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Kvalitní telefonní spojení = záruka úspěchu v
podnikání !

Co nabízíme?
Od faxového papíru přes faxy, telefonní záznamníky a přístroje

až po plně elektronické telefonní ústředny včetně výstavby a
programovánÍ.

- telefonní ústředny od malých typů (4 'domácí pobočky) až po rozsáhlé
pobočkové ústředny pro veškeré podnikatelské subjekty.

- testovací a měřící přístroje

U telefonních ústředen poskytujeme roční
bezplatný záruční servis.

Ústředny šité na míru dodáme a instalujeme i vašim
smluvním zákazníkům.

Spojte se s námi
provozovna:

U Dýhárny 1162

278 82 Kralupy nad Vltavou

tel: (0205) 41110

po - pá 7" - 14oo

kontaktní adresa

BENEFON s. r. o.

Pražská 20zí

278 0l Kralupy nad Vltavou

tel: (0205) 83 113

Vydává MÚ, KaSS a fa Expres Print v Kralupech nad Vltavou. Náklad 2.200 kusů.
Sídlo redakce KaSS, nám. J.Seifcrta 706, Kralupy nad Vltavou, M 228 27 nebo fa Exprcs Print 23 590
Povoleno OU Mělník pod č.j. 320616887.
Zodpovědná redaktorka V.Pavlů, gra!í:ícká úprava Gabriela Junášková a Mgr. Pavel Rotter
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady Zpravodaje.
Změna programu KaSS, Klubu Pohoda a kina Vltava vyhrazcna.
Sazba Expres Print, Sokolská ulice 139, Kralupy nad Vltavou.
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Novinky z městského úřadu
Vraždy, mordy, ublížení
Oč jde anebo ;'ejde nástupcům KSč
PYTHON ? A to je zase co ?
Kralupy nemaj Havla rádi !
Muzeum - vono tady ňáký je ?

nastraně 3
nastraně 6
nastraně 8
nastraně 9
na straně 10
na straně 12

A samozřejmě křížovka !
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foto ,Michal Medvěd Maloweckí, 1992

Cena : 3,- Kč

ó í í
l



ZPRAVODAJ červen 1993

l

&ll

í

Z městského úřadu :
Pokračujeme ve zvete3ňováni práce jednotlivých odboríí, tentokrát vás seznámíme s živnostenským odborenm (vede paní

Hana Svobodová).
-ffivnostenský odbor, jako obecní živnostenský úřad vydává živnostenské listy pro zivnosti ohlašovací volné dle zákona č.455/1991 sb., o 'fivnostenském podnikání. Pracovnice -odboru vyřizuji a vedou agendu s tím souvisejicí, spolupracují s

okresním živnostenským úřadem a dalšími orgány státní správy (finančním úřadem, zdravotní, sociálrí pojišt'ovnou,
stati.stiko apod.)

- Živnostenský úřad provádí kontrolu podnikatelů ve smyslu dodržování ffivnostenského zákona, zákonů souvisejících a
zákona na ochranu spotřebitelů ve vkné a mistní působnosti.

'/."l?
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Á ú putovní pohár Slarosty
Dne 5.6. 1993 v 8.30 hod. bude na střelnici ve Veltrusích zahájen 1. ročník střelecké souteže z libovolné pistole či revolveru
o p?itovni políár starosty Kralup nad Vltavou. Sout«!že o putovní pohár se zúčastní pětičlenná družstva z řad organizací afirem v Kralupech nad Vltavou a z okolí. V první polovině závodu se bude soutěžit v tzv. mířené střelbě na vzdálenost 25metrů a v dnihé části soutěže bude prováděna tzv. purlová /obranná/ střelba na ríizné vzdálenosti ohraničená časovým
liínitem. Hlavní cenu, putovní pohár, věnóval do soutěže Městský úřad v Kralupech nad Vltavou se souhlasem starosty;ěsta-Mgr. Pavla Rynta.J Tuto so'utěž pořádá Obvodni odděleni PoÍicie ČR ve spolupráci s Městskou Policií Kralup nadVltavou,-a p(estože se nepodařilo zajistit sponzora, který by tuto soutě;g financoval, našly se firmy a podnikatelé jakonapř. Inplast,'Pivovar Bohemia, Supra Comjany, D. Pekarský, V. Humol a V. Rak, kteří věnovali do soutěže hodnotné
věcné ceny.
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Vážení spoluobčané,
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Městský úřad Kralupy n. Vlt., odbor životního prostředí a zemědělství zadal v těchto dnech provedcní íaýsadby
květinových zýhoítů v některých lokalitách města. Výsadba letniček byla provedena za účelem zkrášlení vzhlcdu ničsta a také
ke zlepšení životniho prostředí, ve kterém žijeme. S politováním sdělujeme. 'zc sc mezi našimi občany najdou i tací, ktcří den
po výsadbě konkrétně v Seiferíově parku v Lobečku zcizili přes noc několik desítek sazenic z upraveného záhonu.

Vzhledem k tomu, že údržba a obnova me:stské zeleně vžadujc nemalé finanční náklady, které jsou i z kapcs daňových
poplatniků, dovoluje se MěÚ poidat obyvatele města Kralup o pomoc při ochraně záhonů, travnatých ploch i stromových a
keřových porostů.

Ty občany, kteří by nadále poškozovali městskou zeleň a kwčtinové záhony, upozorňujcme na možnost ud«>Icní pokuty dó
výše 50.000,- Kč ve smyslu stanoveni § 47 odst. 2 zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění zAkona č. 67/93 Sb.

V Kraluech n. Vlt. dne 20. 5. 1993

P.;t, Etíp
odbor zjvotního prostřcdí a zemčdělství

li
Il

Il
Il

Il

Do poslední chvíle redakce Zpravodaje neobdržela pravidelné příspévky "O čem se radí radní" a "Od kralupských stolů".Omíouváme se, ale závada není na našem přijímaěi.
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Soukromá firma
M, Žambůrek

ZelFruet
Palackého náměstí 5, Kralupy nad Vltavou

W 0205 / 23 223

Velkoobchod ovoce - zelenina

Nabizi soukromnikům,
závodnim jidelnám a restauracim

odběr zboží v sortimentu ovoce - zelenina, nápoje
PrOVOZm dOtla :

Po - Pá : 6,30-16,30
Nabízíme v dohodnutých termíne'ch i rozvoz zboží na místo.
Možnost telefonické objednávky zboží na tel. :0205 / 23 223.

Soukromá firma
M. Žambůrek

ZelFruct
Palackého náměstí 5, Kralupy nad Vltavou

Vchod do dvora naproti OD Máj, mezi poštou a vjezdem do pivovaru.
M 0205 / 23 223

" %/ 'si Vás dovoluje pozvat do nově otevřené InlnlÍrZnlCe v sortimentu
ovoce - zelenina, ovocné nápoje. Prodej čerstvého ovoce a zeleniny přímo od

pěstitelů (i ze zahraničí) za minimální ceny.

