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městaa Kralupy nad Vltaavou

Komplexni soucinnostm prograín ? ., xs.. %1:;7."5':,5',J'::J':d
menského náměstí. Přidělená '('Ů'
dotace 50 000,- Kč. 7

Hokejbalováa škola "Collos-
seum" - zakoupení výstroje pro ůh
začínající hráče (brankářské
vybavení, hokejky, chrániče),
realizátor AHL Kralupy n. Vlt.,
přidělená dotace 65 000,- Kč.'

Aktivní volný čas - příspěvek
na zajištění akcí pro veřejnost
pořádaných Klubem českých
turistů, dotace 26 000,- Kč.

MV ČR neposkytlo dotaci na
dva projekty a to: "Klub volné-
ho času mládeže" - realizátor
ZŠ gen. Klapálka (požadovaná
dotace 74 000,-Kč) a na projekt
"Hřiště dobrodruŽství" - realizá-

tor KaSS Kralupy n. Vlt. (poža?
dovaná dotace 255 000,- K(:)

nad Vlt.

Mezinárodní obchodní společnost
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PLUS DISCOUNT spol. s r.o.
přijme

pro velkoprodejnu s potravinami v Kralupech nad Vltavou

PRODAVAČKY - PRODAVAČE
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Dotace na rok 2000

Od konce roku 1997 je
město Kralupy nad Vltavou
zařazeno do Komplexního sou
činnostního programu pre?
vence kriminality na místní
úrovni (dále KSP), jehož ga-
rantem je Ministerstvo vnitra
ČR - Odbor prevence krimina?
Iity. Za pomoci dotací, přiděle-
ných v rámci tohoto programu,
bylo například vybudováno
skateboardové a in-line hřiště

na Cukrovaru, kamerový sys-
tém městské policie, podpo-
řeny spoítovnÍ a zájmové
aktivity dětí a mládeže v míst?
ních organizacích a školách
Celková výše získaných fi
nančních prostředků za léta
1997-2000 dosáhla částky
4 425 000,- Kč.

V letošním roce bylo
předloženo v rámci KSP cel?
kem 8 dílčích projektů. Repu?
blikovým výborem pro prevenci
kriminality byla přidělena do-
tace na 6 projektů v celkové
výši 336 000,- Kč.

Finanční prostředky dotace
byly přiděleny na následující
projekty:

Středisko volného času "Zá-
tiší" - dovybavení tělocvičny na
Zátiší, realizátor město Kralupy
nad Vltavou, přidělená dotace
145 000,- Kč.

Klub neorganizované mlá-
deže - vybavení klubovny pro
volný čas mládeže (stoly na
stolní tenis, billiard), realizátor
Dům dětí a mládeže, přidělená
dotace 40 000,- Kč.

Schránky důvěry - 4 schrán-
ky umístěné po městě sloužící
k tomu, aby lidé do nich mohli
vhodit nalezené osobní do-
klady, poznatky o trestné čin-
nosti, náměty a připomínky k
policejní práci. Realizátor
městská policie, přidělená do-
tace 10 000,- Kč.

Lyžařský klub - zakoupení Iy-
žařského vybavení (5x lyžařský
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Renata Daňhoví

[fl
Hybešova 117, Kralupy nad Vltavou
Telefon: 0205/22695, 0607/810622
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*Upřednosíníme zá%emce o píáci na zkrácený Úvazek ve směnném provozu

Zájemci, hlaste se, prosím
na tel. čísle: 0205/742201 pí Fialová.
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?flSPEKTí-rm s.r.o.
účETNí A DAŇOVA xúnchhAá

Poskytujeme svým klientům následující služby:
- vedení jednoduchého, podvojného a mzdového účetnictví
- zpracovám všech typŮ daňových přiznání
- zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojištění
- rekonstrukce a revize účetnictví

- likvidace a konkurzy obchodních společností
Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v našfl l

kanceláři na adrese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / I enqlistí721 436 nebo 0603 / 466 249. Taktéž nás můžete kontaktovat

irostřednictvfm e-mailu aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránkul l
aww.aspekthm.cz.

Těšíme se na naši spolupráci.

V historíi 1. mistrovství světa juniorú v hokejbalu se
uskutečnilo ve dnech 22.- 25.6. 2000 v Kralupech nad
Vltavou. Přestože čeští juniorští reprezentanti pro-
cházeli celým turnajem s přehledem, nedokázali ve
finálovém bo}i s týmem Kanady dosáhnout na stupeň
nejvyšší a prohráli 2:5. Kanaďané ušetřili více sil a
po vyrovnaném boji vrátili českým reprezentantúm
porážku ze semifinálové skupiny. V zápase o třetí
místo deklasovali Slováci výběr USA 15:3.

Bližší informace o průběhu 1. mistrovství světa juniorů
v hokejbalu přineseme v zářijovém čísle.

Příprava projektú na r. 2001
Komise prevence kriminality

uvítá stejně jako v předchozích
Ietech i v letošním roce zá?
jemce (školy, organizace, ob?
čanská sdružení apod.) o
spolupráci při tvorbě projektů
Komplexního součinnostního
programu na rok 2001

Při tvorbě a realizaci jednotli?
vých projekti:i realizátor musí
vycházet z následujících zásad:

1 . Projekt po projednání v ko-
misi musí být předložen a
schválen městským zastupitel
stvem včetně koordinačních
vztahů KSP a návrhu na fi-
nanční krytí projektu, kde podíl
obce a jiných subjektů odliš?
ných od státu bude činit 10 -
30 % celkových nákladů na
realizaci projektu. U občan-
ských sdružení je to minimálně
30 % z celkových nákladi:i.

