhaly na připravené tratě do te-
rénu v okolí Mikulášovic - v chráněném
území 0,eskosaského Švýcarska.

Učast na vrcholném závodě sezóny si za-
jistilo 155 'zákovských a dorosleneckých
hlídek a v kategorii dospělých 46 jednotlivců
z celé republiky. Závodníci KČT Kralupy nad
Vltavou vybojovali 18 postupů v hlídkách a
8 v jednotlivcích - díky svým výsledkům v le-
to.šním .seriálu. čty.ř závodů -českého po?
háru, kde v celkovém hodnocení vybojovali
v jednotlivých kategoriích 5 zlatých, 3
stříbrné a 1 bronzovou medaili a zvítězilÍ i y
obou pohárech - bílém pro žákovské kate-
gorie a červeném pro dorost a dospělé.

Vědělí jsme, že se na nás budou upírat
přísné oči všech rozhodčích a závodníků,
jako na nejlepší oddíl z Českého poháru a
na nejepší oddíl z loňského mistrovství re-
publiky, které proběhlo v Kralupech n.Vlt (6x
zlato, 1 x stříbro a 4 x bronz), proto jsme dě-
lali v přípravě maximum, ale popravdě ře-
čeno, před závodem jsme měli'obavy, zda-li
nám vše vyjde.

Výkony všech našich závodníků však
předčili očekávání a mnozí překonalii své
možnosti a vypnuli se k velkým výkonúm.
Jinak o tom nelze ani napsat l konečné vý?
sledky předčili všechna naše očekávánL

Medailová umístění závodníků KČT
Kralupy nad Vltavou:

V kategorii nejmladšího žactva potvrdili
svoje dominantní postavení Jan VEJ-
ROSTA a Michal BLECHA, kterí dokázali
obhájit loňský mistrovský titul a k zisku
Českmho poháru tak přidali i-;etu nejí;š;
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nejmladší žáci Jan Vejrosta a mladší dorostenky - Zuzana

Michal Blecha Jflková a Markéta Lorenzová

Mistrovství ČR vyšlo na výbornou.
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a získali tak pověstný ,,dabl".
V kategorii nejmladších žákyň potvrdilav í<ategorii nejmladších žákyň potvrdila

Adéla VESELSKA a Blanka F30SÁKOVA
kvalitní výsledky celé sezóny a k vítězství v
Českém -poháru přidaly stříbrnou -medai'lÍ z
mistrovského závodu

V kategorii mladších žákŮ získali Jan
VAVI

kategol
ŘÍK a Rí.oman GOTTLIEB stříbrnou me-

daili a k vítězství v Českém poháru přidali
svúj další cenný kov.

V kategorii mladších žákyň si pro stříbr?
nou medailí doběhla Lenka PECHOVÁ a
Barbora ZÁVODSKÁ, obě děvřata sW 'od
počátku sezóny zlepšovala a zejména
Barča udělala velký výkonnostní skok a me-
daili si plně zasloužila.

V kategorii starších žáků vybojovala mist-
rovský titul dvojice Jaroslav -ROSÁK advojii

HTAŘiMartin RYCHTAŘÍK, kteří bezchybným vý-
konem a kvalitním během získali zlatou me-
daili a ke stříbru z Českého poháru přidali i
zisk mistrovského titulu. Ve stejniié kategoi

)OUTNÁI
rii

dosáhli na bronz iestě Zdeněk DOUTNÁČ
a Jakub FÚSEK a i oni k pohárovému zÍatu
přidaíi druhou velkou medaili.

V kategorii starších žákyň zvítězila dvojicev í<ategoríí starších žákyň zvítězila dvojice
Marcela HOJNÁ a Lucie HABFIOVÁ, zlato
jim jistě bylo odměnou za tvrdou přípravu.
Obě podávali po celou sezónu kvalitní vý-
kony, o čemž svědčí jen 3 trestné minuty-v
pěti závodech.

V kategorii mladších dorostenců zcela
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BENDŽELA a Petr KALOUSEK,'kteří ;tejně
jako nejmladší žáci obhájili loňský titul a zís-
kali ,,dabl" za zlato z poháru i mistrovství.

V kategorii mladších dorostenek př0emně
překvapila
JÍLKOVÁ,

Markéta LORENZOVÁ a Z-uzana
které ze sebe vydaly vše co šlo

a kvalitní výkon je donesl na metu nejvyšší
k zisku zlaté medaile a mistrovského-titulu.
V kategorii starších dorostenců si výborriě

vedla dvojice Michal OPOČENSKÝ advojii
FÚSITomáš FLJSEK ml., kteří k bronzové příčce

z Českého poháru dokázali přidatď stříbrnoY
mistrovskou medaili.

V elitní kategorii mužů si nejépe vedl Tomáš
FÚSEK, jednoznačně nejlepší'běh ho vy;esl
na metu mistrovskou - získal zlatou medaili a
dokáza:, že. st.říbro? z Českého poháru nebylo
nijak náhodné. Při závěrečném slavnostním
ceremoniálu pak obdržel jako pívní závodník
v tomto sportu titul ,,Mistr sportu".

V elitní kategorii žen jsme měli hnedka
dvojí zastoupení - stříbrnou příčku, stejnou;toupenÍ

Českémjako v poháru vyběhla Květa
ZRZAVÁ a bronz přídala díky 'bezffihybnémudala díky

ROVÁ.výkonu Lucie člPERl
Hodnocení oddflů se stejně jako v (:ies-

kém poháru stalo jasnou :záležitostí a při
přebírání obrovských pohári:i za vítězstvÍ v
bílém i červeném poháru sklízeli všichni zá?
vodníci KČT Kraíupy nad Vltavou zaslou-
Zené OVaCe.
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Romana Vejrostová s trofejíze
žákovké kategorie - bilý pohár
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mít při nácviku k dis-
pozici lékárničku

Zaplály i slavnostní táborové
ohně a ooheň slibový. Čtrnáct
dnů uplynulo jako voda a
skauty čekaly dva tábory vý?
běrové.

Tak jako každoročně bude
oddíl skautů Stopa7i ?v září a
říjnu příbírat do svých řad nové
čÍeny za skauty odcházející do
jiných oddílů. Pokud máš chuť,
'zapojit se do práce skautského
oddílu a zÍskat tak nové kama?
rády a nevšední zážitky, tak
neváhej. Schůzky jsou ve čtvr?
tek od 17.00 do 18.30 ve
skautském domě Bára v Šafa?
říkově ulici. Informace je
možno získat i u vůdce oddílu
ing. Vladimíra Hanzla na tele-
fonu 0603/445824.

fiZpravodajlisl

Na skautské stezce

bylo nutné se po částech se
sÍ?auty střídat ve službách
Neboť s prázdným žaludkem
je zatěžko si hrát i pracovat.
- Přesto se našel dostatek
času na to, aby si některé
skautky mohly splnit zkoušku 3
orlích per. Připravil se i slibový
oheň, u kterého složila některá
děyčátka slib světlušek. U zá-
yěrečného táborového ohně
byly tři světlušky slavnostně
pÍaevedeny do družiny skautek,
zhodnotila se spokojenost či
nespokojenost s táborovým
programem, a odstartovala se
další doba očekávání příštího
tábora.

