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iÍ ! ELEKTRIKÁŘI POZOR ! ll
Provádíme zkoušky dle vyhl. 50/78 Sb.

Dále provádíme projekly a revíze elektro.
Pelr Hohaus lel. 0205/22 890
Jrndřich Karvánek lel. 0205/22 878 0603/867 520

Ing.Jos4Kulka lel.0205/7841600602/199166
e - mail: kulkaj@lelecom.cz

Praní kobercú
a sedacích souprav

(,Jpx
Pi:ijČování strojŮ na pranÍ

koberců VAX
Půjčování bouracího

a vít. kladiva BOSCH

Tel. 0205/781 505
Půjčovna U Libichů,

Št. Bendy 584, Veltrusy
(bytovky na náměstí)

Finanči i5iřad

v Kralupech nad Vltavou
Palackého náměstí 6

vyMašuje
výberove: řízení na pozici

pracovník kontroly výroby a oběhu lihu
Požadujeme vzdělánf VŠ/ÚSO tecbnického

nebo ekonoínického smeru.
Jedná se převážne o práci přímo v provozu lihovaru.

Přihláš§, včetně dosavadní praxe, zasílejte do 10 dn'ů
- po zve'Ťae3néni inzerátu na výše uvedenou adresu.

zxnx.b ;schwA
zlatnické práce na zakázku,

opravy, Úpravy,

výkup zlata

Kralupy n. Vlt. III - Mikovice, V sadech 503, tel.:721044
pffjem a výdej zakázek - úterý a čtvrtek - 15'o- 18oo hod.
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Listopad
1999

měita Kralupy nad Vltavou Cama i. - ?

Vážení čtenáři,
vítáme vás u listopadového

vydání kralupského Zpravodaje.
Co jsme pro vás v novém čísle
připravili?

Mimo již tradičních starostí
našeho pana starosty a záleži
tostí MěÚ vám přinášíme také
podrobnosti o opravách komu
nikací v Lobečku, a potom se
společně podíváme, jak vypa?
dají internetové stránky našeho
města. Neboť je letošní rok
Mezinárodním rokem seniori:i,
navŠtÍvÍme naše nejstaršÍ spo-
Iuobčany a při té příležitosti na-
hlédneme i do penzionu pro
důchodce, který právě slaví
čtyři roky od svého otevření.
Není to jen on, kdo letos osla?
vuje - narozeniny, ale již čtyři
cáté, má letos také bytové
družstvo v Kralupech, a proto si
připomeneme jeho historii i
souČasnost.

V tomto čísle vám přinášíme i
řadu rozhovorů. Spolu s panem
E. Dvořákem zavzpomínáme
na listopadovou revoluci před
deseti lety, máme připraven

rozhovor s V. Mazáčkem o
Komorním orchestru DvoFá?
kova kraje a s R. Michálkem o
Kralupském komorním sboru.
Jistě vás zaujme též rozhovor s
1. Štrausem,- členem Sukova
kvaíteta. Dozvíte se též, co je
nového v divadelním souboru

Scéna, nechybí zde ani po-
zvánky na kulturní akce a ani Ii-
stopadový program KD Vltava.
Víte, že začaly taneČní kurzy?

Nově jsme pro vás připravili
též spotřebitelskou rubriku, v
níž se dozvíte, jak se orientovat
při nákupu, přípravě a konzu
maci potravin, budete moci po-
rovnat ceny některých potravin
ve vybraných kralupských pro-
dejnách a na závěr navštÍvÍme
jednu z kralupských restaurací.

Nechybí ani cestopis a samo-
zřejmě ani zajímavý článek o
historii od pana ing. Stupky.
Dozvíte se něco o kralupském
učiteli Václavu Moresovi, pře-
čtete si, co dělají Vlčata po
prázdninách a jaké akce uspo-
řádal Klub českých turistů. Ve
sportovní části se vám dále

w

l
i
l

Ť ?

?h
l

l
%%

X
%

%-'

'q

J
'S

']";'í
7

j 11-

r

}

l
l

l
l
l
l

I

ffl ? ?
23. 19.30 hodin v KD Vltaya

? ushJKA v OPERET? A wvzggAg v
Břínková, Jan Ježek a Vladimír Truc

l

představí Český kuličkový svaz
a nové osvětlení kralupského
hokejbalového Colossea, ocit-
nete se i na galavečeru v kick?
boxu.

Závdavkem vám nabízíme
malou anketu a pro zpestření
ještě starodávnou kralupskou
pověst.

Doufáme, že se vám nové
číslo kralupského Zpravodaje
bude líbit, že vám pomůže
zkrátit dlouhé podzimní večery.

Přejeme vám, abyste se
svým Zpravodajem strávili krásný
Iistopad.

redakce

Starosti staroSty: 10 let po 17. listopadu 1989
Deset let po takzvané same-

tové revoluci není pro mnohé z
nás důvod mnoho jásat a vý-
ročí oslavovat. Když jsem stál
před deseti lety na Letenské
pláni, tak jsem necítil mráz, ale
jenom společné nadšení a od-
hod.lání statisíců spoluobčanů
změnit svůj dosavadní život.
Můj, tehdy 18 letý, syn měl v
ri,ice karikaturu soudruha Jake-
še na potápějícím se parnÍku.
Nevím, co by měli nynější stu-
denti v případě protestů v rukou
dnes? ProČ se sametová revo-
Iuce nazývá také ukradená?
Kdo z tehdy "mlácených stu?
dentů" může dnes významně
ovlivňovat politické dění v naší
zemi? Kdo z hlavních aktérů
zločinů komunistického režimu
byl odsouzen a potrestán? Kdo
zůstal, popř. se po revoluci do-
stal do vedení klíčových pod
niků, bank, úřadů a -institucí?
Kdo "vytuneloval", Či přesněji
rozkradl miliardy státního majetku?

Mladí, nezkažení, vzdělaní
byli většinou vytlačeni "zkuše-
nými" i všeho schopnými. Lus-
trační zákon vůbec nezabránil
těm "nejschopnějším" rychle
odhodit stranickou legitimaci či
průkaz příslušníka StB a sehnat
znovu výnosné zaměstnárí, ne-
Iegálně bohatnout, nebo ne-
přímo dál ovlivňovat osudy nás
všech. Statistiky hovoří, že v
současné době 70% občanů
nedůvěřuje politikům a při
bližně třetina lidí si myslí, že mi?
nulý režim byl lepší. Této
třetině mohu jen připomenout,iu jen

ČSSRže tehdejší ČSSR nestačila zá-
sluhou 17. Iistopadu 1989 "do-
budovat" reálný socialismus s
výhledem "pohádkové komu-
nistické spoleČnosti" a tyto
šance má v současné době
pouze Kuba a Severní Korea.
Kapitalisticko - komunistická
Čína je v dějinách i v součas-
nosti zvláštní kapitolou. Hluboce
cítím nynější životní problémy a

Akce k 10. výroč( 17. Iistopadu 1989 viz. program muzea a KaSS. l

těžkosti někteíých spoluob-
čanů, ale ve své většině za ně
nemůže současný režim. Záro-
veň si musíme uvědomit, že ži
votní úroveň občanů a vlastně
jejich celý život mohou komu
nální či celostátní politikové,
samosprávy, parlamenty a
vlády ve všech současných
svobodných a demokratických
zemích ovlivnit jen z menší
Části.

Žádná země nemůže být
dnes soběstačná a izolovaná a

vývoj každé ekonomiky závisí
na mnoha celosvětových fakto-
rech. Nejzákladnější kladný vf
sledek 17. Iistopadu 1989 pro
naši zemi je fakt, že v sou?
časné době-je Česká republika
svobodná demokratická země
je členem NATO a je na dobré
cestě do Evropské unie. Sou-
časná politická situace v naší
zemi není vhodným dárkem k
10. výročí sametové revoluce,
ale věřím, že je to pouze pře-
chodný jev. Chyba není v exi-
stenci více demokratických

politických stran, ale pouze v Ii-
dech. V rámci totality nemohli
žádní "kvalifikovaní politici" vy?
růstat a talentů od "Pána Boha"
se rodí málo.

Co přinesla sametová revo
Iuce a posledních 10 let na-
Šemu městu? To si mŮŽe ověřit
každý ze spoluobčanů. Výčet
kladů by měl, podle mého ná-
zoru převážit nad zápory.
Myslím, že v jednotlivých ob-
cích a městech v celé naší zemi
se do práce samospráv zapo-
jilo mnoho nadšenců a bez
zbytečného politikaření se od
roku 1989 vykonala spousta
užitečného. Mělo by to být př(?
kladem pro naše poslance a
senátory i špičky politických
stran.

Věřím, že další desetiletí poli-
stopadového vývoje bude mno-
hem pozitivnějšÍ.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města
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flSílEKTí-rrví s.r.o.
účETNí A DAŇOVA KANCELAŘ

Oznamujeme Vám, že od 1. listopadu jsme začali pro své klienty po-
skytovat následující službu:
- ukončení existence obchodních společností formou likvidace,
popřípadě konkursu.

Tato služba je určena pro ty obchodní společnosti, které již nevyko-
návají žádnou činnost nebo se nacházf v existenčnfch poffžích, a které
by pro své vlastníky znamenaly jen a pouze dalšf náklady.
Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v našf kanceláři
na adrese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / 721 436
nebo 0603 / 466 249. Taktéž nás můžete kontaktovat prostřednictvfm
e-mailu aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránku www.aspekthm.cz.
Těšíme se na naši spolupráci.

%lM f

mgr. Martitx STEPAN
DAŇOVÝ PORADCE

- a 2958, 272 04 KLADNO 4
Telefon vysílací studio:

0312/638415
obchod. oddělení:

0312/637923, 0602/252123

ly
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[YMÁ/ď PramMlšokhMP-Servws
Elektmslužby - práce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veřejného osvětlení
- osvěílení hal a venkovních píoskor

Elektromontážní práce
- elekíroinsíalace íozvodů venkovnich i vniířnlch

Zeínní a výkopové práce
- nakladačem UNC 060 '-'."'.:"' -í.... :.l::lP ro n a3 ern ve Ikoo bj 0 m Ovy c h ko n tej rM- r ua rs ()
- pro odvoz síavebrí sííi, zeminy a jiného odpadu (í Om3)

Služby vysokozdvižnou plošinou do 27m
- bezpečné a rychlé Číšíěnl a náíěry okapŮ, opíavy stíech, kominů, íasád a pod.
- kácenl a píoíezavam síroínŮ, zvlášíě nebezpečných a vzrosílých i na nepřísíupných rmsíech.
Telefon,fax, ' Telefon:

=------- KONTAKTuJTENASl ---- -=-0205 - 220 53 * 0603 - 50 83 89

škúňemi ía @Cš'

AKREDITOVAN vzoiAvací srrŘtoísxo wšwar čR

po'm'í pe+' K:"="p-:"+"SÁ / .

!'
? « o< @- 16. až 17. lístopadu ,

aowJSff '-!Jout NA PC> *Y
%, «lÉ;. Pas Kai {: :, 4'- 8. až 10. prosínce - Tř.Legií 585, Kralupy n.Vll,- třídenní dopolední školení t«íUfaxlzázrh (0205) 23003

- základy PC, MS Windows98

 základy Nls Wordu a Excelu a ke skoleríí pnrucka, kam7 u'8véhď /' C
na 1 .999,- bez DPH 5% 1.1.l - o a%'l0 S/ bll'o ala I'nfOrlŤlal-«I

pismíomím,i0 F-ntišekvrbaP. Bezruče 327

Kralupy - Míkovice

potřebujete reklamu Yaši Vy..T
* ze samolepící fólie (polep osobnich a náldadnich
automobilů, výloh, vývěsních štftů apod.)
0 na autoplachty * w fasády

íííí tak volejte tel./fax: ONOb/40 62
Vydává MěÚ, KaSS v Kralupech nad Vltavou. Náklad 2100 kusů.
Sídlo redakce KaSS, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel: 0205/22827, fax: 0205/23664. Povoleno OÚ Mělník pod č. j. 3206í 6887.
Zodpovědná redaktorka a foto Dana Kružíková. Grafická úprava: Dana Kružíková, Pavel Keil, Libor Toms.
uveteJnena příspšvky nemusí nutně vyjadřovat názory red. rady. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků.
Zíněna programu KaSS a kina Vltava vyhrazena. Počítačová sazba: aSL, Kralupy nad Vltavou. Tisk: Rapy s. r. o.
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Veřejné zasedání MZ se koná
v zasedací místnosti

v přízemí MěÚ 10.11.1999 v 15.00 hodin.
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Z deníku Policie ČR í

IlFarní charitaO čem se radí radní

Už rok pracuje v Kralupech
nad Vltavou farní charita. S jejr
činností se občané města
mohou setkat při výdeji obno-
šeného šatstva, který nyní pro-
bíhá pravidelně vždy 4 středu v
měsíci od 13,00 do 1 6,00 hodin
v nákupním středisku Máj. Po-
užité oděvy se sbírají trvale v
penzionu pro di:ichodce. Sym-
bolické ceny, které charita za
oděvy vybírá, jí umožňují přispí-
vat na dobročinné účely. V
uplynulém roce poslala např.
1350,- Kč na konto

Likvidace lepry
500,- Kč na konto

Pomozte dětem
1000,- Kč na pomoc Kosovu
1000,- Kč na pomoc zemětře-

senÍm postiŽenému
Turecku.

Největší částku se však cha?
ritě podařilo shromáždit na pro-
jekt Arcidiecézní charity Praha
"Adopce na dálku". V tomto
projektu ACH hledá sponzory

Dne 29.9. bylo předáno osob-
ní motorové vozidlo značky
Škoda Favorit zpět majitelÍ,
který dne 17.9. nahlásil jeho
odcizerí.

Dne 29.9. bylo sděleno obvi
nění z trestné činnosti pachate-
Iům krádeží horských kol v
Kralupech nad Vltavou. Pacha-
telé byli zjištěni ve spolupráci
OOP Kralupy a SKP.

Dne 1.10. nalezla hlídka OOP
Kralupy při obchůzce nevy?
buchlou minometnou střelu po?
cházející z 2. světové války.
Tuto na místě zajistil pyrotech-
nik a odvezl k likvidaci.

Dne 6.10. bylo sděleno obvi-
nění z trestné činnosti pacha-

pro nejpotřebnější děti v chu-
dých oblastech světa - v Indii, v
Litvě a v Lotyšsku. Dárci pocl
porují konkrétní dítě, dostanou
jeho fotografii, údaje o něm a
jeho rodině a mohou si s ním
dopisovat. Za roční obnos 4
400,- Kč (v Indii), příp. 5 200,?
Kč (Litva, Lotyšsko) získá dítě
základní vzdělání, zdravotnÍ péči,
stravu, příp. ubytovárí. Na ten-
to účel shromáždila FCH ve
farnosti 14 000,- Kč a mohla
tak "adoptovat" 3 děti: 2 v Indii
a 1 v Litvě. Pokud by tato ini
ciativa někoho oslovila, může
se připojit jakoukoliv částkou.

ACH Praha prostřednictvím
farních charit organizuje i dopi-
sování s vězni, pro které to
může znamenat velkou morální
podporu.

Pokud Vás práce FCH za?
jímá, nebo máte podněty pro
její další činnost, mŮŽete zavo-
lat na tel. 22710 - pí Kasíková.

-vr-

teli, který provedl vloupání do
stánku PNS. Pachatel byl zjiš-
těn policisty ve spolupráci s
SKP.

Dne 9.10. odcizil neznámý pa-
chatel v noční době na sídlišti
zaparkované osobní vozidlo
Peugeot 406. Poškozenému
vznikla škoda ve výši cca
355 000,- Kč.

Dne 11.10. bylo oznámeno
na OOP Kralupy vloupání do
restaurace. Ještě téhož dne
byli policisty OOP Kralupy ve
spolupráci s SKP zjištěni pa?
chatelé. Oběma bylo vyšetřo-
vatelem sděleno obvinění z
trestného činu.

Z j«dnání MR dne 6.10.
i ggg

- MR jmenovala Mgr. Rynta
zástupaem města Kralupy n. Vlt.
do korkurzní komise pro výběr
ředitek Domu dětí a mládeže
Kralupy n. Vlt.

- MR odsouhlasila uhrazení
nájemrého ve výši7 600,- Kč za
užíváni tělocvičny TJ Sokol
Zvláštrí školou Kralupy ve škol-
ním roa; 1 999 - 2000 se zařaze-
ním do rozpočtu města na rok
2000.

MR odsouhlasila prominutÍ
poplatku za zábor veřejného
prostraiství pro spolumajitele
domu čp. 713 a čp. 714 v Gaga-
rinově ulici.

- MR schválila komisi pro
výběr zhotovitele stavby "Chrá-
něný pbchod přes silnici ll/1 0l "
u ulice Palackého.

MR určila komisi pro výběr
zhotovilele akce "PD pro rekon-

strukci komunikace v ulici
Masaykova".

- MR schválila výběr dodava-
te0e stavby "Půdní vestavba bytů
ZŠ Kome;ského nám. čp.l98 v
Kralupech n. Vlt. v tomto pořadí:

1) LUPA s.r.o. Dobrovského
220, Kralupy n. Vlt.,

cena - var. B 9 296 643,- Kč
2) Makra s.r.o. Přemyslova

438, Kralupy n. Vlt.,
cena - var. A 10 423 826,- Kč.
Další pořadí nestanoveno.

MR odsouhlasila uvolnění
částky 60 000,- Kč na úhradu
energií v budově DDM ve Sme-
tanově ul. 168 do konce roku
1999 z rezervy města.

- MR jmenovala členem re-
dakční rady kralupského Zpra?
vodaje p. Karla Vlacha.

- MR se seznámila se žádostí
ZS AS ČR o finanční příspěvek
na dopravu raněných, nemoc?
ných a rodiček.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje veřejnou sbírku na zhoto-

verí pamětní desky obětem druhé světové války. Deska bude od-
halena u příležitosti 55. výročí náletu na Kralupy.

Tato veřejná sbírka potrvá od í5.11.1999 do 15.3.2000 v
Městském muzeu Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, v otevírací
době muzea, tj. úterý až pátek 9-12, 13-16 hodin, a neděle 13-16
hodin.

iili

ilMTÍ

Oznámení
I:. .1-.

[ 1 Gynekologíe v Nemocnici s políklinikou
Lékař: MUDr. Wohlgemuth Radek, Sestra: Janáčová Václava
Pondělí: 8.00 - 12.00 12.30 - 14.30

Ultrazvuk 14.30 - 15.30
8.00-12.00 12.30-14.00
10.00-12.30 13.30-18.00
Ultrazvuk 15.00 - 16.00
8.00-12.00 12.30-15.00
7.30 - 14.00 bez lékaře
(Těhotenské náběry, HATK)

Návrh umístění pamětní desky
(prostor za poštou v Kralupech nad Vltavou).

í Město Kralupy nad Vltavou
,..v souladu se zák. č. 367/90 Sb. v platném zněnf,

oznamuje svŮj záměr:

pronajmout nebytový prostor
OBJEKT RESTAURACE VLTAVA

Jedná se o ce}ý dvoupodlažní objekt restaurace Vltava, situovaný na
Seifertově níím. v Lobečku. Objekt obsahuje:
1. nadzemní podlaží: prostor býv. vinárny (rozestavěný), sociálnf za-
řízcní, sklady, kanceláře + zázemí.
2. nadz. podlažf: prostor pivnice, tzv. "Formanka", rcstauracc a vi-
nárny včetně pffslušného zázemí.
Ná3emce si zajistí vlastnfm nííkladem samostatné odběry energff.
Objekt se nabízf k pronájmu jako celek (nikoliv po částech).
Využiff se uvažuje pro: restauračm, popř. jiné služby nebo obchodní
Činnost.

Žádosti o pronájem musejf obsahovat:
1) kopii platného podnikatelského oprávnění, u právnických osob také kopii

výpisu z obchodniho rejsúíku
2) nabízenou cenu za pronájem ročně za ce}ý objekt
3) podnikatelský záměr (způsob a rozsah provozovánf apod.)
4) možnost vytvořenf nových pracovnfch rníst
Údaje ďle bodu 2) a 3) jsou v přfpadě uzavření nájemnf smlouvy závazné.

Prohlídka objektu pro zájemce se uskuteční
dne 22.11.1999 ve 14 hod. se srazem na místě.

Úterý:
Středa:

Čtvrtek:
Pátek:

AnketaPřehled služeb lékáren - neděle a svátky
Tentokrát na jednoznačně

"postletní téma". Dávno již mi?
nula doba veder, při níž mnozí
z našich občani:i využili mož-
nosti osvěžit se na kralupském
koupališti. Přesto je právě teď
vhodný čas k tomu, abychom
se jich zeptali, jak byli s měst-
ským koupalištěm spokojeni a
jestli existuje něco, co zde po-
strádají, a co by se zde příští
rok mohlo doplnit.

" Kralupské koupaliště mi při-
padá vyhovující. Už jsem tam
ale dlouho nebyla, tak nevím
Já bych tam ani nic nového ne-
chtěla. "

posledy, nebyla jsem spoko-
jena s hygienou. Bazény mi při?
padaly špinavé. Takže bych
chtěla zlepšit hygienické pocl
mínky. Kdo ale zabrání lidem,
aby čůrali do vody?"

K.D. kosmetička, 20 let
"Koupaliště by mělo mít nové

bazény, více atrakcí pro děti,
jako jsou tobogány, houpačky,
prolézačky. Také bych tam za?
vedl nějaký koutek pro ma?
minky s malými dětmi."

K.F. nezaměstnaný, 52 let
"Chodím tam ráda. Myslím,

že by se tam měly vybudovat
nové chodníky z pěkných dlaž?

P.K. účetní, 421et dic, a taky by se mi tam líbil
"Na koupáku je to celkem kvalitnějšÍtrávník."

fajn. Mohl by tam být lepší S.U. sekretářka, 28 let
můstek a klouzačka. Třeba ně- "Podle mě by tam měly být
jakej tobogán." kolotoče a tobogán. A chtěla

T.V. školák, l31et bych, aby tam nesměli chodit
"Na koupaliště občas rád blbíkluci."

zajdu. Zvlášť letos jsem tam byl Lucka, školačka, 11 let
často. Já ale moc neplavu.
Takže bych si asi přál, aby tam
měli lepší pivo."

M.N. podnikatel, 32 let
"Na koupaliště nechodím,

protože když jsem tam byla na-

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KRALUPECH NAD VLTAVOU
oznamuje

obyvatelům města termíny stánkových trhú

'š na měsíc listopad 1999
středa 3.11.1999 (7.00 - 17.00)
středa 17.11.1999 (7.00 - 17.00)

Každoi5 sobotu je otevřeno v Lékárně U nádraží, ulice Žižkova,
tel. č. 25197, od 7.30 do 12.00 hodin, od 12.00 do 18.00 hodin
zvonit!

Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25184, Lékárna PA?
NACEA - Lobeček 25905, Lékárna - Veltrusy 781110.

7.ll.LékárnaVeltrusy 8.00-12.0013.00-18.00hodin
14.ll.LékárnaLobeček 8.00-12.0013.00-18.00hodin
21 .11 . Lékárna Nerudova ul.8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
28.ll.LékárnaLobeček 8.00-12.0013.00-18.00hodin
5.12. Lékárna Nerudova ul.8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin

12.12. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
19.12. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
24.12. Lékárna Nerudova ul.8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
25.12. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
26.12. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Dvořákovo gymnáztum a Ohchodní akademe
v Kralupech nad Vltavou

zve rodiče a žáky 5. a 9. tříd základních škol
ve dnech 1.12.1999 od 12.00 do 17.00 hodin,

12.1.2000 od 12.00 do 17.00 hodin
na Dny otevřených dveří.
Program: 1 . základní informace o škole, ,Q

2. učební programy,
3. požadavky na studenty, a-'-

llq
4. zpi:isob přijímacího řízení, 41

?=aa;?,??5. prohlídka školy.
lng. Helena Černíková, ředitelka školy

IllIl
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ilill
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Farní úřad Církve československé husitské
Vás zve na besedu s básníkem a dlouholetým otvovickým lé-

kařem MUDr. Aloisem Volkmanem, který bude vzpomínat na své
přátelství s Jaroslavem Seifertem.

V průběhu večera také zazní ukázky z tvorby Aloise Volkmana.
Beseda se koná 21.11.1999 v budově farníků v ulici S. K.

Neumanna 88, od 17,00 hodin. Vstup zdarrna.

Rozpis stanovišť pro mobilní svoz odpadu
odpad se svfií 1. a 3. t3Pdeu v měsíci

Čtlók:
9 - Lidové nám.