2. Dotace je účelově vázána
- změny projektu, na který byla
poskytnuta, rnůže výjimečně v
odůvodněných případech po-
volit Republikový výbor na zá-
kladě písemné žádosti obce.
Pokud Výbor změnu projektu

(dokončení na straně 3)
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Denní tábor s výukou
lŤYdŤ

gíln9wamiiBmmwímgr. Martin Š TĚPÁN
DAŇOVÝ PORADCE

pro mládež od 14 let
bude probíhat

v Kralupech nad Vltavou
od pondělí 7.8.

do pátku 11.8.2000
denně od 8.00 do 16.00 hod.4

ď
Dopoledne: angličtina zábav-
nou a netradiční formou pod
vedením lektorů z USA.

Odpoledne: sportovní
a jiné vyŽitÍ.

Cena: 250,- Kč
(výuka, materiály, obědy).
Přihlášku si mŮŽete vyzved-
nout v MaRlCu v nádražní
hale.
Informace:
Karel Fáber
tel.: 0205 / 72 10 49
mobil: 0608 25 86 85
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Vítězná 2958, 272 04 KLADNO 4,
Telefon: 0312/634495, Fax: 0312/634341 9 INFOCENTRUM l 0205fl22422

telďonickéinformace l 0205/45457
otevřeno Po-Ne 8.00-19.00
oficiální informační serverioa:'41

r
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www.kralupsko.cz
Hledám pronáj;m
nebytových prostor

40 - 50 m2.
Tel.: 0603 - 42 37 15

1

í'FUkLUPY
- v hale vlakového nádraží v Kralupech nad Vltavou
- veškeré informace o našem městě i jeho okolf
. všechny inforrnace dostupné po sfti Internet
- informace o odjezdech a pffjezdech vlakové i autobusové dopravy

Pokusíme se vám zodpovědět, osobně čť telefonicky, jakýkoliv dotaz.

l lUzávěrka zářijového Zpravodaje je 18. srpna.

?Vy4váMm.Ka&37Kra}upaú? h";ad Vltavou-. Náklad 2 000 kusů. Povoffine CK:I M4ník ped ů- i. 320€'l6887.
8ídlo re.dak» Ka88 ? J Eaeífvla 706 Kísíupy md ?vou tal (»206J2?827 fax 02@6/236ei4 a-mail kasa kalupy@workjonlíe cx
ZodpovMná redaktorka a foto D? Kruž{kbvéy Grócká úprava: Dana Kruiiková. Paíel Keíl.
Thmh4nšné př}spěÓy n«nuaí n? vyja#mat nů? rTh, rady. h absahevow aprbnosí wm$onM4 auknW4 přb(ph?ká.
Iméría pro@rarnu Ka8S a kiria V?a vyhr'axerm. P«:íó%ó? sragba: @8& ffikahqpy «md ?u. Tlsk: %py s. r. o.

9;? 24wwodaje pťje všem wýn č-unářům príjemrí yořM praágdtín «x dmo(eruic&
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W€YLLAR FvgawaaMlsek ;
NI P-8 0 ryj s»
Elektmslužby - práce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veře}ného osvětlení

O"haaekůh"Oů aElektromontážní práce
- elek{íoinskalace íozvodu venkovnlch i vnikřnlch

Zemní a výkopové práce
- nakladačem uNC 060

Proná3em velkoobjemových kontejnerů
- pío odvoz síavební suíi. zeminy a jiného odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdvížnou plosínou do 27m
- bezpel'ná a rychlé číšíění a nábery okapů. opravy s{lech. komínů. ÝasM a pod.
- kácaní a pío%závánl sííoríu'. zvlaštš nebezpecných a vzíosklých i na íiepřísíupných mlsíech.
TeleŤon,fax, ' Telefon:záznamník: Wí'ŇM'WA fWTH ŇT€ ŇŘ]Ř «ň o6o3 - a5 7a 2o0205-22«)53 nWWNMfflanm'ŇWlfflmk nfflaM@ 0603-508389

SPEDOS
s.r.o.

 A v«'rov svs

přlJme
pro oblcist Prahy

o Severozópadní Cechy

SERVlSNíHO TECHNIKA

Požadavky:
* SS, SOU - slaboproud
+ RP sk. B

+ Vyhk5ška č. 50
+ Praxe v oboru vítóna

Tel. fax: 0651/613 550
e-mail:spedos@spedos.cz '

Oznámení
Z dúvodu nízkých vodních stavů nemohou v současné době v pW-
stavíšti Kralupy nad Vltavou přistávat velké lodě. Z tohoto důvodu
musíme až do odvolání zrušit při linkové plavběi Praha - Mělník
zastávku Kralupy nad Vltavou v obou směrech. Možnost nástupu
a výstupu v zastávce Mlčechvosty zůstává zachována.

Pražská paroplavební společnost, a.s.
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Město Kralupy nad Vltavou
iii Ql!? z.:ik? č. 367/90 Sb. V platnéry souladu- se zák. č. .T:7/90 Sb. v platném znění,

oznamuje svůj záměr:

pronajmout nebytové prostoíy
HOTELU ZlMNmO STADIONU

Jedná se o dvojpodlažrí prostory
Hotelu zimního stadionu 141 v Lobečku.et obs;hu§e: pět apartmánů, dvacet pět dvoulůžkových:Íi+jů se-soŽ'. zařízenaím, recepci , zázemí hotelu, sklady.)o;é ';prostory-se nabízí k pronájmu k využití k ubytovací

Činnosti.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:pi platného živnostenskmho oprávnění pro hostinskou
n+st

btenou cenu za pronájem roČně
ůob a rozsah provozování

Přednostní ubytování spoíovrích klubúfomace 'zájemcům bu' dou-podmny na: MěÚ Kralupy nadVtavo-u T odbor správy majetku, tel. 0205/515 - 1 32,
- pí BřicháČová.

acosti o pronájem zasílejte poŠtou v zalepené obálce s:m- ';HOTEL ZIMNÍ STADION" -a nápisei
OTVIRA?