A pokud by se snad chtěl ně-
kdo těšit s námi a účastnit se
celoroční zábavy v oddíle svět-
Iušek, stačí kontaktovat vůdky-
ni oddílu, Blanku Dymáčkovou
na tel. číslech 0205/742512
nebo 0607/908622, nebo se
přijít podívat na schůzku, která
je vždy v pondělí od 1 7.00 do
18.30 hodin.

Na skautské stezce

přípoj. Přijíždíme o hodinu a
půl později.

V klidu srídáme a po té hle-
dáme další spoj. Kolem po?
ledne odjíždíme do Frýdlantu
nad Ostravicí odkud začíná
náš výstup na Lysou horu
Cestou ztrácíme turistické zna?
čení a přesto beze zmatku po-
kračujeme dále. Po chvíli
naráŽÍme na rozcestÍ u
Tanečnice a odtud jdeme přes
Kykuldu na Ivančenu, kde po-
kládáme na skautskou mohylu
každý svůj kámen. Po té nás
už čeká jen strmý výstup na
Lysou horou. Zde svačíme a
domlouváme cestu na další
den. Cestou dolů se ale naše
plány měrí. Náhle nás totiž
přepadla bouřka, kroupy a
prudký déšť. Batohy jsou stále
těžší a těžší. l přesto máme
stále dobrou náladu

Jsme mokří jako vodníci a
prolo jsme se ubytovali v ho?
telu v Ostravici. Ráno však
stále ještě prší a my nestaČili
uschnout. A tak odjíždíme
domů a v Kralupech jsme o půl
deváté večer. Tedy za 45 ho-
din jsme zpět.

I přesto, že se nám přechod
Beskyd nevydařil nezůstáváme
doma a vyrážíme za dalším do-
brodružstvím

knout, Že tábor byl na stejné
Iouce s táborem 1. oddílu
skautů a tak těžší stavby, jako
je kuchyně, jÍdelna Či lávka za-
střešili šikovní skauti. Přesto
již o prvním víkendu měly svě'l
Íušky i skautky postavené své
stany a tee-pee, a tak se mohly

p
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7prší a tak jsme
rádi, že máme
ubytování v ka-
ravanu. Další
den ráno vyrá?
žíme na výlet
po vodě a pro-
tože nikdo z
náS neumÍ p0-
řádně veslovat.
konČÍme v
Hladné. Jdeme
se tedy podívat
do nedalekých Albrechtic.
Cestou zpět se stavujeme v
lese na houbách ale nachá-
zíme pouze samé hořčáky.

Celou noc prší. My jsme pod
střechou. Jenže ráno déšť po-
kračuje, my můžeme v kara-
vanu tak leda zůstat ležet, a
proto se balíme a jedeme opět
domů

l po té co se nám celý týden
nedařilo se těšíme na příští
prázdniny

něn projížďkami na našich mo-
torových raftech po jezerech,
velkou pozornost poutala i pla-
chetnice, kterou jsme měli k
dispozici a jejíž tichá jízda po
vlnách jezera byla přímo bal
zámem prO nervovou SOu-
stavu. Navštívili jsme i několik
folklórních festivalů naplně-
ných zpěvem a tancem, Hitle-
rovo vlčí doupě, poutní místo
na Svaté Lipce, Malbork, hrad
řádu křižáků, byli jsme přijati
starostou města Barciany. Celý
jeden den u nás pobývali re-
portéři a reportérky ze dvou re-
gionálních denníků, takže jsme
se stali i mediálními hvězdami
s fotografií na polovině titulní
strany okresních novin.

Celý náš pobyt v Polsku pro-
vázelo nádherné počasí.

Téměř každý večer byl uspo-
řádán táborový oheň, při kte-
rém zněly české i polské
písničky, z nichž některé jsme
se i naučili. Na posledním ohni
byl přítomen i starosta Barcian
a člen rady města z Kentryna.

Během tábora byl proveden
i křest táborníků, kteří ještě v
Polsku netábořili. Měli potom
co smývat v jezeře. Rovněž
byly uskutečněny i meziná?
rodrí táborové svatby.

Po ukončení tábora na
Mazurech jsme se přesunuli na
poloostrov Hel, který vybíhá do
more v Gdaňské zátoce.
Ubytováni jsme byli na harcer?
ské základně přímo v rybářském
městečku Hel na samém konci
poloostrova. Mohli jsme se tak
koupat v klidné zátoce, ale i na
zvlněném moři. RovněŽ tak pro-
jížďky na raftu po moři byly ne-
zapomenutelným zážitkem.

No a protože i všechno
pěkné má svůj konec, tak i my
jsme si po prohlídce přístav?
ního města Gdaňsk, a
Westerplate, rrísta kde začala
2. světová válka, užili poslední
koupele v moři před zpáteční
cestou domů. Opravdu se nám
nikomu moc zpátky nechtělo.
Tak zase za rok s harcery u
nás v Čechách. Už se na'ně
moc těŠÍme.

Táborový věstník 2001
VáŽený čtenáři, v době od

30. června do 15. července
2001 se konal další z řady tá-
borů 3. roje světlušek a proto
mi dovol Tě informovat o tom
jak tábor probíhal a co nového
a zajímavého měly moŽnost se
i
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kdy cíl byl nedaleký teplý ryb-
ník. Postupem času se vzdále-
nost zvětšovala a po návštěvě
Velhartic, kaple Anděla strážce
jsme vyjeli až na nejvyšší krá-
Iovský hrad Kašperk. Můžeme
Vám říci , že je to opravdu pro
cyklisty hodně vysoko. Tento
výlet umožnil Vlčatům splnit
vlčka cyklistu. Cestovali jsme
nejen na kolech, ale i pěšky,
vlakem či autobusem. Při jed-
nom z výletů se Vlčata zhlédla
v plzeňské ZOO v neolitických
stavbách a rozhodla se posta-
vit na tábořišti také jednu tako-
vou. Jak to celé dopadlo Vám
povíme v některém dalším po?
vídání o činnosti naší smečky.
Jestli jsi získal dojem, že čin-
nost naší smečky je pro Tebe
lákavá a že by jsi rád vyzkou?
šel co je pravdy na našem po-
vídání, přijď první zářijovou
středu do našÍ klubovny -v Ša?
faříkově ulici 358 a uvidíš
Jsme tam vždy ve středu od
16.30 do 18.00 hodin mimo
školní volno.