10 - Mlýnská ul.
?
1 1- Miníce - pož. zbr. 14.00-14.50
12-Zeměchy 15.00l5.50

?
l.týden (1.- 5.11.)bioodpad
3. týden (15. - 19.11.) železo

E?
1- Lobeček - ten. kurty

14.00-14.50

2 - Lobeček - Nábř. J. Holuba
15.00-15.50

14.00-14.50

15.00-15.50Žádosti o pronájem zasflejte poštou v zalepené obálce s razítkem ode-
sílatele a nápisem "Restaurace Vltava" - NEOTV?T na adresu:

Městský iiřad Kralupy n. Vlt.
U cukrovaru 1087

278 0l Kralupy n. Vlt.
nebo můžete domčit osobrn: do podatelny MěÚ Kralupy n. Vlt.
nejpozději do 29.11.l999 do 9,30 hodin.

Obálky se žádostmi o pronájem budou otevřeny vere'3ne dne
29.l1.1 9'99 v 9,30 hod. ve velké zasedacf rnístnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

li'
i.l
Ili
'ii
Il:

l

?i
Ptali jsme se v kralupských

ulicích.

(ržw)
Pouzité ODĚVY za symbolickou cenu

(,ESKÝ ČERVENÝ KŘíŽ
?
3 - Lobeček - Nábř. J. Rysa

14.00-14.50

4 - Zátiší (Fíbichova) 15.00 - 15.50
6-Hostibejk 16.00-16.50

Sí?
7 - u gymnázia
8 - Mánesova ul.

Výdej ve středu 24.11.1999
od 13.00 do 16.00 hodin.

2. patro nákupního střediska
MÁJ,a Kralupy nad Vltavou

I

il

Il
l:

Il

místní skupina Kralupy nad
Vltavou s přispěním dlouholeté
členky paní
na konto ČČI

Ketnerové zaslal
na konto ČČK Praha pro posti?
žené zemětřesením v Turecku
500,- Kč.

?

l.týden (1. - 7.12.) rozměmý
odpad z domácností

O pronájmu rozhodne podle zák. 367/90 Sb. v platném znění orgán
samosprávy - městskíí rada. Městská rada si vyhrazuje právo

odmftnout všechny předložené nabídky.
i«.oo-í,í.so

í s.oo - í 5.50 l
l
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Společenská rubrika
Blahmřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají
v lishpadu 1999 významných životních jubileí.
Přejene jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

94 let Barbora Jílková, Kuzmínova 262/Il.
92 let Jindřich Zdrubecký, J. Palacha 597/I
91 let Ladislav Bottlik, J. Palacha 513/1.

Josef Chalupa, Revoluční 666/II.
85 let Bohumil Brčák, Jiráskova 496/l

Antonín Vaidl, V zátiší 767]I
Marie Vyhnánková, B. Němcové 316/II

80 let Ing. Jiří Jeřábek, nám. Mládežníkí:í 671/ll.
Jarmila Němcová, Dr. E. Beneše 550/II.
Jan Vaněk, Palackého nám. 95/I.

Vzpomínka a poděkování
Děkujivšem, kteříse přišli roz- cí tolik pomáhal, svým náhlým

loučÍt s mým' manželem, ing. odchodemvypadlzpamětinato-
Iik, že jim nestál ani za ÚředníJiřím Zmítkem

Uctili tak památku člověka, kte- kondolenční list.
rýzakládalavrocel960"Kaučuk" Prostálidskostaslušnostse
a c'elých 40 let, až do svého neměří vzděláním ani hmotnými

statky. Případ mého manžela jeskonu, pro něj pracoval.
TojenebyÍvyřazenýmaod- toho-smutnýmpříkladem.

loženým důchod-cem, vědí nej- Povazuji za svou povinnost,
:épe Tí, kteří si jeho práci až do alespoň tÍmto způsobem, vzdát
poslední chvíle žádalí. Jeho per- čest' památce jednomu ze zakla-
fektní pmklady a tlumočení'bu- datelÍ:i a spolu'tvůrců "Kaí.x:uku".
dou velmi postrádat němečtí Těm, kteřÍ si vzpomenou, děkuji.
partneři Kaučuku.

Bohužel těm, kterým touto pra?

J
íW€ů
C-?
Y

Marcela Zmítková, manželka

Poděkování
Touto cestou bych ráda poděkovala své rodině, která mi připravila

krásnou oslavu mých 85. narozenin. Současně děkuji všem pňbuzným
a řná*ým za projevená blahopřání. Velmi mě potěšila i gratulace a
dárek oa pana astaros!cy a městského úřadu. Marie Šebestová

Pobyt v Itálii
DnelO.záříodjeliněkteřÍžáci patříipanímučitelkám,kteréměly

naší školy na letní pobyt do Itálie. l s námi tipělivost a starost o nás.
přesto, Íe cesta byla dlouhá, na- I přes krásné okamžiky nastal
íÍonecase vyplatila.- Pobyt u moře čas našeho odjezdu, velkého ba-
ffieffikutečnš'vydařil.Byíokrásné, leníapřípravovánísenazpáteční
teplé, slunné počasí, pouze po- cestu.
slední dny se'sluníčko schovalo Při našem př0ezdu domů do
za mrakya. Každé ráno a odpo- Kralup nad Vltavou na nás již ro-
ledne jsme odcházeli k moři si 'za- diče čekali a všichni byli šhstni ze
plavaÍ. Užili jsme si spousty shledání.

Michaela Peáková:egrace nejen u moře, ale i v cha-
B %anka Malikovátiáách, k:le jsme byli ubytováni.Ů;';jsmWWi'vaÍ'ÍÍ':,tir'áliÍ'i'y,-Ůdpoi žákyně71řídyZŠgen.Klapálka

Rralupy nad Vltavoučívali a spali.
Nastal den, kdy jsme jeli do

"AGUA SPLASE", kde jsme se
přímo vyžívali. Byly zde různé l
atrakce, ke kterýrn zejména patřily
všelijaké tobogány. jady se určitě
nikdo nenudií': ani paní uČitelky,
které též vyzkoušely některé z to-
bogánů.

Jeden den jsme odjeli do Bená?
tek, kde jsme navŠtÍvili trŽnice,
různé obcí'íody a chrám, který se
nám velice lí6il. Mezi domy zde !

-Řnam Vell('t;' iiuii. Ivítjzí uuiiiy Lu6 ..
místo silnic a chodníků protékala '
voda.

Každý z úč?stníků si odvezl
spoustu zážitků, na které bude
jimě dlouho vzpomínat. Velké díky

l
l
'l
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Pověst z Kralup
o zkamenělé hospodské

V Lobči, ejhle k východu
staroznámou hospodu!
V nádvoří rád jezdec vjede,
když jej cesta kolem vede.

Hospodská, jak svitne den,
po polí se béRe ven;
plachtu vine do balíku,
na trávu jde k Hostibýku.

Od strany, kde stoupá chlum,
jezdců švarných cválá tlum,
před hospodou s ořů ssedá,
odpočinkem síly hledá.

"Hospodský, dej, co kde máš,
z jízdy hodný hlad je náš;
u tebe vŽdy dobré víno,
ať i z něho posloužíno!"

Hospodský chce do sklepu
natočit jim do čepu.
po kíčích se všude pídí,
marně po nich doma slídí.
A již prŮchod hněvu dá:
"Toť je žena s sebou má,
aby do ní rána sjela,
bodejž ty tam zkameněla!"
V tom, co slova propoví,
na kameně žena dlí,
s plachtou sedíc, odpoČívá,
na zádech v ní trávu skrývá.

Dech jí náhle zaražen,
objímá ji tvrdý sen;
s loktuší již tělo tuhne,
v ruce klíČe, kdo je uhne?

Jezdci se zas vyšvihnou,
muž jde polem za ženou:
blíží se jí, zkamenělé,
žal jej hlodá v duší celé.

Osamělá, bezděky,
již tam sedí na věky
jako truchlost při pomníku
u Lobče na Hostibýku.

(Uveřejml F. Doucha ve Světozoru
2/1869, vybránr:í z Kralupského
vlastivMného sborruku-květen 1958)

(rtw)
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Daňový sloupek
Podnikánf a trestn?í právo 3

V posledním díle mého minise-
riáluabych se chtěl věnovat po-
sledním trestným činům, jictíž se
mohou dopuŠt podnikatelé při
své Činnosti.

Jedním z takových trestných
činů je lrestný čin riekalá souŤěž,
kterého se dopustí ten, kdo svým
jednárím porušípravidlasoutěže,jednáním poruši píaviaíasouteze,
poškodí něčí dobrou pověst a po-
dobně. Pravidla soííěže, jejichž
poruŠerí je trestné, jsou poj:imna
v Obchodrím zákoníku. Nekalou
soutěží se rozumí především .kla-.
mavá reklama, klamavé označení
služeb a zboží, parazitování na

obchodníhopOVěSti, l
tajemstvÍ,
třebitelů a

ohrožování zdraví spo-
a životního prostředí.

Obdobným trestným činem je
Čiři poiuŠování práv-ktrestný Čin poiuŠování práv k

ochranné známce, obchodnímu
jménu a chráněnému označení
pi:ivodu. Tohoto trestného činu se

jméno (:nú+

sluThy s o:n
píísluši 4
slu,Žby s označením půodu, k nížoznaČením původí

výhradní právo 1
?udvaru a Samsi

jinému
a' Samsona o(spor Budvaru a' Sar

označení Budějovické piiivo).
trestných

mtelů jsou
Posledním aruheííÍ

činů týkajících se podnikatelů jsou
trestné činy proti majetku. Do to-
hoto druhu patří obecné trestnéhoto druhÚ j:íatří oběcné trestné
činy jako krádež, zpronevěra, ne-
oprávněné užívání'cizí věci, které
nejsou specíikem pouze podnika-
telů. Patří sem však trestné činy
podvodu a porušování povinností
pn správe cizího majetku. Jednou
z p6sledních novelatrestního zá-
ko'na byly mezi trestné Činy mřa-
zeny i trestné Činy pojistríý podvod
a úvěrový podvod. A toto jsou jiža (r;ěrový podvÓď. Á toto'jsou již
trestné činy, s nimiž se Ize při
podnikání potýkat.

Trestného činu 1u podvodu se do-
pustí ten, kdo jinoÚ osobu uvede v
omyl, vyíužije jejího omylu nebo jí
zatají podstatné skutečnosti, v dů-mfňjÍ pÓdstatn6 skutečřiosti, v dÚ-
sledku čehož provede tato osoba
majetkovou trŮnsakci, čímž vznik-
neaškoda r'ia cizím majetku a
dojde k obohacení pachateledojde k obohacení
nebo někoho jiného.

Speciálním-případem podvodu
jsoi.i pojistný, reép. Úvěrový pod-
vod. aP6jistrÍého podvodu M do-
pust( ten, kdo apojišťovně sděí
řiepravdivé geboahrŮbě zkreslené
infÓrmace. Úvěrového podvodu
se dooustí ten. kdo se téhož do-se dopustí ten, kdo se
pustí při sjednávárípustíapři sjednávárí úvěrové
smlouvy nebo v Mdosti o poskyt-
nutí dotace.

Závěrem bych si dovolil čtenáře
upozornit, žé kompletní archív
článků z rubriky Daňový sloupek
Ize nalézt na internetové adrese
www.aspekthm.cz.

MarUn Štěpán
daňový porádoe

4 í?D
Z historie a současnosti bytového družstva v Kralupech nad Vltavou
V letošním roce si připome-

neme 40 let od založení
prvního bytového družstva v
Kralupech nad Vltavou.

Základní normou, kterou se
řídila nová forma družstevní
bytové výstavby od obnovení
činnosti tohoto družstevního
odvětví v roce 1959 se stal
zákon 27/1 959 Sb. o družstevní
bytové výstavbě. Tento zákon
vyjmul stavební bytová druž-
stva z působnosti zákona č.
53/1954 Sb. o lidových dru"
stvech a družstevrích organi?
zacích a stanovil specifické,
zejména ekonomické poslání
bytových družstev, které mělo
zajistit co nejrychlejší výstavbu
družstevních bytových domů a
tak přispět k řešení bytového
problému.

15. září 1959 (úterý) se schází
11 členů na ustavující schůzi,
na které. jsou přijaty stanovy,
zvoleno představenstvo a kon-
trolní komise. Schůzi vedl před-
seda přípravného výboru p.
Bohumil Umlauf, který měl
velké zásluhy na založení
prvního bytového družstva v
Kralupech nad Vltavou.

Představenstvo bylo zvoleno
ve složení:

p. Bohumil Umlauf do funkce
předsedy

p. Ladislav Wágner do funk-
ce místopředsedy

za členy p. Josef Pražma, pí
Eva Srbová, p. Richard Kanický.

Revizní komise ve složení: p.
Vlastimil Fabeš, pí Marie Bébo-
vá, pí Dymáková.

Zápis družstva do podniko-
vého rejstříku pod názvem
"Stavební bytové družstvo ob-
čanů v Kralupech nad Vltavou"
byl proveden 9. Iistopadu 1959.

Ještě v tom samém roce je
zahájena výstavba prvního
obytného domu s 18 byty v
Lobečku, nynější Družstevní
ulice číslo popisné 680 - 681
Následuje výstavba dalších ob-
jektů v letech 1962 - 1964 v
Lobečku a to..bytový objekt čp.> bytový

Stefánik643 - 644 Štefánikova ulice,
616 - 617 a 634 - 637 Masa?
rykova ulice, čp. 687 - 689
Hakenova ulice.

Rozhoduj(cím faktorem pro
pojetí a obsah bytových druž-
stev se stává rok 1964 v sou-
vislosti s vydáním nového
hospodářského a občanského
zákoníku.

V tomto období je založeno
bytové družstvo pracovníků
Kaučuku s výstavbou v letech
1964 - 1965 v Lobečku a v Ie-

tech 1972 V zátiší.
V roce 1967 dne 23. října

můžeme ze zápisu v podniko-
vém rejstříku zaznamenat vznik
"Družstva pro výstavbu a sprá?
vu garáží". Předsedou byl zvo-
len Ing. Miroslav Sochor a
mÍstopředsedou Ing. Jaromír
Ryšánek. V tom samém roce je
zahájena výstavba I. etapy ga?
ráží v Lobečku za domem slu?
žeb.

Dále můžeme zaznamenat
vznik 2. stavebního bytového
družstva, které se zaměřilo pře-
devším na svépomocnou vý?
s.tavbu bytů v Mikovicích ulice
Čechova: Na Poláčku. Předse-
dou se stává p. Richard Kanic-
ký a výstavba 56 bytŮ je
realizována v letech 1969 -
1972.

notek-probíhá -v 'uÍ
Další výstavba bytových

ilici Čechi
jecl
OVa,

Tomkova pod bývalou restau-
rací Slávie.

V roce 1974 je dokončena
výstavba prvrího bytového ob-
jektu v lokalitě Hůrka čp. 1030
1032. V letech 1975 až 1978 je
realizována výstavba bytů v
Mikovicích v ulici 28. října.

Současně s výstavbou těchto
bytů probíhá výstavba garáží,
která se přesunula z Lobečku
do této lokality.

K 1.10.1975 zaznamenává-
me v podnikovém rejstříku další
změny. Dochází k výmazu
Stavebního bytového družstva
občanů ve Veltrusích a k jeho
sloučení se Stavebním byto-
vým družstvem občanů v Kralu?
pech nad Vltavou. Působnost
bytového družstva se tak rozši-
řuje mimo Kralupy n. Vlt.

V roce 1976 přechází Druž?
stvo pro výstavbu a správu ga?
ráŽí do 2. stavebního bytového
družstva, které je především
zaměřeno na svépomocnou vý?
stavbu.

V dalším období v Kralupech
n. Vlt. až do integrace, která se
uskutečnila v roce 1978, za-
znamenáváme Činnost:

1 . stavebního bytového druž?
stva za předsednictví pana
Noska

2. stavebního bytového druž-
stva za předsednictví pana
Kanického

3. stavebního bytového druž-
stva za předsednictví pana
Řimsy.

Již ze zápisu z jedné členské
schůze z roku 1975 je možno
vyčíst zmínku o nastávajícím
problému, jak dál. Především
vyvstává otázka, dá se vŮbec

zajišťovat a řídit činnost byto-
vého družstva neuvolněnými
funkcionáři?

Z tohoto zápisu ďtujeme: "p.
Nosek hovořil o složitosti tak
velkého celku (hodnota bytů
vzroste na 1 milion Kč) na ří-
zení. Bude nutné zvýšit počet
placených funkcionářů, což se
projeví na zvýšení nájemného".
- Výstavbou dalších bytů, slu?
čováním družstev ve větší celky
se zvyšovala i náročnost na ří-
zenÍ bytových družstev. K to-
muto problému se ještě přidala
ta skutečnost, že 3. stavební
bytové družstvo pracovníků
Kaučuku nemělo v této době
své vedení a řízení zajišťoval
náhradní orgán, tehdejší Stře-
dočeský krajský výbor S(,BD.
Tento jev bylo možno pozoro-
vat i v jiných městech.

Všechny tyto skutečnosti ved-
Iy k tomu, že se 12.10.1977
schází přípravný výbor pro
sloučení bytových družstev v
Kralupech nad Vltavou.

Za 1. stavební bytové druž?
stvo: p. Nosek, Ing. Bartl, Ing.
Ryant,
štěpán?

pí Koutná, p. Moulis, pí
ová.

Za 2. stavební bytové dru"
stvo: p. Kanický, p. Vitera, p.
Štefek, P. Lázňovský.

Za 3. stavební bytové druž-
stvo: p. Kašpar, p. Richter, p.
Bóhm, p. Toč&.

Přípravný výbor za účasti a
dohledu nadřízeného orgánu a
městských orgánů zahájil pří-
pravu integrace všech byto-
vých družstev v jedno družstvo.

Ke sloučení dochází na spo-
Iečném shromáždění delegátů
dne 25.5.1978, když v usne-
sení se uvádí, že 2. a 3. sta-
vební družstvo jako družstva
přejímaná přecházejí do 1 . sta-
vebního bytového družstva v
Kralupech n. Vlt. jako přej(ma-
cího. Na tomto zasedání je zvo-
Ieno 15 členné představenstvo
a 7 členná kontrolní komise.

Integraci bytových družstev
potvrdilo plenární zasedání Stře-

dočeského krajského výboru
ČSBD dne 20.6.1978 a 'to ke
dni 1.7.1978.

K této integraci, především
ke způsobu provederií a k je-
jímu průběhu je možno vyslovit
výhrady, ale jedno je třeba po
zkušenostech uznat a to, ze v
dalším období by nebylo mo'z-
né činnost bytových druŽstev
zajišťovat dobrovolnými a ne-
uvolněnými předsedy a funk-
cionáři.

Vždyt' dále pokračovala vý-
stavba bytů na Hůrce, svépo-
mocná v Minicích, garáže Na
žebrech, komplexní bytová vý-
stavba U cukrovaru a v Lobči.

Dnes integrované bytové
družstvo v Kralupech n. Vlt.
spravuje 1 532 bytů, z toho 39
ve vlastnictví osob, 781 garáží
a 181 vlastníkům garáží zpro-
středkovává dodávku elektřiny.
Působnost bytového družstva
se v letech 1984 - 1988 rozší-
řila mimo Kralupy n. Vlt. - do
Vojkovic, Úžic, Veltrus a Obřís-
tví, kde probíhala výstavba sta-
bilizačních bytů pro zemědělské
organizace. Správu v současné
době zajišťuje 5 pracovníků na
plný úvazek a činnost řídí 11
členné představenstvo a. 3
členná k:ontrolní komise. Čin-
nost je zaměřena především na
správu a údržbu bytového a
nebytového fondu. Záměr vý?
stavby bytů formou nástaveb
se nepodařilo realizovat a to
především z ekonomických di:i-
vodů.

V současné době pracovníci
a funkcionáři bytového druž?
stva netrpělivě očekávají nove-
Iu zákona 72/94 a se zájmem
sledují, jak dopadne záměr vy?
členit bytová družstva z ob-
chodního zákoníku a činnost
bytových družstev upravit a řídit
dle samostatného zákona o by?
tových družstvech.

Za SBD Kralupy nad Vltavou
aÍadislav šnýdr

Město Kralupy nad Vltavou v souvislosti s blížícím se
zimním obdobím upozorňuje všechny vlastníky nemo-
vitostÍ v zastavěném ÚzemÍ města na povinnost zajistit
v zimním období schůdnost přilehlých chodníki:i (tj. od-

hrnování sněhu a posyp při kluzkém povrchu).
Tato povinnost vyplývá vlastníkům nemovitostí ze zákona o po-

zemních komunikacích č. 13/1997 sb., 27.
Dále žádáme řidiče motorových vozidel, zejména na sídlištích,

aby svými vozidly nebránili průjezdu posypových vozidel a umož?
nili provádění zimní údržby komunikací.

D&ujeme za pochopeí
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Okénko Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy nad Wtavo
Rodáci vyjeli za poznáním Dalším naším cílem byly Máslo- který se shodou okolností také jako předmět zkoumání i
Dne 2. října - v sobotu - vyjeli vice a jejich muzeum. V první právě opravuje. Výlet byl velmi o jazykovou praxí".

»dáci a příznivci města za dal- světnici jsme se z psaných zajímavý, byl umocněn nejen Věříme, že v prosinci vá:
ím poznáváním našeho regio- dokumentí:i a ÝotograÝM dozve- pečlivou prípravou, ale i přízni- těší další "Předvánoční
u. Odolena Voda - Dolínek - děli o společenském, kulturním, vým počasím. Projížděli jsme kání", které pořádá Sdn
4áslovice - Klecany byly cílem sportovním a politickém životě pěkně upravenými vesnicemi a rodáků a příznivců nai
ýletu. Trasu připravil pan ing. této obce, v druhé světnici je městečky. Autobus byl plný, města spolu s Kulturním a
ítupka jako vždy velmi pečlivě. muzeum předmětů, jež souvi- účastníci spokojeni. Dík patří lečenským střediskem Kra
íe čtvrtek před výletem nás v sejí s výrobou másla: másel- nejen p. ing. Stupkovi, ale i čle- nad Vlt. a DS Scéna. Hlaí
nuzeu poučil, co uvidíme. V nice, odstředivky, n.ádobky na nům výboru za vzornou práci. hostemprogramubudečle)dolena Vodě barokní kostel máslo a podobně. Účastníkúm Zí.lčastnění se opět blíže po- nohry N'D Ferec Josef Vin
.v. Klimenta, v něrnž jsme se byl podán výklad. Máslovice se znali a těší se na další program. Setkání se uskuteční 9. ?
ibdivovali nádherným nástěn- jevily jako velmí úhledná a čNá Za účastníky since 1999 v sále Kulturi
iým a stropním malbám, i když obec. Posledním cnem našeho A. Lipšová domu Vltava od 16,00 ho
3 kostel t.č. opravován. Co by výletu byly Klecany, kde svého Těšíme se na vás při návšl
.amenem dohodil leží poněkud času kaplanoval kněz a spiso- Výbor upozorňuje všechny obou akcí. Bližší informace
ííže Dolínek, rodiště básníka vatel Václav Beneš Třebízský. členyapříznivce,žednel8. Ii- jdete v prosincovém vyc
ninulého století Wtězslava Hál- V jeho někdejší světničce na Zpravodaje a Kralupském ti
a. Viděli jsme jeho rodný faře jsme slyšeli výklad o spiso- vizním zpravodajství.
lomek a zastavili se u památ- vateli a ještě jsme se stačili po-
iíku nedaleko tohoto domku. dívat do tamějšího kostela, Výbor Sdrui

vírwíííí.kralupsko.í

Zpra b Óp?ravyk?om7nikací ?YLo?bečk-u
Opravujete i kanály?Je to již několik měsíců, co se v Zakonzervování je prováděno Opravujete í únaíy r»bečku objevili dělníci a začali velmi modemí technologií, po- Ano, téměř všechny uliční ka-"' #l-'-l- -- ---í ní's Q4 npinrye vVsDraVí naaloVevpustěbylyvycistenyaty,Lobečkuobjevilidělníciazačali veímimoaemttecrinuruy»,,- ....-,-? ?opravovat silnice. Abychom se mocí níž se neiprve vyspraví nálové vpustě byly vyčištěny a ty,' "" - a - --'-bxr-, ,,zút-hny nr:qqkliny a Sváry!, které kkeré byly tak propadlé, že OhrO-opravovat silnice. Abychom se mOCl nlz se ub)pííva vy-H,,.. ..-.-? , ? ? ?dozvěděli něco více o průběhu a všechny praskliny a sváry, které které byly tak propadlé, že 0- a ? ---- --xaa,íi no vrmvre yznikly. a na takto žovaly bezpečnost vozidel,Cl'OZVe'd-eli neCO VíCe 0 pru'behu a VSeChný praSKljny' a bveíry, rsu:.íy -,,.. -J., -?-? , ,smyslu těchto Opravi požádali na vozovce vznikly, a na takto žovaly bezpečnost vozidel, se= - ?-- --=---ya ,iri- iinr:íw?nú oovrch se položí spe- opravují. Vzhledem k finančrÍm;m'5/Slu-Ťě(,MiO opraVI- požádali na VOZOVCe VZnlKl!/, ki íia tatuv -.=.,., -- r-?-jsme o rozhovor pracovníka od- upravený povrch se položí spe- opravují. Vzhledem k finančrím- a "- ---- ,;.aí,ímatrt*nhr=mcosfle5mm možnostemsevšakjednápouzeISm'e-O rozhovor pracovní? od- upraveny povrcn se punití .:»Ha- -i-..---,.. -boru realizace investic, pana ciální mikrokoberec o sfle 5 mm možnostem se však jedn"" aŽlcm. otynejakutnějšípřípady.a a ' - ' "---- -i -mú *akb sMUíAV ?uč'S['Wá Ckbě išlXl q}(aV0- Dů laklO upl8Vené kůnllni- OpmVuleme íaké V'ilalellé ůb-vány vozovky. kleí' ilž pMáhly kar.e se nedosLane vcda, v .amě íubíílky, snúme se íéž doplnn? -=--l..--.. kk%á#lrylkammrazuneDraSká. OFodnlky V misíech. kde bylyVán'Jl VOZOVK!/, KUďlb JIL plaga,,I, .--- --svou životnost a nacházeíy se v tak následkem mmu nepraská. chodníky v mísíecn,= - kl..-=,,X,k 1ln7ri{lklllžŘtakéuklíZetZameta- dOStldWneCt'lánY0