' Prodejní doba :
Po - Pá 8,oo-1 7,3o

lStavební a nábytkové truhlářství
zakázková výroba a wnotitáže

Jan Bin, Třebizského 898,Kralupy nad Vlt. II, Informace tel. 0205/225 26
 " -' "'-' """"- """' " ' % iii "'isii**ii ""' iii iii #lllllll isiii 
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Komu jedničku ?
Tak už jsme se dočkali. Je tady začátek léta a s ním konec školního roku. Na školách se bilancuje, hodnotí a rozdává

vysvědčení. U nás v mateřských školách je to trošku jiné. Vysvědčení sice nerozdáváme, ale za uplynulým rokem se
p'řece jenom ohlédneme.Rozloučíme se s dětmi, které odcházejí do "velké školy", jejich rodiči a v duchu rozdáme i ta
pomyslná vysvědčení.
- Komu tedy patří jednička? Především kolegyním učitélkám,které ochotně a s humorem jim vlastním překonávají všechny
těžkosti (a h jich není málo) a ve školce vládne klid, pohoda a dobrá nálada.Jedničku si zaslouží za vzorný pořádek paní
školnice, také -paní kuchařka, topič a ostatní, kteří zajišt'ují dobrý chod školky.Zaslouží si jii rodiče dětí za velice dobíou
spolupráci, finanční pomoc a pochopení pro problémy školky.
'A-;;ne:- ješt-ě Sedna-velká jedničk'a. Je pro p'aní ředitelku Kavanovou a paní učitelku Kejlovou, obě ze ZUŠ A.
Dvořáka. Po ceÍý školnň rok se věnovaly skupině dětí naší školky a připravovaly pro ně každý týden hodinu hry na
flétniěky s pěknými písničkami, říkadly a tanečky. ZUš stojí na okraji zájmu našeho školství, stejríě 3ako školy mateřské.
Je škoda, že si tak málo uvědomujeme, jak potřebné a vzácné jsou pro další duševní rozvo3
dětí chvilky krásné pohody při "muzicírování", rozvíjející citové vnímání, fantazii a smysl pro vše krásné. A to ani
nemluvím -o aspektech z hlediska zdravotního. A právě o toto všechno se s úspěchem snažily olx: paní učitelky u našich
malých "Píšt'aliček"
Věřím, že se tento vklad do našich malých určitě jednou vrátí a obohatí jak jejich osobnost, tak celou naši společnost.
Děkuji Vám, paní učitelky za dai i jejich rodiče.

Děkuji i Vám všem shora uvedeným, přeji krásné prázdniny, hodně sluníčka a v září v naší školce zase nashledanou.
ítew H?š, ? 7 M

M

""g"' ?«»l,
' »4.

'Řr&5,,.%

"%

? H

Beseda o školství, kultuře, sportu, volném čase dětí, sociálních službách a zdravotnictví, bydlcní a bytové
výstavbě, taková měla být náplň besedy s občany v KD Vltava, v pondělí 10.5. 1993. Když jsem si tohle přečetl, řekl jsem
si, asi budeme diskutovat do vánoc. Ale jaké bylo mé přckvapení, když za hodinu naprosto neplodné debaty se od školství,
kultury, volného času dětí a sportu, elegantnč přešlo ke zdravotnictví

A -co jsem se tedy dozvěděl? - Všude nejsou ?peníze! Nic nového pod sluncem: Dětem sc bude rušit K-klub. Kam ty
chudinky-budou chodÍt na diskotéky (viz volný čas mládeže). - Vodní sporty nemají vyřešeny své vnitřní problémy, ale vše
se vy-svě'tlilo a nebo vysvalí. - Něco by se měÍo pro ty děti udělat, když-je baví tanŠit. l Školý budou samostatné subjekty. -
Jestliže jsem na něco zapomněl, promiňte.

Besedu navštívilo velké množství učitelek, málo rodičů. Možná, že žádný. O ditěti (kromě: zmíněných diskoték)
nepadlo ani slovo. Myslel jsem si, že se škola týká především dětí, mýlil jsem se

-Nejsem o nic chytřejší, nevím, co bude s kulturou, školstvím, volným časem dětí, ani se sportem. O ostatních
bodech programu jsem se nedozvěděl už vůbec nic, protože jsem rade3i odešel. Ale odcházel jsem s pocitem vnitřního
uspokojení, protože přesně tohle jsem očekával

'Prochá4?a

Tiskovó zpróvo z voln* momody Hnuí BronÝosaurus:
O víkendu 14. - 16. května 1993 se v Kralupech nad Vltavou konala Valná hromada Hnutí Brontosaurus. Zástupci

tohoto ekologického hnutí z celé republiky projednávali dmlší koncepci činnosti hnutí, daňové a živnostenské zíakony a
metodiku, jak správm! připravovat projekty ekologické výchovy.

"y ČR seSměrem k-Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR se Valná hromada vyjádřila takto:
"Zadotaci,-u;čených-pro-občanské-sdružerí,'které'se zabývají výchovou mládeže, měla být dle usnesení vlády čR

vyčleněnaŤást pro -p'rogra'rn ekologi'cké- výchovy - ale ne všude"se 'tak stalo. Ekologi'cká výchova není tedy v České repub-
lice potřebná ...?"

Pdrb E?, v,r,
předseda Hnutí Brontosaunis
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Je dobře se někdý zamyslet nad
věcmi, které jsou pro Evot důleffité,
rozhodující. Uvědomit si, co zkracuje
jeho délku, co přivolává utrpení,
nemoci. Světová zdravotnická or-

ganizace nás nepotěšila statistikou,
podle které se život u nás zkrátil v
posledních letech o šest let ve
srovnání s jinými vyspělými zeměmi.
Smutné konstatování toho, jak
nežijeme zdravě. A další statistika o
dětech školníhověku: mezinimi

bylo v r. 1989 tficet dva tisíc
astmati)co? a šedesát sedm tisíc
alergi)ďi. čísla po únorových in-
verzích neznáme. Dosud je nikdo
nevydal.

Co prodluije délku hvota'? Co
pomáhá zdravň'? Neříkejte, že jste o
tom mnohokrát už četli, že to nevíte
Není to jen alkohol, nikotin, tuky,
nedostatek pohybu, ale také povrchní
dýchání. Umět zdravě dýchat se
zapoiením bránice není uínění. Tak
dýchají děti, které s potěšením hrají
třeba na prostou dřevěnou píšt'alku.
Zábavou pomáhají okysličovat krev,
šetřit ledviny, učí se rytmickému
dýchání, posilují dýchací svaly,
zvyšují vitalitu i intelekt, obohacují
kondici i psychiku. Není to ínálo? A
coještě: podle starých lékařů orien-
tu hlubokým dýcháním si prodlužují
fivot. To vše je dobře vědet,
zamyslet se nad těmito fakty a
naMdnout je těm, které milujeme
nade vše. Moudří rodiče tak činí,
mnozÍ ...

Především práci pro zdraví dětí

zasvětila sťj ffivot, své poslání
ředitelka Dětského stacionáře v

Kralupech n/Vlt. Ludmila Lipšová.
Před rokem, okouzlena akcí Léčivá
píšt'alka, kterou poznala na
seminářích v brněnském Institutu

pro vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví, rozhodla se pozvat
ínůj pražský cyklus výchovných kon-
certů pro děti a rodiče, školu hrou
Dřevěná píšt'alička, do svého půso-
biště. Seznámila se se sedmnácti

lety působení qklu v Praze, a proto
chtěla nabídnout obohacení citové

výchovy, komplexní estetické i
zdravotní poučení dětem v městě
nad Vltavou. Stalo se tak devátým
místem, kde tento projekt pomáhá při
výchově moderního, krásného a
zdravého človíčka. Není to jen učení
hře na píšt'alku, hra s tóny, ale i
návod, jakformoupodpůrné léčby a
dechové rehabilitace "vyfoukávat"
respirační neduhy. Je nejideálnější a
nejpřirozenější cestou za aktivním
pěstováním hudby dětí. Příklad
jednoho z rodičů, který se společně
začne učit pískání do kousku
provítaného dřeva, je nedostižný
Bezpohlavků, bezodmlouvání, bez
zlobenL Díte: s potěšením hraje
společně s tím, kdo je mu
nejdražší. Paní ředitelka nabídla
myšlenku desítkám dvojic z našeho
íněsta i z okolí. Od října do konce
května, každou středu v podvečer, na
delší hodinku se společně učili
notám, tónům, hmatům, dýchání,
zpěvu a také hudební teorii. Navíc

hudebním hrám, legracím, soutěžím
i abecedě společenského chování s
vděčností. Jak to? K té vedlo osvo-

jení si dvou kouzelných slůvek:
prosím a děkuji. Mnohé je téměř
neznaly

Z velkého zástupu těch, kteří přišli
na zahájení, vytrvala do konce jen asi
polovina, padesátka, snad i méně. Ne
všichni měli vytrvalost a plnou kap-
su obětavé lásky k dítěti. Našli pro
ni mnoho omluv. Nepoznali to
kouzelné, co ti, kteří po posledním
pořadu vycházeli z moderní školy
v sousedství stacionáře a za ruku si
vedli novopečeného . hudebního
amatéra, bohatého o tolik nových
poznání. Bylo jim milo u srdce.
Přivedli ho k hudebním krásám.