Je možné zatelefonovat na
telefon 0205 / 726323. Těšíme
se na nové členy smečky!
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Polsko 2001
Letošní zamaničrí tábor v

Polsku byl dalším naším tábo-
rem se spřáteleným oddílem
harcerů z Barcian. Po společ?
ném táboření na setkání ev-
ropských skautů na Slovensku
a Polsku, po společném loň?
ském táboru u nás na Střele a
v Kralupech jsme letos přijali
pozvání harcerŮ k nim na
Mazurská jezera. V tomto kou-
zelném kraji plným velikých i
malých jezer jsme byli již před
dvěma lety.

V letošním roce jsme vytvo-
řili 16 Člennou delegaci skautú
a skautek z našeho střediska a
vyrazili společně mikrobusem
pana Rouse do 900 km vzdá?
lené přírody plné vody.

Náš tábor byl zbudován v
hospodářské usedlosti přímo
na břehu jezera Mamry.
Harceři splnili svůj slib a zajis-
tili nám ubytování v pravých
harcerských stanech, které
jsou odlišné od našich. Po ce-
lou dobu tábora se střídaly pol-
ské a české dny se vším
všudy. S programem, vařením,
službami atd. Tábor byl vypl-

Jl
i

Za R+R: RaS
-bd-s plnou vervou pustit do celo-

táborové hry.
Ta se nesla v duchu staro-

věkého Řecka, a pravdou je,
že se řečtí bohové nikterak ne-
zdráhali a úkoly které zadávali
svým vazalkám bývaly často
tvrdým oříškem. Přesto je do-
kázala děvčata úspěšně roz-
lousknout a užila si přitom
spoustu zábavy a hlavně do?
brodružství. Bohužel nemohla
být hra vyvedena úplně na
1 00 %, neboť děvčat nerí v od-
díle tolik, kolik by mohlo být, a

členky 3. roje naučit. Protože,
jak je jistě všeobecně známo,
skautské tábory nejsou (a ni?
kdy nebyly) jen o hrách, i když
celotáborová hra je logickým
vyústěním celoroční činnosti
každého skautského oddílu,
ale také o práci a učení se no-
vým věcem.

- Letošní tábor byl také prvním
táborem ,,na zelené louce':
který měly možnost si svět-
lušky a skautky sami postavit,
a údolí Střely je přivítalo s otev?
řenou náručí. Je dlužno podot?

Pohádkový les
Dne 23. září 2001 se bude

na louce pod Lutovníkem konat
další ročník Pohádkového lesa,
kde budou mít i ty nejmenší
děti možnost setkat se se
svými oblíbenými pohádkovými
bytostmi, zasoutěžit si a vyhrát
něco ze sladkých cen. Start
bude otevřen od 15.00 do
16.00 hodin. Všichni jste sr-
dečně zváni!

Střela 2001
Zároveň se skautkami a

svět'luškami v letošním roce tá-
bořili na louce u řeky Střely
pod černou Hatí i skauti z od-
dílu Stopaři. V letošním roce
byl tábor pouze čtrnáctidenní.
Ihned po ukončení tábora část
skauti:i odjížděla na zahraniční
tábor do Polska a část na vo-
dácký tábor na řeku Vltava.

Ale tábor je tábor, tak bylo
nutno postavit kuchyni, záso-
bovací stan, iídelnu, stany.
umývárnu i dva stožáry.
Tentokrát zde stály hned tá-
bory dva, se společným hos?
podářským a hygienickým
zázemím. Je třeba pochválit i
skautky, které se klukí:im sna-
žily pomáhat, jak jen to šlo.
Mezi tím byl čas vyplněn i ce-
lotáborovou hrou na motiv pi-
rátského pokladu, sportem
hrami a výpravami do okolí.
Byly zde podány i
nějaké zlepšova«j
návrhy. Na foto-
grafíi vidíte jeden z
nich. Je to rychlo-
řezání dvěma pi-
lami najednou. Co
ČaSu a ,,praCOV?
níků" tento zlepšo-
vák našich skautů
ušetřil. Můžeme
všem jen doporu-
čit. Jen je vhodné

l
l

Na kolech kolem hory Říp
Ráno sedáme plni energie

na kola a odjíždíme směrem
na Veltrusy - Ouholice - Novou
Ves - Led8iče atd. až na Říp.
Máme opět špatný den - je
pondělí a na hoře je zavřeno(i
restaurace). Opravujeme pře-
trŽený "fetéz, svaČÍme a po té
sedáme na kola a jedeme přes
Sazenou, Chržín a Velvary
zpět do Kralup.

V úterý máme volný den -
dosušujeme mokré věci a ba-
íme na další výlet.

bd-

Smečka se hlásí
Již třetím rokem se dozví?

dáte na stránkách Zpravodaje
o činnosti 4. smečky Vlčat. Ne
jinak tomu bude po letošním
letním táb.oře. Opět jsme se
vydali na Šumavu, tentokráte s
plány odpovídajícími zvyšující
se zdatnosti našich Vlčat.
Vždyť mnozí kluci jsou ve
smečce jiŽ třetím rokem a za
tu dobu se mnohému přiučili.
Naším úmyslem bylo projet
alespoň malou část Šumavy
na kolech. Začali jsme výlety,

m
i-
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lTá0.
Bára je skautský dům v Šafaříkově ulici (:. 358, bývalé MŠ. V domě se
budete moci nejen podívat na prostory, ve kterých pracují naše oddíly, ale
ÍÍxidete se mocÍ podívat i na vídeozáznamy z činnosti těchto oddílů nebo
se -zÚčastnit her'a soutěží, kterými se baví děti našich oddílů.
O sobotním poledni nám svou návštěvu přislíbila i rodina

hada Kaa
A jestlj přijede sám velký had Či jenom některý z jeho mladších a:;e"nňíc;í poto;nků, rozhodnete právě vy, kralupské děti. Jak?
Ř;ždý dětský -návštěvník namísto 'vstupnéí"io si bude moci koupit
1 doítový korpus a jeden sáček s bílou polevou.
Za pomoci našich skautŮ si z něho vykrojí 2 části těla hada, rozmíchá si;olevu"a 'Žásti-hada položí na určenÁ místo. Nakonec si svou Část hada
potře svojí polevou.Ta'kže-, -kolik přijde dětí, tolik bude částí hada, a had poroste a poroste apor:;ste'-.-. ."'pfimo pÍed našima očima. Takže uvidíme, zda se přijde podí-vat ren-m'alý roční hádek, nebo pořádně dlouhý starý had. Nakonec hadas;oleéně-sníme. Dobrým čajem jistě také nepohrdneme. Věříme, že kra-ffipské dmti budou hlídat plakáty této akce, kde se dovědí další informace.