ZCllJraZnlr,ZeSdllby.ulla,i,Y,, ......--,,V)/, ale pouze o zakonzervování drolivý povrch a velká prašnost. stádiu se nyní nacnazep-ísoučasného stavu. Na nově upravenou vozovku bu- Opravy začaly zhruba v polo--i- *-bA mnřnn nRmalůVat dO- Vlně kVek}a. JSOu OpraVený ChOd-íucasnenosíavu. .- ..- ,de také mOžnO namalOVat dO- VirM3kVěTja.JSOuOpíavbíiys-nvy-Proč jen zakonzervování? pravrííznačení. nky,kterébylyvhavarijnímstavu- '---?"=-táním co nrnrjlnuží a íelctú stav ohrožoval bezpeč-praVnÍZnaČenÍ. nlK!], KUďíU uyíy V l 1. vcaí ,. ... .. --. -Zakonzervováním se prodlotíží a jefichž stav ohrožoval bezpeč-" - - -- -í- --I--a- luímrs rínÁ hVl r)ráVěProČ §en 2akonZerVoVaníí
Nebyla by lepM mvnou oprava? zahonzeivovínrm se prmio& a ieyM sbv ohroiovaí ííezpec-žlvolncsívozoveko5?71el. nosldmlců.(MimoilnébylprávěMá hilo meloda n4aké na- dokončen i ďwxlník u nem--'V;tvoření anových komunikací,
včetně- chodní»<ů, je velmi fi- Má tatí
narv':né náročné. wŽadujÍ částku výhody?;ar;čně náročné, vy;radují částku výhody-í , ,,..,kolem 60 milioríů konín, kdežto Tento způsob oprav5í nemění Prvníčási' --"--8Aace»*iná- nWř.núaoodMnýspádvozovek, jížhotová-

-Prv'ní část oprav komunikací je
WOlem-60míliOnů-kOrun,kdežfO TenfOZpuSODOpravyíiauíauí ......-----,zakonzervování je až desetiná- příčný a podMný spád vozovek, jíž hotová - díry a spáry jsou za-- ' a a- - - - -"-=-únaymuSníknn- lthl.VSOučaSnédOběZbýVápOlO-;WkOnZeNOVání je až deSeflna- prK;ný a pOClelný Spdu vutvven, )-- ,.,...- ?.., ,-"a-l- -A IcívrÁičí Vvide náS ted'l tO Znamená, že Se neZmění kOn- /jí)/. V SOučaSné dOběĚ'Í-n,::ne:n:?r:='tmVil'Rdneů,na"edy fsotrzunkcaemevnoazozvekysea";eLÍ'ta"m,'kde. :uar2»«4ob,e,r,«.nT:hmln,Ín,,.nzaa.tvOlsjleVZhrLJbanaSeStmlllOnua. SfruKCe VOZOVK)f d dld íaíu, - - - -.........-.???V čem zakonzervování spo- dřÍve byly louŽe, budou lotúe i poměmě volný, neboř je závislý-'- -- a a - '---' - '-" a-=?lú- narláló napWZnlpOČaSlciv'a?"a-Jak -'bude leho vysle- naaúte. nayuc-y-..Kompletríě hotovy jsou ulice /.
dek'.

Z kralupských restaurací
a jedenád specialit. Nejdražším páteční vecer) se nelze divit, že- ' a oo- ?-- -- -=e*aA!la i iqnrikůiOVaŤ DOžadaVkýVážení čtenáň, počínaje tímto žete navštívitdenně. a jedenáCt specialit. Nejdražším paíecííí vove.i) .)0 ííllí&ll ......., -=lom Vám nabízíme nOVOLl rub- Přízemní místnost, do níž nabízeným pokrmem je "humr na nestačila uspokojovat požadavky= -= ---.o-í-r-ú ,<.,he,ícw yní"íqnhí' za 560,- Kč. hostůvp?'íměřenédobě.Protosečísvlea'm-Vám"'-nabízím'e-novou-rub- Přízemní míSťnOSť, dO niz naDízenyííípuííííícíí,)., ,,,......- .? .ňbii l/Cl ue,ré. hvchom Vás chtěli vstoupfte p0 několika schůdcích ďábelský způsob" za 560,- Kč. hostůvp?'íměřenédobě. Protose'-- a" í.x--,,hí-rariúrípíěísnecialitv navšechnyslužbyčekánesrríměcilksue.mveva')teí"bychW'm';ás-chíěli vsioupiie p0 několika sdi(xlcldh ďábe? Zp+sOD zíí %%%.- .-. """'-'+sezrúmova! s kvaliíou kíalup- pWmo z uíce, poime asl30 - 40 ?m nabízeM další speciel% navšedíííyslužbyčííkánesmíníě-l-?.-% ...í%ll%š 4íňáThn a hos- hosíůJesvěilásvysokÝm:okny. nena?hnedíakvšub.Pšlíosí dlouho. píoío je pokíííí síudený.? ? ?-=----b-v.wnsqsh:*» Píokol'eniaslánkujsíííeslmděiissekýzcnh"ni'usÍía=uaíaocí7;-lnáíen'a-h;-řoshí.aesv?úsvyso?:ohy. ren{liae!elIn{kllaMssees.is- -. -.--..-,,-.- , ,pod. Náš několikačlenný lým malýní baíovým puliem. akvá? síeak.pozzkíoktílýa.žabísle- Píokoíeníaslánkuismesimdějik.*##stlrtnmleskOcófiiM(x? nem a g{ůly plO ayW OSOb'l. hýnka a hlemýždi dodáV4 j{del- í«i:samli'- ? a'- -4#...ú-r.il%%Ml7MnWSk.l ŽalllvhOml9ThLenevlád-;od. Náš několikačlenný tým malým barovym puntíííí, aryv«x- ,.-..,,.?? ? .bude měsíc co měsíc podniky po- riem a stoly pro čtyři osoby. hýnka a hlemýždi dodávají jídel--&- =X ,sasipasinvú /l ookusí se Možno se zde naobědvat z něko- ríčku téměř francouzský nátisk. I' a a '-=-'- ---- i- ,,hhríi+olnÁ qrnv-ustuuup"ně"-n"a"všt""ěvovat-a'-pokus'í'se Možnosezdenaobědvatzněko- nlCKuteíní:ííííaííví.íuca-y,..,..... ?, ?xi.smibi=hvipiitiionneiwstižněji likahotovýchjídelvcenovérelaci jejichcenajepochopitelněsrov- nouprávěmistríoboru,nevšim-a = a ----í-a- as*íXaí , riyími mJíííra- nOu si nečistého ubrusu, hostaVámjejichkvalituconejvýstižněji likahotovýchjídelvcenovérelací 3elícrít,bííalt,pví,í,,,,,,,.....-,noosat a objektivně zhodnotit. Za od 38,- do 45,- Kč, k dostárí je asi natelná spíse s cizími restaura- nou si nečistého ubrusu, hosta' a a o -" -o-rsc izXl »mi vítají mlčením a bez zájmu.popsat"a objektivně zhodnotit. Za od 38,- do ob,- yc, K aosmí íí )t, aaí , ,.,,,. .+ťm iauXalom iQrne yytyořili i bOd0- 20 druhů pižZ (Od 45,- d0 95,- Kč), Cemi.tím účelem jsme vytvořili i bodo- 20 druhů pizz (od 45,- do 95,- Kč), cemí. ? ? ,VOLI tabulku, Ve které hodnotíme které si zákazn* rnůže objednat Ostatní pokrmy jsou nabízeny v Vrcholem neprofesionalihy byl oka-a I!+ i!J-I -=«,, dn rlnmii i telefonicky. rozmezíod70,-dol30,-Kč.Dále rnžik, kdyjsmevestejnouchvíli' "*ó -"'-" - -I-a-b-a hlovrííiírllnVgLl íaDulKu, Vbl IIL(il0 i-,,,,,...... ..??.?prostředírestaurace,kvalitujídel, přímododomuitelefonicky. rOZmeZíOCl/Ui-ClOlí3Uí-ryí.;.í-ícííú ,,.,,,.,.-J,? ? ." a aa--:-i-í-« -.,;- sairipto-iiooschodechvzadrí dvěpolévky,čtyřídruhysalátú obdrŽelipolévkuahlavníjídlo.-" = - ?--w - o,ríí-,hríanoríqtivníkritikusiprostreai reSuiuldtA:1, ívamu lllJMíí r.....- ?obsluhy a piva. Maximální množ- Sejdete-li po schodech v mdrií dvě polévky, ctyn aruny »íeííu y,..,,... ,.-..?? ?? ,aa0 a----x--iix-+-i,ríx+ íA,tichodbv.ukáŽesevámvětší (nad25,-Kč)aněkolikpříloh,z Podobněnegativníkritikusiza--' --a a - - - -a: -l-A eírííí'ííiq?iální:r?a+naZenlaVeSklepě.OĎSluný a plva. ivicuiiiiicuii- ííííí? --,---? ,stvízískanýchhvězdičekjepět. částichodby,ukáŽesevámvětší (nad25,-Kc)aneí«oííhpíííuíí, ,.,,.-..-..-,??-- - -------x-:-s., ebianriímíqtnrstzaWzenásvětlými nichz: nejdražší jsou americké sloužíisociálnízařízerívesklepě.'-" aa ' -' " '?"-l-arsts mórllšrn í oaoíar(}?W8KBllycllll0%4%%-i-v-.. --- ..OoJáme, že Vání naše lnlol- sklepnímlslnoglzallzenásvěíými nichž nejůmZ81 Isou alllFll%%% -.-.---.-mam budou vllaným pomocni- síoly a lavicemi. To je Thnánía. bíamboy za 20,- Kč. Navó eí Ač ?ano mýdlem i pgp{ro?I?-..k.0llkssGinŘhllda!ailsll. Naďhluakamenioíučené můMedopmóznézmízlinové vým:IčnlkylVíídi:uVchodlí!če? ?=-.a.=.e.-r-.úsbviiaíti í%mzáoachemapozaíííimhá?'kťedm"ve'chvil;kdysÍ'nebudetejÍsti, N'a cihlu a kamení otlučené rnuzeíe aopíí:u íuzííe 4,,,,,,,,,,.. ?,.. , ?íorríi i -r mnoha kralupských reS- stěny, bodové osvětlení a tlu- poháry či pár drobných zákuskí:í. svým zápachem a po zerni nahá-a-= " a--- ri.-,,,í,,,iriiiíorí+nívTher.vněrnž zenýmikouskypapírí:í."kí"er0'u"Z'mnOha'kralupSkýCh reSi Stěn)/, bOdOvé osvěťleni a tlu- poííaíy í..í paí v,,,Ily,.. .---.- ? . .*., ,-,i rnúí*a nqyŘtíyit. Také vě- mená hudba vyhárejí pěkné pro- Opravdu opulentn( výběr, v něrnž zenými kousky papírí:í.- a a --" -'a ---Á í - - nAicíká Ť(í hŘ7-ta'nraCímátenaVštíVit.TakéVě- menáhudbaV)/Narellptí+víí=ípíu- wy--,,,.ř-.-..-...., ,?, ;a rsrssiá riihrika ů0může ke Sťředí rTímě pokažené snad jen S!Chkí Snad jen nějaké ŤO beZ-=mei že novaa rubnka pomu'ze ke Sťředí míme pOKaZeíítí ;>ííau 1ví- =.. . -..-- ,?-IbwcarJ !:l k i Idržóní kValV nasich nevzhlednymi mucholapkami. Na- masé ci dietní lídlO.éiepSeníabudkŽeníkVallnašícíl neVZŤk3dn?lmLlCn0íapíiaíííí.íía- ----,...-....,.-.?pohostinstv( praVO je opět krátký pult, na zemi Čepuje se dvanáctiprocentrí- '- " -i-..-:= "siÍi riiaíriit-nyá núdlaha. točené pivo Krušovice za 11,90pUlllalSi?iik)IVI. , ?(Naše pozorovac( skupina ZLI- dlaždicová podlaha. tocene pívu rtíuíuvívv w , .,-" - - - w?hhniŤolnúíh rlíNůdů V VSeCtlna míSŤa ZŤru5a prO 40 Kč, V na5ídCe nápOjLl jSOLl í ne-";annnnevrnzpitp.?"hboupó'e'wnýstchuodoWvaotdpŮo'd osVosb"jshonuadnme's'obZsazn:unda;'če'm'- ;,Áohr,hí'o;-Y*"npíohÍí"eí'spaampue.ritbivyiía ai;nOn-?íŤě,tlumV)/SiupOVaípOd OSO5jSOuaneSODSa«í:íííavtíí.,eíí- .,,,,..,.....- "-r , , .zkratkou ŠPEH. S případnými do- ďmi hosty, sklepem se nese tlu- destiláty, pět druhí:í sektu, bflá a- ' = a----a ----a--i'iíhnurírpúinkotnádobí. cervená vína, kterým d0minulíZkraŤkOuS'PEH.Spřlapadrn/amíd(} Clmíl'lOSt'ýiSKlepem5tjííebt,tíu- -,.-.,,,-- -? ?tazy Se na nás obracejte písemně mený rozhovor a cinkot nádotí. červená vína, kterým dominují->, ,,tiavr.i 7rirpynrlqie. která Obě restaurační zařízení mají dva druhy cenného Portskéhopře's-;edakci Zpravodaje, která Obě restauracní zanzeríí íííalí uvcí ,,,,., .....nám ie doručí. Za obsah článků jednu kuchyni a shodný jídelrí- (ldcl za70,-Kč).:n:árn j; Thoručí. Ů obsah článků jednu kuchyni a snoany 1íut.ííííí- 1 íí.ív, . , ,, .-,.zodpovídáme sami, veškeré kon- ček. Jen naho7re nedostanete to- Námi konzumované pokrmy- a a'-'-"-"---- ---a--h ?nÁniyoíkrOměVelVetu)adOle bylyp?'ípravenychutně,vždyspří-:?.odpoVídámeSamiiveškerékon- ček.JennanOreneuuoí,eíííeu:=xí.- ..-.....-..? .zumačnívýdajehradímezesvých čenépivo(kroměVelvetu)adole bylyp?'ípravenychutně,vždyspří--,, qm2anii *ni mrlnu z oizz. COž měřenou oblohou na íová.lných;0'-Zm'ěnLl aní jednu Z píZ2!, COž měřenou OblOnOu na Ovaíííyvííshínísiá núnekud oodivně. čistých tam'ích. BohuŽel, jejich tep-kapes.) pílj Llllallu calll j---- - - ,.

vyznívá poněkud podivně.VesiíeduKmlupnadVlíavou,v Nabízenémenujeíívšemvelm lolajžnebyladosíalečná.ímě. ienž íí? Kmlupáci majl íozsáhlé a pesW. Od Jlýó a Tím se dosíáváníe k obslííze." -'-" - -..l#..:-1.s Mllss%úňMltlkm(iOles»kffllý Kupcóivu.calýVíhlMObslu-domě,jenžstaWKralupáciznají rOZSáhléapeSa[re.uutí:ípíyí.;íía ,......-??????jako dům "U Kohoutů" , existuje již studených předkrrnů přes pokrrríy Kupodivu, celý večer nás obslu-"' "' a ' a' -'a- '-'-" h-= 7 siarsFnyáho a hovezího masa, hovala jen jedna SerV'!rka. WMIe-jakodům"UKohoutů",existujejiž studenýcripreaí<rrnuprespuííííííy í,,v=...,.., ???několik let Pizzerie. Podnik, tvo- z vepřového a hovězího masa, hovala jen jedna servírka. Vzhle-=,.,: r«siama rpqtauracemi. rnů- drůbež, dvanáct druhů jídel z ryb dem k rozloze sálu i k době (bylřený dvěma restauracemi, mů-

Oíbrachta, Kuzmínova, K. Čapka
a a'C'esta- brigádniků. Dokončena
bude"Trída"Legií, Revoluční, Šte-
;ánikova-,-Ke-koupališti, Dr. E.
ěen;še,' Hakenova, nám. Mlá-
dežníká, u Jeslí, Gagarinova, Ve
ěarémaLobečku, Lidická a Jo-
sefa Hory.

BudeÍe tímto zpúsobem po-
stupovat i v jiných lokalitách?

F'řístí rok by měly konzervace
kornunikací proběhnout v další
ňstrměsta, zřejmě se bude jed-
;;t-:' druÍ"iou polovinu Lobečku,
;íleží-však na financích a na roz-
hodnutí města.aZak;nzervované vozovky
vyd'ňí-podle vašich slov 5 - 7

chystáte generálnÍ
nunikací v havarij-let, na kdy

opravu komí
nrm stavu?'TěÍko -mluv« dopředu, záleží
na'okoŮos;ech, zejména finanč-
Q:;h.' aPředběžně h;to opmvy plá-
anujeme minimálná po pěti letech.

(rtW)
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ÁmVýbor upozorňuje všechny
členy a příznivce, že dne 18. Ii-
stopadu se koná od 13,00
hodin v jídelně penzionu be-
seda s doc. PhDr. Maríí Rac-
kovou, CSc. na téma "Čeština
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Naše město na internetu

l
l

vnww-krajupy.cz

V dnešní době má již téměř
«aždé větší i menší město svou
nternetovou stránku, na které
iabízí různé informace o své
;oučasnosti i historii, zkrátka
:o, co by mohlo zajímat třeba
»řípadného výletníka před tím,
iež se rozhodne město navští-
vit, ale i údaje, které občanům,
íajícÍm internet, uŠetřÍ Čas a
námahu a zpraví je například o
činnosti městského úřadu, o
otevíracích dobách v obcho-
dech, o kulturních ak«jch apod.
Kralupy nejsou výjimkou. Na
internetu mají stránky dokonce
dvě. Podívejme se nyní, jak
jedno;Iivé stránky vypadají, ja-

je efích nabídka.
Prvií kralupský informační
irver najdeme pod adresou
wwkralupy.cz. Na modré ti-
ílní straně nám jeho provozo-
atel, kralupská firma GSL,

»íž výběr z nejzajímavějších
íclit. Jedná se o několík

h článků a o aktuální na?
»ídk? městského kina a muzea.
Jživcteli se zde přehledně na-
:+ízí další odkazy. Je jich cel
:em »ět:

- Frvním z nich jsou infor-
nací o městském úřadu. Zde
se racházejí základní infor-
nací o městském úřadu, se-
znan jednotlivých odborů a
jejict kompetencÍ, úřední ho-
liny,vyhlášky města, údaje o
počti obyvatel a jiné statistické
údaji. Dále zde najdete volební
údaj z archívu městského
úřadi jako jsou třeba výsledky
kominálních voleb, informace
> zpsobu volení nebo seznam
:anadátů do zastupitelstva.

- kid odkazem kultura najde-

me pododkazy na kralupské
kulturní instituce, přes které se
můžeme informovat o akcích
jimi pořádaných. Je tu program
(i archív) KaSS v Kralupech,
Kina Vltava, veltruského letního
kina a městského muzea. Infor-
mace o sobě tu na svých strán?
kách poskytuje i divadelní
spolek Scéna, rocková kapela
Muttley band, Dvořákovo gym?
názium a matematická soutěž
pro děti Pikomat.

- Rozhodneme-li se pro od-
kaz "sport", máme k dispozici
odkazy na některé sportovrí
instituce pŮsobící v našem
městě. Je zde i několik pro-
gramů akcí sportovních klubů,
zdaleka však ne všech.

- Pod odkazem "kralupské fir-
my" najdeme seznam adres
některých kralupských firem
Je zřejmě aktualizován, neboť
tu najdeme též upozornění, že
firmy se mohou do seznamu
samy zaregistrovat přÍmo přes
internet.

- Posledním odkazem, který
na tomto serveru najdeme, je
heslo "Zpravodaj". Zde se na-
chází archív článků a fotografií
ze Zpravodaje za poslední rok.

Nutno podotknout, že na tom-
to serveru zcela chybí jakékoli
informace o historii našeho
města. Jeho předností je znač-
ná aktuálnost programů kultur-
ních a společenských akcí.

Druhou internetovou stránku,
která nabízí informace o našem
městě, najdeme pod adresou
www.kralupsko.cz. Po spuš-
tění tohoto seiveru se na moni?
toru objeví městský znak na

žlutém pozadí a fotografie kra?
Iupského kostela s nápisem
MARIC Kralupy, který nám dá-
vá najevo, že tuto stránku pro-
vozuje Městské a Regionální
Informační Centrum MARIC.
Na monitoru se třepetá pět vla-
ječek, z nich čtyři oznaČují jazy-
kové mutace a pátá mapu. Z
těchto jazykových mutací však
funguje jen česká, při zvolení
ostatních se dozvíme, že "strán?
ky jsou stále ve výstavbě'.
Modrý proužek s touto infor?
mací, který pFejízdí přes strán-
ku, je ostatně naším neustálým
průvodcem při našem pobytu
na tomto serveru.

Vybereme-li si tedy českou
verzi, server nás nejprve krátce
přivÍtá, a potom nám poskytne
možnost vybrat si z několika
odkazů. Těch je zde sice více
neŽ na prvnÍm popisovaném
serveru (je jich 10), ale polo-
vina z nich je prozatím
nefunkční. Jedná se o hesla:
region, Zpravodaj, památky,
vyhledávač a ekologie. Podí-
vejme se tedy na pět zbylých
funkčních odkazů.

- Pod odkazem "sos" najde-
me seznam telefonů pohoto-
vostních služeb.

- Odkaz s názvem "město"
nám nabídne řadu dalších pod-
odkazů: první dva jsou součas-
nost a vyhlášky, jejich odkaz je
totožný jako na serveru
www.kralupy.cz, a proto jej ne-
budu popisovat. Navíc je sem
zařazen i seznam partnerských
měst Kralup s jejich znaky. V
pododkazu souČasnost na-
jdeme také abecední seznam
firem, ve kterém však najdeme

jen jedinou firmu - Elaso.
pododkazech demografie a r
torie najdeme velmi zajímavě
obšírně zpracovanou historii
prehistorii naŠeho města, při
ženy jsou i fotografie a jedr
duché qra'ty.

- Informace o tom, co mn«
z nás ještě nevěděli, najden
pod odkazem s názvem "kr
lupská nej".

- Následuje odkaz na "foti
galerii", kde najdeme jak foti
grafie zaměstnanců spoleČnos
Maric, tak mnoho fotografií ní
šeho města.

- Posledním odkazem jso
"aktuality", jednak městské (tar
nenajdeme nic) a dále kulturí
(v nich se dozvíme pouze o pc
řádání vyhlídkových jízd na žel
dráze Sázava - Přibyslav).

Za výhodu tohoto serveru Iz«
považovat poměrně velkoi
nabídku pododkazů, jejich:
nefunkčnost je zároveň jehc
největší slabinou. Dobrým ná?
padem je i fotogalerie, která
mi:iže člověku našeho města
neznalému ukázat "kam to
vlastně jede'. Nevýhodou je
dále absence aktuálních infor-
mací, zejména naprostá absen?
ce kultury, dále pak velmi
pomalé načítání jednotlivých
stránek (způsobeno zřejmě ob-
sažnou, ale pěknou grafikou)
Škoda, že jsou stránky stále ve
výstavbě. Díky této skutečnosti
připomíná stránka www.kralup-
sko.cz spíše krásnou knihovnu
plnou knih bez listů.

(V článku je popisován stav ser-
verů k 1. 10. 1999.)