Velká odměna za jejich oběta 'ost je-
čeká až za pět či deset let, až dítě
vyroste v mladého čloyěka s
ušlechtilými zájmy. A přátele si bude
hledat mezi mládeží stejně zaníce-
nou, citově bohatou. Jak logická
prevence před narkománií, chu-
ligánstvím, zločinností, bezcitnou
?hostejností k bližním! A co nyní?llhostej
Reditetelka I,ipšová ehystá od konce
zářídalší ročníkcyklu Kralupská
píšt'alka pro ty nové. Ti, co končí,
budou mít možnost pokračovat v
Píšt'alce Aulos, dále se zdokonalovat,
hrát v souboru dětí a rodičů. Město

i nadále bude rozdávat návody v
cestě za zdravím, za ušlechtilostí
lidských srdcí. Jan Masaryk řekl, že
"nic vám nevydrhne srdce líp než do-
brá muzikg!"

VA-Lw. ?

Techn(cké slu% mr:r»ta Rralupy nad Vltavou
i7pisují výběrové řízení

na bezplatný pronájem WC na Seifertově nám. v Lobečku
Přihlášky a informace: TS Kralupy n/Vlt., Libušina 123

tel. 23341, 21589, 22859
Uzávěrka přihléěek 1.7. 1993

Technická elu% m;eeta Kralup nad Vltavou
nabízejí

občanům, organizacím i soukromým podnikatelům
o d v o z f e k á li í ze imp, septiků, odpadních jímek
apod.
Informace a objednávky: TS Kralupy nad Vlt., Libušina
123 tel. 0205/22859 p. Patoce, p( Nepov(mová
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Vtaž0 mordy, ubliž«ni
aneb Policie informuje

Tak máme v Kralupech zase mord, nebo ne přímo vaKralupech, ale v kralupském policejním regionu. V Lužci nad
Vltavou byla dne 6.5. t.r. nalezena mrtvola ženy s podříznutým hrdlem. Zůstalo po ní šest dětí. Podezřelý čtyřicetiletý
ínuž se k činu přiznal, vyřešil tak manólské neshody.
Psychicky labilní muž R.A., narozený r. 1920, ma neustále pocit, že je pronásledován, až skočil v neděli ráno, 16.

května, z mostu. Sebevražedný úmysl se mu zdařil.
Důvod další sebevraždy, která se stala ?3.5. 1993, není dosud zjištěn. H.R., ročník narození 1962, si vypůjčil osobní

automobil, z výfuku zavedl hadicí spalované plyny do vozu a těmi se pak otrávil.
V šetření je -případ š.K,narozeného }944, íkterý byl umístěn na- psychiatrickém léčení v Kosmonosech. A snad, že
máj je měsíc lásky,chtěl si jí také dostatečně užít, nebot' při propuštění na vycházku domů, zapálil hned dva stohy. Inu
pyroman (sexuálně se ukájí při pohledu na oheň). To milostné vzplanutí způsobilo škodu za cca 70 000,- Kč. Protože
Íékařské dobrozdání praví, aže je schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání, je proto Š. K. stíhán pro poškození cizí
věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Nepomohlo mu, ':ze od požárů vždy v tichosti odešel, městská policie ho
bezprostředně po druhém činu zadržela.
čtyři anonymní telefonáty, že je v objektech našeho města umístěna bomba, nemohou svědčit o ničem jiném, než o
lidské blbosti a nezodpovědnosti. Policie musela prohlédnout dva objekty Kaučuku, svobodárnu zvanou šachovnice a
ještě předčasně ukončit taneční zábavu na zimním stadionu. Bomba se naštěstí nikde nenašla, ale policie měla plné ruce
práce. Už jsou pachateli na stopě, protože přece jenom naši občané jsou všímaví.

P-& ? ý? 4=p. ? ?íla V . Pí-=L..
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S Místní organizace KD'U-čs[, v Kralupech n. vit. zve občany na besedu s předsedou ústavně pr?ávního0boni
poslanecké sněmovny panem .mDr. Míloslavem Výborným, která se bude konat ve čtvríek 10. června 1993 ve 20 hodin v
sále malé scény Odborového '? POHODA v Kralupech nad Vlt.

S oú března 1993 jsme zajistili prO deti mateřské školy a 1.a 2.. třídy základní školy Husinec-Řež plavecký výcvik ve
FIT Centru v Kralupech n/Vlt.
V ranném věku dětí je plavecký výcvik velmi důleEtý, protoť děti dokáží pod správným metodickým vedením, případný
strachpřekonat. Tím, % zvládnou základní prvky plavání,
škod. Tuto důleffitou preventivní akci nám sponzonije česká

dokážeme zabránit utopení a omezujeme riziko následných
pojišt'ovna, a.s.,pojíštění občanů, pobočka Praha-východpojíštěn

švecová,a západ, Hráského 2231, Praha 4. Za to jim jménem dětí děkuje Jarmila ředitelka mateřské školy.

Í7 0dbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou znovu upozoríiuje všechny
občany, že stavba - a to i její jednotlivé části, se musí uJvat pouze k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí. Každá
změna v užívání stavby musí být projednána s příslušným stavebním úřadem. Při neplněni této povinnosti bude
zahájeno přestupkové řízení podle stavebního zákona a uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč pro fyzickou osobu a 1.000000,-
Kč osobě právnické.
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S Od 1. května byla na neurologickém oddělení nemocnice otevřena ambulance pr0 magnetoterapii vybavená
magnetoterapeutickou jednotkou MTU 500 H. Informace a objednání u prim.MUDr.Tietzové, tel.22 119 nebo sestra Sikelová
tel.513 1.54.

B Ambulance kožního oddělení nemocnice (MUDr. Večeřová) provádiléčbu pacientú se závažnými projevy akné,
odstraňování drobných kosmetických vad, ošetřeni problémové pleti, poradenskou službu v oblasti léčebné kosmetiky.
Wormace denně od 10 hodin na tel. 513 1. 43.

B Interní ambulanee byla přestěhována z polikliniky do prostor interního oddělení neřnocnice. Vedoucí lékař M[)Dr.
Buček.

s

e v sobohi 5. června 1993 se od 13,00 hodin koná v Kralupech -Mikovicích na stadionu Slavoj (čSAD) hudební
festival "Na beton", kde vystoupí m.j. skupiny Devítka, Daybreak, Dialekt, Zip, Fechtýři. Zveme všechny příznivce
country, bluegrassu a folku.

Návštěvní hodiny v nemocnici denně od 14,00 do 18,00 hodm.
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Typ nejen pro diabeíiky
V sobotu 12. června 1993 se od 9 do 17 hodin koná ve Slovanském domě v Praze, Na příkopě 22, II. výstava potřeb pro
dimbetiky. Obchodníci, kteří mají zájem na tom, aby uspokojili své zákazníky
tuto přílefitost jistě nevynechají, nebot' na výstavě bude nabídnut široký sortiment dietních potravin, nápojů, aplikační
techniky i dalších potřeb pro občany postižené cukrovkou a nadváhou.Shlédnutí výstavy si určitě neodpustí ani diabetici,
kteří se s výrobky blíže seznámí, případně je mohou ochutnat a odnést si propagační materiály.

Kontraktační a prodejní výstavu našic-h i zahraničních dodavatelů přip'ravil Svaz diabetiků ČR.

B český plynárenský podnik s.p., Plnírna propan-butan Satalice O.2. oznamuje veřejnosti, že od 1. 6. 1993 bude
zahájen prodej propan-butanu v Kralupech nad Vlt., Růžové údoíí. Výše uvedným dnem se současně niší rozvozový
prodej propan-butanu.

B s. ú Mikovic4: ú«hu3e majiteli firíny BENEFON, panu Zbyňku Benešovi Za poskytnutí sponzorského «sani
přesahující částka 10 000,- Kč, -kterou škole poskytl jako slevu při instalaci telefonní ústředny. Poděkování patří také
panu Zdeňku TopÓrovi za vymalování třidy bez nárolcu na odrněnu.