I

Skautské středisko Střelka připravuje
pro kralupské děti a jejich rodiče,
prarodiče č: tety a strýce
ve dnech 7., 8., a 9. září 2001
Den otevřených dveří na Báře

I
I

Jehnědno

Opět se nám nedaří. Odjíž?
díme z Kralup o hodinu později
neŽ máme v plánu, 3 ze 6
členů zaspali.

V Praze hledáme další spoj.
Nakonec jedeme přes Benešov
do Tábora. Zde máme hodinu a
půl čas do odjezdu dalšího pří-
poje. Mezitím se jdeme projít
městem a jeho podzemím.

Z Tábora jedeme do Záhoří,
kde vystupujeme na poslední
chvfli, a odtud pěšky asi 13 km
do Jehnědna. Cestou už zase
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Oddíl R + R se letos rozhodl
projít Beskydy. Jenže

Lysá hora za 45 hodin
Odjíždíme na noc v pátek

3.8.2001 ve 23.44 z kralup-
ského nádraží do Ostravy
Svinova, kde máme mít další k'í
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3. roj světlušek HLEDÁ
NOVÉ SESTŘIČKY !!!

Co u nás najdete?
Nové kamarádky, legraci, zábavu a
novou napÍnavou celoroční hru o

strašidjech všeho druhu.

1 x týdně se scházíme na schi:izky,
kde se mi:ižete nejen vydovádět ale i

se něco nového naučit
2x měsíčně vyráHme do přírody nebo
za kulturou vlakem, autobusem či lodí.
O prázdniny: řádíme, vaF{me, ŽUEME

NA TABOREiii
Veskeré. naše podnikání je pro rodiče
k márí na celoročním programu akc{...

Od září zveme mezi nás děvčátka,
holky i slečny od 1. až 9. třídy

základní školy.
Scházíme ve skautském domě Bára,
v Šafaříkově ulíci a to každé pondělí

l od 16.30 hodin do 18.00 hodin, a ve 
středu od 16.30 hodín do 18.00
hodin. Mi:ižete se informovat i na' telefonrímčísle0205-742512sestra lBlanka Dymáčková.
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iReakce na článek
Ve dvojčísle zpravodaje jsem

se pozastavil nad článkem,,Zaměstnanecký den České ra-
finérské" a to hlavně k vůli tomu,
že čtvrtým vystoupením měla být
ukázka z hokejbalu, ale ti íí Se
nedostavili a ani nepovažovali
za nutné se předem omluvit."

Tomu se strašně divím, jeli?
kož na str. 17 se dočteme, jak
mají širokou hokejbalovou zá?
kladnu a jak špatně se shání

sponzoři. Česká rafinérská je
jedním z jejich sponzori:i a tak si
myslím, že slušností oddílu ho-
kejbalu, s tak Širokou základ-
nou, by bylo vyhovět a nejen
slibovat, že sponzorům vše vy-
nahradí. Ať mi nikdo neříká, že
oddíl nemohl předvést ukázku.

Měli by si vzít příklad z kra?
Iupského Klubu českých tu-
ristů, kteří v počtu 42 členů
vypomohli s organizováním

dne České rafinérské. Přitom
tento klub proslavil Kralupy
také tím, že pořádá i meziná-
rodní soutěže a vozí i medaile
ze soutěží. Vyhověli rafinér-
ské, protože mají úctu ke
sponzorovi.

Závě.rem chci upozornit, že
nejsem členem Klubu českých
turistŮ, ani nemám nic proti
Oddílu hokejbalu, ale vidím to
jako řadový občan Kralup,

který byl dlouhá léta předse-douaSRPŠ a podobné akce
jsem dělal a zabezpečoval a
když, sponzor Kaučuk, měl v
roce 1 993 výro{,( 30 let výroby,
tak jsem zabezpečoval tolik
Iidí, o kolik jsem byl požádán
V té době nebylo ještě tolik
mobilních telefonů a tak jsem
vše musel zajistit na kole, jeli-
kož auto nevlastním.

Jiří DvořákK pátým narozeninám nadělena hokejbalu přehnaná kritika!Vážený pane JRí DvořákuÚvodem- musím konstatovat,
že jsem šťastný, že svoboda
projevu a vysloverí názoru je
naším každodenním chlebem,
který nám nikdo neodpírá. Ač
ie mi teprve 25 let, moc dobře
si pamatuji ony komunistické
praktiky, kdy vyslovit svůj kri-
tický názor (chcete-li ne-
správný názor) znamenalo
vystavit se nevyzpytatelnému
riziku. S Vaší poznámkou musí
každý nezauiatý čtenář sou?
hlasit, neboť všechny indicie
zde uvedené naprosto logicky
vykreslují nezodpovědnost,
sobectví, neúctu a nekritičnost
činovníků hokejbalového od-
dílu a na druhé straně oslavují
obětavost, nezištnost a zodpo?
vědnost členů klubu českých
turistů v kontextu, kterému jde
vytknout pouze jedna,ale za to
naprosto zásadní věc. Jedi?
ným pramenem k sepsárí
Vašeho kritického článku,
který dělá z hokejbalových
funkcionářú nezodpovědné
hlupáky v očích veřejnosti,
Vám byl článeček jednoho zhlavníc-h představÍtelů KČT
pana Vejrosty. Z tohoto po-
hledu je Vaše deklamovaná
nestrannost, nezlobte se na
mě, více než směšná. Ač si to
možná neuvědomujete sebe?
vědomě shazujete tisíce hodin
dobrovolné práce několika lidí,
kteří dokázali z hokejbalu v
Kralupech nad Vltavou udělat
za pět let existence jeden z ne-
jmasovějších a nejpopulárněj-'ších spoňů. Úspěch v'ždy byl -a
bude trnem v oku. Jedovatá
poznámka pana Vejrosty z mi?
nulého zpravodaje má jistě ko-
Yeny v minulém roce, kdy těžcevybojované mistrovství ČR v
turistickém závode proběhlo
ve stínu historicky prvního
Mistrovství světa v hokejbalu.