?m odesílatele
,T!! na adresu:NEI

Městský úřad Kralupy nad VltavouU cukrovaru l0'El7, 278 0l -Kralupy nad Vltavou)0 můÍ;te-doruči't-osobně do podatelny MěÚ Kralupy nad'- Ů'lravo9 ;ejpozději do 12j.2000 do 9.00 hodín.
y se žádostmi budou otevřeny veřeině dne 12.7.2000 v 9.00 hod.ye velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.ron'.ájm:II:=roz;';'ě-ne dÍe záÍ?. č. 367/90 Sb. v -platném znění orgánsa;osprávyT- rněstská rada MěÚ Kralupy nad Vltavou

Městská rada si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené žádosti

Rudolf Kasseckert
zástupce starosty

Pavel Rynt
rosta

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje

termíny stánkových trhů v Lobečku
na rněsíc červenec a srpen 2000

12.7. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)
26.7.2000 (7.00-17.00hodin)
g.s. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)

Městská policie hlásí
3 8.6.2000 v 15.30 hodin
Městská polície Kralupy
'Itavou nucena dělat opat-
;a 4 štěňátkům, která byla
ena vyhozená u kontej?
v Lobečku. Štěňátka byla
íji umístěna do místního
I.

;tská policie též pomohla
nemocnici a to tÍm způ-

n, Že v podveČerních ho-
h vyrozuměla několik
lLl, Íe jejich vyšetření,
vené na druhý den, se
že konat kvůli rozbitému
»ji.

Dne 9.6.2000 ve 22.10 hodin
si stěžovala občanka ze sídliš?
tě Lobeček, že před jejím
oknem se ,,producíruje" muž v
kabátu, pod kterým je zřejmě
nahý, vystrkuje na ženy své
přirozenÍ a onanuje. Na místo
íhned vyjela hlídka MP, která
po prohlídce okolí již nikoho ne-
našla.

Dne 10.6.2000 v 15.55 hodin
si v ulici 1. Olbrachta stěžoval
občan na vozidla stojící na
chodníku a znemožňující mu
výjezd z garáže. Hlídka MP na
místě věc vyřešila domluvou.

Q

Páteční žurnální služby praktických lékařů
DATUM

7.'7ř.
14.7.
21.7.
28.7.

4.8.
11 .s.
1 s.s.
25.8.

i .g.

LÉK/'Él
MUDr. Hájková
MUDr. Hettychová
MUDr. Horák
MUDr. Nová
MuDr. Tomaier
MUDr. Mikušová
MUDr. Votavová
MUDr. Herber
MUDr. Šťastná

ORDINACE
Veltrusy
Vrchlického ul
Lobeček
Nerudova 686, 2.p.
Nerudova 686, příz.
Kaučuk
Nerudova 686, 2.p.
Nerudova 686, příz.
Lobeček

TELEFON
781156
21160
21221
25606
25603
718016
24720
721771
21205

Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt.
Každou sobotu %e o{evFeno v Lékárně U nádraží, ulice Žižkova, tel.č.-25197-, od-7.30 do 12.00 hodin, od 12.00 do i8.00 hodin zvonit!;er.-čí';la:-L-éí<:Ťrřa l Nerudova ul. 22375, 25184, LékárnaPANACEA k Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy 781110.

2.7.
5.7.
6.7.
9.7.

16.7.
23.7.
30.7.

6.8.
13.8.
20.8.
27.8.

3.9.
10.9.

Lékárna Lobeček
Lékáma Nerudova ul.
Lékáma Veltrusy
Lékáma Lobeček
Lékárna Nerudova ul.
Lékárna U nádraŽí
Lékáma Lobeček
Lékárna Nerudova ul.
Lékárna Veltn.ísy
Lékáma Lobeček
Lékáma Nerudova ul
Lékáma U nádraží
Lékáma Lobeček

8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 Ť
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 Il.
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 h.
8.00l2.00 13.00-18.0011.
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 tl.
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 I1.
8.00 - 12.00 13.00-18.00 Ť.
8.00-12.00 13.00-18.00tl.
8.00-12.00 13.00-í8.00 h.
8.00-12.00 13.00-18.00h.
8.00-12.00 13.00-18.00h.
8.00-12.00 13.00-18.00h.
8.00-12.00 13.00-18.00h.

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

?
stanovim 1- LobeČek - ten}sové
kurty 14.00-14.50hodin
stanovim 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00 - 15.50 hodin

k
stanovíště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.0014.50hodin
stanoviště 4 - Zátiší (Fibichova)

15.00 - 15.50 hodin
ónovíště 5 - Cukrovar (hala)

16.00-i6.50hodin
pouze 11.7.

stanovisM 6 - t4ostibejk
16.00 - 16.50 hodin
kromě 11,7,

?
stanovíště 7 - u gymnázía

14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 8 - Mánesova ul.

15.00 - 15.50 hodin

?
stanoviště 9 - Lidové nám.

1 4.00 - 14.50 hodin
stanoviště 10 - Mlýnská ul.

15.00l5.50hodin
P!mmg
stanovíš'bš 11- Míníce - poMrní
zbroi. 14.00- 14.50 hodin
stanoviště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

(,ervenec
1. týden (10. - 14.7.} bioodpad1. týden (10. - 14.7.} bioodpad
3. týden (24. - 28.7.) rozmě.mý

odpad z domácností
Srpen
1 . týden (1 . - 7.8.) bioodpad
3. týden (21. - 25.8.) pneu, led-
nice, televíze, aku, el. přístroje
Září
1 . týden (4. - 8.9.) bioodpad
3. týden (18. - 22.9.) stav. suť

[

l

i
5

Komplexní součinnostní program prevence kriminality (dokončeru')
neschvál(, rozhodne současně
o vrácenÍ poskytnuté dotace,
popř. její části. Obdobně se po-
stupuje v případech, kdy
schválený projekt nebude ve
stanovené Ihůtě realizován.

3. Dotace musí být čerpána
do konce kalendářního roku, v
závpru roku realizátor projektu
provede finanční vyhodnocení
a zhodnocení projektu z hle-
diska preventivního působení.

Každý projekt musí obsaho-
vat následující informace:

1 . Objekt preventivního na

koho je projekt zaměřen, pYed-

pokládaný počet účastníků.
2. Kdo bude projekt realizo-

vat, osoba odpovědná za pro-
jekt, případná spolupráce a
vazby na další subjekty.