(rtw)
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Hodnocení:
pivo Krušovice 12a: " " ' "
kvalita obsluhy:
kvalita jídla:
prostředí:
dojem:

***

****

****

Restaurace a vináma Pizzerie
Žižkova ulice
Kralupy nad Vltavou

Otevřeno:
Po-Čt 11.00-23.00
Pá-So 11.00-24.00
Ne 12.00-23.00
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[ElZpravodaj
191l2:pravodajPřed deseti lety aneb vzpomínka na OF

íedloiho tomu bude deset scházet pravjdelně. Původně by, a jak požádat starého ředi- 40 let, tak ten půkok do voleb
kdyvíašírepubliceskon- jsmesescházelivmístech,kde teleoodstup.Stejnětomubylo užnějakvydržíme.
éra komunismu. Po listo- jednesbazén,potomjsmedo- třebaiveškolách. Pro mě-osobně byl tento le-irokí.il989probě,hlyprevratríé stalikdispozicimístnůstkuv Každýměsícjsmeorganizo- gálnípostupjedním-zhlavních

:ické i ípolečenské změny. budově dnešnho muzea. Na- vali shromáždění ve -Vltavě. cilů. 'Prosazoval jsem, stejně
»stože s všichni na jejich hořesedělikomunisté, dolemy; PokaMé vystoupil nějaký řeč- jako mnozí další,-aby lidé ne-

ěhdotřepamatujeme,roz- alenámtonevadilo. nikzPrahy,bylÍtíbratrVáclava -vzalitaknkajíczákon-dosvých
Ii jsmese, zejména našim Rozdělili jsme OF na tzv. Havla Ivan, pfijel i specialista rukouanestaloseněco, coby

tdším aenářům, připome- sekce. Jedna sekce se zabý- na ekonomii, pozdějšíprofesor nebylo úplně v pořádku. je
pri:iběaí událostí po 17. li- vala prací Národního výboru, a rektor VšE'v Praze,'pan šil- dobře, že:se počkalo na zákon

aduvKalupechnadVítavou. druhábylasociální,třetíekono- hanamnozídalší.častoseho- a že nevznikla jakási násilná
vznikuapůsobeníObčan- mická.Jámělnastarostisekci vořiloiozločinechkomunismu. revoluce.Mnoho-lidítotižtehdy

ího Fóra v našem městě organizační. Svolávaljsemza- Na těchto shromážděních se mějostrach,žesefichtomůJe
q vyprávěl člověk, který stál sedání a organizoval sctuJze. diskutovalo o tom, co a jak dál. dotknout, neboť většina našeho
ího zrcdu, občan našeho TaM jsem zastupoval kralup- Setkání se k.šila velM oblibě. národa byla komunistickým re-

pan Emil Dvořák. ské OF na okrese. Okresní Sál byl vždy nabitý k prasknutí. žimem do jisM míry zmanipulo-
rada rozdělila rajony a nám při- Vůbec se tehdy ze strany vána.

mě se tehdy obrátila sku- padly na starost okolní vesnice. všech lidí projevovalo veliké Naši práci jsme tedy věnovali
mladý«h divadelrnků, chlap- Navštěvovali jsme je na schů- nadšenípro věc, zápal, jaký se přípravě na -parlamentní a po-

asi dvacetiletých, kteří se zích, zvali jsme si k nám jejich fiž sotva kdy zopakuje. - sléze komunální volby. Prosa-
íázeli v divadelním klubu. předsedy, abychom je instruo- Na shromážděních vystupo- zovali jsme zejména mladé
) mladíci mě požádali, abych vali. vali všichni. Komunisté, nekomu- kandidáty, jejictú angažova-
jakostaršíazkušenějšíčlo- Naším hlavním cílem bylo nisté, lidovci, národnísocialisté, nost byla tehdy obdivuhodná.
pomohlaporadil.Vyhledali tehdyzměnitmocensképozice zeleníisociálnídemokraté.Byla Titomladívšakbylipozdějipo-
zřejmě proto, že tou dobou ve prospěch OF a zrušit ták to téměř taková národní fronta, stupně vytlačeni staršími a
nbylznámýjakočlověkko- plnoumockomunistŮnazastu- kde se volily i návrhy na po- "ostřilenějšími".
ríistickému režimu nepoho- pitelských úřadech. Snažili jsme slance. Padly i návrhy, aby byl S příchodem komunálních
ý a jím pronásledovaný. se, aby v předsednictvech obcí sesazen dosavadn( -předseda voleb přišlo i rozštěpení OF na
;taviljsemsetedyazaložili byli zastoupeni lidé, kteří se NVpanKoutný.Nakoneczvítě- menšískupiny, které podporo-
e Občanské Fórum. Nepo- hlásíkOF. Vyjádfilijsmejednot- zil názor, aby se počkalo do valyrůzné'kandidátynastarosr
ufí se tedy za zakladatele livým předsedům naše poža- řádných voleb, jefichž výsledek tu.-Tato situace, která pro mě
alezajak«:hosimanažera. davky, oni uvolnili členy z buderespektován.íde respektován. byla signálem k odchodu, vy-

Do zálerit'ostí obce jsme vrcholila po komunálních vol-»viljsemrůznélidiavyzval předsednictva města a my
»by se k nám přidali. jsme tam delegovali svoje lidi. vlastně fakticky nezasahovali, bách rozdělením OF na 005 a
e konci roku jsme uspořá- Většinou tak, aby byl vyrov- protože jsme věděli, že pfijdou OH.
první velký mítink, který naný porněr. Dosavadní funk- volby a prosazovali jsme,-aby

»ěhl na Seifertově náměstí, cionáři většinou pfijímali danou všechno probihalo legálně. Ne- OF splnilo svůj úkol a do-
z balkónu bývalého klubu situacijako fakt. chtěli jsme 'vyčistit" NV a vedlo nás k řádným svobod-'lmluviliřečníci,herciastu- Chodilijsmetaképopodni- potomnevědět,-kohotamdát. nýmvolbám.

tizPrahy. Na tomto velkém cích a závodech, kde jsme ra- Také jsme nechtěli přerušit
qku bylo zvoleno předsta- dili jejich pracovníkům, jak mají kontinuitu - probíhala zde vý- (rtw)
gtvo OF. postupovat, když by chtěli vy- stavba ap. Řekli jsme si, že

probíha/
Řekli jsl

»u dobou jsme se začali měnit ředitele, jak vyvolat vol- když už ten komÚríismus trval

[][1 ml
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Penzion pro důchodce je v provozu již 4 roky
důchodce prograrn - růmé be-V měsíci ř'iinu oslavil penzion :Ďjízdelidé,kteříjsoualespoňtro- uspokojfl.

pro díychodce již čtvitý ;ok své chu soběstační, -un. že nevyča- Jaké- služby mohou obyvatelé sHky atd., pravidelně dochází i
pan stamsta, posedět, zahrát aexistence. O tom, co se za čtyři dují stálou pečovatelskou sWbu penzionu využívat?roÍy-4měnilo-,-nás-informovala 24hodindenně(ztěchtodůvodů a Veli«dobrouspoluprácimáme zazpívat,účastnímesekoncertůvvedoucí tohoto zařízení, paní odešli dva lidé,' protože jejich s pečovatelskou službou, která Nelahozevsi,divadelníchpředsta-

zdravotní stav vy;radoval stálou zájemcům dovážíi obědy, takže vení atd. Ale účast na těchtoHofmanová.

-Byly zde provedeny stavební lékařskou péči, a tato sátua« se si-nemusí sami vam (tato sltížba akcích je stále problematičtější,
úpmvy,kterýrnibylyzískánynavíc stalavnašidqpoměrechneudúi- jehojněvytížívána), 1xza l4dní protože je velmi malý zájem.

dopenzionudocházíMUDr.Nová Zpestřenímjsoubesídky,nakte-dva byty. Původně měl penzion tri telnou).
salon'k;r, určené na nejrůznější Jaká jsou stanovena kritéria (opět ale záleží na obyvatelích rých účinkují děti, dochází semoslavy'sváků, narozenjn, výročí pro pnjetí do penzionu pro dů- penzionu, zda tuto možnost vy- především z Dětského centra

atížpínebo budou dále navštěvovat Kralupy, pěvecký sbor Kloučkovyapod.,protožealebylyvelmimálo chodce?
vytíženy,-pňstoupilo' se k pře- Krďéria pro pffietí do kmlup- své obvodní lékaře). Především školy, děti ze Základníuměleckés'tavbě"dvouasalonků na-b5rty." - ského penzionu jsoŮ: důchWdo'vý ženy v5ružívají služeb kadeřnihí, školy Kralupy, 7. MŠ a další. Rádi
-KoÍk-bytů a o jaké velikosti má věk žadatele, trvalé bydliště ? které má jeden den v týdnu vy- bychom touto «,estou poděkovalipenzÍon-v současné době? Kralupech nad Vltavou,- odpoví- hrazeno pro obyvatele penzionu áětem a jefích učitelkám, že se
V penzionu je nyní k dispozici dající zdravotríí stav (soběstač- a také kosmetiky, především ma- snú tímto způsobem obyvate-

58 bytů o velikosti garsonky. Na nost). Tato kriMria stanovila sá;rí, kdy paní Hulvová vychází Iům penzionu zpestfit jefích pro-
kaz.démpatřejsouv-dydvabyty městská rada. Žádost potom obyvatelkám penzionu vstříc. gram,současněděkujemeipaní
o velikosti dvougarsoniéry. musí vzít na vědomí sociální ko- Obě provozovny jsou umístěny Mertíoutové z květinářství u nád-Kolikffibyvatelžijenynívpen- miseměstskéhoúřaduapotése přímovtétobudověaobyvatelům ra;zí,kteránámdopenzionudo-

sestavuje pořadnik, který schva- penzionu jsou poskytovány slevy. dává květiny.zionu?

Vsoučasné době má penzion luje městská rada. Právě v této ' Vytváříte pro obyvatele pen- Všem obyvatelům penzionu
74obyvatel,nejstaršímunájemní- dobědávámekeschválenínový zionutakénějakýprogram? přejeme,abyvtomtopříjemnémkovi je 89 let. -V pnJběhu čtyř let pořadnik, na kterém je uvedeno Schází se tu dva kluby dů- prostředí strávili ve zdraví a spo-
odešlo?61idí(zemřelinebobyli :24jmen.Zájemcůjetedystále chodců,cožpfinášídalšípnJvodní kojenostiještěmnoholet.

-dk-umístěni do domova důchodců). mnohem ví», než jsme schopni akce. Snažili jsme se vytvářet pm

Mezinárodní rok seniorů
Na sklonku roku, který byl Dětského centra, ZUš a Zš za vech důchodců ve Všestudech, členové městské samosprávyvyhl:;šen"-OrganizacÍ spojených pomocÍ skautů,-ale pořádají se Vidimi, Řepíně a Velvarech. si váží prá«,e senion:í, kteřÍ jsoun'mrodů Mezinárodním 'rok'em zde např. odborné abesedy se Naše bývalé spoluobčany vždy "tahouny" vevšech organizacích

, dárkové ba? a spolcích města, jak ye veřejné,
od kralupské tak i kultumí oblasti. Clenů KPH,

seniorú, jsme zvolili téma - co zdravotní tematikou a spouMa ji- potěší vlídné slovo, dárkové ba- a spolcích města,
dělá město pro své spoluobčany ných akcí. V rámci partnerských líčky i "přáníčka"

smluv-o -vzájemné s'polupráci'jim mláadeže: Členky sociální komise KPP, Sdružení rodáků a příz-seniory.
Víte, kolik seniorů žije v našem jsou umožňovány návštěvy mmst MR navštěvují -pravidelně naše nivců města Kralupy nad Vltavou,

skulturním vyžitím (SR - Komámo spoluobčany, -kteří se dožívají v členů klubí:i důchodcůi ostatníchměstě?

Ke-dni 14.10.1999 bylov Kra- a nově SF'N - aHennigsdorí). pWslušném-měsíci významných aktivních občanů našeho města.lupech nad -Vltavou v 'di:ichodo- Začátkem letošrího roku byÍa :životních jubileí. Každý otxjrzí Váží si jejich rozumných podnětí:í
vÁm věku 5 605 občanů. 4 281 našim seniorům umožněna .ná- gratulaci od starosty města s po- a snaží se je realizovat.že;a-1-324mužÓ-zcelkového vštěvaSenátuParlamentuČR. aěkovánímzaceloživotnípráci, Spoustasoběstačnýchobčanů
poau 17 663 obyvatel. Městská Bohatou činností pro seniory se ozdobnou číši a dárkový balíček. staršího věku je vzorem prosamospráva se asnaží vyŮáYet také mohou pochlubit kluby dů- Komise ve spolupráci s charitou střední a mladou generaci. Vepro seniory takové podomínky, chodců, které působí při závo- pravidelně zajiMuje tzv. "šatník", městěse nesetkámes případem

í<de si mohou občané zakoupit vandalismu od starší generace.aby se mohli zapojit v co nejvyšší dech a organizacích.
V budově penzionu má sídlo šatstvo za symbolickou cenu. K Pečují o veřejnou zeleň, udržujímíře do veřejného dění.

Starší spoluobčané mají vý- Domácí ošetřovatelská péče Ali- ověření stav-u našich zdravotně pořádek a čistotu před panelo-hodyveforrněslevvstupnéííona ce, jejíž personál poskiuje od- postižených občanů, ale nejen vými domy, v okolí rodinnýchkulturrí představerí. K:aSS po- bo'rnou záravotní péči nemocným pro ně, -je pořádán každoro8ně domů i ve společných domech.řádá dvaÍJrát ročně celoměstské - léčení nebo doléčení staršrch ;'Den dÍabetiků". Ten by se neo- Městosnimi počítáapotřebujeje
akce jen pro důchodce. Na jejich pacientů v domácím prostředí. bešel bez velké pomoci dů- pro jejich zkušenosti, moudrost a

kladný vztah k životu, který pře-podnÁt 6yly př'izpůsobeny linky Od řilna roku 1998 do května chodců.
íl/IHD(z:astÁvkau'penzionu,linka 1999proběhlazafinančníú«,asti Našeměstobylopřihlášenou nášejí na mladší generaci.
na hřbitov). Kralupští občané nad města rozsáhlá rekonstrukce do- přnežitosti Mezinárodního roku Městská samospráva si vážína hřÍitov). Kralupští občané nad města rozsáhlá rekonstrukce do- přnežitosti Mezinárodního roku Městská samospráva si váží
70 let mají slevu jízdenek na mu s pečovatelskou službou v seniorů do soutěže "Obec senio- každé pomoci, kterou pro naše70 let m:ají slevu jízdenek na mu s pečovatelskou službou v seniorů do soutěže "Obec senio- každé pomoci, kterou pro naše
městskou hromadnou dopravu. Lobečku. V DPS přibylo 9 bytů a rům". Vyhlašovatelem soutěže je město Kralupy nad Vltavou a proměstskou hromadnou dopravu. Lobečku. V DPS přibylo 9 bytů a rům". Vyhlašovate3em soutěže je město Kralupy nad Vltat

Hezkéapohodlnébydlenímají je plně obsazen. I zde nalezly SvazměstaobcíCRspolupracu- svérodinyseniořidělají.soběstačnídůchodciodo'0naroku %ň desítky seniorů pěkné by- jící s institucemi, kterýmí jsou K Mezinárodnímu roku senio-
1995 v penzionu na Cukrovaru. dlení. V domě sídlí pečovatelky, -Národrí koordinační rada pro ní, v rámci kultumí akce proTatobudovasetakéstalacent- kterézajišťujípečovatelskousluž2 Mezinárodnírokseniorů,kance- seniory,kteráseuskutečníll.ll.rem společenské-h:'- a-kultumího bu starŠím "aa zdravotně postiže- lář prezidenta ČR a Asociace v KD Vltava, bude několik aktiv-vyžÍtí'starší'generace.-Zde"'ffie nýrnspoluobčanůmceléhoměista, přeíjnostůokresníchúřadůČR. níchseniorůzaprospěšnoupráci
p;avidelně schází dva kluby dů- kÍeří o službu požádají (dovoz ÍNezáleží na tom, na kterém místě pro naše město veřejně oceněno.chodců. Městský klub důchodců obědů, donáška nákupů,' úklid se naše město umístí, ale určitě S představiteli městské samo-

bude oceněna snaha kralup- správyhovořilaazaznamenalaa Klub důchodců ČR. Oba kluby apod.).
zde pořádají nejen posezení u ' Sociální komise MR, jejíž před- ských představitelů o zlepšení

V. Růžičkovákávy' s kuí'turní;n programem, sedkyní je paní J. Holeková, životnícíi podmínek stále se roz-
který pro ně několikrát-do roka navštěvuje každý rok před Váno- šiřující skupině starších spolu?
rádÍpÍ'ipravují Mci a učitelé MŠ, cemi kraíupské občany v domo- otx'anů.
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V současně době probíhají práce na databázN a prezentaci
v!ch 'Rrem a organizací na úzenií našeho města ů-waegk«wau.

ž,ádáme proto všcchny zodpovědné pracovníky:
aby m's koííakíevsJ @a adrese:

čechova 559. í?Kralupy nad Vltavou,
telefon: 0205/22777
e-mail:servis@kralupsko.cz:? :,'?,,"o:',,ylzace
www.král?o.cz " l""k!!
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Pravěk našeho kraje v městském muzeu
rcheologie se bohužel ne-
' tak velkému zájmu ve7rei-
iti, jak by si zasloužila. A
ce, je to zvláštní pocit dívat
na výrobky lidských rukou
s propast času několika tisí-
'tí. To, co kdysi naši před-
;dci vyrobili a používali,
;talo zachováno v nejstarším
:hívu světa - v zemi.
/e spolupráci se Středočeským
zeem Roztoky u Prahy, byla
září 1999 otevřena v Měst?

ém muzeu v Kralupech nad
. výstava "Velké Pfflepy -
wěká historie jednoho údolí."
/ýstavu otevřela a návštěv-
.y privítala Mgr. Ivana Bendí?
vá. Po rÍ promluvil ředitel
ístského muzea v Kralupech
d Vlt. PaedDr. Jan Racek,
irý ocenil spolupráci se
'edočeským muzeem v Roz-

tokách a vyzdvihl práci arche-
ologi:i podílejících se na vý?
zkumu i následné včasné
zpracovárí všech nálezů. Rov-
něž poděkoval řediteli akciové
společnosti "BALAK" Ing. Lu-
bomíru Randákovi za podporu
výstaQ.

Za roztocké muzeum promlu-
vila jeho ředitelka Mgr. Eva
Balašt*ová, která také uvítala
spolupráci s kralupským mu-
zeem. Nakonec pronesla zají?
mavou přednášku vedoucí
vlastního archeologického vf
zkumu PhDr. Ivana Vojtěchov-
ská z roztockého muzea.
Přiblížila návštěvníkům průběh
výzkumu a jeho výsledky, a
upozornila na ně.které za%ímavé
exponáty umístěné na výstavě.

Během vernisáže nechyběla
ani kvalitní hudba. "Kralupští
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'>rnisáž v kralupsíkém muzeu.
wa PaedDr. Jan Racek, Mgr. Eva Balaštiková, PhDr. Ivana

ovská, Mgr. Ivana Bendíková, PhDr. Ing. Lubor Smejtek

žesťoví sólisté" podali tradičně
výborný výkon.

Na výstavě jsou dokumento-
vány výsledky archeologického
výzkumu z blízkých Velkých
Přílep. Když firma H - SYSTEM
rozhodla o rozsáhlé výstavbě
rodinných domků v uvedené
obci, zahájilo archeologické od-
dělení roztockého muzea ve
spolupráci s archeologickou
společností ARCHAIA pod ve-
dením PhDr. Ivany Vojtěchov-
ské na vytipované lokalitě
záchranný předstihový vý-
zkum. Ten probíhal v letech
,1994 až 1996. Bylo při něm
prozkoumáno na 279 archeolo-
gických objektů na ploše 14
hektarů. Další výzkum probíhal
v první polovině roku 1999 na
levé straně Podmoraňského
potoka.

Velké množství nálezů, svěcl
čící o hustém osídlení krajiny na
sever od Prahy, je popi
stavováno v Kralupech.

rVé VY-
Četné

nálezy svědčí o kontinuitě osÍd-
lení přílepské kotliny po několik
tisíciletí. Lidé se zde usazovali
od nejstarších dob na mírném
svahu na p(avé i levé straně
potoka.

Nejstarší nálezy spadají do
pozdní doby kamenné. Svěda
o tom nálevkovité poháry z 3.
tisíciletí před Kristem a tzv. vy-
píchaná keramika z téhož ob-
dobí. Další osídlení spadá do
doby bronzové, železné, Yrm?
ské, až po stěhování národů (6.
století po Kristu). Nálezy z nej-
mladší doby slovanské se vy-

skytují jen sporadicky.
Při archeologickém průzku?

mu přílepské lokality byla obje-
vena nejenom pravěká sídliště
a pohřebiště, ale byly objeveny
i železářské pece ze 3. století
po Kristu. Mezi nejzajímavějš(
nálezy patří hliněná hlavička
orla z doby stěhování národů z
6. století po Kr. Tvořila zakon-
Čení ucha džbánku. Je to
zřejmý import z podunají svěd-
čící o pravděpodobné existenci
pravě.ké obchodní cesty od
Prahy na sever kolem Kralup.
Ostatně jantarové korále nale-
zené při archeologické.m pr('i?
zkumu na minickém hradišti
patřily rovněž mezi import.
Mezi kuriozity vystavené v kra?
lupském městském muzeu
patří i tzv. terra silligata, což je
keramika dovezená z římských
provincií.

Vernisáž navŠtívili nejenom
archeologové z Roztok, ale i z
muzea v Brandýse nad Labem
a z archeologického ústavu
Akademie věd české repub-
Iiky. Při své návštěvě ocenili
nejenom úroveň výstavy, ale i
celkovou úroveň celého kralup-
ského muzea. Po zahájení vý-
stavy si mohli návštěvníci jhned
exponáty v prvním patře muzea
prohlédnout i s výkladem autor?
ky výstavy. Zájemci mohou vý-
stavu "Velké Přílepy - pravěká
historie jednoho údolí" navštívit
do 21. Iistopadu 1999.

Ing. Josef Stupka

Upozornění
3. 1l. 1999 v 17.50 hodin máte možnost na

'IV Galaxie sledovat zábavné klám mezi městy
Kralupy nad Vltavou a Slaný v pořadu

,,Město proti městu".
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2íatáčení pořadu'fVlěsto profi měsL" na Palackého náměstí.

mléko nízkotučné
AHOJ

9,90
rama 500g 32:.
vilalinea bná 5:70
tvrdý sýr (30%) 85,'
olej Brólio ' 43:-
káva standan (70g) 7,50
dobrá voda ío:go
studentská pečef 200g 32,'?
ve%ce 10 ks - 24:
pígi čaj í4,'90
cukr krupice 20:20
4
nc-neuvedenacena, -prode')nauvedenézbožinevede,i-indideýčai.c-ceylonskýčaj,b-balený,k - krysíal, ] - jiný, A - AquilaCeny byly zaznňmenány v-'1. a 2. Qnovém týdnu, tzn. že se mr:íhly změnit. U ptodejen, ve kíerých nevedouzboží námi vytipované, jsme uvedli zboží obdobné.

V listopadovém čísle Zpravodaje vám přinášíme srovnání několika vybraných»travin v prodejnách. které sr= nar?ha>í vrsíe,, ,,.*-- -x--- oo a ' -? ? ?,? --... ,.,, ,,,,,,,,:= oivvii«iii íie+«oiií«a vyoranýchpotravin v prodejnách, které se nachází kolem centra města. V prodejnách jsour0!dfl%' neíen V (An-léh rín*rasí:rs -I- ! aa- a-a"-" - " a '. ..?.?..?-. ...,,,-v»iiiia iiit.bía. V prOaeJnaCh lsourozdfly nejen v cenách potravin, ale i ve výběru, v některých prodejnách jsme seSefkalí í S íím, že ne Vše(.hnV rinÝrasíŤrísz híilí- - - --X --- - - - - -- -o -setkalí í s tím, že ne všechny potravíny byly označeny cenovkou.