Kralupy jsou malé město a
štědrých mecenášů je zde
také poskromnu. A na oneri
sponzorský koláč, který je
každý rok přibližně stejný, při
padá veliký houf jedlíků. Proč
tedy nevyužít situace, když ,,je-
den z největších jedlíki:i minu
lého roku" klopýtl a udělal
chybu, pěkně mu ji neosolit.
Nerí to naprosto í«lr a my se
takto chovat nikdy nebudeme.
Navíc ihned po osudové so
botě, jsme se s velikou lítostí
za vzniklou situaci omluvili.

Jak se to stalo?
Vážený pane Dvořáku odvo-

láváte se ironicky na článek ze
strany 17. Z prázdninového
čísla Zpravodaje. Vězte, že
jste zřejmě musel ČÍst mezi
řádky. Vrátím se k odstavečku
,,Odpovědnost mladým': ale
budu dnes naprosto konkrétní:
pí Vondrušková mě žádá, zda
by se
českí hokejbal nezúčastnil dne

é rafinérské a nepředvedl
ukázku ze svého sportu. Sou
hlasím, neboť di:iležitost po-
dobných akcí si uvědomujeme
a co navíc pravidelně se jich
účastn(me. Tři dny před sa?
motným dnem pověřuji jedno-
ho z náctiletých hokejbalových
nadšenců úkolem, zajistit ve
spolupráci s hokejbalovými do-
rostenci onu ukázku. Dva dny
před ak«j mu odevzdávám pla-
káty pro děti, dresy, hokejky,
kužele a všechno potřebné ná-
čin(. E3í klidným svědomím
odiíždím na víkend. Onen
pověřenec se v sobotu půl
hodiny pYed domluveným set-
káním s pí Vondruškovou za-
stavuje v našem hokejbalovém
areálu pro branky. Parta star-
ších kluků hrajících zde zápas
mu je nevydává. Klíče od mist-
rovských branek zamčených vkůlně-nemá, ač říkal, že si je

sežene. Uvažuje po svém:
,,Kluci to nemá cenu, abychom
tam šli bez branek, co tam bu-
deme dělat". Ano vždyt' hokej
bal bez branek, je jako
gbaření bez rybníku. V neděli
po návratu zjišt'uji onen trapas.
Dotyčnému řádně vyčiňuji a
seznamuji ho z di:isledky, které
nás zřejmě čeka%. Evidentně
si myslí, že přeháním. Dnes
vidí, že jsem měl pravdu!
Okamžitě se za AHL omlou-
vám. Co z toho vyplývá'?
Průšvih pro AHL a poučení pro
onoho mladíka, který věřím,
příště již nezklame

Epilog l
Je mi líto, ze nemohu sou-

hlasit ani s posledním odstav
cem Vašeho článku. Dnes
máme sice mobilní telefony,
ale jejich provoz pochopitelně
něco stojí. Možná se budete
divit, když Vám nyní povím, že
na kole a po svých se nabě-
háme až dost. K dnešní gene?
raci snad ještě tolik. Dnešr'í
kapitalistický model společ-
nosti nám poskytuje mnohem
méně volného času, než tomu
bylo za minulOho režimu. Ono
pracovat do šesti hodin do ve-
čera a po té se věnovat řízení
hokejbalového kolosu není
opravdu jednoduché. Myslím,
ze veškeré aktivity směřované
k využití volného času mlá-
deže, by měl každý spíše oce-
ňovat než ledabyle, na
základě zjednodušených frází,

házet klacky pod nohy.
Nevě.Fím tomu, že jste špatný
člověk, věřte ani my nejsme
nafoukarí sobečkové. A vězte,
že našemu městu děláme
velmi zvuČné jméno nejen
doma, ale daleko za hranicemi
našeho státu a dokonce i kon-
tinentu

Epilog ll
Stojíme na prahu sedmé se-

zóny. Nejvíce pod1porujemi
ií České

ie zavydatného přispěn' rali?naérské a.sa. mnoho dětí, pro
které pořádáme nejrůznější
akce. Výběr dorostenců AHL
(ročníky 84 a mladší) vstoup(
premiérově do druhé nejvyššísoutěže v České repu-blice.
Junioři AHL se budou
třetí nejvyšší soutěži prát v

České
republiky. Hokejbalu jsme obě-
tovali pět let života. Při nezapo?
menutelném Mistrovství světa
v loňském roce v Kralupech nás
dokonce za práci pro světový
hokejbal vyznamenala Mezi-
národní hokejbalová federace
ISBHF bronzovým certifikátem.
Odlesk medailí našich hráči:í
Loskota, Ibla a Paliceho ze svě-
tových mistrovství jsou ohrom-
nou hnací silou všem mladým
hráči:im v jejich hokejbalovém
růstu. Píosím Vás pane
Dvořáku, přečtěte si ještě jed-
nou pozomě onen článek z
prázdninového Zpravodaje ze
strany 17.

Za AHL její prezident
Jindřich Kohm

Vítězná 2958,
272 04 KLADNO 4

1

(RA

rr

?
m'

ios:Í
KRALUPY

r

1
Tel: 0312/634495 l
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Soukromá inzerce
PRODEJřů"Pr'odám sedací soupravu 3+2+1' a "0*- ía'*i*-t-rh Wí5p'P:o"t'aah:'v;"Í'átka-J ď;itace kůžet'm'a'avá"Ž "+edoomodrá, nepoško-;ená-, cena:-5.000,- Kč"T"el'.aÓ6ů5/"91-7 -1 ';6,nebo na a9-rese'Karso;aa274,-Kralupy n. Vlt.
Cl Prodám učebnice pro 1. a 2.;očrík' étyřřetého gymnázia.Tel. 0605/409 266 nebo ve'óer

0205/723 481
ů Prodám z rodinných důvodů- a --r -"b--! - nrinr:in'mn"ohao'í'unkční-pÍÍs'roj - princip:;yklo'no'vW=seaparace vzduchu,cyklonové SeparaCe VZuulJVhodné pro alergiky apod.

Cena dohodou'Te"'l." 0205/784 004 ve{:.er po 20
hodině

r:J Prodám akvárium 50x25x30 cm.;'r;nŤaob;ky Í prošívané kal-;o'ty."pWiron-p.;s : na 12 patron.hoty. Patron pas - na I Z p=Peřiny - peří, magnetofon- ? - - --í -itsc 47Q SlrTel. 0205/ 725 179, VojtěchH"'anžÍ':-Húrka 1044, Kralupy nad
Vlt.