B Srdečné poděkování české spořitelně a.s. v Kralupech n. vit., která Se stala hlavním zš Komenského
nám. v Kralupech. Značnou finanční částkou se podílí na zajištění pobytu dětí na škole v přírodě v tomto roce.

Ředitelství a učitelský sbor

e Města Měln&, Kralupy n. Vlt., Neratovice a přilehlé obce, spolu s okresní pobočkou Konfederace politických vězňů
Mělíú, Kralupy, Neratovice pořádaií slavnostní setkání zástupců občanů okresu Mělník s politickými vězni z let
1948-1989 při přfležitosti uznání protikomunistického odboje. Setkání se uskutečrií 8. června 1993 v 16 hodin v
Masarykově kulturním domě v M51níku,
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5E)eVl5. TV, Vl[)EO. SAT, RADIO.

ůpravii3čme

Tv', VIDEA. 5AT, RAOIA,
KAZEřAKY, GRAMOFOL4Y,...

čislimc videa, kazelaáky
níonlujcmc

PAL do barevnÝch TV. čS n'uk do videí i TV
Petr POP

Makarenkova 490, Lobeček, Kralu1íy
M 0205/2i976

k ,.., ==, J

Satelitm komplety
ASTRA 2000, PÁCE 800 h jiné. Á

4
Cenaod 7600Kč !"'
Montáž SAT a TV antén.

j%STRj'kWonnace a objednávky : Ladislav Kubec

Štefánikova 643
27801 Kralupyn.Vlt. tel.:0205/22313

Sauna- zimní stadion
oznamujc výherce slosovatelných pcrmanentek:

pí Kosová 25x zdarma
p. Lcvý 12x zdarma
pí Krátká 4x zdarma

Blahopřejeme a těšíme se na Vaši návštěvu do konce června.
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e Rádi zveřejňujeme skutečnost,
kopírovací služby. Upřímné poděkování.

že firma Expres Print stále vysoce kvalitně a nezištně zajišt'uje škole
2.ZŠ Komenského náměstí Kralupy

n Technieké služby a Městský úřad v Kralupech nad Vltavou děkují vedení s.p. Kauěuk za flnanění
příspěvěk na správu a provoz kralupského koupaliště. Je to příklad vhodný k následování i pro další podniky a
podnikatele.

m1naíiáshípCům KSC'
Nerada se zúčastňuji slovních půtek, protože slovy se ještě
nikdy nic neudělalo. člověk jen ztrácí zbytečně energii a
ínnohdy iluze o lidech. Přesto nyní v červnu se musím vrátit
k článku p. Vlacha, který uveřejnil květnový Zpravodaj.

Máj je opravdu měsíc lásky, ale ten 1. máj se u nás v
čechách slaví již od r. 1890 jako Svátek práce a tak tomu
bylo i letos. Prací jsou tvořeny hodnoty, práce je prostřed-
kem k zajištění základních lidských potřeb a tím také
nezadatelným právem každého člověka.

Oě jde násÍupcům KSČ?
Nejsem oprávněna hovořit za 3ňné, ale vím, že dnešní

KSčM hledá cestu k lidem, k těm, kteří se snaží každý
sám v tržní ekonomice přežít, zajistit sobě a svým
nejbližším prací vše potřebné a ještě něco navíc - pro ra-
dost. Že to není lehké, nemusím zdůrazňovat. Nepod-
bízíme se, nevnucujeme. Neínůžemenikoho obdarovat,
mij majetek adevzdala KSč znárodňovacím zákonem li-
du,-dnes-už neexistující čSFR. Jen mě mrzí, že dnes je
navrácen majetek šlechtě a církvi, který shromáždily jen
diky nevolnictví a robotě (na základě zákonů již dávno
zrušených a zcela nedemokratických). Ted' se ještě ozýva3í
Lichtenštejnové, ale to bychom se vraceli až k Bílé hoře.

Vrat'me se raději do současnosti.
Poučeni minulostí, vidoucí příklady dneška, "ochuzeni" o

ty, kteří jsou v honbě za mocí členy jiných stran, jsme si
přestovědomi toho, že máme společnosti co nabídnout.
Touha po spravedlivějším a krásnějšim ffivotě je stará jako
lidstvo samo a cesta k němu není jediná.

Jen škoda, že odpor při spolupráci s KSČ neprojevovala
ČSSD již dříve. Souhlasím s autorem předcházejícího člán-
ku, že dnes se opravdu nikdo nemusí tajit svým politickým
přesvědčením a každý může projevovat svííj občanský postoj,
aniž by byl postaven před soud.

To, že je M. Ransdorf stíhán za politický vtip, který
pronesl na 1. máje, za hanobení republiky a jejího před-
stavitele, jepotvrzením pravidla: Vtipy se smějí dělat
jen z vlády předcházející a ne z té současné. Zločiny a to-
talita byly výsadou minulosti. Dncs práci ztratí jen ti
neschopní. Odvaha dnes není jen srýsadou mládi, které
chce z'rněnit svět a není svazo;áno pcivinnostmi a oďpověd-
ností. Dxiešní doba vychovává lidi k odvazc.
Proto, přestaňte se bát! I o to nám jde.

Jsme a budemc jednou zc stran pluralitní demokracie.
Jakou váhu bude mít náš mandát, zálcží na Vás.

ZPRAVODAJ červen 1993
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sKdo a nebo co je PYTHON

aneb malý sv;dt hudby V CenŤnJ

5,

Kralup.
Někteří z vás možná vědí, že Python je jméno mytického hada, který v ráji snesl Adamovi a Evě jablko ze stromu

poznání. Dnes tento biblický hor přichází znovu, avšak místo jabka přináší gramodesky, kompaktní disky a kazety, prostě
přináší HUDBU.

Python je totiž jméno nově otevřeného specializovaného obchodu se zvukovými nosiči. Provoz zahájil v listopadu 1992
a od té doby si už stačil vytvořit oknih "svých" zákazníků, zejména díky tomu, že neustále rozšiřuje svou nabídku. Dnes
zde již nakoupíte také knihy s hudební tématikou /Beatles, Doors, Madonna atd./, časopisy Rock a pop, Bravo, Popcorn,
Premiéra a Cinema, gramodesky a kompaktní disky, které chcete ze své sbírky vyřadit můžete za výhodných podmínek dát
do komisního prodeje v oblíbeném second handu - a nebo naopak právě zde najít titul, který vám chybí.

Od března každý íne:síc probíhá slosování paragonů které dostáváte při každém nákupu a výherce obdrl od firmy
dárek.

Nyni pro vás otevírá novou mbriku v kralupském Zpravodaji:

(O NOVÉHO V PYTHONa '»

1/ THE BEST OF OLYMPIC Výběrové dvojalbum známé legcndy českého rocku a jejích ještě známějších hitů -
Dědečkův duch, Pták Rosomák, Dynamit, Slzy tvý mámy. Ulice, Okno mé lásky atd.

2/ VÍTEK POKORNY - TIAHUANACO Po loňském hítu Pcs a kočka přich,izí moderátor Evropy 2 s prvním
sólovým albem.

3/ SUPER HITS 93 0ne More Time, 2 Unlimitcd, Doublc Yoti - co vícc dodat.

4/ RAVE MODEL - ELEKTRICKEJ PROUD Hity Karcl Goít nciná rtiiiky rád a Mastroianni již určitč znátc, ;ilc
přesto vás album má ještě čím překvapit.