3. Jaký hlavn( a vedlejšÍ cíl
sleduje projekt.

4. Prostředky a metody po-
užité k uskutečnění záměru.

5. Finanční zajištění projektu
(podíl obce, realizátora, spon-
zorů, výše požadované dotace)
včetně položkového rozpisu
nákladi:i.

6. Časové rozvrŽeri( projek-
tu, možnost kontroly jednotli-
vých fází projektu.

7. Způsob vyhodnocení pro-
jektu - jeho přínos, popř. nedo-
statky při realizaci

Zásadně je vyloučeno použití
prostředků účelové dotace na
mzdové prostředky, stavební
investice a dále výdaje spojené
s podnikatelskými aktivitami,
cestami do zahraničí, pohoště-
ním a dary.

Při schvalování Republiko?
vým výborem je dávána před-
nost projektům zaměřeným na
co nejŠirŠÍ veřejnost, neorgani?
zované děti a mládez:.

Návrhy projektů na rok 2001
musí být předloženy nejpozději
do 30.9.2000, neboť musí být
posouzeny, popř. upřesněny
komisí prevence kriminality,
zpracovány ke schválení měst-
ským zastupitelstvem a za-
pracovány do Komplexního
součinnostního programu pre-
vence kriminality na rok 2001.

Zájemci o spolupráci mohou
kontaktovat RNDr. Evu Vízda-
lovou, MěÚ Kralupy nad
Vltavou, tel. 23447 nebo 515
Iinka 128, e-mail: inmeu@kra-
lupsko.cz.

Stížnost
Vážení přátelé,
v minulých číslech kralup-

ského Zpravodaje jsem si s po-
bavením přečetla diskusi o
protestech, které jsou ochotni
sepisovat obyvatelé města pro-
to, aby na sídlištích mohlo par-
kovat více aut a především aby
si "děti neměly kde hrát". Jsem
opravdu ráda, že zastupitelstvo
nebere takový hlas lidu v úvahu,
i když je vyjádřen lormou petice.

Domnívám se ale, že jsou i
problémy, u nichž by příslušné
orgány města nemusely čekat
na dlouhé podpisové archy, ba
dokonce by jim mohly předchá-
zet zralou úvahou - některé bu-
doucí konflikty soužití obyvatel
města je přece možno předem
předvídat. Dnes už například

jistě nikdo nepovolí výstavbu
zdraví škodlivé a navíc pách-
noucí výrobny uprostřed obytné
zóny, přesto je však možné, aby
uprostřed sídlišť byla trpělivost
obyvatel stále zkoušena přítom-
ností nočních podniků, jejichž
hosté vás svým bujarým zpě-
vem (někdy jen řevem) několi?
krát za noc donutí zavřít okno a
- zvláště nyní v teplém počasí
se "dusit ve vlastní šťávě".

Chtěla bych zdůraznit, že
nemám nic proti existenci
restauračních zařízení a plně
chápu, že někdy je potřeba i po
běžné zavírací době, tedy po 22
hod., ještě "někam zajít", jsem
ale přesvědčena - a doufám, že
řada obyvatel města, kteří se
chtějí v noci alespoň trochu vy-

spat, se mnou bude souhlasit
že město by nemělo povolit
noČní provoz těchto zařÍzení
přímo pod okny obytných domů.

V naší situaci se konkrétně
jedná o "Bar Espero" (zavírá o
Čtvrté) a podnik zvaný "Adre-
nalin", jejichž návštěvríci nám
zpestřují noční hodiny. Nejde
jen o hosty, kteří z podniku vy?
cházejí nebo tam míří, nyní v Iet-
ních měsí«jch se po zdech
paneláku jako po rádiových
vlnách do oken naší ložnice
nese prakticky celou noc opilý
řev, jehož hlasitost se s postu-
pující nocí a mírou alkoholu v ži-
Iách stupňuje, aby byl po
závěrečné explozi, kdy jsou z
podniku vyháněni poslední
hosté, po páté hodině nahrazen

vítězným hlukem motorů ná?
kladní dopravy, která projíždí
Přemyslovou ulicí na hlavním
tahu městem. Zarážející je mi-
mo jiné i fakt, že cca 50 m od
obou podniků se nachází sídlo
Policie ČR, která však zřejmě
reaguje pouze na telefonická
oznámení a nerí schopna zasa-
hovat na základě vlastní
úvahy?!

Jsem si jista, že podobných
případů by se ve městě našlo
více a tento uvádím proto, že s
ním mám vlastní každodenní
zkušenost; jeho řešení bych
velmi uvítala.

Předem vám velmi děkuji za
úvahu, kterou této problematice
budete věnovat.

-li-

Okénko rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou
Mnoho zajímavých zážitků si

odnášeli rodáci a příznivci
města z nevšedního zájezdu
s c(li Zlonice, Třebíz, Klobuky,
Peruc a Lázně Mšené dne 20.
května t.r. Program připravili
členové výboru Sdružen( roh
dáků a příznivců velmi pečlivě.
Všechno, co jsme viděli a po?
znali, stálo za to a obohatilo
naše dosavadní znalosti. Ve
Zlonicích Dvořákovo muzeum
a obdivuhodný barokní kostel
z 18. století, v obou případech
s hodnotným a zajímavým vý-
kladem. V kostele také hrával
mladý A. Dvořák. Na cestě do
Klobuk jsme v poli obešli me-
galistický kámen menhir - snad
tajemná navštívenka z doby
starých Keltů, 3,5 m vysoký.
Třeb(zský skanzen je půvabný
a pečlivě udržovaný a Iásky-

plný výklad paní průvodkyně
znásobil dojem. Viděli jsme
hospodářství statku č. 1, byla
zde i hospoda a vše patřilo
sedlákovi, který byl starostou
obce. Vstoupili jsme do staro-
dávného obctíůdku, do sevcov-
ské dflny, do rodného domku
V.B. Třebízského i do domečku
bylinkářky. Náves hýřila slun?
cem a svěží zelenou trávou.
Kdo by nechtěl na Peruci po-
znat místa, kde "u potoka prád-
Io prala" prostá dívka Božena,
již za manželku pojal kníže
Oldřich - jak praví historická
zkazka. Prošli jsme tudy a za-
vzpomína!i. V Lázních Mšené
jsme poobědvali a i zde vy-
slechli krátký výklad. Za přízni?
vého počasí jsme se vrátili
domů v 15.30 hod. velmi spokojeni.