CJ Prodám rodinný dům v Kralu?pe':'h"naad 'VÍt'., jednopatrový, 2x- a o -'-a - - -*-vstsrlkrnV{- 2X2+1+1 místnost v podkroví, 2xk:upelnaa;WC,- 2xakomora, bal-kon, veranda,sklep, plyn. ústř. to-'pa'e'n""-'-""lél"!oTÍ -",fo*íTh'í r4a'r= o Í' aySah':záadckea'.dvorek, dílna, studna, zahrádka,-" ' a aa- - --II- --€QQrn2;:ed';hrádka, celkem 526 m!Fel-.0607/ 856 990.
[žl Prodám MONITOR ICL výrobceaa" I/X . kliv níilŤTra'iw;n' Za 6ň0,J Kč a Níix pult---- a .-+--- ííe?lí:l íririRaeg"ent ';080-vyrobce VEB 400W 4(ohmy) cena 1 000,- Kč.Tel. '0205a/'726 797.
0 Prodám nové náhradní díly na'VA"Z a21 0'l"'a 2í'0"b.' Dohoda-jistáT"el. 3602/;í9951 nebo 0205/

726034.

ů Prodám zahradu v Kralupechna'd"Vlt. -516m", vlastní poze-;ek, och'ata,' mkleník, dřeviny.V'ol'e'jtW ;no W večer - 02057 727
788.

Cl Prodám růže keřové i pnoucí'růz"nýac; b;;ev."Prodej oa října," a -- --I ríčflJlobjednávky ihned na tel. 0604/746 287.

ÚVtQY, DŮJČKY
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Helena Kočová
spoluúčast 20%

teÍ. 0205/784 004
0606/581 723

.p.'l

[1POZORI NOVINKA
Počítače Comfor - od levných domácich počítačů ú po
výkonné serveryPočítače Triline - pro počítačové sítí: malých a středních firem' a a ?----- ..G*,s,arpnrrstvtoPočRače Diderot - pro výukove programy, software pro tytopocitace je -dotován z programů EU

j

lh

*

Hledáme
:iiiíky

na nepravidelnou činnost.

@

lšS Il
l-čed?om 5aO, Kra*q,aad Vltaa?ozosrrmv020!!727777,

Informace každý čtvrtek
Od 14.00 do 16.00 hOdinIl

Il 5aut'»a
ZIMN( STADION

TEL.: 0604] 236 898

MONTAŽ ZALUZIÍ
A TĚSNĚNÍ y KaSS Vltava.

5- záři zahájaií 5czgny
20(»i/2

00 0KEN
KABA

ODOLENA VODA
tel. 02 / 6872865
po 16. hodině

ii muži ženy společná
14-1-8 18-21

14-21
14-20

1
l
y
i

r'lný prevyz zahájcn v- - ;{jH.
Těšíme se na vaší návštěvuSKI SPORT

y Lobči
Roxš}řuje nabidku
K o pvodej kolQpŮjčovnu horských kol
X setvks kol

Provident Financial,P roVKlenl rínaín-íía-,česká pobočka britské společnosti s tradicí od roku 1 880, která' a '-"--l-=í-íaíhh níaíiňpk d@postavení na trhu krátkodobých půjček domá vedoucíma VBuuubi HM-----... .- ?domácností hledá obchodm zástupce/zástupkyně.
Nápln- c-innosti: peCe O SKupiiiu ryiicii-u - - ..-. ??? ?(poskytování nových pújček a následné výběry hotovostních
imáCnOS{I nieua s»sis,,,,,.... ,--?,

.Náplň činnosti: péče o skupinu klientů ve svěřeném regionua'- a - -a-'-a4 - -a -n!háni húŤůVOSŤníC)1(poskytovani novypii )Jul'.a'gíi , ..--.??splátek přímo v domácnosti zákazn*ů)'Po;;dujWme: živnostenský list, telefonNabízíme: zajímavé provizní ohodnocerÍ.ISlaDlZlrílt5. zallllla., ,....-...-,V případě Vašeho zh§mu voleite zdarma: 0800/169 169

Kontakt:
p. Palas
Ježkova I ! 52
Kralupy nad Vltavou

0205/721 100Telefon'Mo'bÍr:"' ObOl/7Sb 770

PRONÁJEMPlllíliv«uwiwi[] Pronajmu družstevní byt 3+1- = - ' - -hh -í Vvalurse*ch'(7' 5"T2"aa+A" "'ie'i =s::- Ip?a?(reel tsY í iKprrnaa'eu dpelocut2nad Vlt. Upřednostňujeme dlou?lobějšÍ pronájem.. 07371847 320 nebo 0605/tiodi
Ter
730 Dů5

n Píonajmu 3 miilnosn ? 85 m'
Kralup nad Vlt. na kancelář, or-dinaci a podře'lefon:'-0?!/209 218 44

CJ Pronaimu byt 3+1 na pěší zóněYrlJllapnuíil-.. . ..??,v Husově ulici v Kralupech nad
ÍCena do-řÍjna 2001

. 0602/32C
Vltavou od

:0790.hodou. Tel

CLUB MII,LNNNITM
FX

(m AERO Vodochody a.s.-»an ín ůdolena Voda č. 374250-70 -Odolena Voda č.
U jeslí 69 ( bývalý dřevák)?- - ---.. l -akaaÁúlíKralup'y 2 Lobeček

Nabízíme:
minutkovou kuchyň

alkoholické
/ nealkoholické nápoje

automaty
akce-srazy-oslavy
levné ubytovánídiskoŮka - pátek a sobota

?H '@t

výrobce cvičných, boiových a dopravmch letadel
frézaře NC, soustružníky NC, horizontkáře NC, frézaře,sous+ružmky, slrojnL zámečruky, bruílčs na kula{o, lakým%Ipraxe se sllikánim}. galvanlzérl chemlckého lykován{ zámečnD? ? ? ?---4=- 4-.1## 0 Iríhkvrni SllllnamllIXe Se Sfhkánlm), galVanlLl-ly víiú------...- .-drakaře (montáž trupu), klempíre (práce s jehkýmj slitinamj)

Požadpjeme: vyučení s praxí, pracovrí nasazenl práce v jedno ad'vousměnném provozu
ihned nebo dohodouperspektivu zaměstnárí, nadstandardn( sociální pod?'- ' a - x - .w,,*r,sián{- dObn2 Výdělek.perSpeúlVu Zaiiieoí-...., ..?mínky, přechodné ubytování, dotxý výdělek.mte:n. kOy2/p8ř6eOc3h2oa33nOa :)',ay7J'E::fÍčoÉilko pří,p.ů.:2/8sos:.seo,tel. 02/86032:j;iu yaí-=..- , . .02/28602171 E-maíl: vaclav.sedlak aero.cz

RŮZNÉ'[J"R'áada bych se seznámila se star?mÍ;;kr'o-mným mužem nad 70 -;'5 aletJ'kteÍjiž nechce Žít sám.iel. OÍ206/-625 647.
[:] Hledám učitele(-ku) němčiny

mírně pokročilou vpro
ÍKralupech.
tel. 0604/517 338

Spo§em: 0602/337 363
0603/236 500

Otevírací doba : po - út
st - čt
pá - so
neděle

?
?