Ostatní

Luštěniny

'?Nápoie

Sladídla,
džemy,
pomazánky
Polévky

Q,
zelenina

Sladkosti
a pochutíny

Vejce
Pečivo
a obiloviny

Mořští živočiJ
chové, ryby
Mléko, mléčné
výrobky

Maso, uzeniny

07pll potravíny Vhodné ke každO- VhOdné jen V Ome-
denní konzumaci zeném -mnoŽstvía

Tuky a Oleje rostlinné margaríny a máslo, sádlo, IQj, vype-ole%e, zejména neztu? iííeíi'llJ, Sa€llO, lul. Výpe-
čený tuk, tuky ne-zené (slunečnicový, só- vbuy ruK, TuKý ne-
označené jako "čisíě

jový, olivový)
kuře,krůía(obojínejépe líbovéhovězí,vepřovéa íučná masa, kachna abezkůže}.telecí.í«r5íía« iahnr'xí ,íb*i-.. i:b-.., ? ? - ?? . , ?.???? ....---, --v-ll-I- a luUlld InaSa, KaCllna abez kůže'), telecí, králík, jehněčí plátky, libová husa, tučnésalámy, uze-
ZVěřína drl:Ibeží /l Ýňlara{ ěíínlía -A'-IÁ ?-'-"-- -"'- . . ----, .--... - ------7, u41-drí:íbeží a íelecí šunka, nářské výrobky, paštiky,uzeniny z konského vniířnosti,'s;lo': s'kv"aarky','

masa ql>niní l- --- --- - --islanina, konzervovaná
jídla

všechny mořské i slad- sardinky, tuňák, uzené smaženéryby,íytívnitř-kovr:ídrďryby,ryb(fNé(ni- rvbv.rvíitqarúhie,.í. ----'kovr:ídrďryby,ryb(fNé(ni- íyby,"ry'bÍsalá;'s"m;jo- n:'s"'ti'
koli sma%nás -A-- ? ' =koli smažené) - ' nézou'.'kavřára
netučné mléko, tvaroh a polotučné mléko, síředně plnotučné mléko, tučné a'kvarohové sÝrv. netučrííí *íirnb cú,, r.:.í- - wi- - ? ? ?'kvarohové sýry, netučný tučné sýry (eidam, bla- smeíanové sýíy (ementál,bílÝ í00url. ;í:íkvcarsá r,-bi.-w----" ' -- '? , ?..- -,., ,......, uía- i?msianovesyíy(ementál,bílý joguít, zakysané ťáckézlaíoapod.)do30 tavenésýrynad30%tuku
mléčné Výr05kV a/- Ýiiltíi "mléčnévýrobky - %-tJÍtu úvbí íí:i syry naa 3U "7o íuku

apoo.), smeíana, šlehačka
va%ečný bílek vejce k pWpravě pokm'iů vaječ:iý žloutek
uaozmnamouííaapečůo, suchary, polosladké su- chlebíčky a máslové (tu-chléb a j»ečivo z trnavé šenky, nízkotučné oe- koyel nM:vn cme,*-s,,....cnieo a pečívo z trnavé šenky, nízkotučné pe- kové) pečivo, smeíanovémouky, ovesné vločky, čivo siiňanr cu»a,i,,..i..x.i-sušenky, sušenky plněnémůsli, bezva%ečné íěsto: krémem
viny, krupky. @e, kuku-
řičné lupínky, -vlákninové
křupky, pohanka, jáhly
ovocné rosoly, sorbet koláčeasušenkyzrostlín- koláče, dorty, čokoláda,(ovocná šťávai pudínk z ríí2ch m:rnírínti a .l..í.". w---- ?? ?.??-?......y.,voyu- auíace, oorty, cokoláda,(ovocná šťáva), pudínk z ných margarínů a olejů, bonbóny, smetanovánÍ2kůtílňríAhn mlíalza -í= --h:-í-- --- "nízkotučného mléka, níz- pudinky';zmrzliny í.íuííí.íonyi smetano

zííírzling '? krérnykoíučríé pečivo z vloček a
celozrnné mouky
maximálně umělá

nerafinovaný cukr
džerííy, marrnelády, med. nutella a jiné čokoládové

jakékoli jiné tučné polevy
či orechové pomazánky i
:aÍ:;émy'

polévky ze sáčků smetanové a krémové
polévky
karídované ovoce?,smaže-
ná ze4enina, smežené hra-
nolky a brambůrky,
kokosový ďredh

Jak se orientovat při nákupu, přípravě a konzumacj potravta?

ve':íkeré ťr.erstvé a symvé ovocné kompoty, dia si-ovoceazeleniría,téžmra- rupy, suše;é-o'Qx;.-, ro-žené, v n)zný(:h úpraVáCh, z'Ín'ky', W%7da"tle'
brambory
hrách, fazo:
jové boby, tofu a další
výrobky ze Só%i

voda,čaj,káva,nepřisla- víno,vinnýstřik,nápoje koktejly a nápoje zzovanéovocnédžusvazemahnínívíií -I--OV% "'zovanéovocnédžusya zesladu'(p'ivoÍa svs«bliy a napole Z
plnoíučného mléka aštávy, nízkokaíorické ;e- smetany. sladké Iimo-alkoholické nápoje Srríeíaný, Sla(
nády, destilály

bylinky a koření všeho nízkoíučné a joguríové tabrskáo?majonézy.druhu bez příměsí soli a dresinkv --'---" - - o a " 'druhu bez příměsí soli a dr;sQky
nli i*amJ=h . ..w.-ib- srríg?vé a tučííé díesinky,glutamátu sodného snsarw:íve a ílJCné díesin%í,

haníbuígeíy, langoše, pám
v íohlk, bramborák apod.

čisté vývarV

NOVYS
12,.
37,
5,80

89,
43,90
10,60
11 ,70
32,50
26,
16,40
23,

Nákupní koš&

INTO
13,50
33,90

6,.
nc

45,
9,90

12,50

22,.
11 ,go(i.)
22,90

PENNY ŘÍP
9,50 13,.

26,90 26,90
5,50 5,80

109,90 (b.) 119:- (b.) 101::
26,50 24,9ó (i.) 43:50
11 ,90 6,90-a 8:90
g.go s,so íz:so íA)

29.90 29,90 35:10
17,50 17,50 23:.
íz,go 12,90 ii :so (c)
17,40 16,90 (k.) 18:90

PLuS
9,90

26,90

Q

U Klusáčků
'12,50
33,40
6,

1 67,-(b)
43,20
ío,ao
11,60(A)
35,80
23,.
í s,so
23,10

4k-

/Í
r
l ř!-4!l
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L
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Výstava drobn&o zvJíařectva
MÍstní výstavu drobného zvileTha připravila v po-lovin!» 'ž«ní nrr, -,-í-:Xí ---x-; ---o ffl!I-I- I a 'lovině r0na pro zdejší veřejnost Základní organízace, ?? r. ? ---,... - --.)í ísiot ?íiaui ii 1.}í9díllZaCeCeského svazu chovatelů Kralupy nad Vltavou. Bylafů mfriq V rírsřrH ií4 *es-*-a --X& ? ? - - - " - " a *"aa '-'to letos v pořadí již třetí, opět -v are' álu-někdejš" tělocy -

vičny Dřevák v -kralupské č'uy
Základní organizace Ceského

čtvrti Lobeček. Jednatel
svazu chovatelů JiříSchčnfelder, který působí ve funkcrod počátk:Íetoš:ního roku a měl za Ókol i propagaci: uS;d:"'Jeaště než

se poprvé vystavovalo, amuseli členové"organ;zacezajistit rekonstníkci ceMho objektu.'Loni v aLrvnu'funesvflilo jediné světlo, do pros'toru,-kde jsou"dnes'dva?la pe»kné výstavní sály,'se- tři'Mě-roku";a'h'om
vala mládež s pochybnými zájmy.- Například ze"13hasících přístrojů nefun(;oval ani jediný,'všechn;byly
Z kr"jtňr?h»nla íníe4-1-Á--- -I-'-a'-'--o-' a az kmtochvíle vystnká;iy, elektroimtalace -byla"vy'Ítrharí,í ya yrlí - c*a-h-í-í:--:- --"-- a' a a a - '-'trhaná ze zdí - stav byl prínejmenším tristní. V režiichovatehí tu ale došlo Ík nápra'vě. -Výstava;e atentokrát
7áQllť'»rlAtsts - --*M-:Xl--"-'--' a-zase o new pestřejší než'ta minulá.

Jsme rádi, že k nám přicházeli v hojné míre rodičes nejmenšími dětmi. Máme tu přes'pě;stovek'expo-nátů živých zvírat - králků, -holubů,'drůbeže";e"tně
'brv. zdrobnělé a zaktslé, okrasného ptactva-, akvarij-ních rybek atd. ve 100 druzích, plemenech a barev-ných rázech. Nezapomněli jsme"na aprodej';«alničeaka okrasných dřevin, chovatelskýd'i'potře'b."Na"stě-nách jsou kresby žáků kralupských'škol, "které js:o'uvkusným doplMem - pochopiteÍně jsoDas anámátemzvWat. Dá se říci, že tato výsta;a'je to' u největšÍ expo-Zlr.Ínrl A1 kířeír-h í- I/-l--- --l- '- -- o ' - - -zicí po 41 letech v Kmlupech. Ta se před ví;e jak%řrni desítkami let konala na zahradě někdejšíhohr)tl'!Il j .Qlavia ít D;a?-- -l-- -" ' "'-"" - a ahotelu Slavie v Přemyslově uliXi": ře'kl:

Chovatels%í má ve městě -bohaté kořeny. Prvníkralupská organizace byla ustanovena v r. 1901. Zarok a půl budou tedy zdejší chovateléa;lavit kÚlaté 'ju-bileum-vQňllíx2eriňe+ixlúi-íú..Ál--wa-- -'=bileum. V současnosti členové, kteří jsou většínou vmdu'oc;no:oi:k:a "'o* Vneoak':n' air-si.,h,r.-olm'I"'-:dL'ua?ř?' "':':'ls'Je"'-" o-? '-"'a?b';" "b"y!o'možné ukázat na výstavě k tomu účelu již dnes při-
Dravov/'InÁ 9rídleí e-rlXl---a -X--I ---'- 'pravované. Podle sdělení předsedy 'orgaani'za"ceAnŤďlríín* rlru6k - --X(&-"-""'aa - o a 'Antonína Dryáka počítají využít všechny nalezenédokumenty v almanachu a připravuje se i návrh od-
7řl-Il/Il l,, -írsr» .-a?--xr -" a "znaku ke 100. výročí. Důvode';m'zviThitelnění"'je "itaciíaryu íítí íuu. vyrocí. uílvodem "zvidite0není" le i taskutečnost, že organízací chovatelů ie v Cechách ve-
liramél - sl.a.r- - - --a---o- a =lice málo. Ví:íbec ;5rvní působila v-Praze od :7" ;a87'7"'V
oblasti Podřipska'to pak byla organizace S 'Ro:dnÍc:Vě.lríkííívVralíívsútsí-.íh.w..:-x.'í -.- ? -Mělníku a v Kralupech (tehdy ;eXtě am"'ě'stys)'.Na uvedené výstavěa se také-soutěžiÍyo", 'exponátybVlvhorlnnr:anvrííav,rt,.,,a..h---:-o-"a= "byly hodnoceny dle pfisných pravidel. Uděleno bylo45 ňpqŤn:írh t-eín - *-í,x -4 - - = ?- - - aa- a '45čestných cen a také stanoveni vítězové - vkusné
nnháru «r7smtxy--í -í-- -- -1- I/ - ? - -poháry věnoval starosta KraÍup'nad-Vltavo'u"ÍMgr.PaVšlElvr&{tŤaró;es*-í-x -í.a-í---o - 'Pavel Rynt, který je také předal po ukončení expo-
zice.

Pokud jste nestíhli návštěvu chovatelů z Kra?
? ---.-?--. - -íísivwíirgn.í A llld-Iupska, mí:ížete navštívit 13. - 14. listopadu okresní

l/Ú(atavll kVálnzlol -% Á-'.L-X- - - Ř= - ? -? ? .-. - -- ---ywy«vu víicbiilvýstavu králíků a drí:íbeže v Cítově i se svými rato-lestmi - tam budou Kralupáci nepochybně také vy-
stavovat. (ain)
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Městské muztaum $
v Kralupech nmi Vštarou
progrmn m mšsk NstoymA

Do 21.11. trvá výstava Pravěká hjstorše jednoho údoM,
výsledky záchranného archeoiogického výzkumu lokalšty Veíké
Přílepy.

9.11. úterý 18.00 hodín Komorní koncert Vioěového
kvarteta České fišhaníionše (Jaroslav Ponděřiček, Ivan
Pazour, Jan Š{mon, Jarorn€r Páv{ček).

Vstupné 30,- Kč

10.11. středa Zpřístupnění výsta dokumemů k 10.
výročí 17. listopadu (výstavka trvá do 21 .11 .).

16.11. Úterý 17.0ů hodin Vernísáž výstavky dokumentú
a vzpomínkový večer k la. výmM 17. Iisóopadu.

úterý - pátek: 9,00 - 12,00 13,00 - 16,00
r»eděle: 13,00 - 16,00

y,,i.W' i..,' .:"l . ' -:.".,.j" 'l
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Hrajeme (si) divadlo!
Vážení čtenáři,
jistě neuniklo Vaší pozor?

nosti, že mezi mnoha aktivitami
našeho města nijak nezaniká
práce amatérského divadel-
ního souboru SCÉNA, který je
pokračovatelem několika diva?
delních spolkí:i, které již od roku
1868 zpříjemňovaly život svým
spoluobčanům. V loňském mce
tedy uplynulo již 130 let od
prvnho amatérského divadei
ního představení v Kralupech
nad Vltavou.

Současná činnost souboru,
kteiý má kolem padesáti členů,
se soustřeďuje především na
dětské diváky. Vaše děti mají
jistě v živé pamětí pohádky,
inscenované kralupským sou-
borem v uplynulých sezónách -
např. Veselé střevíčky, Popei
ka, Není kocour jako kocour
ap. Kromě klasických divadel
ních pohádek se mohly Vaše
děti setkat se členy souboru na
dětských karnevalech nebo na
zábavném odpoledni "Těšíme
se na prázdniny".

A na co se Vaše děti mohou
těšit v této době? Především
na premiéru pohádky "Poví-
dačka vystřelená motykou" vvystřelel

'avlíny Řerežii Pavlíny Řezáčové a s pís-
ničkami, jejichž autory jsou
sami inscenátoři pohádky. Tato
premiéra se uskuteční v Kultur-
ním domě Vltava již 8. Iedna r.
2000. V plesové sezóně neza-
pomene soubor ani na nej-
rnenší tanečníky a tanečnice -
rnohou se těšit na dětský kar-
reval již tradičně uspořádaný
právě v duchu divadla, s posta-
wmi z pohádek, které znají. Na
í:řezen se chystá další pohád-
k»vá premiéra - Tři kmotřinky v
rižii Juliány Jedličkové. Těší-Ii
ga Vaše děti na naše pohádky,
těšíme se í my na ně jako na
rejvděČnější diváky!

Těšili bychom se rádi i na

Vás, dospělé, ale mnohaleté
zkušenosti nás ujistily, že zá-
jem o představení pro dospělé
diváky stále klesá. A tak po-
slední nastudovanou hrou pro
milovníky detektivek byla Past
od R. Thomase, která se hrála
v sezóně 1 997 - 98. Výhledově
se připravuje muzikálová úpra-
va slavného románu C'.achtícká
paní (režie Miloslava Čížková).
Termín premiéry nebyl dosud
stanoven, a tak Vás zatím s jis?
totou můžeme pozvat pouze
na Divadelní ples, který se
koná 29. ledna 2000. Obno-
vená tradice divadelních plesů
je v posledních letech oboha-
cená divácky přitažlivou a
půvabně mladou "půlnoční
scénou" - montáží tanců a písní
ze známých filmových muzi-
kálů (v r. 1998 to byl Limoná?
dový Joe, v r. 1999 Starci na
chmelu). Na co se můžete těšit
na Divadelním plese v lednu, to
Vám zatím neprozradíme
ostatně pokaždé to má být pře-
kvapení!

Ještě dríve se však můžete
se členy souboru setkat na
prosincovém pořadu, který při-
pravují kralupští "Rodáci" ve
spolupráci s DS. Připomenou
Vám několik obyčejů, pověr,
koled a písní, kterými jsou
opředeny vánoční svátky.

Těšíme se tedy s Vámi i s
Vašimi dětmi na shledání při
našich představeních i při
ostatních akcích, které pro Vás
připravujeme. A jeŠtě se vrátím
k nadpisu tohoto povídání -
přijdte, aby to (si) mohlo zůstat
v závorce! My si sice také hra?
jeme, ale hlavně chceme hrát
pro Vás - tak tedy hrajeme di-
vadlo.

Za všechny členy divadel
ního souboru Scéna v Kralu-
pech nad Vltavou

Marie Brázdilová

Městská knihovna - dětské oddělení vyhlašuje
weax;shMK'Í'vA;4. ročni; sout$ÍočwÍí ' Kralupy do 3. prosince 1999.

Nejen čtenáři, ale i návŠtěvníci
OZDOBA knihovny mohou sami ohodnotit

nejzdařilejší nebo nejzajímavější
PQjímáme ozdoby vyrobené z práce a svým hlasem ovlivnit po-

bovolného materiálu (papír, tex- řad(
1, sláma, modurit, vosk, pečivo, Tvůrce ozdob odměníme drob-
izdoby háčkované aj.) nebo ným dárky, které najdou pod
.reslené návrhy ozdob. Vaš'e vý- naším stromečkem. Tri autory
obky budou zdobit vánoční strr> přmpěvků, které se budou nej-
nek .v 5jěts.kém .oddělení. Na více?líbít, odměníme?ještě knihou.
yžádání budou vrácerry.

Příspěvky označené jménem,
Těšírne se na Vaše nápady.

íěkem a adresou odevŽdejte v Prawvnioe MěK
Aěstské knihovně, Jodlova 1 ?1 ,

Velký vánoční koncert pro vás!
Nenechte si ujít příležitost

poslechnout si v předvánočním
shonu krásné skladby mlado-
boleslavského swing bandu -
Big band RELAXU, který u nás
vystoupí ve čtvrtek 2. prosince
v 19,30 hodin.

Nejen diváci, posluchači a
příznivci jazzu, ale i renomo-
vaní odborníci se shodují v tom,
kam zařadit sólistu orchestru.
zpěváka Lad'u Kerndla v po-
myslném žebříčku Českých jaz?
zových zpěváků. Není pochyb
až úplně nahoru, na nejvyŠšÍ
příčku.

Rodilý Moravák s bezchyb-
nou češtinou, samozřejmou
angličtinou a jazzovým cítěním
od Pána Boha, nezískal svůj
trůn zadarmo. V dětství housle,
klavír, bicí, kytara, poté desítky
amatérských kapel, 15 let za-
hraničních angažmá, převážně
na amerických výletních lodích,
brázdících Karibik, letitá spolu-
práce s nejepšími orchestry -
Orchestrem Gustava Broma,
Big bandem Radio Praha Feli-
xe Slováčka, množství rozhla-
sových nahrávek, samotné CD.

To všechno jsou zkušenosti
k nezaplacení. A ještě jedna
navíc. Ta nejdražší. Laďa Kerndl
zná cenu života. Před pár lety
zvítězil v těžkém boji se zákeř-
nou nemocí. Jeho zpívání není
a nemůže být Ihostejné. Je při-
rozené, opravdové, sdělující,
prostě dokonalé.

Jedním z orchestrů, které v
současnosti Laďu Kerndla
doprovázejí, je i mladobole-
slavský Big band RELAX Pre-
mysla Vlasty. Swing band v
klasickém obsazení, který ved

le Ladi Kerndla spolupracuje i s
dámskými špičkami českého
swingu - Jitkou Zelenkovou a
Marcelou Královou. Během
pěti let své existence oslovil
Big band Relax stovky diváků a
posluchačí:í na mnoha pódiích
bezmála celé ČR a doprovodíl
řadu významných společen?
ských akcí (Ples v opeře, ples
TV Prima apod.).

Dalším hostem vánočního
koncenu bude trumpetista Jíří
Hlava, který je významnou
osobností nejen naší jazzové,
ale i popové scény. Za více než
dvacet pět let působení v Ta?
nečním a Jazzovém orchestru
(:is. rozhlasu, nyní Big bandu
Radio Praha, natočil desítky
skladeb nejen na trubku, ale i
na křídlovku.

Jiří Hlava je typem vše-
stranného hráče, který získal
zkušenosti svým dlouhodobým
působením v zahraničí s před-
ními světovými orchestry. V
roce 1971 získal 1 . místo v žeb-
říčku evropských trumpetistů v
anketě jazzových kritiků uSA.
Jiří Hlava se uplatňuje přede-
vším jako leader orchestrální
sekce, k čemuž ho předurčuje
smysl pro souhru a hlavně vý?
razný, plný nástrojový tón spo-
Iu se stylovou přizpůsobivostí.

Chtěli bychom vám tímto
článkem poněkud přiblížit vyni-
kající orchestr, jehož produkci
máte možnost u nás v Kul-
turním domě Vltava zažít a vě-
říme, že si z koncertu odnesele
nevšední zážitek.

Blanka Pokorná
programové odd. KaSS

Biq band R[LAX
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Kralupy nad Vltavou přijalo ke
koncertování v říjnu Sukovo
kvarteto. Provedlo Sukův (B dur),
Novákův (G dur) a Dvořákův
(As dur) smyčcový kvaíet. Toto
hudební těleso navázalo na tra-
díci, kterou v roce '1968 založili
členové České filharmonie (A.
Novák, V. Jouza, K. Řehák a J.
Štros). Tehdy vystupovalo pod
názvem Symfonické kvarteto.
V roce 1970 se souhlasem dě-
diců skladatele Josefa Suka
přijalo svi:ij nynější název Suko-
vo kvarteto.

Sukovo kvarteto vedle klasi«>
kého kvartetního repertoáru
(Brahms, Beethoven, Čajkov-
skij, Fibich, Suk, Haydn, Mozart
aj.) oživuje též skladby starých
českých mistrů. Soubor pravi-
delně koncertuje doma i v za-
hraničí a uskutečnil několik
nahrávek pro gramoÝonové spo-
lečnosti české i zahraniční. V
nejbližší době vyjdou Beetho-
venova kvinteta op. 4 a op. 104
jako reedice pro české i zahra?
niční posluchače.

"Novou" generaci Sukova kvar-
teta tvoří Ivan Štraus (1 . housle),
Ludvík Hašek (2. housle), Karel
Řehák (viola) a Evžen' Ratay
(violoncello).

KPH Kralupy nad Vltavou si velice váží spolupráce s Vojenskou
konzervatoří v Roudnici nad Labem. Studenti této školy vystupují
pravidelně před zahájením koncertů v Kulturním domě Vltava.
Vojenská konzervatoř pořádá každoročně v Kralupech nad
Vltavou i svůj absolventský koncert.

Na obr. předseda Kruhu přátel hudby, Ing. Vojen Očenášek
předává studentům konzeívatoře jako poděkování knihy.

(ain)
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Kruh přátel hudby
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Sukovo kvarteto v Kralupecli nad Vltavou

ř

1
F

Hovořili jsme s Ivanem Štrau-
sem, který se povaŽuje za
příslušníka prvrí generace uve-
deného kvarteta, protože za-
kládající členové byli jeho
vrstevníky a spolužáky. Violísta
je podle jeho sdělení koncert-
ním mistrem Číeské. filharmo-
nie, violoncellista sólistou a
pí:ísobil v Tallichově kvartetu,
hráč na druhé housle je kon?
certní mistr orchestru Národní-
ho divadla a oslovený umělec
učí na Akademii múzických
umění a působí i jako sólista.
Všichni jsou tedy nuceni se
udržovat v té nejepší muzikant-
ské formě.