Projížďky parníkem po Vltavě

se zúčastnil pěkný počet členů
a přátel dne 18. května t.r. Ač
nám břehy naší řeky vždy byly
dobře známy, užasli jsme, jak
se do dnešních dní změnily!
Bylo to romantické, škoda jen,
'ze jsme zmokli

Anna Lipšová

Nastala doba prázdnin a do?
volených a proto i naše
Sdružerí omezuje v měsících
červenci a srpnu zájezdové po-
znávací akce. Každý čtvrtek se
ale mohou členové projet při
hodinové j(zdě pamíkem po
Vltavě. Zaplatí pokaždé 30,- Kč
při předložení členské legiti-
mace výběrčímu posádky.

Ve čtvrtek dne 14. září 2000
se vydáme na další autobusový
poznávací zájezd na hrad
v Budyni nad Ohří a navštívíme

zámek s okrasnou francouz-
skou zatvadou v Libkovicích,
které leží v kraji ovocných sadů
a hájů, chráněném od severo-
západŮ Českým středohořím
Historie Libochovic, spjatá
těsně s osudy blízké Budyně
a Házmburka, sahá aŽ do stře-
dověku. Zde mohou zájemci
poobědvat, než navštívíme
Muzeum českého granátu
v Třebenicích. Zasvěceným
průvodcem nám opět bude Ing.
Í:)takar Špecinger. Cena zá?
jezdu se vstupným činí pro
člena 70,- Kč, odjezdy auto-
busu jako obvykle, začátek
v Minicích v 8.00 hodin.

Přejeme vám všem krásné
prožití letn(ch dnů, přoemnou
dovolenou a těšíme se na shle-
dání s vámi opět v září.

Výbor Sdttížení
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-Z důvodů zajištěnÍ Íkvalitnějš!ch síÓžeb při provozování Lékařské
služby pívní pomoci dochází k přečíslování telefonní staníce c.21222 - LSPP Kralupy nad Vltavou na digitální ústřednu. Důvodemtohoto přečíslování je následné přesměrování hovorů do centrálníhodispečinku Lékařské záchranné služby, která bude mít možnost roz-
 hodnout, kdo potřebnou lékařskou službu zajistí - lékař pohotovosti v místě nebo Rychlá záchranná sluŽba.

 Telefonrí linka na lékařskou sluŽbu první pomoci je 722855.
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?Dariový sloupek
g?ickÝ ml"?Společenská rubrika . .'ýÍ'lí,»(l'=.,35,

rgi
7

eme našim spoluobčanům, kteříDrTlu Ilaoííí- -r-.? ,uií v červenci a srpnu 2000r?'ch aživotních jubileL;'Ťm'hodn:Í'zdraví, radosti
iitnOStj.

EC?n"a Pánková, V zátiš( 1 0l 3/lIlnd rauns-r.,, -arel Rosenbaum, Sídlíště 657/II

- a a o -t%llSl'áclav Voina, Kladenská la0/IV.dislav Kuntoš, HíJrka 1034/l
a a íí:-.-.ííxqO/IIi,; Haou'dek, U jeslí 452/IlIi?vá,'mirsíéíoucessz/1,

Před nedávnem byl zákonodárci schválen' a -'-'--- Tars*ts 71kOn'Pkorenaoneelue'd"r'o'on'í'c"'éT': ?i'i?p,ís*,-iul:'íTí eímn'riožn"It kíeo;ZákOn O eleKllUlllUí,I.. ř--,-má podle představ předkladatelů umožn'ít jed-" a a '- -""í» cb atátnlrní U'ra(j'/,má pOale prbubsa« y.,.-...--?nak elektronícký styk obbnů se státnírni úřady,' -'- " - L v-vászríí vvmaha-nak eleKírCHiii.;hy oty-=--. . .jednak poskytnutí prostředku k právní vymaha-" a ' -'-'- a a " aii%nvch smluv, nakupuajednak pOSQťnu?i y»s.í.,,,..-.? ,telnosti elektronicky uzavřených smluv, nákupů'- ='-"- í-íÁ ieí tšdV Sku-apod. mezi ovema í:íuljJgííiy. .--.-, , ?tečný stav v oblasti možnosti podávat dařiová
ťelnOStl el6Knui iii,ryy ,.,.-.-. -, ?apod. mezi dvěma subjekty. Jaký je tedy sku-al-?zí --4vsrsc«i nndáyal da('i@vá
ťečn!/S'[ElVVuuíagui*..-..? ,pnznárí elektronickou a»tou?pnznáni eletarui iivívu .-- .Již delší dobu je umožríěno daříovým- " '-"-a" ríN'yr'lnÍ (laJiZ Oel81 uvuu i- +-'subjektúm nepodávat daříová přiznání na" "'-" -"-' &----iiáříúh- ale na formulářich,sublektum ntjpuuav -- .-..-. ,předtištěných formuláWch, ale na formulářich,a - ?---J----í{ mnrihé SOŤhNarOVé fírm'ýpreotistsnyt;i I lul , , ,,..... .-. ., -které zpracovávají mnohé softwarové firmy.-a a a-"a*aamlal íiřiyníaní ooštou lekfere Qklvuvavúp ,....-..Také posflání daňových přiznán( poštou je' - ---'--- i- 'Ga l/ nblaSŤí 0ÍnZnánip'ra'p' us"n ":ay.'-rsa-v:í':!'rka'aíc't'í'€l'oíOk) ;e -SífuaCe k0m-kíjanizpíiliiiuiy ---l.J-..- ,plikovaná především u osob provozujících sa---q =a.me,;r.nníi čínnost, neboť tytopWKOVanapieuc,...,..---? ,mostatneé výdělečnou čínnost, neboť tyto'---= -aa"l-a* nrih/r79ní O dafuosoby jsou pOvinny získat potvrzení o datu- ' a - -""- "o-yn5írií nrC) ZdraVCAni p0-OSO0)í )S()u ).A)Víííííy -.-.? ? ,podání daňového přiznání pro zdravotní po-" "- --hiy"iarií zůťaVidla nelze Ob-pOdáni ClanOvt=iiv y-,......,jišťovnu. Toto potvrzen( zpravidla nelze ob-- ? -xa--- linak npni oroblémem, aby sid("e' posťUu.a. """::j.D.':xas,saí f'ímní íW z intemetu.poplatníci STarui pi ISI?LI-íy ..... ??ten vyplnilí, podepsali a odeslali na finančni'- a -- - -a-v-Aom museli osobněten vyplnlíí, puubyoa-- - .-.?? .?úřad, aníž by se s úÍadem museli osobně' -- -""i -í'u'srl«m? 'že tLlŤ0 mO'Z-uraoi ůliiz -y ++ ? ?střetnout. Jen na okraj uvádím, 'že tuto mož?-a' ?- "=ga- ronííhliCe nabizelEStretnOuť. Jtjii iia -,,..., -.?. ,nOSt iako první v naší republice nabízela" o-"-"" naae soolečnostnOSt iaK0 prviii v ,,,.. .?I??na svých stránkách naše společnost