?

14-23
14-02
14-05
zavřeno
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Q p?ravodai 12?!lI Tenis

1. místo ve čtyřhře starších
žáků obsadil pár Prochorov
Pokorný ze Spojů Praha. Náš
pár Husák - Klouček byl bron
zový. Vítězem dvouhry starších
žáků se stal Marek Husák z
kralupského oddílu, který si po-
radil s mělnickým Fryčem.

Závěrem Ize říct, Že turnaj opět
proběhl v příjemném spodovním
duchu a organizačně byl velmi
dobře zabezpečen. Největší ra?
dost máme z našich hráčů, kteří
pod vedením trenéra mgr.
Josefa Hrdiny udělali dobré
jméno kralupského tenisu. Jsme
rádií, že nejvíce pohárů a meda?
ilí, které věnoval Městský úřad v
Kralupech nad Vlt. a upomínko-
vých balíčků firmy Unilever PTZ
Nelahozeves, zůstalo v rukou
kralupských tenistů.

Mgr. Josef Hrdina, trenér

Dne 1 4. - í6.7.2001 se na te-
nisových dvorcích v Kralupech
nad Vlt. uskutečnil další ročník
celostátního tenisového tumaje
starš(ho žactva. Zúčastnilo se
40 chlapcŮ a dívek. V krásném
tenisovém areálu při sluneč-
ném počasí jsme mohli vidět
mnoho zajímavých zápasů.

Ve finále dvouhry starších zá?
kyň nám udělala velikou radost
kralupská Pavlína Pokorná,
která obsadila 2. místo. Po vy?
rovnaném utkání s Procházko-
vou z BIP? Kladno podlehla 6:3,
3:6, 4:6.

Ve čtyřhře starších žákyň ob-
sadil náš pár Wrobelová -
Průšová 3. místo. Vítězkami se
stala dvojice Zuzana Zímová -
Pavlína Pokorná. Ve finále zví-
tězily nad Prachtovou s Krato?
ňovou z Mělníka 6:3, 6:0.
?
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Zleva stojící: Mgr. J. Hrdina - trenér, Dominik Hendrych, Jan Fl(dr,Marek Husák - zleva sedící: Zuzana Zimová, Pavl(na Pokorná,
Martina Průšová, Zuzana Wrobelová
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Pohár dona Quijota
Celý turnaj se hrál v úmorném

vedru, ale na bojovnosti a obě-
tavosti účastníků byl tento han?
dicap vidět, vždy až po skončerí
utkání totální vyčerpaností.
Jelikož se jedná o exhibiční tur-
naj, je cílem pořadatekí, aby
každé utkání bylo co ne')?
atraktivnější pro diváky i sa-
motné úČastníky. Kralupský
špílmachr Ivo Loskot oblékal
dkes se Mčkem na prsou, ale i
svého domácího týmu z Nelaho-
zevse, plzeňák Martin Kadaně
potil krev za reprezentaci i ško-
dovku. Systém celého Quijotes
cupu je koncipován k co největší
atraktivitě. Do bojů play off po-
stoupila všechna mužstva.
Jediný tým výhradně z hráči
svého klubu Minice Quijotes na?
čal play off maratón s Nižbor-
ským Diablem, které bez

problémů přehrál 6:3. V zámec-
kém derby Veltrus s Nelaho-
zevsí (3:1 ) tahají za kratší konecborci z Dvořáko'vi rodné vsi. Čtrt-
finálová senzace se rodí na úkor
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Planet Basketbau
Planet Basketball USA, ta?

kový byl název výběru hráčů ze
Spojených států amerických,
který se představil v exhibičním
utkání ve zdejší sportovní hale v
sídlišti Cukrovar 6. srpna. Sou?
peřem mu byl tým Basket-
balového klubu Sparta Praha.
,,V rámci přípravy na novou se-
zonu sehraje naše spaíanské A
mužstvo škálu zápasů s čes-
kými a zahraničními týmy. Dnes
se utkáváme s výběrem hráČů,
absolventi:i amerických univer-
zit, který se každoročně vydává
na evropský kontinent s cílem,

světle, přestože trenér týmu
Michal Ježdík, který stejnou
funkci vykonává i u národního
basketbalového mužstva, zkou?
šel na kralupské palubovce také
mladé hráče. S posledním hviz-
dem sudího svítil na ukazateli
skóre stav 103:90 bodům ve
prospěch sparťanského celku.

K těm nejzkušenějším, kteří
se ve městě na Vltavě předsta-
vili v barvách Sparty, patřil i
Kralupák Pavel Miloš. Do Sparty
odešel už jako dorostenec a vi?
zitkou toho, že dostal dobrou
pri:ipravu, je skutečnost, že patří
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Jeden ze sparťanských hráčů při úspěšném útoku na koš vzajetíbasketbalistů z USA, při exhibičním zápasu na palubovcezdejší sportovní haly v sídlišti Cukrovar. Foto (ain)
aby je některé známé kluby pro ke špičkovým čs. Iigovým střel-nadcházející období případně cúm tzv. trojek. Jeho výkonů naangažovaly," sdělil prezident palubovce si už všimli i v zámoříBasketbalového klubu Sparta a před letošním draftem do NBAPraha Pavel Majerík. byl zařazen na širší seznamTým Spaíy, účastrík I. Iigy, hráčů, kteří se případně mohouse ukázal ve velmi dobrém uplatnitvUSA. (ain)

AHL společnosti Kralupol Petra
Hajna Ivo Loskot. Nejepším hrá?
čem turnaje byl vyhlášen MartinKadaně -(reprezentace ČR,
Škoda Plzeň), který proneslÍ
,,Nashledanou za rok na čtvrtém
ročníku. Určitě to dáme s kluky
dohromady a přijedeme opět v
plné sfle". Jedna z posledních
prověrek před blížící se sezónou
naznačila, že laťka kvality kra?
Iupských hokejbalových soutěží
půjde opět o nějaký ten pomy-
slný centimetr nahoru. Pořadí
turnaje: 1. Reprezentace ex ju?niori:i- ČR 2. í31ack Ravens-3.
Minice Quijotes 4. HockeyMachines 5-. Škoda Plzeň 6.
Nelahozeves 7. Výběr juniorů
AHL 8. Diablo Nižbor

Jindfich Kohm

%N

hostů z Plzně, kteří podlehli
Hockey Machines o jedinou
branku 4:5.