5/ DUŠAN VOZARY - DEVA člen skupiny Oceáii s5'dává Své prs'iií sólovc album. ktcré by všcm randúin skupin Oceán a
Shalom nemělo v domácí diskotéce chybět.
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Nelahmaves

přijme okamžitě m i s ,t r a do třísměnného píosrozu
margarinka - vzdělání ÚSO, nejlépe chem. zaměření a
odpovídající praxe v oboni. Plat 7 000,- až 8 000,- Kč.

vno v&wcmrt mmwxarr Á STUDENTKYt

Chcete si o prázdninách přivydělat slušné peníze? Nabízíme
Vám letní prázdninovou brigádu na výrobě oblíbeného tuku
RAMA, v dobči od 12.7. - 20.8. 1993. Jedná se o třísíněnný
provoz, věk proto poqze od 18 let. Výdělek cca 25,- /hod.,
odpol. + nočni příplatky/

Blaší inform@ce na pers. odd., tel. 217 43, linka 314.

liÁa0t #u!íto*á, 7t!a«vú /ťg(?Ř * /ka!=yw?Á

]lllffiikove žaJm,Ňe

25 jart»
do všcch druhů okcn

539,-Kziniz
OPL Věnc. KABzt Fr.
Odolena Voda Odolcna Voda

Komenského 301 ČSLA 363
tel.02/842551-3 1.2250,volat 7-15

Dodání i montáž do 3týdnů !

6/ MYSLIVECKA PUTYKA 1 Nosý tilul f'irmy Caríncii k příjcíniiénm poscy.cní, alc i k tanci.

7/ DAVID BOWIE Po šesti letech se David Boíi-ic víací na scéim sóloiýin albcin BLACK THE WHITE NOISE

8/ MIROSLAV ZBIRKA - SONGS FOR CHILDREN Anglicky zpívaiié písničky prO dčti. 'Doplnčno slovníčkem
pouQch výrai.

})Yí'l ION

Ncn.iclova 1094, II. pat.ro
nákupní stře.disko Í<ÍP
Kral?ipy nad Vltavoíi

Mistři tepubmcy v latinsko-amerických tancfch P. Pazdířková a R. Trojan
zvou všechny zájemce o tanec do tanečního klubu, který se schází v úterý a ve čtvrlek od 18,30 - 21,30 a v pátek od 16,30 -
20,00 v baletním sále ';!3ašu POHODA

9

Il

:lIl
Ill

li

l
l

l
l

l
l

l
l

l

8



ZPRAVODAJ červen 1993 ZPRAVODAJ červen 1993
/1

Zveme Vás do divadla,
aneb kdopak by se Havla bál.

Když jsem psal do květnového
Zpravodaje pozvánku do divadla na
Havlovo respektive Grossmanovo
"Pokoušení" nehišil jsem, že moje
práce je zbytečná.

Podařilo se nám zajistit
kvalitní, ale také mimořádně
technicky i ekonomicky náročné
představení. Chybělo pouze jediné -
divák. Jestlik jsme pak uvedli
na reklamní paml, žepředstavení
bylo zrušeno z technických
důvodů, nevím, je-li to přesné, ale
budiž,

Není to poprvé a určitě ne
naposledy, kdy divák prostě absen-
tuje. Pátráme-li po příčinách tohoto
nezdaru, dozvídáme se spousty za-
jímavostí. Např. cituji "Já se jdu do
divadla pobavit a né abych
přemýšlel:, jinými slovy: "Zaplatil
jsem si, tak mě bavte." I na tohle
jsem schopenpřistoupit adokonce
tomu i rozumím. Humor je kořením
života a dávaný po ?žičkách je
lékem na lidské neduhy. Ale umět
jej produkovat a bavit jím ostatní
je zálefitost velmi obtíiá. Humor
rnůže být ledajaký: }aciný, hloupý,
inteligentní, trapný, krutý
Dávám přednost humoru inteli-
gentnímu, který mě bere jako

rovnocenného partnera ve hře,
nechce íně za kaMou cenu ponížit,
rezonuje s mými pocity, nenÍ
podáván lacině a na talíři, dá i
mně prostor věci domýšlet. Setkal
jsem se v poslední době s humorem
inteligentnim snad jen v pořadech
pana Markoviče. Humor, který
diváka poniije a uráží, je vulgární,
takový mít opravdu nemusím. Hu-
mor, který nevypovídá ani o mě, ani
o světě, o prostředí kde žiju, který
je jen za kaMou cenu "humorem".
Někteří "umělci" jej vyrátx5jí, aby za
kaMoucenubyla legrace, ale ta-
kový humor degraduje diváka na
objekt, kterého se "to" vlastně
netýká. Všechno ostatní jc trapné,
hloupé, všichni ostatní /kromě něj/
jsou směšní a komičtí. A bohužel
s tímto dnihem humoru se set-

káváme i sr Kralupech při před-
staveních pro'fesionálních. Herci
na jeviŠti nás zneuŽÍvajÍ, nejsme
pro ně partnery ani jako diváci,
ale ani jako lidé a nejhorší je. že
nám to ncvadi. A možná tady je
někde příčina toho, proč diváka
nezajímá humor V. Havla. proč
nepřišel na jcho hru.

"Já sc toho Havla tak trochu

bojím", pravila jcdna tc stálých

návštěvnic našeho zařízení.

Možná, že nechceme vidět Havlovy
hry právě proto, že máme strach
vide:t při jeho humoni sami sebe. To
bahno, ten marast, ve kterém právě
šlapou herci, se nás přece netýká
Kolotoč, kdy se všechno několikrát
vrací, hra s rytmem a jakoby bez
ryímu. Ale to všechno se přece
týká bezprostředně kaMého z nás z
toho máme strach. Přiznat si, že se
nás to týká a že jsem to právě já na
jehož nedostatky se autor přes filtr
humoru dívá. Nikdo nás tedy
nepodvádí jenom nám ukazuje jací
že jsme a v jakém světě to žijcme. A
my to nevidíme? Nebo nechcemc
vidět, protožc máme strach. Trochu
mi to připomíná malé dítě kdy:ž si
chce hrát na schovávanou. Přikryjc
si oči a křiči: "Že ině nevidíte-!'."
To dítě to dělá z nevědomosti, ale
my jsme přece dospěH ! ! !

Chtěl jsem Vás vlastnč pozvat
do ;ivadla. ale neudč)ám to. Musím
totiž na závěr odcitovat pana Ivana
Jirousc: který řekl o Pokoušcní
" ..d'ábcl jc přítomcn v každém z
nás jestližc nežijcmc v pravdč, nebo
když žijcmc vc Iži. což jc totéž."
Tohlc jscm alc psal ?iž v kvčtnu .

4'rocíůk,?a

Velká popaln'lCe u hvrbitovní zdi
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Blahopřejeme našim spolu-
občan?, kteří se dožívají v červnu 1993 význaínných

životních jubileí. Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

80 let Helena šin?feldová, dr. E.Beneše 539/II
Antonie Drhlíková, ul. 9. května 80/II
Josef Pokoniý, ul. P.Bezruče 364/III
Anna Vítková, Masarykova 627/II

90 let

91 let

Milada Ekrtová, dr.E.Bencše 539/II

Matylda Pospíšilová, Hůrka 1059/I

85 leí Jan Keller, Ježkova 949/I

mmm
Ptómq sq

mmm

Co víte o kralupském muzeu?, tuto otázku jsme položili několika kralupským občanům, kteří přišli náhodně do SD
Vltava. Co Vám říká jínéno Holub, Čepelák, Hvozdenský?

Jakub Juda, student gymnázia
Tam jsme se viděli při poslední vernisáži výstavy, tak

snad nemusím nic vysvětlovat,
Jak se Vám lÍbila vernisáž a co vystavená díla?
Ušlo to. Nejvíce se mi líbila gratika pana čepeláka, ta
je opravdu moc pěkná, stejně tak se mi líbí Holubovy
obrazy, ale ty už znám. Já se znám dokonce s pancm
šímou, to je-jeho vnuk.Ale neupoutaly mě ty medailc, ani
úvodní řeč pan špecingera, tak z tý jsem nebyl odvázaný.
To bylo tak ve stylu té starší generace.

Věra Vlčková,důchodkyně
To znám a moc mu fandím. Byla jsem tam na každé

akci, jak na zahájení, tak na oslavách města, protože já
mám tohle město ráda, i když jsem se tu nenarodila. A
příště příjdu zase a vezínu s sebou i vnoučata. Paní dr.
Hynková ta se opravdu moc o muzeum stará a také
obdivuji Otu špecingera, to je kralupská chodieí kronika
a když mluví, tak je to perfektní
Holubovy obrazy mám moc ráda, Čcpclákovu grafiku

jsem už také znala a Hvozdenského medaile se mi líbily
Víte, já chodím na výstavy i do Prahy nebo i do Velvar.
Škoda, že ted' mají lidé jiné starosti, ale já jsem si vždycky
čas na kulturu udělala, i když jsem nebyla v důchodu.
Vždyt' ted' si také přivydčlávám, abych měla
na koncerty a divadla.