W.aSpektnm.czíl)I 141 íai íi y-Dalši krok nabídlo Ministerstvo fínancí ČR.a a -a-"-laArh rvnrúvú,(n%cr,cz:
Í""a':.'y";'a. ":círí"íríp:Jlzinnaisntíe)rí:

Dglšl KrOK I II?IJIIJ? - -.... ..---. ?které na svých stránkách (www.mfcr.cz)' a -"--' a'a";au úhdobne vyplnitktere na SV'VU?I oíi---.....-.. ,umožnilo jako pilotní projekt obdobně vyplnit- " '- a ---x , *en hvlo moŽné naumozniio laluJ pll----. r.-,??formulář silničn( daně a ten bylo možné na-- - -'= -í'{-I-6námí} fínanCnlmlJfOrťnular suiiiviii ,.+.,.. - -?.? ,disketě předat přislušnému finančnímu' - " - '- -! sráak núnlatríík museluřadu. Zaroverí 5 lIIII,)- -.. , -íz ínternetu vytisknout forrnulář, kteíým fi-' a- -o --h-rí;t riřp.vzetí dískety.

diSkeíe prBuiií H----....? ?úřadu. Zároveň s t(m si však poplatríík musel"-'-----* fhmííílář. kteim fi-Z ínternetu Q{151%líí.íuí ,,.... -? , ?nanční úřad potvrdil převzetí dískety.- '- a"-'-" ríríatíínll ie nasnaděí,nanCní urau yvt-- -.. ř- ?Nepraktičnost tohoto pOStupu je nasnaděí,lN8plallcibii-=- .-..?? ,prOtO jej využilo minimum poplatn(kŮ.'-'--"íAm rírídnísu byprOŤO le) V'}uZiiu i i iii iii - --- .. ř-r??Zákon o elektronickém podpísu by tak měl" '- -- o"*-ttseí=*tí stáhlZaKOn O eitiíuvi in----. .. , ? ? , ?umožnit, aby si poplatník na intennetu stáhl' - ' - - ?-I-íl úlaWrrini(.kV oo-pa(r'Čn9 .Ťo"'u-1."':'?'-":..'i'.,i'yiíy'rín:Ýn;i- ileí OdeSlal-
depsal a Bl8Klíuííií.iru-<w ,--? , ?Tento postup je výhodný jak pro poplatníka,' -' :"-l míidííúhvm. oohodlnýmkterý bude moci jednoduchým, pohodlným" a -'-'aa--"m erilnit své 'ZákOnné pů-který Oua6 iiiui-i 1--..---? , .a rychtým způsobem splnit své zákonné po-- a =-o:í-a i,a řlíl riúčítačových formu-a r5/Cniyíii tyug,,.... -,??vinnosti (a jelikož Ize do počítačových formu?? ? =-«-y h-,vta htíde t«VinnOStl la )eiiixvz -,,. .- , ?lářů zabudovat i kontrolní funkce, bude to" a "-=" "íai'ynání nebudOLllářLl ZaOLXJuva? i --,....-.-.-znamenat, že daňová pflznání nebudoua a-"-' "k--hííl ták ť)rO fi-znamenaii Lb uaí- íaís+ r.. .muSet obsahovat zbytečné chyby), tak pro fi-
nanCnl úraúy, Yasii:a íícvv=, ...? ? ?daná přiznání přepisovat do svých programú
muSE31 uuoaí ísi- -- .?, ?? ?nanční úřady, které nebudou muset takto po-- "-" '- -sn'írJh nrnťlraT'Tn:l
ručně, ale budou přenášena automaticky.rucnei altj vuusi - ,.-..- -Znamená to tedy, že v březnu 2001 ne-Znamena ?u Il-IIY, .- . .bude problém tento postup aplikovat u daňo-
vých pnznánÍ?ch pnznani (Obávám se, ze nikoli. Píním problémem ieskutečnost, žs bude třeba, aby na tuto variantuSkuleCnOSť, Zš UL}uc i.- ?., .,, . . ,byli pfipraveni piemci inforrríací, to jsou pře-= "---" iaiř+-Asi nálé bude ťře5a, abldevšim finanční úřady. Dále bude třeba, aby' --' -- --raannvarl i VÝr05CídeVSlm nnaiii.;iii uua-y. --.-podobným způsobem zareagovaíí i výrobci- - "---'-a ahv začaíV provozovatpOdODn/m iyuíw,... +--=software a konečně, aby začaíy provozovat"---" -miíXrívínA aaenturySVOu činnost v zaxune z.iiiiii,--..- ," ' a a .--- -i.íaw-,nihkÁ riOdDíSV.