Reprezentační forma exjuni-
or(.í kulminuje a ve čtvrtfinále de-
baklem 12:2 odpravují Výběr
kralupských juniorů a v semifi-
nále Machines 1 7:3.

Druhý duel byl mnohem dra?
matičtější. Velkého vítězství v
něm na úkor minických Rytířů
dosáhli Veltruští Havrané v po-
meru 4:0. Ve finále zmobilizo-
valy oba týmy veškerý zbytek sil,
aby předvedly hokejbalový vr-
chol celého turnaje. Po zásluze
zvítězil výběr červených kouzel-
níků s reprezentačním znakem
na prsou. Putovní pohár dona
Quijota přebral z rukou zástupce
generálního sponzora soutěží

flSPEKTaí-rw s.r.o.
účETNí A DÁŇOVÁ xhncpbÁ?

Poskytujeme svým klientům násleďujfcf služby:Ivedení jednoduchého, podvojného a mzdového
- zpracování všech typů daňových přiznání- z;racování přehledů pro socÍální a zdravotní pojištění
- rekonstrukce a revize účetnictví
- likvidace a konkursy obchodních společností
Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v nasí kanceláři na ad-;ese-Přem"ysl-o'va 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / 721 436 nebo 0603/466 -249.'ťaktéž 'nás můžete kontaktovat prostřednictvfm e-mailu
aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránku www.aspekthm.cz.
Těšfme se na naši spolupráci

mgr. Martin Š TĚPÁN
DÁNOVÝ PORADCE

"' ELEC70
Přemyslova 305, Křalupy nad Vlt., vedle antikvariátu

tel. 0205/722 370

%,Vě o€evrená 7rodeJrís
nabízíme - společenské pánské kalhoty

- pánské obleky
- pánská saka,-kravaty, pásky, šle
? společenské dámské kalhoty
dámská trička, pyŽama, svetry

Velký výběr
prodejní doba: po - pá 9.00 - 12.30 13.30 - 17.30

8.30 - 11 .00SO

TšMme ee ría Vaěí návetěvu /2,.?,y, ?
PÍíiem zakázek 24hodin denně. Tel./fax: 0205 / 727 052 ínobil :0602 - 666 404Samolepky. Bezpečnostní tabulky. Vizitky. Světelná reklama.

- výroba řezané .reklamy z kva.l}tní folie určené pío polep vývěsríích štítů, výloh, 'stmj.zařizení, automobilu,motocyklů, atd. . i- ruční línkování auto a moto veteránů- nápisy a malby na fasády
- výroba plast}ckých reklam z 'mxených PVC desek o tloušťce 5 - 30mm(písmena, loga, postavy, atd.)- nápísy 'aamaíb;n;-autopía;hý a transparenty z PVC, pmváděné banou
- nápísy na látkové transparenty, tr}aka, ínontérky, atd....

(.

ÍamÍ;'aoe dokutnentů, vizitek, -atd....
e-maíl; f.í -%;i ,rtar,fírefla»t«i?& a ar-Mú: tJ]a«ý,

Z i:h« í ďnictdí
Petr lelínek, Uettrusg

0205/78 1019

% podzbmní se?onu ngbkítm:ěi:íok:j-sortírnsnt o{oaasnýó íomu a ke+'íJ, tÝíuie a dalších 10 druhů;vln" ;a-Bvé pbty, ďbutoviny - tu»pány. naííaísy, hyacínty, drobnéndmAa?í abal}ůVVml a plrX» ?«bOůnk.h novinek, dáíe r(aže, trWl4ky,
eníomé sarr:»rr*y,
híiopú a posfflky, kveurhM.e, sub?,ivuí&vaď kára B4, Pondélí - pátek 8.00 ? 17.30mulčovací kůra ai

8.00 - 16.00sobotaPňW% aí pro ?ortmé rady
kva»f&o'vanýó zůrínfkú.

LENKA SLABÁ
outorský sperk,
zlotnické próce nci zakčízku,
opravy, úpravy, výkup zlalo

rŇ'l
q m d

n gYW.Ma PramM=ak ?
M P-Súrvšt5 :lO:7ol

E€et«tm g úby - ptáce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a oprasty veřejného osvětlení

osvěílenl hal.a venkovnlch píoskot
Elektromontážní práce
Ie'bríklíoins{alace íozvodŮ venkovnlchi vniířrích
Zemní a výkopove práce

",:í'E€H'i'i;:;:==:==::.,«pío o?dvoz slavební suti, zeminy a jiného odpadu (l0m3)Služby vysokozdvižnou plošínou do 27m-bezp:Jč.'rua a' rychl'é číšíerí-a ná{ěry okapů, opravy sířech. komlnů, fasád a pod.kácenl a píotezávánl siromů, zvlášíe nebezpel::ných a vzrosílých i na nepíígíupných mlsíech.
Telefon:T.'efon:';:a?- waa«vauv«««v«e ua«g 0603-457620saq"r'rnaÁíke* Kr}Nl'JlRl«lJlk WffiA»: 'oa'o"s'sooaosše0205 - 220 ss

i

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadecl'í 503
tel.: 0905 7'2 10 44, 0793 '290 47S!

př(iem a výdej zakázek - úterý a čtvrtek-15.30 18.00 hod.

1
«l 71Icihalulemí? ppovnz

VIKTOR ..,...

UBYTOYNA
KRALUPY NAD VLT.

nabízí k ubytování
2 a 3 lúŽkové pokoje

se základním vybavením.
Cena za osobu/den
105,- Kč (vč. DPH)

Denně možnost levného
stravovánÍ v místní restauraci.

V blízkém okolí možnost
kulturrího a společenského vyžit(,

široká sff prodejen, pošta,
benzinová pumpa a další.

:.'l

=l

DAyst«e
i«ptačov.s-íví

Alena Dolejsová
K-rso-a 274

Fvalupq naJ Vlt. - Lol?eček
iSECOND

zahaiuje prodej 3.9.2001v prostorách-bý;aíé prodejny EVEREST na Hůrce
(100 m za květinářstvím )? nn - čt 9.00 - 12.0014.00 - 17.00 hodinProvozní doba:'po - čt 9.00 - 12.0014.00p:;-9.00I 15.00 Telefon: 0606/353 593

'TMíme se na Vaši návštěvu!

Drovo-ní Jok-: úŤ - čŤ 8.30 -
12.00 14.00 - 180.00 k,xl

Meko po ÁoWe - Ýele'ton
0605/917 140 1

Inf. na tel. 0205]723774 nebo na
adrese: Ubytovna VIKTOR

Krakovská 697. Kralupy nad Vlt. Uzávěrka říjnového Zpravodaje }e 18. září.r
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