Jiří Slach,zaměstnanec Kaučuku, soukromý prodejce
desek a kazet

To je tam, co je Městská policie, tak v tý budově jsem
byl jcnom jcdnou v živob:, platit pokutu. Ncní čas.

J *

Ilana Štorchová,..
Nic, ncmám Čas, pracuji na směny.
Alc od pana Čcpeláka-mám obrázek i doma. Také jscm

byla na jeho vcrnisáži, když vystavoval na zámku ve
Vcltnisích

Milan Vošta, opravář
Vono tady ňáký je?

ío

kz umřu, chtěla bych být pohřbívána v Zeměchách,
protože ještě v rakvi by se mi muselo rozbušit srdce při
pohledu na skládku, kterou tam občaiié "vybudovali"
Vskutku atraktivní mohyla se vrší na tomto pietním místě
Starý gauč, matrace, igelitové pytle...všechno haraburdí,
které doma přebývá se odveze ke hřbitovu, snad,aby se
našim drahým zesnulým nestýskalo po věcech z domova.

Ne$díte se, obyvatelé Zeměch ?
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Tak si vážení občané představte, že je, a je za iiím vidět kus dobré prácc, jak o tom svědčí vernisáž výstavy již shora
uvedených autoríí, která se konala 12. května t.r. Velká výstavní místnost v Obecním domě, kde je muzeum umístěno, byla
doslova přeplněna. Uvítací řeč pí J[?JDr.Hynkové, úspěšná vystoupení učitelů a žáků Základní umělecké školy v Kralupech
nad Vlt., která uváděla pí ředitelka Kavanová, obdivuhodné znalosti zdejší historie a umění, především vřelý vzíah k
rodnému ín«!stu p.ing. špecingera, který seznámil s vystavovanými díly, to vše bylo-krmsným-dárk'e'm na-zahájen'í výstavy'.
Potěšila přítomnost mistra Hvozdenského, jehož medaile mě příjemně překvapily. A vi0ět známé obrazy z kralupské
spořitelny v jiném prostředí, bylo více než pozonihodné, vždyt' jen zářily, nebot' pan šíma je zbavil všech nečistot a
prachu. Přítomnost pí ing. Kvasničkové, ředitelky spořitelny, jim dodala jemtě většího lesku. Spořitelna se zde představuje
i další menší výstavou ze své dlouholeté činnosti v Kralupech, od jejího založení až po současnost.
Akademický malíř Ladislav čepelák se bohužel vernisáže nemohl osobně zúčastnit," ale to nebyl-'důvod, aby přítomní jeho
grafiku neobdivovali.
O velkých Holubových plátnech netřeba psát, Kralupáci si svého Mistra opravdu cení. Za shlédnutí stojí i další obrazy ze
sbírek spořitelny.

Všichni, kteří jsou jen trochu hrdí na město, ve kterém se narodili nebo ve kterém žijí, by se měli jít do muzea podívat. I
když přiiít by měli předev,ším ti, co jim jsou Kralupy ?hostejné nebo na nich neshledávají-nic zajímavého. Třeba by se v
nich probudily i 3ňné city. ŘJká se jim vznešenější, krásnější..-. Přijdou?

11
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'í&ltarní a Společenskó Středisko
!i 228 27

@ Pátek 4. června ve 20 hodin
Koncert skupiny HA GEN BADEN - Průša je úchyl

Vstupné 40,-Kč

@ Sobota 5. června ve 20 hodin
VIDEODISKOTÉKA JIŘÍHO VÁNÍČKA

Vstupné 25,-Kč

@ Pondělí 7. června od 16 hodin
Zadán velký sál provelký sá

'OSTNÍ VYŘAZENÍMÁ TURANTUSLA VN«

@ Sobota 12. června ve 20 hodin
DISKOTÉKA JÁRDYŠlNDLERA

Vstupné 20,-

@ Středa 16. června v 9 hodin
BUDE NÁM PÁ TNÁCT
ÁNEB POVÍDÁNÍ O MILOVÁNÍ
Tradiční pořad pro vycházející žáky základních škol,
který zábavnou formou,,hovoří o vážných věcech dospí-
vání. Účinkuje Viktor Linhart, MUDr. Petr Pícha, PhDr.
Pavla Cimlerová

@ Úterý 8. června v 17,30 a 20 hodin
MILAN MARKOVIČ a hosté v pořadu

NEVYZŮVÁJTE SÁ, PROSÍM
ÁNEB NÁ NÁllŠT? VJEDNOMBY'Ě.
V loňském roce měl pořad pana Markoviče u

návštěvníků SD Vltava největší ohlas, proto jsme ho poz-
vali znovu a hosté budou opět milým překvapením.

Vstupné 35,-,33,-30,-

@ Sobot4 12. června
KRUH PŘÁTEL PRAHY PŘIPRAVIL

Prohlídku kláštera v Břevnově u příležitosti l 000letého
výročí založení. Odborný výklad zajišt'uje príThvodce PIS.

Odjezd v 8,15 hodin z kralupského nádra;ří.

@ Sobot@ 19. červn@ ve 20 hodin
DISKO TÉKA S NEZÁ II?SL O U KÁ PEL O U.

Vstupné 25,-

@ Pondělí 21. a úterý 22. června od 7 do 16 hodin
. DODÁTEČNÝZÁPI3'l)O TANEČNÍCH

@ Pondělí 21. června ve 20 hodin
JÁREK NOHÁ VICA - KONCERT

Pře):l vystoupením prodcj dcsck, kazct ;i zpčviiíčkií.
Vstupiié 30,-

pátek
YSÁI.

@ Středa 23. a 25. čeryna
ZAI)ÁN VELKY SÁI. PRO S.P. KA UČUK

@ Sobota 26. června ve 20 hodin
DISKOTÉKÁ JÁRI) Y ŠlNl)LERA

Vslupné 20,-
l

l

l
é

Th :;Í.Í;Í
.(č,.,:

@ Neděle 27. června ve 14 hodin
na zahradč spolcčenského donm Vllava
T]EŠÍME SÉ NA PRÁZDNINY
Ruincajs, Manka a Cipísek přijdou mczi dčli, aby si s nimi
zahráli, uspořádali soutežc a doprovázeli je celé zábavné
odpolcdnc. Přijede i pan Kaprál z pražské 200 sc svým
oblíbcným svěřcnccm. Občerslvcní zajištčno v zahradni
cukrárnč. Vstup volný
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Slředa 9. č*rvna od 1!) do 17 hodin
z á p i s do kursů angličtiny v sále SD Vltava lektorů p. Plíhala a ing. Kn6pflmachera

- začátečníci (od 2. třídy) dospělí - začátečníci
- pokročilí - středně pokročilí

- pokročilí
lx týdně 50 minut - kursovné 500,- Kč/školní rok - konverzace

lx týdně 2x 50 minut - kursovné 1000,- Kč/školní rok

Při zapsání do kursů všichni zájemci zaplatí hotově 50,-Kč zápisné

Přihlášky do jazykových kursů němčiny a kursu psaní strojem přijímáme od 1. června v kanceláři KaSS.

Rozdělent žáků do jednotlivých krou&ů bude v pondělť 6. září 1993 od 15 - 1 7 hodin v sále SD Vltava

děti

h
?
KOMERČNr

BANKÁ"'

Komerční banka, a.s., je největší
československou bankou univerzálního typu.
Prostřednictvím sítě více než 360 poboček

a expozitur v české republice
nabízí tuzemským i zahraničním klientům

široké spektrum bankovmch služeb:

zřizuje a vede KORU?NOVÝ
ne6o DEVIZOVÝ ÚČET

soukromým p5»dnikatelům a občanům,
zajišťuje TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK, PLATEBNÍ

STYK !)0.ZAHRA!IČÍ,
poskytuje SMĚNÁRENSKÉ SLU:IŽBY,

CHŠnabízí využÍÍí EUROŠEKŮ, CE?STQVNÍCH ŠEKŮ A
BANKOVNÍCH ŠEKŮ,

přijímá a proplácí šeky TAX FREE,
vystavené v Rakousku a v Německu,

nabízÍ VYSOKÉ ÚROKY z uložených úspor,
v kprunách i devizách,

poskytuje ÚVĚRY podnikům a soukromým
podnikatelům,

vydává tuzemské i-mezinárodni PLATEBNÍ KARTY.