Kvarteto už dvakrát natočilo
kompletní dno J. Suka na gra-
mofonové desky v Anglíi a v
České republice. "Dali 7sme si
do "štítu', že budeme pečovat
především o českou soudobou
i klasickou hudbu. Za tím úče-
lem jsme obnovili několik
premiér dM skladatelů 18. a za-
čátku 19. století. Na kontě
máme téměř padesát premiér
skladeb soudobých skladatelů -
včetně skladeb profesora Hůly
(žáka Vítězslava Nováka), které
velice rádi hrajeme, nastudo-
vali jsme i moderní skladby od
autorů M. Kopelenta, Z. Vostřá-
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ka, P. Kofroně atd. Dá se tedy majestátní atmosféry, byl pfi-
říci, že naše hudebníspektrum cházející žlučnikový záchvat.
je velice obsáhlé," dodává Ivan Hráli jsme tehdy Dv«»řákův G
Štraus. dur kvartet. Ve druM větě měli

V době, kdy Sukovo kvarteto mí kolegové delší předehm, při
hrálo v původním složení (tedy rííž jsem se jen na chvili do-
i s 1. Štrausem), jezdilo často slova nechal unášeth5ny, kteréi), jezdil

Švýcarskoncertovat do Švýcarska, Ně- se nesly kostelem. Řikal jsem
mecka a Francie. Dát ale do- si v duchu, že nyní by měl
hromady dva koncertní mistry, někdo "nastoupit", kdo to asi z
jednoho pedagoga a jednoho kvarteta bude. Uvědomil jsem
sólistu je velice obtížná organi- si svoje"zaspánr' teprve při vy-
zační záležitost. Nyní se čet- čítavém pohledu violisty - ten
nost jejich společných zájezdů rríůj"výpadek" trval asi čtvrt mi-
do ciziny poněkud snížila, pro- nuty, ale myslím, že to snad
tože mají méně času na spo- nikdo mimo nás nezaregistro-
lečné zkoušky - a kromě toho val."
dnes existuje celá řada kvartet, Kvarteto hraje tam, kde ho
která se připravují tzv. na plný čeká milé publikum a jaký kon?
úvazek výhradně jen na kon- certrí prostor mají organizátoři
certní turné s cnem prosadit se k dispozici. V Rakovníku je prý
v cizině - konkurence í zde, jak nádherně rekonstruovaná sy-
je vidět, rok od roku roste. nagoga, která je po stránce

Z těchto cest si přivezl i Ivan akustiky vynikající. Kralupský
Štrausmnohovzpomínek.Tady sál KaSS Vltava kvartetu: jak
je jedna z nich v jeho interpre- se všichni shodli, velmi vyhovo-
taci: "Vzpomínámsinakrásnou val - jednak se jeho členové
akustiku v kostele při koncertu dobře slyšeli a mohli hrát na?
vjednom francouzském městě. plno a navíc v tak velkém pro-
Navzdory horkému letnímu storu prý mohli vytvořit iluzi
počasíbylavchrámovélodipW- téměřorchestrálníhozvuku.
jemná teplota. Jediné, co naru-
šovalo můj pocit rozpoložení z (ain)

Od příštího čísla bychom ve
Zpravodaji rádi zavedlí novou
rubriku, která se bude jmeno-
vat Otázky a odpovědi. Jak již
z názvu vyplývá, prostor této
rubriky bude patřit Vám, čtená-
řům. Již od dnešního dne mů?
žete posílat do naší redakce
své otázky a připorrínky, týka?
jící se našeho města. My je
potom položíme městským či-
nitelům a v dalším čísle našeho
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Výzva čtenářům
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Zpravodaje na ně naleznete
odpovědi. Wtáme jakékoli při?
pomínky. Své dotazy můžete
zasílat i anonymně v obálce s
nápisem Otázky a odpovědi.
Do nového čísla Zpravodaje
zařadíme ty dotazy, které k
nám budou doručeny do dva-
náctého dne od vydání Zpravo-
daje.
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Kralupský komorní sbor
Nejen dna vytvořená v prů- skou účastí na festivalu v

běhu šestnáctého a sedmnác- Kašperských Horách a prípra?
tého století, kantáty, spirituály, vou vánočního koncertu v kra-
ale především písňovou tvorbu lupském kostele.
a skladby skladatelů Janáčka a "Počet členů a členek se
Smetany má v repertoáru Kra- bffží ke třiceti a loni v zář( jsme
Iupský komorní sbor Antonína sesešlikprvnízkoušce. Vznikl
Dvořáka, který vznikl loni. V z popudu M. Lulkové, která
jeho podárí zazrívá i duchovrí svolala sbor a přizvala mě jako
hudba, kterou smíšený soubor sbormistra': sdělil nám osma-
nastudoval v souvislosti s Ioň- dvacetiletý Roman Michálek,
r

1 který je absolventem Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy
- obor sbormistrovství a hu-
dební výchova, učí na gymná-
ziu hudbu a momentálně vede
tři pěvecká seskupení. 'Devě-
tadevadesát procent zpěváků
a zpěvaček, kteří pŮsobí ve
sboru, jsou ryzí amatéfi, kteří
zpívají opravdu pro radost a
mnozí z ních nemají ani žádné
hudební vzdělání a se sboro-
vou praxídostávajípatřičné zá
klady. Sólové party zpívají
profesionálky v oboru", řekl
nám Roman Michálek.

(ain)
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Taneční 99
Na jedné straně sálu se tísní

řada pastelových tanečnic, na-
proti nervózně přešlapují čer-
nobílí tanečnícÍ. Úzkost ale
netrvá dlouho, z úst par'í mist?
rové zazní magické "Pánové,
zadejte sel" a chlapci vyrazí
napříč parketem. Někteří za
jasným cílem, jiní ještě chvíli
vybírají a i.iplně vzadu se roz?
vážným krokem loudají ti nej-
váhavějŠÍ.

Zahájení tanečních kurzů je
považováno za nezanedbatei
nou společenskou událost.

Letošní tanečrí byly uvedeny
3. října a budou nadále probí-
hat tradičně v prostorách KaSS
Vltava.

Výuka probíhá v odpoledních
a večerních hodinách od 17.00
a í9.00 hodin. Přihlášení spolu
stráví celkem 1 3 vecerů, kdy se
pod vedením manželů Dětin-
ských seznámí nejenom se zá-
klady společenských tanců,
pro některé budou hodiny i
prvním setkáním s nejdůležitěj
šími pravidly společenského
chování. Prodloužené hodiny
jsou vynikající příležitostí k po-

rovnání, jak kurzisté pokročili.
Kromě standardrích (blues,
walz, valčík, foxtrot, tango) a
Iatinsko-amerických tanců (cha-
cha, rumba, jive) se vyučují i
základní krokové variace rock'n
rollu a také méně tradiční, ale
oblíbený čardáš, kvapík, kan?
kán nebo letkiss. První prosin-
cová neděle připadne na 5.
prosince, proto proběhne ve
znamení rozdávání drobných
dárkí:í a od mikulášské prodlou-
žené nezbývá mnoho času do
věnečku, kterým taneční kurzy
1999 vyvrcholí.

V průběhu ledna 2000, bu?
dou otevřeny pokračovací ta?
neční kurzy, jejichž součástí
jsou opět prodloužené, country
bál a závěrečný jarn( ples. Ti
nejvytrvalejší si určitě nene-
chají uj(t speciální kurzy, ale to
už .nastoupené řady z'etelně
prořídnou a slova 'Prosím, za-
dejte se!' už nikoho nevyvedou
Z mÍr)/.

MarMta Bartošová
( Dvořákovo gymn., 7.G )

Wabi Daněk
Do trampské dvorany slávy

nepochybně vstoupil Wabi Da-
něk (52 let), který je jedním z
těch, kdo se zasloužili o rene-
sanci písniček, v nichž se od-
ráží romantika stejně jako
životní názor a zkušenost. Jeho
písničky zdomácněly u táboro-
vých ohňů stejně jako jeho
předchůdcú Jiřího (Wabiho)
Ryvoly, Jaroslava Velinského,
řečeného kapitán Kid, Mirko

(Mikiho) Ryvoly, Antonína (To-
nyho) Linhana a dalších.

Ti, kteří přišli do Ka&S Vltava
na jeho koncert v polovině
října, nepochybně nelitovali.
Mozaika vyprávěnÍ a písniČek
ze sedmdesátých, osmdesá-
tých a devadesátých let pří-
jemně pohladila duši každého
posluchače.

Po koncertu jsme ho oslovili
a jeho odpovědi na otázky byly
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spontánní, bez př&ras - takové,
jako je on sám.

Vzporrínáte si, kdy jste se
poprvé seznamoval s hrou na
kytaru?

"Přesně to nevím, u nás byla
vMycky k mání nějaká, na ta?
tínkovu Mařenku, jak pokřtil tu
nejoblíbeněiší, nikdo sáhnout
nesměl. Začínal jsem s hran(m
asi kolem osmého, devátého
roku."

Kdy jste si koupil svůj první
hudebrí nástroj?

"Bylo to někdy kolem šest-
náctého roku, padly na ni pe-
níze za brigádu. Byla to
baskytara - v té době "frčeli"
Beatles. Byla značky Graciesa
a stála přes sedm stovek."

A jak jste přišel k pseudo-
nymu Wabi?

"To bylo tak. Bylo k» míněno
od kamarádů trochu pejora-
tivně. Dříve jsem hodně hrál
skladby typu Askalona apod.
To až do doby, než mi pfiŠel do
ruky zpěvníček písní Wabiho
Ryvoly. Pak tíž jsem ty, jako
Hejno vran, Dálka, Samota,
Island, Hobo atd., dlouho za
fíné nevyměnil. Kluci řikali

hele zase hraje Wabi. A já to
tehdy vzal jako poctu..."

Písniček Wabiho Ryvoly bylo
na tři stovky, kolik Vy máte na
"kontě"?

"Napsal jsem fích přes stov-
ku". (Už se mu prý stalo, jak
uvádí s úsměvem, že jednu z
pníních zaslechl, pokýval hla-
vou a řekl, že je docela dobrá.
Hned byl ovšem upozorněn,
kdo je vlastně jejím autorem).

Většinou jste byl sólovým
zpěvákem. V Kralupech vystu?
pujete s Milošem Dvořáčkem,
výborným instrumentalistou,
proČ ta změna?

"Je výsostný muzikant a hlav-
ně slušný člověk. Dneska jsme
tu u vás vlastně pokřtili nové
album s názvem Valašský drti-
vý styl a vrátili se do dob mých
začátků - hráli jsme písničky z
alb Rosa na kolejích, Vítr a
Pískoviště."

Kde se cítíte nejlépe, mezi
Iidmi, doma s rodinou či v tiché
pYírodě?

"Podle stavu mysli - n&dy na
pódiu, někdy jsem rád doma
"zašitý" u počítače, jindy zase
na chatě." (ain)
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BLUEGRASS ADVENT 99
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ř'lrOCe 1995 vystupovala skupina;festivaiu 'Mezinárodní asoci?
Wce--blJegrassové hudby v
';wensí:;or: v Kentucky, loni se
;ala vftězem evropské soutěže
b;eg-r;;;ových skupin pořá-'d';né'-stejnou organizací ve
Vídni.

Kralupské hudební sdruženíaKu;umí-'a společenské stře-
di;ko- Kralupy pořádají za;:o"dpory-'města Kralupy nadV'ÍÍ;vou'již druhý ročník hudeb-níh-o festivalu Bluegrass advent.

Vystupující skupiny:FR' AMMťNT (B'ratislava) - sku-
pinaasÍomená ze slovenských apmorav;;ých muzikantů, kteří
'4Ískali řadu individuálrích oce-
'naěnr"svých hráčských kvalit
a(;ket'y a ceny festivalu Banjo..iamb6ree, české bluegras-
;ové aSOCÍaCe, Slovenské aso-
cřace-countiy hudby atd). V
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4
/dMODROTISK (Jablonec nad

Ni;our2 patřÍ již nmkolik let mezi
-"' aa --- -Ir,ťlr, kííla;aši Thpičku. 'J roce 1990 bylaÍedna z jejich skladeb zařazena'na album The Long Journey'Home, -které bylo výběrem nej-ÍepšÍch'-neamoerických skupin

;odle mezinárodní bluegras-
d
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jejich prvníhJo?a!a, kteOré,,IWI,pšllOV:;'tos, to"bude E. G. Revival v
Kralupech.;C"RTE' (Praha) - současnýbluegrass 'ovlivněný moderrí:countaq-hraje tahle skupina;adýcyh, 'ale -zkušených muzi?Wan;6.-"'Zpěváb a kytarista'MaáÍ;i Kohout je vítězem praž-
ského Guitar Festivalu.

DĚVíN (Chomutov) - kapeladebuI:to'Óala v létě na veltruskémfestivalu "Í'4a bieton. Představí
Se=V-'nÍ mj. Kralupák Vojta
;ečený,- známý i ze skupin
Coolband a Bez klobouku bos.;";Iáďa -Wildt, zvukař celé
gkce.

sové asociace. V současnédobm pracu;e skupina na svém
čtvňém řadovém albu.

RELIÉF (Louňovice) - jed?
nička-evropského gospeí blue-
:ffi'ra;u,- kvartet s ojediríělým' = a '---l- - Qklcirlhíí:okálnÍm fondem. Skladbu
L';'rda;i'lÍ Anwer Thee z jejich
;;ního'aiba zařadil na své CD' a - -- - "-e-rsrlárríívDoyle-Law'son z legendární;m'ericlaé skupíny Quicksilver.l

ilIWmK '4"::,:'ií::: :'=ž=lý
KytarÍsra'Marek Dráb a mando-- - a ---" Ť: -k-a- híírlnííÍÍn'Ísta-Tomáš Tichý budou
anaavíc celý program konferovat.
"-RaOAYAL FLUSH (Praha.) -skupin; 'qnikajících pražských;uziakantů. E3ratři MikulášovéÍetosaob:;-zvítězili v anketě čes-;é"bluegras'>ové asociace (Mar-tin Ňa-nejlepší zpěvák, Marek
nejlepšÍkytarista).

EARLY GRASS REVIVAL
(Praha) -J pokud chcete slyšet a
vidět, jak'vypadal bluegrass ve;;h'-počátcích, nenechte siuÍít' ďWjich blok. Zpěv na jeden:ťkrof;n, dobové oblečení, tra-
:aÍčř€ hudebrí výraz a skladby z
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Komorní (] a rl 1itr Dvořákova kraje
Novinkou na letošn(m festi- "Kralupští posluchači vědí,?"?'-:x--i----kraliinyQ9bVlO žeZaCelOufudlOuhOudObuSvaiu-se'fe,novy Kralupy 99 5/10 že Za CelOu lu uuuíííiu v-- - -----o-X-A -,- e+nuneíní ůyořá- OrCheStrem V[StupOValý krOrněS"pa0olečn; -vystoupení Dvořá- OrCheSfrem VjS[uplJvaíy n--,,,.'---' - '----n-ahrí qhnm a KO- manŽelk5f, klerá hraje na Cem-k'OVa-komor'ního'sboru a KO- manželK5f, KTera nra)a íia -,,,.----iú- úiamheicÝrii nvořákova ballo,oběmojeděti-aťtújako'morníh-o orchestru DVOřákOVa ballO, ODe mO)e ubu - at u - ,....a -'- rs-r,,*y hsii -ri.?lnřpri v členové či jako sólisté. Víťa jeÍ:;aje."'Orchestr byl založen v členove cí )axo bun:>ía. .,.. 1+-=xr *ri-rr:. iie+íiiinil tedv do členem primů v České filhar-';'á"ř'í'-al97ě, VSiOupíl fed)/ dO Clenem prlmLJ V veíbtsa íu---,*Q,4??--"x -aírrssi 7q tuto moniiazdepfitetoslavnostníoťar"aaia'dVEJCaaÝea SežOn'ý. Za fuf0 mOnll a Zae prl tbuí .:»ía--- =....-ll---hríii rlrihii zaznamenal ne- príleZltOSfl hral nárOCný parí

- aa a- ....-jl Il;Iouhou-dobu zaznamenal ne- příležitosri nraí íiawbíi, Y,..,,,-hxihnannsunvkvalitěinter- prvních houslí," uvedl V.p'o'chybně posun v kvalitě inter- prvnícn----- - í,h, ranohnár se Mazáček.;p;etace -aa ieho repertoár se MazáčeK.'- '-" "k"-il sib nro- Předsedmiletyzaznamenal'mnohokrát-obnovil ve pro- HreaSí:íuiíííícíy?-........-..-M-l- :-.*,,,manvsíriě nároč- Komorní orchestr DvořákovaWpěCh 'Ínstrumentálně nárOč- Komorni OrCn6'Su LjVlJlarb-,.n2'iáíhn nroveden( ZVOlenýCtl kraíe CáSf svého bohatého re-an'ě'jšíh0a'prOVe,den( zVOlenýCh kraíe čá3Ť SVenO ooííaíoííí.í ígskladeb. pertoáru na CD disk, který je v- a = - -'- - --: ----XaerínsŤi vVorodan- V SOu-skladeb. r-'-----"Na počátku jsme byli schopni současností vyprodán. V sou-nastudovávat jeden celove- časnosti toto těleso zvažuie,--'a -- --li -»rla rírr.hůDítelne- hralaí í fl-naSTudOVáVar )eaen t;ezíuva- -...-. -??černí program za rok, v roli zde pochopitelně hrají i fi-- a a - --"-- ---+,,- íipnr.o-tíříoravudalšio.;ance, přípravu dalšTho.
Dochází také v tomtoso:Jčasné době máme nastu

"d'O':a';l;'Celkem tří CelOVeCerní DOCňáZi íaKtl v ívií-----sríramv tMQhem ledlné! Se- orchestru, lakO V pOd05nýChp;ogramy během jediné se- orchesíru, laííu v ysív,,Ily,..-A,,, »sbrnřnnst na členy dalších, ke generační obměně?YZ';n";.o"N'arOC'nOSt-na Člen!] dalSICŤiKegeneraí.;íííuuííígííy=--,húe*m ctniiná- wbíráme si "Dá Se říCt, že minimálně. POS';ch'eStru-StOupá, V!/bíráme si "Dá Se flCr, ze miíruuaníy. ,,cíiarihv náročněiší na prove- celý čas spolu nepřetúitě hrajeSkladb'l na'rOčnějšl na prOVe- Cel7[;abbplJíuíí'gy---.-..-..--.,rb?ní- ovšem s přihlédnutím ke patnáct stálých čleríů, někteřía '-'- - '-" '-4 - rlianítsrlíídenr":ovšem s pŮhlédnutím ke patnáct sraíygí cienu, í,g,,.,..-i-.,*,xntsatr yr> se iedná o seodstěhovali, čiužzdůvodus;Ůtečnosti, íe se ýedná o se oasrenovaii, í,i ut A ,,.....--a*árcká hudebnl teleSO." Sfan Se u'CaSfl na člnnOSfl;ma;érské hudební těleso."hgtérskéhuaeonueíbbu. ,.... --NadruhývečerSeifenových vzdali. Jsme otevřeni všem,- a = a -x---.:ii brir, maií n oůsoben( v komor-Naarunyveceíotiiioi?vvy-,, .-------Kralup si Mazáčkovci připravili kdo mají o pŮsoben( v komor-- ' a ' a-""--"a" a ním nrchestru zájem a pocho-Kralup sí Mazacxoví;i piipiaviii ...- ...??, ,dílo (:eských mistrů Janáčka a ním orchestru zájem a pocho-" " -" -i*.íná e.nlňuií muZjkantSkOudílO čeSklCrl mlSíru ganavry«. ...... ?. ? ?Tůmy. Vynikající byl koncert C - pjtelně splňují muzjkantskou' a- - --aax"-- -'i íairnvpň."uZaVTe.l'J.Ťl4aZMek.Tůmy.Vynixalicioyixuiiban.,,- Y..-...- -í .dur prO housle a smyčcový úroveň," uzav?'el V. Mazáček.o;chestr, kdy sólový part zahrál;i;or M'azá'ček, syn-kapelníka.

Akce se koná v sobotu 4.pros;ce 1999 v Kulturríím domě"Vl;va-od ís,oo do 22,00
hodín. Sál bude stolově uspo-
řádán (občerstvenQ. Připravenoje-r'malé programové překva-
'pení. Po ukončení programu se;oná nedaleko KÓ Vltava iam
;eW;on. -Předprodej vstupenekz;"zvýhodněnou cenu probíhá'od-1"."listopadu v kanceláři;SSaa v ěountrykrčrně u kostela.

Vít Jeřábek
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Země mezi kamennou sekerou a počítačem
Letadlo KLM na vídeňském

Ietišti s námi pomalu rolovalo
na start a my se připravovali
přeskočit nejen tisíce kilometri:i,
ale i staletí ve vývoji lidstva.
Naším cílem byla země na kraji
Tichého oceánu mezi Austrálií
a Filipínami, oslrov Nová
Guinea, přesněji řečeno jeho
východní část, která je samo-
statným státem Papua Nová
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Guinea. Rakouská rozvojová
služba hledala stavaře pro
ímsto vládního poradce a po
tvrdých testech jsem zvítězil ve
výběru z několika tisíc kandi?
dátů. Letadlo nabralo kurs na
Abu Dhabi, naše pivní mezipři-
stání. Po natankování je naším
dalším cílem Singapur. Tady
musÍme přestoupit na letadlo
Air NIUGINI, to je národní le-
ted<á společnost PNG. Tamější
vláda si výnosný obchod s Ie-
teckou přepravou pěkně hlídá a
dozoluje na svých letištích
přistávat jen domácím společ?
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nístem. Jedinou výjimkou je
aistralská společnost Quan-
ta. Ale Australané mají vůbec
vtéto zemi výjimeČné posta?
vaíí. Z hlediska Evropana máte
tdy brzy dojem, že svět je
Pipua, pak je obrovská a
mcná Austrálie a potom jsou o

něco menší Spojené státy. Pak
existují ještě další státy, ale to
už není tak jisté a člověk se ne-
musí zatěžovat tÍm, že o nich
niC neVÍ.

Popisovat dojmy ze Singa-
puru je zbytečné. Pro ty, kteří
tam byli, to steině nikdy nevy-
stihnete, protože každý má
jiné, své zážitky, a pro ty, kteří
tam nebyli, všechno, co napí-
šete a budete to prohlašovat za
svatosvatou pravdu, bude stej-
ně jen pohádkou z Tisíce a
jedné noci a budou vás pova?
žovat za Iháře, či v lepším pří-
padě za vypravěče s bujnou
fantazií.

Po 18 hodinách letu je před
námi Port Moresby, hlavní
město PNG. Trochu s obavami
vylézáme z letadla a v duchu
se oba ptáme té nové země:
,,Jaká k nám budeš? Budeš
přátelská nebo budeme spolu
jen bojovat?" Co nás čeká v
zemi, která jeŠtě těsně před
druhou světovou válkou byla
neznámá, vnitrozemí nevědělo
o bflém muži a zbytek světa ne-
věděl o existenci civilizace s
více než 2 mil. Iidí, kteří pořád
ještě žili v době kamenné.

První poznatky jsou jasné
bílé sako z předního paříž?
ského salónu, které mi žena
koupila, ať jí tady neudělám
ostudu, je sice pěkné, ale jen v
Paříži. Tady při 40 stupních ve
stÍnu a 99 % vlhkosti je "na
kočku". Tenká bavlněná košile
naprosto dostačuje i co se týče
místního bontonu. Sako přes
ruku a to je naposledy, co ho
mám tady na sobě. Pak puto-
valo do skříně a po dvou letech
s našimi zavazadly lodí zpět do
Evropy. Celní projednávání je
opravdu velkorysé. "Co vám
patří?" S otázkou v očích uka-
zujeme naše kufry a tašky.
"Hm, to je všechno, na jak
dlouho sem jedete?' PovÍdám
cosi o dvou až třech letech.
"0.K. good luck - hodně štěstí".
Doprovázeno mávnutím ruky
nás jednoznačně odbavuje a
my vlečeme svou hromádku
dál. Vstupní hala je plná lidí a
my se pokoušíme najít naše le-
tadlo do Madang na severním
pobrezí. "Dávej trochu pozor a
dívej se, kam šlapeš", napo-
míná mě žena a obchází velkou
rudou skvrnu, připomínající
krev. Dost poplašeně se dí-
váme kolem sebe. Domácí sedí
nevšímavě kolem nás a sem
tam někdo vyplivne na podlahu
či stěnu krvavou slinu. "To
snad ne", pomalu dochází mé
ženě, do čeho se to zase pus-
tila. "To je krev, máš ty letenky
zpátky?', jen tak pro jistotu se

mě ptá a já na ní vidím, že ted'
právě bych neměl mít hloupé
otázky. Nicméně krvavé skvrny
nás provázejí všude, až k dal-
šímu letadlu. Až po několika
dnech se dozvídáme, že to
není krev, ale rudé sliny ze žvý-
kání betelu. Je to hodně rozší-
řená droga v Asii, betel žvýkají
Iovci v džungli, prodavač v ob?
chodě i poslanci v parlamentu.
Žvýká se vlastně slupka z bete-
lového orechu namočená do
nehašeného vápna. Výslecl
kem je plná pusa krvavých slin.
které musíte plivat všude kolem
sebe, lehká opička jako po
pivu, a po letech rakovina
dásm, ústní dutiny a podobně.
Inu, jiná země, jiný mrav.
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Až po dosednutÍ do "twi-
notru", menšího dvoumoto?
rového letadla tísnivý pocit
opětně zmizí a je vystřídán
zase zvědavostí. Naším cflem
je Madang, město na severním
pobřeží. Tam už budou čekat
kamarádi z Vídně. Rychle si se
ženou opakujeme, co jsme se
ve Vídni naučili a sice, že
Madang má být nejkrásnější
přístav v Tichomoří a má velice
krásné a romantické laguny.
Vybudovali ho v pobřežních ba?
žinách němečtí kolonísté a po
první světové válce připadl
spolu s celou severní polovinou
ostrova Austrálii jako svěřenec-
ké území. Bývalou přítomnost
německé říše tady dodnes při?
pomínají zeměpisné názvy.
Většina významných hor má
německá jména jako Mount
Wilhelm, pohoří Hiddenburga,
Mount Hágen apod. Připomí-
najÍ ji ovšem i s německou dů-
kladností vybudované silnice,
které dodnes tvoří páteř silniční
sítě. Ta ale získává na důleži-
tosti až v poslední době. Tato
země byla civilizovaná ze vzdu?
chu a letecká doprava je do-
dnes majoritrí. Poznané území
tady bylo rozšiřováno podle ne-
měnného vzorce. Nejdříve doš-
Ia někam, s podporou nosičů,

l

pěšÍ výprava. Pokud se uká-
zalo, že tohle místo je vhodné
pro budoucí tábor, během ně-
kolika dnů byla vykácená
džungle a upravena primitivní
přistávací plocha. A letadla do-
nesla další dávku zásob. Při
takovémto postupu se běžně
stávalo, že domorodci, žijící do
té doby v době kamenné, byli
komrontováni s obrovskými
ptáky, kteří nosili svým bílým
pánům neuvěřitelné cennosti.
Touha vlastnit cennosti je všem
lidem stejná a vlastnictví že-
lezné sekery či nože posouvalo
majitele po pomyslném spole-
čenském žebříčku výrazně
vzhůru. Odsud byl jen krůček
ke snaze ovládnout tyhle ptáky
pro sebe a donutit je, aby tyhle
cennosti, jako jsou železné se-
kery a motyky, neznámé jídlo a
tkaniny, donesli také váleční?
kům z vesnice. Nejepší muži z
vesnice odkoukali od bílých
všechny potřebné procedury a
postupy, kterými bíí přivolávali
své ptáky a významní muži z
vesnic se pokusili stejnými
kouzly také tyto kovové ptáky s
cenným cargem přivolat. Tak
se zrodil "Cargo kult".