mgr. Martin Štěpán, daňový poradce- - - -I? ,e,,,dtýfirry CZ'aspek*aspekthm.cz

SRPEN95 let Marie Pospšilová, Krakovská 740/Il.' a ' A-4-Ezrssza Q18/1,95 leí Maíltj rvo(,i-=-=--, ?90 let Jířina Dittrichová, šafaříkova 918/1.- a " --a" l OííqaR9/l'90 let ainíia u. i?iiiy-----, -Anna Stanclová, nábř. J. Rysa 89/Il.85 let "Maraie '8;raná, 'Pí'edmost( 701/Il.? a a -í-x+;x«-irílg/INldlll- siví---, . .--Božena Fialová, V zátiší 1019/I.
---ií.-.- t.íyAhrí OPJ15Ufella I I(---- -, - .Alois Somer, Sladkovského 264/l

" ' I'-I-,4rWkl}80 let 'V'ě'ra MŤcÍ':lová, Hůrka 1044/I
Hodně zdraví,2. C-eTVenCe 2000 0SlaVl ta. iíc-----....-, ,spokoienosti do dalších let přejí ynučka s rodinou, dcera s rodinou a marúelka

2. července 2000 oslav( 75. narozeniny pan Bohumil Vojna.= '- '-íXí-h leít nřšiÍ

?:labychtouto cestou poděkovat za proleveríuu ov,,,,.-. ??:la, pana Jaroslava Mareše, za hojnou účast při posledním rozloučení s ním a
"-r=closís:í MareŠOVáwé dary. Jaroslava Marešová

místní organizace dává na vědomí, že v pátekVaZ bOiOVníků Za SVObOdu - míStnl Orgaííízav« ,,...- . .??6. června 2000 Ve věku 88 let zemřela paní Elíška Dýmová.
7«sm?ií DG a OA v Kralupech těší ím nový &oluÍ ríík?

škola by chtěla navázat spoíupráci s- ' a a-=-e-am yAkladními školami,městským muzeem, základními školami,- ' a - -a--- 1/IÝpva ai. ZůstalcméSíSK)ím iiiuio-Il., ---.?-ZUŠ, kultumím domem Vitava aj. 2!í:ístalaa ' - -'-"l---rs*sí kt@ré bV ZValaZUS, KulťuHiiiii ww-,..... - .? ?by v kontaktu s absolventy, které by zvala- '-"-'- '-m'íarl6vmi SVe ZkLI-5)/VKOímihtuo« - --=-,.na přednášky, kde by předávali své zku?'šenosti mladším.inOSíl niíauoíííí.Především se chystá vytvo'ťení student-'aa a ' "'=a "vú"»arí!írwaŤHreOBvbiiii oc ,ll,.- -Jské rady. Každou třídu budou prezentovat" a --"' aax"rh ÝF!rl 0(19Ské raa'l. Aazuvu-,,.. - - ,2 zástupci. ,,Vyslanci" všech tříd pak- - o-'----* 6 rinmáhat2 ZaSíuppi. ,,vy ---..-.budou společně rozhodovat a pomáhatbuaou Spuiavii = -.-..-? .vedení školy sbírat náwhy ostatních stu--'- a - ---i ímairs Mohlí býyedeni SKUiy ovíi -- ..-....,dentů a tlumočít ie paní ředitelce. Mohlí by'-' a -a -- -s-ersrčím i B@5ě,dentu a ťlullllJl-u )g y-. .. .-----tak ulehčit práci proiesoním i sobě-" a- "--'- -l-rící tíí +radíční Ve?iak uíencíí píaí-í H--.--?.?Možná, že tak škola zlepší tu tradiční vě-' a '--- -4-íu6řqknll?íMozna, Ze 'ta* bhv»ú -..,-. ??zeňskou (nebo dokonce otrokářskou?)" a a---- .-a-íihanAkte-ZerlSKOu (iicuv ,......-?pověst všech škol, StOupne obliba někte-a -" - "---A víníklé krOužk'ýpOVeSť VSt5Uii :)ní.íííí ,.--I--íých profesorů a nově vzniklé krouŽky" " "'--- It ííěŤě(mll zaÍmu Or'lCrl pum-ovi - - ?.--budou motivovat žáky k větš(mu záimu o'a a'-' -l"-leírNDuuuu iiivii-,.-. ??. ,studium (alespoň u těch mladších).'a a -' ---lyíííáalpstuaium lalt-SJJvíí , ..--..Hesla typu ,,Já bych nezkouše{a, kdy-" a - ' -a +---rh síám fakHesia TYí)Ll ,,ga ,y,.. ..-bych nemusela" nebo ,Já bych vám tak- - !-I*;%l,,, íírísitiv to šlo" seb'ýCťl n0mux-io iíy+ ,, ?ráda dala všem jedničky, kdyby to šlo" se" -" 7&A---íím sa iestliráda Clala vbeiii p:=-......, , .?., ?asi nikdy neuskutečn(. (Myslím, že jestli-' a " ""-ioiiii rí"í(.h oroíesorú,aS'l níK(lý nEubhui?---= v-= - .bude někdy v budoucnu cech proíesorú.' " ="xíami mvslen'buae nexuy v v,,..-..- ?tato hesla se StanOu vůdami myšlen-" " -" - " -z»híírlnií tolíktatO nesia bb aí-- - = ? ?. .kami). Přesto žáci DG a OA nebudou tolík'---s-r ríeímnr.i či dokoncekaml). Foitiotv & =. .- -. ??tou!it po náhodné nemoci či dokonce' - "=!--i mí+ Ťrítiž mOžnOSfiOLlžlt pU iiaii,,,.. ..???smrti pedagoga. Budou mít totiž možnosta -- - =narl nqidOu i Sm'ýSlSmrtl peOagu,)a. íaa'tay#+ ?.. ?odreagovat se a snad najdou i smysl-' " - -wx:y,síits rí=íhlédnuŤíodreagovaí sbi a allí.í* ..?,?alespoň občasného zběžného nahlédnutí
do učebníce.