Výhodné investice,
vysoké výnosy

OBLIGACE
banky

VY!
Komerční

můžete získat i

ffil
ůyz v ;o'be'o«í'a.s'.doa'30.6.l gg:3

Co Vám zaručujeme?
Tentokrát poprvé kombinované úročení

(s peivnou a pohyblivou sazbou),
dosahující již v prvním roce 1 7% p.a.!

Jmenovitá hodnota obligace 10 000 Kč.
Doba splatnosti - 5 let.

Bližší informace vám ochotně poskytneme:
v EXPOZITUŘE KRALUPY,ul.S.K.' Neumanna 78,

tel.0206/23871

Bližší informace vám ochotně poskytneme :
v EXPO!ITUŘE KRALUPY, ul. S.-K. N-eumana 78,

tel. 0205 / 23871
í7?
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přijme lektorku kursu psaní strojem,

Vhodné pro ženu na mateřské dovolené nebo jako
vedlejši prac. činnost. Nástup září 93.

Informace a)228 27.

*
*

Prodám stavební pozemek se zahradou v
Kralupech-Lutovníku,

atraktivní poloha ! !
Zn. Cena odpovidá kvalitě. Tel.0205/22388.

FaaLOBuS

h l e d á podnikatele se zájmem o kojenecký a
dětský textil. Zn. Máš prostor! Tel.0635/2926
nebo 3177.

l
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KRALUPY NAD VLTAVOU
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Pátek 25.6. - od 20 hod.
1RI.';CO l)ISCO
diskotéka Jana Maršálka

'25ůsz b c Q!7
M21 359

Ct 3. Výtvarné práce - kouzelné biýle od 14,30
Po 14. Branný závod na Hostibejku - Zš Komenského

So 5. Den dětí na sokolišti ve spolupráci s TJ Sokol,
ZV OSŽ ;»t.a s.p. Lihovar

' St 9. Atletická všestrannost - ZŠ Sidliště v Revoluční

St 16. Košíková - zápas přípravky v Praze

il
Il

l
i

l
l

l
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l
l
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l
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l

l
l
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čtvitek 3.6. od 14 hodin
v klubu mládeže
POSEZENÍ
a beseda s p.V.Šimůnkem .
kralupském železničním uzlu.

čtvtek 10.6. - výletvýlet
KOLÍ)I/L4KEM DO KOLINA

s prof.Pelzbauerovou ,CSc.
Odj. v 7.57 hod. z Kralup
v 9.07 hod. z Prahy

Středa 2.6. - od 16 hod.
13ENJA MÍN Kl. Ul3
nekuřácká diskotéka pro 14-iilcic

Pátek 4.6. - od 20 hod.
lRl.';CO l)l,';('O
diskoléka Jana Maršálka

Sobota 5.6. - od 20 hod.
IERNO
diskotcka .lard> Šindlcra

Sobota 26.6. - od 20 hod.
TERNO

diskotéka Jardy Šindlcra.

Středa 30.ž. - od 16 hod.
EENJA MÍN KL UB
nck?iř;íckíí diskolí5k;i pro 14-lilcté

Pátek 2.7. - od 20 hod.
IR?,';('O l)[,';00
diskolék:i J;iii;i M;irš;'ilk;i.

NABIDKA p(II'V""' voín"ho Ča"'
Kúdé úterý - počítačové hry od 14 do 16 hodin

Každá středa - prodej časopisu Mělnicko s výdělkein
Ka'rdý pátek - počítačové hry od 13 do 16 hodin.

Úterý 15.6. - výlet
VIÁKEM DO I-ÁZNÍ 13ÍLINÁ
a výstup na vrch Bořcň
Odj. v 6.58 hod. - Louny

čtvrtek 1.7.6. od 14 hod.
velká klubovna č. 17
BESEDÁ
s kulturním programcni.

Týden od 20.6 do 26.6
REKREA ČNÍ POBYI"
ve Valdeku u Rumburka
Odj. vlakem 13.22 hod smčr DČčín.

Úterý 29.6. - zájezd
autob-usem do západních Čech,
I,oket, Mar. a Frant. I,ázně
Odj. 6.00 hod od Klubu.

Středa 9.6. - od 16 hod.
BEN.lAMÍN K[?.liE
nckuřácká diskolí5ka pro 14-iilcic

Pátek 11.6. - od 20 hod.
TRISCO l)í,';CO
diskotékíi Jall;l M;irš;ílk;i

Středa 16.6 - od 16 hod.
IšEN.lA MÍN Kí. UB
nckiiřácká diskolcka pro 14-iilcíé

Pátek 18.6. - od 20 hod.
im,';ťO l)ISCO
diskolékíi Jaii;i M;irš;'ílk;i

Středa 23.6. - Od 16 hod.
EENJA MÍN KL tllš
nckuřácká diskoléka pr0 14-tilcíé

ALialaOBllSOVE Z,ol.lEZDY

do praž.sk;ch dnadcl o4j s't.ds s' 18
hod. od kltiliii

Úterý 8.6. - divadIo ABC
dcrniéra komcdic N R NílSCll
OB(.řlOl)NÍK .S l)E,"IF'.M
v hlai ni roli D Svslovji

Středa 16.6. - I,abyrint
Dií;idcliíi ímprovix;icc níi inoín>
J;írosl:ii ;i H;išk;i
.10,';F:F ,< I-E.IK

lisltipciik> obdi';>.ílc so rcccpci Klubii
POHODA.

Vážciii P 1-. iíávštčviiící.
';? POHODA btidc míl bčhcni

prázdiiiii oincyciiý provoy. potizc
dopolcdíic. l)čku?jcíííc Vám 'í;í
pocliopcni i sáš yqjciii. přqjcmc
Vám krásnou doíolcnou 21 tčšímc sc
s váíni v POHODÉ a s' íMi n;i
shlcdanoti.

/-

STÁLE PŘIJIMÁME PŘ/HLÁšKY NA LETNí DÉTSKÝ TbOR ffJ SUMAK A PŘIMÉSTSKÝTABOR!

Přejeme všem dětem hezké prázdniny, rodičí2m přqemně pro5tou dovolenou a těHme se na vaši ůčast na
letních íáborech s DDM.

Vý %"

í

l
l

!122431 Vyměním nový nepoužívaný družstevní byt 2+kk v Mělníku za stejný nebo 2+ l (3+ l ) v Kralupech nad Vltavou. Výhodná
poloha, nízký nájem.Ín?formace na tel. čísle 0205/22845. Případně prodám a koupím.
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WIKrW:F»? P:ou řgKralupy nad Vltavou

l

% VELKYDENDETI <!;'f %í r

v sobotu 5. 6. pořádá ZV OSŽ žst. Kralupy n/Vlt. s TJ Sokol, Domem dětí a s.p. Lihovar
DEN DETI

v areálu TJ Sokol Kralupy tt.
začátek od 10,00 do 12,00

a od 13 00 do 17 00

Vstupné pro děti 10,- Kč, v ceně vstupenky je zahrnuto občerstvení (párek a limonáda)
Vstupné pro dospělé 5,- Kč

Program :
vystoupení taneční skupiny - majoretky - vystoupení skupiny historického šermu - soutěžní stanoviště pro děti

s bohatou odměnou - nafiikovací hrad pro nejmenší - k dobré náladě bude po celý den hrát hudební skupina Andromeda
 swanyii Illlllll



ZPRAVODAJ červen 1993

o @Eí $ 24.
čt

25.-27.
pá - ne
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KINO JEDNOHO DNE

Petrolejové lampy ČR, *
V hlavních rolích vynikajícího českého filmu Petr Čpek a Iva Janžurová.