A pokud si někdo myslí, že
tato záležitost už je dávno piyč,
pak se hluboce mýlí. Na za?
čátku jsem psal, ;=e překonáme
nejen tisíce kilometrovou vzdá?
Ienost, ale i tisíce let lidského
vývoje. Tato země se přesu-
nula přes noc z doby kamenné
do 20. století. Vedle kamenné
sekeíy otce leží na stolech v
domácnostech počítač syna.
Co nás tady čeká? Netrpělivě
vyhlížíme z letadla a snažíme
se proniknout vrstvou mraků.
Což se nám podaří až těsně
nad letištěm v Madang

J
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0 naše zážitky a zkušenosti
z dvouletého pobytu v této
zemi se s vámi rádi podělíme
na přednášce, která se koná
29.11. v KD Vltava.

Richard Mikala

l

']@á-mant a ';tpo(?í4 S? 'JQíupy ? Vť'k«xs
KD VLTAVA
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sot2ota 6. v 15,00 Z pohádky do pohádky
PYšNÁ PRINCaEZNA'
V klasické činoherní pohádce s písničkami
účinkuje "Malé divadÍlo" z Českých Budě-
jovic. Děti, pozor, stále doplňujeme naši
skládačku!

Přijďte se pobavit, zapotit a udělat něco
pro svá božská těla! Bližší informace v kan?
celáři KaSS.

ostrově na světě, který je pro většinu
Evropanů nedostupně daleíko.
Přednáška se vzhledem k velkoplošné pro-
jekci uskuteČní ve velkém sále.

60,- předprodej, 70,-
so,- 60,- íoo,-

sobota 20. ve 20,00
Rockový koncert skupiny .
NAHORU, PO SCHODISTI DOLU BAND
Předkapela skupina Kozičky
Vyznavači rockové hudby budou
nadšeni!

20,- úterý 30. v 19,30
HOP TROP
Koncert této výborné folkové kapely jistě
potěší nejedno srdce.

sobota 6. ve 20,00CnUNTFÍY'BÁL"'
Zveme vás na tradiČní podzimní country
bál se skupinou "Trose8níci". Vedení ko-
Iektivních country tanců zajištěno. Stylové
oblečení uvítáme.
Nenechte si ujít, určitě se dobFe pobavíte
při pěkných písničkách, kdy uplatníte
všechno vaše taneční umění!

urČitě

80,-

€W?-;r7:grš,lsobota 20. Akce Kruhu přá.tel Prahy
W.A.MOZART: KOU:
Zájezd do Stavovského divadla - jer'i -5Fo
platící členy KPP.

120,-

k
6. - 14. Výstava obrazú akademického
malíre Ladislava Kumoše
5.11. v 17,00 vernisáŽ, při které vystoupí
dechové trio Vojenské' konzervatoře az
Roudnice nad Labem.
Výstava bude otevřena:
denně - dopoledne na požádárí
odpoledne od 14,00 do 17,00 hodin
r;eděle od 10,00 do 12,00 hodin a od 14,00
do 17,00 hodin.

so,
úterý 23. v 19.30
LA;KA V OPEREV OPERETĚ A MUZIKALU
Pavla Břínkoyá, Jan Ježek a??Vladimír
Truc. Setkání s nejpopulárnějšími hvěz-
dami operetních scén. Uslyšíte- árie z nej
známějších našich i světových operet a
muzikálů.

neděle 7.,
TANEČNI
neděle 7., 14., 21. a 28.
TANECNI KURZY

čtvrtek 11. v 16,00
Pořad k Roku seniorů
Josef Zíma s orchestrem Jiřího Sládka
a hosty Yvettou Simonovou, Saskií
Burešovou, Aninou Princovou, Lubo-
mírem Lipským a Janem Maikem.
Přijďte se pobavit při známých písničkách
a humorných scénkách s oblíbenými
umělci.
Svozový autobus zajištěn!

důchodci 30,- ostatní 80,-

sobota 13. v 19,30
28. koncertní sezóna KPH
Koncert vítězů a laureátů Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
v Karlových Varech.

PlatÍ pernamentní vstupenky KPH.
';'o, - as, -

18.11. - 12.12. Výstava "patřičný dřevo"
17.11. v 17,00 vernisáž se uskuteční při
příležitosti vydán( kníhy "patříčný nejen
dřevo". Kulturní program zajistí ZÍJŠ
Kralupy nad Vltavou.
Výstava bude otevřena:
denně - dopoledne na požádání
odpoledne od 14,00 do 17,00 hodin
soboty, neděle od 13,00 do 17,00 hodin.

720,

pátek 26. 20,00-02,00
Město Kralupy n. Vlt. a Kulturní a spol.
středisko vás zvqu na
SLAVNOSTNí PŘEDVÁNOčNí PLES
K tanci hraje orchestr TANDEM BAND z
Roudnice nad Labem.
Hosté večera: Petra Černocká a Jíří Prac-
ný. Orientální tanečnice z Německa.

80,-
«

sobota 27. v 15,00
Z pohádky 51o pohádky
PUTOVANI ZA wvĚzoou
Adaptace barokních vánočních her, které
patří ke klenotí"ím české lidové slovesnosti.
Děti uvidí čarovný svět Betléma s Je-
žíškem, svatou rodinou, pastýři, třemi
mudrci, Herodesem, Smrtí, Bohem, darov?rc3,

, Ziiníky, Židy, Adamem a Evou a hlavně ne-
odmyslitelným čertem a anděly. Inscenace
jistě potěší nejen děti, ale i roéJiče.
Stále doplňujeme skládačku!

pondělí 15. v 16,30
caoíwĚsrsú'aúoewie
k 10. výročí 17. lístopadu 1989
Rodiče, přátelé a známí, přijd'te se podpví

MŠ, ZS l
oat

na nejrŮznějŠÍ vystoupení ZákŮ Či
sportovních oddílů. Budete překvapeni, co
děti dokáží!

vstup zdarma

RELAX s hosty: K. Štědrý - konfer. a
zpěv, L. Kerndl-zpěv, J. Hlava - trumpeta
4. Bluegrass advent - přehlídka country a
bluegrassových kapel

pondělí 29, v 19,00
Ríchard Míkala - DIASHOW
PAPUA NOVÁ GUINEA

slední p;edstavenŤ:cyldu E ;'oh'ád;'ado ppop
hádky - slosování skládaček

11. Z deníku kocoura Modroočka - po-

lÍaniakát;íafotodoku'ment;ce z dvouapůlle- 16. Vánoční koncert KPH - Pražský dět-
tého pobytu na tomto druhém nejvŇtším skýsbor

20,-

sobota 20.
AEROBIC . g,oo - PARTY16,00

Il.

Sportovní den pro ženy - různé druhy cvi?
čení, mas:éúe, občersŇení, prodej kosme-
tiky a sport. oblečení, atd.

l

l
l

l
l

i
l

Il

Oznamujeme, že diskotéky Íbyly až do odvolanílpro malý zájem zrušeny!

č )i Starosta4i byli jmenováni čestnými členy Kruhu přátel Prahy.
i6i

města Mgr. Pavel Rynt s manželkou

Loutkařský soubor ROLNIČKA
zve vsechny nejmenší na pohádku

'Uhoč«' pobMk,aS,io divadélka Malá scéna
ve středu 17.ll.l999 v 16,30 hodin

V --- -" ----

Pohádková pásma pro naše nejmenší diváky
13.11. Slepička Pepička

20.11. Zlatovláska

Pro děti hrajeme vždy v sobotu od 15,00 hodín. Jedná se prevázně
o kreslená pasma pohádek v délce trvání cca 60 minut.

Vstupné 10,- Kč.



l":
Zpravodaj i

Kvimn.o IVl.LpTdAVhA,,Kra,dníouppXavnna5'nnvo!'aOvOohudinpproegnrěaklemfilmny,a listopad 1999
určenaé-p;váŽn'm"'pro ml'Ádež, -Í;rajerne -od 1 7,.3Ó hodin. První a třetí čtvrtek v' měsíci je vě?rw»ván aŠ » % , = @ ,,

kínUupoz:Imrn:mní'!roPonkálraodČnnaějšjedoVteavkĚenaodl8,30do20,00hodínajižodl6,00,pokudsehraje »« " a a ' SRtéž 'od 17,30 hodin. Předprodej na filmy na další dny končí púl hodiny před začátkem kaž- .í. - ; ; ii , ?
dého představení. Telefon do pokladny 211 0l.

1.-3 Miluj bližního svéhoUSA, č.t.,ŠÚ,119 min., Dolby SR, m
po - st Není zdaleka každý tím, am se zdá - a sousedé už vůbec ne.

Vymydlená rodinka Huntových budí v protesorovi historie
Michaelu Faradayovi podezrení, kte'n:s zpočátku vypadá pouze
bláznivě, poté už paranoidně. Tihle mií lidé a teroristé? Ovšem
pravda je v thrilleru Marka Pellingtona ještě daleko ošklivější.
V hlavrích rolích Jeff Bridges a Tim Robbins.

43,-

Zdravý nemocný Vlastimilený Brodský ČR,87 min.,"
SetkánÍ s klasikem českého filmu, jeho rolemi, ale i jeho vlídnou
moudrostí a úsměvnou filozofí. V celovečemím střihovém do-
kumentu vypráví Ondřej Havelka o životě a herecké práci
Vlastimila Brodského.
Režie: Ondřej Havelka.

5. - 7. Zamilovaný Shakespeare= a a ---'--- ----' ----- - Ij'-SA, At.,123 min.,ŠÚ,Dolby SR,"
pá-so Hodně se toho o něm napsalo - málo se toho o něm ví.
? Vybrané kapitoly z íuistrova intimního deríčku z cíoby, íaiy mělť zrovna tvůrčí krizi a pociťoval akutní potřebu ženy. O tom, jaké

to je, když se zamiluje génius. Po všech stránkách vynikající
film, který vám nesmí uniknout!
Režie: John Madden. repríza

4.
Čt

a
40,.

4S,.

ho a intenzívně žil se světem amerického filmu, až se ho roz?
hodl nalézt v pražských ulicích. Není to snadné hledání, i když
k němu hraje rock'n roll a pomáhají snaživí kámoši.
Zajímavý film - Viktor Tauš v hlavní roli příběhu o sobě.
Režie: Viktor Tauš, scénář: Boris Hůbner. 53,-

8.-10. Asteríx a Obelix FrAěmAt.,č.t.,109 min.,"
po - st Sám římský císař přichází do okupované Galie, aby udělal po-

?, řádek ve vzpumé vesnici, která se nechce podrobit. Nepočítal? ale s tím, co dokáží rrístrí frajeři Asterix a Obelix. Gérard
Depardieu, Christian Clavier a Roberto Benigni ve filmové ver-
zi nejpopulárnějšího evmpského comicsu.
Režie:ClauóZidi. 43,?

Plunkefi a Macleane V.B.,č.t.,90 min.,ŠÚ,Dolby SR?
?, Po vzoru Butche Cassidyho a Sundance Kida obírají své spo-
? lubližn( a přivádějí do varu muže zákona. Je polovina 18. stole-

tí a na britských ostrovech není pronásledovanější lupičské dvo-
jice nežli Will Plunkett a James Macleane.
Režie:JakeScott. 40,?

ČR,120 min.,"12. - 14. PelMkypá - ne Osvědčený tým ze "Šakalých let" se opět sešel při natáčení dal-
ší komedie. Nesmintelné nepřátelství hlav dvou rodin v praž?
ských Košířích konce 60. Iet (komunisticky oddaný voják z po-
voÍání a bývalý odbojář opozičník) je zdrojem celé plejády ko-
mických snuací a gagů. Hrajía. M.Donutil, S.Stašová, B.Polívka,
S.Zázvorková, E.Holubová, J.Kodet, E.Vášáryová, B.Hybner a
další.
Režie:JanHřebejk. repríza 47,-

15.-17. Wing Comman?derUSA,č.t.,112-mÍn.,ŠÚ,Dolby SR?
po-st Kosmickáflotilamápohotovost,vesínímístihačisevrhajíóse-

pbevra=eciných soubo3ů - nad planetou Zemí Se vznáší stín koč-
?kovitých monster, která chtějí vyhubit lidstvo.

Akční sci-fi podle nejslavnější počítačové hry všech dob.
Režie:ChrisRoberts. 40,?

Lltok z hlubin USA,č.t.,110 min.,ŠÚ,Dolby SR?
?H Když pozměníte žraločí DNA, vytvoflte nejrafinovanější bestii,
? jaká se kdy vznášela v hlubinách. Vědecký experiment labora-

toře Aquatica se změnil v šílenou noční můru, kterou budou ti,
kteří ji stvořili, platit svými životy.
Režie: Renny Harlin.

Celebrity USA,č.t.,113 min.,Dolby SRp
Komedie ÍWoodyho Allena o spolku slavných amorálních osob-
ností. HoFce - satirický pohled na život manhattanské smetán-
ky. V hlavních rolích Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio,
Melanie Griffith, Hank Azaria a další. 39í

19. - 21. Instinkt USA,č.t.,124 min.,ŠÚ,Dolby SR,*
pá - ne Flenomovaný antropolog Ethan Powell vzal zákon džungle do

svých rukou - zabil a jeho duše onemocněla. Ambiciózní psy-
chiatr Theo zavětřil přiležitost a začal se jeho případu věnovat.
Dokáže Anthony Hopkins najít cestu zpět?
Režie:JonTurteltaub. 43,-

22. - 24. Nevěsta na útěku USA,č.t.,115 min.,"
po - st Maggie již tnkrát utekla svým ženichům od oRáře, Ike neuváže-

ně prodal její přiběh svým novinám, za coz dos'tal vzápětí pa-
dáka - a tak si to s ní odjel vyřídit. Bude Richard Gere další
obětíJulieRobertsové?Režie:GarryMarschall. 48,-

25., 26. Rodínná oslava Dánsko,č.t.,106 min.,Dolby SR,*
Čt, pá Na své šedesátiny dihodný patriarcha rodu Helge Klingenfedt

určně dlouho nezapomenel Důstojná rodinná oslava se rnži-
kem mění v rodinné drama, neboť pečlivě ukrývané tajemstv(
znovu ozívá. Další dánský adept na Oscara - nenechte si ujít!
Režie: Thomas Vinterberg. 45,

USA, č.t., 124 min., ŠÚ, Dolby SR,27., 28. 8 MM
so, ne Az na dno nejtvrdšího sadistického porna zvaného "snu'ff" mu?
Do 181eí sí sestoupit soukromý detektiv Tom Welles, aby rozpletl vra?
nepWstupno! žednou pointu superhardcorové osmičky. Nicolas Cage bojujemičky. Nicolas Cage bojuje

Šedesátiletý režisér Joelse světem obludných deviací.
Schumacher natočil mistrovský kousek, který se může směle
srovnávat s jeho doposud nejlepším filmem "Volný pád".
repnza 43,-

44,-

18.
Čt

e

29.-l.l2.FontánaproZuzanu3 SR/ČR,č.v.,ll5min.,"
po - st Co by Zuzana neudělala pro černého kamaráda Ibrahima, kte-

rému se nechce do svatby se snoubenkou z dětsM Nene. V
rodné africké vesnici však na něj čeká Nene - současríá Miss
Zimbabwe, coz zásadně mění situaci. Ale ani Zuzana nezůsta-
ne v afncké divočině na ocet.
Hrají: Eva Vejrnělková, Alessandro Coari, Ibrahim Maiga,
Marian Labuda, Marylin Ngondo.
Režie:DušanRapoš. 41,-

mládeži do 15 let nepřístupno č. v. česká verze
mládeži do 12 let ne:přístupno C.. t. české titulkymládežrpřístupno " ŠÚ širokoúhlýÍilm
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Učitel Václav Mores
měla být amputována, podařilo
se primáři slánské chirurgie
nohu pana Morese zachránit.
Ten mu z vděčnosti napsal
básničku:
To ví jen milý Bůh
jak splatit velký dluh,
za odbornost, o níž skalpel
mluvÍ,
za vlídnou tvář, jež lidskou bo-
lest tlumí.
Kdybych byJ králem, daj bych
Vám hrad,
kdybych byl Leninem, dal bych
Vám řád.
Tak jen v tiché pokoře dik Vám
vzdát mohu,
že mám doposud svoji nohu.

Pan učitel Mores měl po-
hnutý život. Měl cyranovskou
povahu a aČkoliv jezdil s hno-
jem, nikdy si svá kolena ne-
ušpinil. Měl své zásady, svou
hrdost. Dočkal se roku 1989, a
dokonce byl účastníkem mani-
festace, při které se projevila
veškerá brutalita Husákova re-
žimu. Schytal i několik ran a
jeho modrá záda svědčila nej-
lépe o jeho politickém přesvěd-
čerí. Jestliže se dnes tvrdí, že
všichni jsme vinni na tom co
bylo, pan učitel Mores určitě
ne.

Narodil se 12. prosince 1909
a letos by se dožil 90 let.

lng. Josef Stupka

který měl statek vedle kostela,
byl násilně vystěhován, sedlák
Karban přišel o statek u hřbi-
tova a byl poslán do dolí:í a
selka Zlochová z Minic se obě-
sila ve stodole u minického
kostela. Co tedy vlastně vzkvé-
talo? Především závist malých
vůči velkým, hloupých vůči chyl
rým, nevzdělanců vůči vzděla?
ným. A staletý vztah sedláků k
půdě byl navždy přerván.

Pan učitel Mores měl vzpur-
nou povahu a komunistů se
nebál. Brzy si vyslouŽil ozna-
čení třídního nepřítele. Nebylo
divu. Tak např. na Prvního máje
zapřáhl vůz s hnojem a jezdil
po vesnici. Samozřejmě tak,
aby hnůj padal na pečlivě za-
metenou cestu připravenou pro
prvomájový průvod. Když došlo
v padesátých letech k násilné
kolektivizaci, přišli jeho příbuzní
o statek a on o rrísto. Moresovi
byli vystěhováni do Kralup.
Bydleli ve statku pana Důrase
potom, co mu už statek nepatřil.

Právě z onoho období si lidé
v .Kralupech pana Morese pa-
matují. Dávali mu najevo své
sympatie. Jezdil s koňmi jako
kočí a ženy na polích na něho
volaly: "Co děláte, pane učiteli?",
a on jim šibalsky vyhrožoval:
"Co zase, soudružky, kradete?
Kdyby vás tak viděl soudruh
Zápotocký". Jako jeden z mála
v republice nebyl členem ROH
a nechodíl nikdy k volbám. K

tomu bylo zapotřebí velké
osobní statečnosti. Nakonec
ale dostal ze statku výpověď za
to, že na poli mluvil neuctivě o
tehdejším prezidentovi Zápo-
tockém. Sehnal si práci na
šachtě v Otvovi«jch. Když se
na ja7re v roce 1959 vracel ze
směny domů, do domku vedle
inseminační stanice u hřbitova,
čekali na něj tři př(slušníci STB
s napřaženými revolvery a za-
tkli ho. Byl odsouzen za rozvra?
cerí republiky na pět let do
uranových dolů v Příbrami.

Naštěstí byla v roce 1 960 vy-
hlášena amnestie pro politické
vězně. Vězeň Gustav Husák
byl propuštěn z Leopoldova a
nastoupil svou hvězdnou dráhu
k prezidentskému stolci, a Vác-
lav Mores po roce věznění byl
propuštěn z Přirami. Vrátil se
do Kralup a nastoupil u Arma?
betonu jako stavební dělník. U
této práce zůstal až do dů?
chodu.

Učnel-kočí-dělník Václav Mores
psal i básně. Jeho básnická
sbírka má téměř sto stran veíšů
povětšině inspirovaných politic-
kými událostmi u nás i v cizině.
Názvy některých básní z té
doby mluví jasně o tom, co jit-
řilo jeho nitro: "Volby 1981",
"Neutronová bomba", "Václav
Havel", "Únor) 1977", "Den uči-
telů", "Velký Říjen 1917" apod.

Když onemocněl trombózou
tepny na noze a celá noha mu

Pana učitele Morese znal v
Kralupech v padesátých letech
téměř každý. Jezdil totiž s
koňmi jako kočÍ u státrího
statku. Tím ovsem nedělal
ostudu sobě, ani svému stavu,
ale představitelům tehdejší
moci.

Václav Mores neměl roz-
hodně jednoduchý život. Po
válce učil na základní škole v
Roudnici nad Labem a aktivně
pracoval v lidové straně. Za li?
dovou stranu dokonce kandido-
val do Národního shromáždění.
Pak přišel únor 1948 a s rím
konec jeho činnosti politické i
učitelské. Byl zatčen a krátce
vězněn. Po propuštění z vězení
se už nesměl vrátit do školy a
popravdě řečeno ani o to ne-
stál. Odešel na statek svých
přibuzných do Kmetiněvse u
Velvar a jezdil s koňským pota-
hem.

Komunisty nedráždil žádný-
mi pomluvami, ale pravdou.
Zvláště když citoval na schů-
zích slova Klementa Gottwalda:
"Kdo vám řekne, že budou kol-
chozy, žeňte ho z vesnice sviň-
ským krokem ... řemesla budou
vzkvétat, jako nikdy předtím." 0
prolhanosti tohoto přisluhovače
Moskvy se mohli záhy přesvěd-
čit všichni. Sedláci byli vystěho-
váni ze svých gruntů, řemesla
rozhodně přestala vzkvétat,
když byla znárodněna i každá
trafika. Kralupský sedlák Dúras,

Po prázdninách se sešla Vlčata ze 4. smečky našeho
střediska prakticky v plném počtu, a nejen to, o činnost ve smečce
projevily zájem další děti. Je pro ně připraven program plný zábavy
a výletů. Jen na ukázku, jsou to výlety do okolí našeho města - vy-
cházka se stloukáním másla v Máslovicích, výlety do Prahy - vyhle-
dáváme méně navštěvovaná muzea, jako v minulosti bylo muzeum
kanalizacÍ a nebo muzeum tramvají, ale i výlety mířící dále. Chceme
pokračovat s návštěvami zoologických a botanických zahrad, již
jsme jich prošli pět. Každý vlk umí dobře plavat, naše Vlčata rnusí

Vlčata po prázdninácb
7 aa'Ql'?
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umět tém, a tak budeme každý mnsíc pokra?čovatvnávštěvách pla-
veckých stadioni:i. Chlapci, kteří úspěšně složHi na táboře svůj slib,
se budou snažit získat Stříbrnou, nebo dokonce i Zlatou stopu.
Hlavní snahou letošního roku je účast ve Svojsíkově závodu, který
má prověřit jejich znalosti a dovednosti. Každou volnou chvilku se
snažíme věnovat jednotlivým disciplínám závodu, Vlčata se forrnou
hry učí vše pro závod potřebné. V minulosti se Vlčata, dnes již
skauti, umístila na prvém místě v tomto závodě sestávajícího se z
úkolů jako je práce s mapou, poznávání rostlin, dřevin, dnešrí
Vlčata chtějí navázat na tento úspěch. Držte jim palce!
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Na kralupském hokejbalovém Colosseu se rozsvítila světla
a Ill. Kralupol AHL o počtu 26
družstev, dále Zákovská liga o
čtyřech druŽstvech, po náboru,
který se uskutečnil 30. září se
přihlásilo do oddílu dalších 140
dětí z 1. - 6. třídy základní školy.
Úkolem č. 1 je pro hokejbalisty
získán( nového hřiště. To sou-
časné je doslova přetíženo a
potřebovalo by trochu ulevit.
Na hlasy rodičů dětí, proč je jen
jedno hřiště za vodou, tedy v
Lobečku, Ize odpovědět takto.
Organizovaný hokejbal existuje
v Kralupech tři roky, ten ne-
organizovaný je zde takřka od
nepaměti. Tři roky zpět uká-
zaly, že děti, mládež i věkem
pokročilejší mají o hokejbal
velký zájem. Registrovaných
hokejbalistů je v AHL k dneš-
nímu dni přes 600 a kolik je
těch neregistrovaných ?? Roz-
hodně min. jedno hřiště za
vodou by mělo spatřit světlo
světa v nejbližší možné době.
Basketbal, volejbal, tenis, fot-
bal to jsou sporty, které se dají
hrát v Kralupech na mnoha
místech. Hokejbal je tÍm, který
má sportoviŠtě pouze jedno.
Bylo by krásné u příležitosti
červnového Mistrovství světa
juniori:í, které budou hostit Kralu-
py, aby bylo v našem měetě
otevřeno další sportoviště s
mantinely.