HRAJE SE TÉŽ V 17,15 HODIN
Tom a Jerry USA,č.v. *
První celovečerní snímek s nejslavnější filmovou dvojicí. Pro záchranu života malé dívenky musí Tom a
udělat nemoié - postupovat společně.
Refie: Phil Roman

l
l

l
l

l
l l
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l
l

l

Informace přes den na tel. 22827 Vstupenky v předprodeji tel. 211 0l
í-Ira3e denn;e, k:rom;é ?,tvrtka, oa 19,45 hodíri, nerir-lí uver:ler'io jínak.

FVe4roaej vzay 1 hodmu pred začátkem prvriího pVeabt.averir.

28.-30.
po - st

Nahota na prodej ČR,do 18 let nepřístupno
Pro velký zájem opakujeme ! Akční film o trojici hrdinů, která je na stopě obchodu s prostitucí.
V hlavních rolích L.Vaculík,K.Třísková a J.Krampol.
ReEe: Vít Olmer.

l.- 2.
Út - sí

4.- 6.
pá - ne

Poslední Mohykán
Filmová adaptace románu Jamese F. Coopera.

USÁ, č.t. u

Kamufláž USA, č.v. []
Špionážní thriller je zasazen do stálc výbušné oblasti Blíz.kého Východu. kdc se americký rcportér
snaží objasnit atentát na mateřskou námořní z.ákladnu. Hvčzda akčních filmů Dolph Liindrcn sc Lu
nepředstavujejako neporazitelný svalnatý superman, alc ?jako normální člov&, jehož hlavními
zbraněmi jsou myšlení a přenosný počítač
Reffe: Many Coto.

Q
*

*

mláde,ť do 12 let nepřístupno
mládeffi do 15 let nepřístupno
mládeE pffstupno

č.t. české titulky
č.v. česká verze

7.- 9.
po - st

11.-13.
pá - ne

14.-16.
po - st

18.-20.
pá - ne

Trhala fialky dynamitem ČR, *
V příběhu zchudlé moravské rodiny Karaf'iátových, která sc rozhodne zbohatnout v oblasti ccstovního
ruchu, uvidíte v ryze české cra'ty komcdii vcdlc Růžičkových i Jitku Astcrovou, Luboiiiíra Kostclku,
Lubomíra Lipského...
Režie : Milan Růžička.

Hrdina USÁ, č.t. []
Satirická komedic v'yprávi o podvodníkovi, ktcn; sc ncjprvc proti své vůli stanc hrdinou a poslézc obctí
senzacechti vých novinářů. V hlavních rolích tividítc vynikajícího Dustiria Hoffmana, Gecnu Davisovou
a Andyma Gareta. Režic: Stcphcn Frcars.

Město radosti V.B.-F, č.t. u
Mladý americký lékař Max Lowc (Palrick Swayzc), ktcrÝ jc nuccn zíislal v Indii. objcvujc v přátelství s
anglickou ošetřovatclkou chudých a domorodým majitclcm rikši všcchnu bídu a bolcst íněsta radosti-města
chudých - Kalkaty. Smysl živola nachází v péči o rníslní chudé a nemocné.
Režie: Roland Joffé.

Ohnivá eskadra USA, č.V. Q
Akční dobrodnižný film ze života Ictců - pilotů bitcvních hclikoptér, navazující na slavný film Top Gun.
Neúprosný boj na Evot a na smrt proti drogovému kartclíi.
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21.-23.
po - st

Spolubydlící USÁ, č.t. *
Psychologický horor o tom, jak se nevinné soužilf dvou mladých žen může z.měnit v peklo plné krve, násilí
a strachu.
Reffie: Barbet Schroeder.
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Sroubárna Libčice,s.p.
252 66 Libčice nad Vltavou

wms

pri3me
do pracovního poměru absolventky

Střední školy ekonomické
l referentku finanční účtárny

l sekretářku obchodního náměstka

dále

pracovníky dělnických profesí
( vyučené v oboru )

l zámečník
í soustružník

l zedník
í mechanik-elektronik

Informace na personálním odboru
telefon 02 / 394 481, linka 304

l
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Nestátni zdravotnieké

mřizeni

přijme
 pro perspektivní práci pro

region
Kralupy n. Vlt.

diplomované zdravotní sestry s
podmínkou 3 roky praxe u

Iůžka,
Pro domácí péči, doba nástupu -

podzim 93

Přihlášky u hlavní sestry NsP
paní Červenkové,

tel. 22932

'í
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Výhercem kMžovky v minulém čísle se stal pan Jiří Trejbal, Lutovítova 93 7, Kralupy nad Vltavou. Blahopřejeme a
prosíme výherce, aby si vyzvedl výhru (volné vstupenky na některý z programů KaSS, t.j. i kina Vltava .! ) v
kariceláři KaSS.

Do americké banky vtrhli lupiči: "Všichni na zem! Lehnout a nikdo se nehne! Všichni leží,
ticho jako v kostele. V tom se ozve jeden disponent: "Mary, prosím vás, lehněte si slušně!
Tohle je loupežné přepadení a žádný ..." Dokončení v tajence.

VODOROVNFÍ,: A.Vyschlá hmota, obydlí z klád, lyžařskádisciplina - B.Citoslovce úlevy, Dálný
východ, umístění, francouzský mluv. člen - C.Vodní sport, rodový znak, slov. "jestliže", orgán čichu, únik
exhalací - D.Ítalsky "láska", pás ke kimonu, lov, kov zn. Pb - E. T a j e n k a - F.Velké moře (zast.), čidlo zraku,
il, ťnské kř. jméno - G.Německý filozof, něm. "když"; osobni zájmeno, chlapecké jméno, prvni muž -
H.Franc. neurč. člen; mýtina, zákazník, popěvek - I.Zhoubný nádor, dřívější vládce Indiánů, Sláv.

SVISLE: 1.Dravý pták, filipinská sopka, část celku -2.Mimozemšt'an, dobrý nápoj, staročesk4 vztaié
zájmeno - 3.Ukrajinsky "co", dmh vlněné látky, zvolání na koně - 4.Evropan, kněžské roucho, slov.
přirovnáni - 5.Slov. zápor, německá číslovka, dřívější jednotkový obchodní dům, - 6.Avion, okolo - 7.Dřívější
mocenský orgán (zkr.), strana, lyže - 8.RT, bájný silák, vztaThé zájmeno - 9.Angl. "vzhům", skloňuje, KK -
lO.Cenná poukázka, lat. ."vejce", st. značka jakosti - 1l'.Chobotnatec, kř. jménozpěvákaPrcslcye -
12.Severské zvíře, cizí výraz pro olej - 13.Citoslovce překvapení, peckovina, pobídka - 14.Popcvck, zrozcní,
SPZ TreBišova - 15.Dívčí jméno, příslovce místa, výraz pro "jako" - 16. Včelí produkt, pytlácké nástrahy,
nevolník.

Nápověda: LE - AMORE - ALS - ŠO - '[?)P
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Vážení zákazníci
fa Z LATN ICTVI
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Sokolská ulice 139,

ulička mezi bývalým kinem Střed a italskou cukrárnou,
přístup též podchodem z náměstí

nabízí

opravy a výrobu šperků
výkup zlomkového zlata

prodej zlatých a stříbrných šperků

To vše přímo v c@ntru Kralup !!

MO205 / 23 590

Firma

E"lExpres Printť
Vám nabízí

rkopírování do formátu A3
rexpresní tisk firemních tiskopisů
rprodej hospodářských tiskopisů

i přímoprůpisných
fvýroba razítek TRODAT i

klasických
rvýroba exkluzivních vizitek

Sokolská ulice 139, Kralupy nad Vltavou

tel / tad / fax (0205) 23 590
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Skwebn@ podnikald,4 soukmmn@
občané !

Elektromateriól, vodotopení, stavební
materiól, zařizovací" předměty

prodóvó za nízké ceny

OSP areál Kralupy - Lobeček
Na fakturu i za hotové

po - pá 6,00 - 14,00
!518
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