Z činnosti Klubu českých turistů ':o7
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Historický den zažili všichni
fanouškové hokejbalu v pátek
1 . října 1999. Před prvním mist-
rovským zápasem (Minice Quijo-
tes v. Sokol Zeměchy) bylo za
malé slavnosti poprvé spuš-
těno umělé osvětlení hřiště,
které se tímto stalo místrí rari-
tou, o které se hovoří daleko za
městskými hradbami. Obrovský
kus práce odvedla při zapojení
osvětlení a usazení sloupů
firma MP Servis Františka Ky-
Ilara, která v areálu hřiště strá-
vila několik pracovních dnů bez
nároku na finanční ohodnocení.
Projekt osvětlení vypracoval
pan Slabyhoudek, který rovněž
dodal za zvýhodněnou cenu
svítidla. Finančním garantem
projektu se stala společnost
Kralupol, generálrí sponzor
soutěží AHL. Světelné premi4-
ry se zúčastnili i zástupci MěÚ,
jmenovitě Mgr. Pavel Rynt a
místostarosta Rudolf Kassec?
kert. Nechyběli samozrejme
pan Kyllar, Slabyhoudek a Ver-
hout. Největší radostí oplývali
prezident AHL Jindřich Kohm
ml. a Tomáš Hora, kteří na pro-
jektu osvětlen( pracovali usi?
lovně téměř dva roky. Nesmíme
opomenout Zdeňka Bělku,
který v posledních měsících vě-
noval hokejbalu také maximum
úsilí a času. Osvětlení zásadrím
způsobem prodlouží hrací dobu,
oddíl jím získá hlavně v pod?
zimních a zimních měsÍc(ch
téměř dvojnásobek termínů k
mistrovským utkáním a trénin
kům. V Kralupech se hrají I., ll

Toulání Veltruským parkem Thristický závod - smíšené dvojice
Premiérový závod smíše- Vltavou si vedli na výbornou a

ných dvojic - MIX v Turistických skutečně ovládli výsledkovou
závodech se uskutečnil v so- listinu (1. místo - K. Zrzavá a T.
botu 25. září 1999 v Kralovi- Fúsek, 3. místo - R. Vejrostová
cích (okres Plzeň - sever), a Z. Vejrosta, 4. místo - L. Či-
jednalo se o neoficiální Mistrov- perová a V. Siegl, 7. místo - V.
ství České republiky. Vondrušková a 'V. Procházka).

I náš KČT dostal pozvání na Laťku jsme si pro příští rok
základě letošních výsledků na svými letošními výkony nasadili
závodech českého poháru a skutečně vysoko a doufáme,
Mistrovství ČR jednotlivců a ževroce2000,vroce,kdykraL
štafet. Na poměrně dlouhých lupská turistika oslaví 75 let
tratích rozhodovala nejen rych- své činnosti a činnost Turistic-
lost běhu, ale i um při plněrí kých oddílů mládeže 30 let,
jednotlivých kontrolrích stano- prokážeme příslušnost k re-
višť (stan, uzlování, odhad vzdá- publikové špičce, zejména,
lenosti, plížení, hod míčkem, když jsme se stali pořadateli
určování dřevin, značek a pa- Mistrovství české republiky v
mátek) a zejména pak orien- Turistickém závodě jednot-
tace v azimutových úsecích. Iivců, které se u nás uskuteční

Členové KČT Kralupy nad 23. - 25. června 2000.

l

Vneděli26.záříl999pořádal obora, kaplička, Chrám přátel
Klub českých turistů Kralupy nad venkova a zahrad, socha boha
Vltavou a jeho Turistické oddfly Marta, most se sfingou, Egypt-
mládeže další z akcí pro veřej- ský pavilon až k zámku, kde byl
nost, zejména pro děti a mládež cn akce. Děti na jednotlivých
-TouláníVeltruskýmparkem. kontrolách prokazovaly svoji

Počasí zrovna nepřálo, časté šikovnost - skákání a hopsání,
mrholení a déšť k procházce či házení kroužků a míčků, či určo-
výletu zrovna nelákaly, přesto si valy, o jakou jde pohádku či po-
cestunastartnašloll61idiček. hádkovoupostavu.Odměnouza
Trasa vedla okolo "parkových" splněné úkoly byly sladkosti a v
zajímavostí-vstupníbrána,daňčí cflipakdiplomadobrélízátko.

() t i s k y li s t "ů
na Hled'sebské stráně - cestu
zpříjemňovaly drobné hry a
právě ony otisky listů - ty se vy-
tvářely jednak pomocí kopÍro-
vacího papíru, pomocí spreje a
v závěru i pomocí sádla a
svíčky.

Ing. Zdeně.k Vejrosta
přeaseda KČT Kralupy
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Možná trochu patetická fotografie však naprosto vystihuje dosa?

žení cile, které trvalo téměř dva roky. Hokejbalisté vybudovali
osvětlení v tržní ceně cca 300 000,- Kč. Na plošině se zvedá pan
Kyllar st., dole zleva prezident AHL Jindřich Kohm ml., František
Kyllar a guvernér AHL Tomáš Hora. Další hokejbalový dříč Zdeněk
Bělka se skrývá za fotoaparátem. Foto: Zdeněk Bělka.

30. září, kdy oddíl pořádal
nábor. Autoři projektu práce s
mládeží (Kohm, Hora, Bělka)
se přiznali, ze dvě základní
školy musely při náboru ošidit.
Trénovat mladé hokejbalisty
budou nejepší hráči tohoto
sportu v Kralupech (Střeska,
K:roužil, Částka)i ale i v Evropě
- juniorský mistr Evropy Ivo
Loskot. Děti mají vyhrazeny ter-
rmny zatím každý všedrí den
mezi 16,45 a '18,30 hodin. Na
víkendy budou připraveny tur-
naje. Znova je třeba zdůraznit,
že je ohromná škoda, že začí-
nající hokejbalisté nemohou

wa ?

Další akcí pro děti, poráda?
nou Klubem českých turistů,
byla 10. října 1999 akce
Otisky listí:i.

Mrholení v době srazu při?
válo na akci sice jen 34 účast-
níků, ale o to víc si děti vyhrály.

Trasa výletu vedla na Hosti-
bejk, Lutovník, Lešanský háj a

Při otiscích listů.

trénovat více než 1 ,5 hodiny, 3.
a 4. třídy 3 hodiny týdně. Jedno
hřiště, i když s osvětlením, nápor
600 hráčů prostě nezvládne.
Závěrem malé náborové vsuv-
ky je třeba konstatovat nejdůle-
žitější fakt, kteiý po vyhodnocení
náboru vyplynul - téměř 60o/o
přihlášených dětí nemělo dosud
žádný koríček, dalších 20%
pouze jeden zájmový (kreslení,
skaut apod).

Za AHL její prezident
Jindrich Kohm ml.

,Z vandrovní lJ
r

Dušičkové období člověka z
domu přniŠ nevytáhne, ale pře-
konejme svoji pohodlnost. Ces-
ty nás opět zavedou do
severnějších míst od Kralup. I
tam je stále co navštěvovat a
obdivovat.

lg

l

kračujeme po červené TZ do
vesničky Ostré. Odtud musíme
asi 2 km po silnici dojít do
Úštěka na vlak (10,5 km):

l V náboru se přihlásilo 140
dětí !!!

140 dětí ze základních škol
(1 . - 6.) třída se přišlo nahlásit
do oddnu hokejbalu ve čtvrtek

'%'1

; l i

r Trasa 2:

varianta a) 11 km
Vlakem dojedeme do stanice

Dolní Zálezly. Po zelené TZ se
vydáme do Váňova (5 km) a
poté do3deme k vodopádu
Vrkoč (8,5 km). Dále pokraču-
jeme
Ustí

me stále po zelené TZ až do
nad Labem (11 km).

n
i

1
r

p
y

1 A írl l Trasal:
varianta a) delší trasa
Vlakem přes Lovosice doje-.přes L

Uštěkademe do (jeho nádher-
né náměstí zná téměř každý z
vás z filmu Kolja). Od nádraží
vyrazíme po Žluté TZ na
Hrádek (Helfenburk /6 km/),
který si můžeme prohlédnout.
Stále po žluté TZ dojdeme až
na silnici před obcí Skalka (9,5
km). Odtud zamÍříme po silnici
(vlevo) do Blíževedel (í2 km).
Pokud nám nepřeje počasí,
můžeme odtud dojet vlakem
domů. Ještě. předtírn?si mů-
žeme prohlédnout zříceninu
Hřídelík. Pokud máme dostatek
sil, mi:ižeme dojít po červené
TZ zpátky do Úštěka (17,5 km)

varianta b) kratší trasa
Vlakem přes Lovosice doje-

deme do uštěka. Od nádraží
vyrazíme po žluté TZ na Hrá?
dek (Helfenburk /6 km/, který si
můžeme prohlédnout. Poté po-

GALAVEČER V KICKBOXUl

b

r
r

1 lr
r Poté následoval pěkný tvrdý zápas, ve

kterém na body zvítězil Jan Vranovský z
Kickbox Klubu Kralupy nad Pavlem
Samkem z Kickbox Teamu Příbram.
Diváci, kterých se sešlo přes tři sta, vytvo-
řili v sále výbornou atmosféru a hlasitě
sportovce, zvláště pak ty kralupské, po-
vzbuzovali.

Jejich podpora bohužel nepomohla
Eduardu Křivánkovi z kralupského kick?
boxového teamu, který ve třetím zápase
podlehl Michalovi Liškovi z Agresor Gymu
Příbram.

V dalším zápase, ve váhové kate.gorii doé kate.gi
išek Sii66 kg, zvítězil na body František Šimek z

Kickbox Teamu Příbram a porazil tak
Luďka Milku z lochovického Agresoru.

Po krátké přestávce, v níž jeden ze za-kladatel'a"aikÍda"v "6echácí";; 'trenér-aikřdo
klubu v Kralupech Karel Slapnička a jeho
kolega Jan Pokorný předvedli divákům
exhibiční ukázk.u svého.umění, následo-
valo páté utkání, ve kterém proti sobě na?
stoupili Jaroslav Hamza z Kickbox Klubu
Kralupy a Jiří Hošek z Agresor Gymu
Lochovice. Zvítězil Jaroslav Hamza, svého
protivníka porazil K.0. ve třetím kole.

Následovalo velmi zajímavé a velmi
krátké utkání, ve kterém se kralupský
Tomáš Walter pustil do svého protivníka
Michala Vokúrky z Kickbox teamu Sokol
Žebrák s takovo-u vervou, že Vokúrkův tre-
nér raději vhodil do ringu ručrík, čírnž
zápas ukončil. Tomáš Walter svým výko-
nem velmi potěšil kralupské fanoušky.

Na pořadu byl poslední zápas sobotního
galavečera. Jako jediné bylo toto utkání
poloprofesionální, borci používali též iinou
techniku a zápas se hrál na pět kol.
Hvězdou tohoto utkání ve váhové kategorii
do 91 kg byl profesionální mistr republiky,
amatérský mistr Evropy a vicemistr světa
Roman Kracík ze Schejbal Gymu Lito-
měřice, kteiý v dlouhém a technickém zá-
pase, při něrnž bylo třeba šetřit svých sil,
porazil na body svého soupeře Daniela
Macháčka z Kickboxu Litoměřice

Neboť se sobotní galavečer u diváků set-
kal s velkým úspěchem, uvažují jeho pořa-
datelé o jeho zopakování. 0 případném
termínu konání této akce vás budeme
informovat.

V sobotu 2.10. se v KD Vltava konal ga?
Iavečer v kickboxu. Akce, kterou pořádalo
rádio Relax a KD Vltava pod záštitou
města Kralupy nad Vltavou a mistra světa
Luboše Šudya, byla zahájena v 18 hodin,idy,

Suikdy Luboš Šuda představil divákům roz?
hodčí a sportovce a krátce pohovořil o pra-
vidlech tohoto sporíu. Na pořadu bylo
sedm utkání, v nichž Kralupy reprezento-
vali Eduard Křivánek, Tomáš Walter, Jan
Vranovský a Jaroslav Hamza. S výjimkou
posledního, byly všechny zápasy hrány na
tři kola po dvou minutách s minutovou pre-
stávkou. Pro vítěze byly připraveny pěkné
poháry.

Při pníním zápase se v ringu utkal Maríin
Sojkovský s Michalem Černým. Oba borci,
patřící do váhové kategorie do !31 kg, jsou
členy Kickbox teamu-Sokol Žebrák.- Po
dramatickém souboji zvítězil Michal (:íerný,
když svého soupeře porazil v třetím kole
K.0.

V přestávkách mezi jednotlivými koly se-
znamoval Luboš Šuda diváky-s dosavacl
ními úspěchy jednotlivých sportovců a
odborně hodnotil technickou kvalitu zá-
pasŮ.
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1 varianta b) 12 km

Vlakem dojedeme do stanice
Dolní Zálezly. Po zelerié TZ se
vydáme do Váňova a poté do-
jdeme k vodopádu Vrkoč (8,Sa
km). Pokračujeme až na roz-
cestí se žlutou TZ. Po ní se pak
vydáme do Střekova až k
bráně hradu (10,5 km). Po pro-
hlídce nás qervená TZ dovede
k nádraží Ústí - Střekov (12
km).

DoporučeniIé mapy:
(;eské sí1:100000 středohoří

1 : 50 000 České středohoří -
východ č. 11 - zelená mapa z
edice KČT.

Aleš Stárek
KČT Kralupy nad Vlt.
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DOMÁCÍ Z.ÁPJ!*Y
Iigového ročniku 1999/2000

základní část skupiny "A" Il. ligy lednío hokeje ČR
ll.kolo 6.11.1999 sobota 17.00 Kralupy-Kolín
13.kolo 13.11.1999 sobota 17.00 Kralupy-Ml.Boleslav
15.kolo 20.11.1999 sobota 17.00 Kralupy-Klášterecn.0.
17.kolo 1.12.1999 středa 18.00 Kralupy-Sokolov

l
l

(rtw)

gJ

p
l



fí

HK Kralupy - Žákovská hokejová liga
Na začátku září byla rozehrána žákovská hokejová liga, která se hraje až do konce března příš-tího roku.

Naše sportovní hokejové třídy - 6., 7. a 8.D si ve svých kategoriích vedou velmi dobře. V poloviněříjna byla Í'šestka" na prvním místě, "sedmička" a "osmička" na místech druhých. Tyto výsledky ne-jsou náhodné. Letní příprava byla kvalitní, povedlo se též soustředění v italské Kalábrii. Před ligou'sehrála mužstva dost přípravných utkání, ve kterých měli trenéři možnost zkoušet rí:ízné sestavy.Tento tréninkový model se nám ukázal jako správný, a i když během posledn(ch týdnů někteří hráčionemocněli, dokázala mužstva bodovat. Liga je velmi dlouhá a náročná i z hlediska cestování.Přerušena bude pouze v době vánočních prázdnin. Tyto prázdniny budou mít chlapci vyplněny lré-ninky a účastí v prestižrím mezinárodním turnaji Challenger cup, kterého se zúčastní evropská aamericko - kanadská mužstva.
Letošní soutěž nerí náročná jen pro hráče a jejich trenéry, ale i pro rodiče. Po odstoupení hlav-ního sponzora se značná část finanční zátěže přenesla právě na ně! Věříme, že nám zůstanou na-kloněni a umožn( svým syní:ím, aby i nadále sportovali.

- Umístění a výsledky sportovních hokeiových tříd k 20.10.1999
6. třída §e ve své kategorií na 1. místě Kanadské bodování:HK Kralupy - K. Vary 5:3, Příbram - HK Kralupy 2:8, 1. Beránek 3G + 8A 11 bOdůHK Kralupy - BerOun 4:2, ROkýCany - HK Kralupy 3:4, ';?. p@d@14p 3G + 5A 8 5@d(1HK Kralupy - PZ Kladno 3:0, HK Kralupy - Sokolov 2:3, 3. Vidim 5G + 2A 7 50,,1,;HK Kralupy - Hvězda Praha 6:1

Kanadské bodování:

' Brindze) 7G+5A 12bodu', K-.Vaíy-'HK-Kralupy-21-,-HK-Kral-upyL?vězdaPraha2-3- KO.'C 5G + 2A 8 bOd.Ů 5:4, -l-ÍK Kralupy -'-M. Lázně 24:6,' í-IK Kralupy - PZFaltus 5G + 2A 8 bodů

8. třída je ve své kategorii na 2. rrístě

Kladno 8:3, Beroun - HK Kralupy OÍI 1
7. třída je ve své kategorii na 2. místě <B(IB65,H6 5@6@y6(17;HKKralupy-K.Vary3:3,Příbram-HKKralupyO:2, 1. Zíma 11(3+54HKKralupy-Bero.un.5:2,Rokyca,ny,HKKra!upyO:18, 2. Fučík 5G+7AHK Kralupy - PZ Kladno 2:4, HK Kralupy - Sokolov 3:3,HK Kralupy - Hvězda Praha 6:1 3. Hinterholtzinger 5G + 6A

RMe'k !ÁerÍaÍt, trenér mMéleže

1. squashový turnaj
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9.10.1999 se uskutečnil 1 . squashový turnaj v Kralupech nad Vltavou, kíerýse konal ve Fibichově ulici 443.
W.kové rozpětí účastn*ú bylo značné, nejmladšímu hráči DominikoviHendrychovi bylo 121et, nejstaršímu Zdeňkovi Očenáškovi 53 let.

Konečné ur'rístění:
1 . místo Madin Czechman
2. místo Zdeněk Očenášek %.
3. místo Petr Čechvala

?Mastvi
veškeré / DROBM Iruhlářské práce,

- pokládání ploímucír:h podlah,
- rekmstrukce kuchyňských linek,
- írýroba nábytku / momáž nábylku Vámi zakoupenétm.

Materiál účtujeme v nákupmch cenách,
1 . naše návštěva u Vás se vzorri% materiálú.S NÁMI NEMUSÍTE VYBÍRAT MIMO DOMOV

Q

Ceský kuličkový
svaz se představuje

Bylo léto 1998. Hodiny uka?
zovaly půl dvanácté v noci,
když jsem svým kamarádům
přednesl svůj ztřeštěný nápad:
"Chlapci, pojďte si zahrát ku-
Iičky!" Na nedaleké cestě, za
svitu blikající lampy, jsme vy-
hloubili di:ilek a pustili se do
toho.

0 měsíc později jsme uspo-
řádali sérii4 turnajů. Sešla se
asi dvacítka soutěžících, kteří
si to rozdali ve 2 kategoriích.
Byla to soutěž se vším všudy,
se svými favority i outsidey, s
řadou překvapení a dramatic-
kými konci, kdy o vítězi rozho-
dovala jediná kulička.

V neděli 8. srpna 1999 jsme
se sešli znovu. Tentokrát ne
na kuličkách, ale proto, aby-
chom založili organizaci, která
bude sdružovat všechny, kteří
mají zájem se zapojit do pri?
pravovaného systému soutěží
a poznat nové přátele u tohoto
krásného sportu.

Tak takhle zhruba vypadalacesta ke vzniku.peského kulič-kové.ho svazu (ČKS). Ve chvfli,
kdy čtete tento článek, již pro-
běhly první OPEN turnaje,
které mají za cíl seznámit ve-
řejnost s možností angažovat
se v této nové discipíně. K 1.
říinu si nejlépe vede Ladislav
Varga, který získal do žebříčkuVarg;
ČKS 36 bodů. Pri:iběžnou dru-
hou příčku si drží Petr šejba a
třetí místo zatím patř5 ?díky vy-rovnaným výkonům Vladimíru
Poláškovi.

Veskeré důležité informace
o činnosti a akcích českého
kuličkového svazu naleznete
na internetové adrese http://
www.mujweb.cz/sport/kulicky
nebo přímo v sídle svazu v ulici
Jana Palacha 265 v Kralupech
nad Vltavou.

Petr Šejba
prezident Českého
kuličkow.ho svazu
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iíOKEN A oveší Il

KABA + OPL ii
ODOLENA VODA Il

iite!. 02 / 6872865
02 / 6872545 po 16. hodině i:

MONTAŽ ŽALUZIÍ
A TESNENÍ DO

?9

SÍřední prúmyslová škola strojm
Odalena Voda

natíz( studium v oboru'

Stroiírenství 23-41-M
se zaměřením na leteckou

výrobu a počítačové aplikace
Informace o studiu na dnech

otevrených dveří
18. listopadu 1999
a 12. Iedna 2000

vždy v 8.00 až 15.00 hodín
nebo na telefonu 02/687 29 68.

tíť "ád 'pracovn€
přil«žitost

info: %02 61T/59
pí pqchtnarovó

Zednictví Válek
stavabní prdu.e, obklady, dlažbyopravy a raknnstrukce bytŮ

Kralupy nad VltavouaTeTO20Sr74l 022

Mytí výloh, oken
y domácnosti i s rozebráním.

Byt 3+1 ccn 200,- Ke.
Tel. 0601/238192.

inzerce

0 Pronajmu 4 místnosti, 65"ma'n;a;árněstí v Kralupech'nad'Vltavou-od 1.1 .2000. Tel
02/209 218 44.

Soukromá
PROMÁ,IEMnCl""P"lně'zařízený 2 + kk sídliště

Kochmanka, možno i s ga-'rmí: aTelefon, fax: 722 251
Cl Na dobu určitou dům č.p."'482.-Dvoupodlažní dům stojín;=rohua ulic Alšova a;ařebí:zskmho-v Lobečku. Bíižšíi'nform;ce po 1 8 hodině na te-
'IWfonu 020'5/233 79.

PRODFJnClu'Masážrí podložku do sí-;vm'zmsuvky 220 V nebo za;omoci-;d;ptéru. V autě jepodložka použ(vána na vý-yst'upn; Wonektor. Tel. 742 007l

7. l 1
lTEXT:

D
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TELEFON NEBO ADRESA:

Tuto část píosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzeíátu, nebudou- -"-"..li..llěůkmllgíZnát(WžaduíetOtiSk0výZákOn)'Tuto část píosíme pečlive vypímí. ruíuu ...,- ---,zveřeiněny. Vydavatel ie však musí znát (vyžaduie to ťlskový zákon)
Teleion:Jméno a přljmení:
p@dpis: ? .TENT o Ku !:o.=N». "'.5 q':'roeTiNí OrsSd'a kDi':ve AZpMraEvSo' cdaEjTENTO KUt'Uiv IVIM rth i ívv, . . .. . .-Kupony zasfleite na adresu redakce Zpravodaje
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tlumičů zdarma!
l

Nevábejte!
Nabídka platí pouze

do 30.11.99
* Chcete mít iistotu, že jezdítewbezpečně? Dejte si zdarma zkontrolo-'- "-- a-=" -- crípriálnÍmDtizpebiici --,,, .. ---vat tlumiče svého vozu na speciálním
testeru.It51eíu.Pokud bude třeba, nabídneme VámřUKuu Uuuv -- --,, - oríginální tlumiče Skoda, šité na míru- '----Xnú e rllnuhouVašemu VOZu, bezpečné, s dlouhouXi**saůvs-c*r ndnlné OrOíí kOrOZí a rOCnížÍ':ío'tností,-odolné proti korozíflVUlliu;xii vsi,,... r. ? .zárukou. Samozřeimostí je í jejich od-'born;;ontáŽ a velmi výhodné ceny.
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AUTO KRALUPY
RŮŽOVÉ ÚDOLÍ 554
KRALUPY N. VLT.

TEL.: 0205/230 56
23015 e

www.skoda-auto.cz
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Vážení zákazníci, pozor!
FIRMA PEGGY - TEXTIL

(na peší zóne)

oznamuje rozšíření
svého sortimentu

o kosmetické
a papímické zboží.