aždý student se těšf na letní prázd?- =--!-A +iíirí'nislné školní Vě'aždý SťLlOt}iit ow ,,.. ..- ?5 kdy se otevírá pomyslné školní vě-' i K a Y S ":' u ta v ii- P - , , ,,í. Jak skvělé %e alespoň na dva měsíce- "-l-- - =ncaŤlalk()IVi.JaKSKVBI(-)'c- --r--Iě zapomenout na školu, nepsat úkoly- ' a' "&4?-mhííetíí?uži-N3ZapOllltiiiúu?im-.--. , .'eStat si cpát do hlavy tu spoustu ,,uži-" a a--"'- kí'=vei iů n/il'eSíat Sl ('paí uv i-...., -- ? ,íých nesmyslů". O kolik horší je paklýCn ílt'iiiiygi IJ . - .?'rat do školy, kde určitě nezažíjeme to,pn prázdninových dobrodruzM€ct'í.)rl praZullllií-ívy--. --.-'řesto se studenti DG a OA-'- - j- Xlttslsí Ťj'řesto se bti.iv--... ?tlupech nad VltaVou do školy těší,a - -- -" ---=r!císií iak bLlde nOV}'ilupecn riau Vílíav+ ? ?'+o jsou alespoň zvědavl jak bude nový' -a-bii,,-í*atrineríienkví:íli)O ISOu aíebplJí í-,.-. ., , ?+lní rok vypadat. (kčitě to nerí jen kví:íli::ýnmr,oKq'oys'uadJ'nleZ+há,m,,':,,esvouCm"ákŮm.,In'.n(ch ročnících. Je to proto, že svou čin-- ' "-=a-a b-tsu%ýynl(;IIRjl-íliiwi--..--? ,st zahájí mnohé zajímavé kroužky.a - - ?w-?b vs-=es':ri r{ra31 «í:li lelll I i íí ,.. ... ,:ácí sí budou moci vybrat mezi drama--' a - -J- - evsrsrŇr8JrlÍm<ým, počítačovým nebo spoúovrí<m»užkem. Uvažuie se i o školním pěvec-" ' -'--'= -a sísí«sí('iVerÚ" pad'y í?..naaw-'2Yaíníal'?:onalrel:An-'m SbOru, paCllY i íi«viiiy ,,. .J-Iturístického krouzku, KMK (klub mla-- a' - - -I--r=íArsí tllťnaí€ItunSn(,Keiiv r-,,-..-, .ho kinodiváka), nebo celoroční turnaje" aa "-' ---laih:íl soffl-ho Kinouivano,, ..--- -čemkoli (např. florbal, volejbal, soft-'a - -"---:lrs Icknrn g6CemKUii IlluHv. ..???? .l,...atd.). Nápadů se objevilo (skoro se-" a --'- Ťút4a íi'ž 'yáleŽll říci, že vyrojilo) mnoho. Teď uŽ záleŽí;'na' ochotě pedagogů.
úiEŽlTA TELEFONNí číSLA:ka'ř'sk'á'sl'užba prvrí pomoci 722 855
:spečink sanitek ícc t-í,' a ---- -a -I-Aha i55'y'chlm"záchranná služba í ss150asiČi
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Zapomenuté osobnosti Kralup
V Kralupech se narodila, nebo žila, celá

řada významných osobností. Významných
z hlediska rozvoje našeho města nebo
z hlediska celostátrího. Připomeňme si
dnes alespoň dvě výrazné postavy z pnzé
poloviny našeho století.

První, dnes již téměř zapomenutý, byl
František Biňovec. Narodil se v roce 1875.
Byl majitelem cihelny v Růžovém údoí
v Mikovicích a vlastnil i menší hospodář-
ství. Důležité však je, že byl již za
Rakouska-Uherska v roce 1907 zvolen za
poslance říšské rady ve Vídni. Mohl tak
prosazovat zájmy kralupského kraje. A ty
skutečně prosazoval.
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Poslanec František Biňovec

Bydlel v Mikovicích, a protože mikovické
děti musely chodit do školy az do Zeměch
chtěli si mikovičtí postavit vlastní školu.
Pozemek vhodný pro stavbu školy však
patřil mezi pozemky císařské. Proto
Biňovec navštívil císaře Františka Josefa I.
ve Vídni a dosáhl u něho osobní intervencí,
že se v roce 1910 mohla stavba pětitřídníobecní školy v Mikovicích uskutečnit. Škola
stojí dodnes. Je to základní škola v ulici 28.
října.

Do Vídně na zasedárí říšské rady jezdil
Biňovec s profesorem T.G.Masaíykem
Oba byli poslanci. Biňovec za sociální de-
mokracii, prolesor Masaryk za stranu rea?
Iistickou. V roce 1911 byl Biňovec zvolen
poslancem podruhé. Ale to se již blížil
velký světový požár - první světová válka.

František Biňovec byl sice rakouským
poslancem, ale s Rakouskem nesympati-
zoval. Dokázal to ke konci první světové
války. V říjnu v roce 1918 se u něho ile-
gálně sešla schůze představitelů různých
kralupských organizací a bylo dohodnuto, že
14. října 1918 bude v Kralupech proklamo-
vána republika a konec rakouské monar-
chie. Tak se také stalo, když 14.10.1918
Biňovec promluvil na Palackého náměstí

z balkónu sedláka Karbana k několika tisí-
cům kralupských občanů a vyhlásil repub
liku československou. Dojatí lidé smekali
a na výzvu Biňovce odpřisáhli věrnost
nové republice. Dům Karbanů, z kterého
byla vyhlášena republika, již na kralup?
ském náměstí nestojí, byl zničen při náletu
na Kralupy a dnes je zde nově přistavené
křídlo kralupské spořitelny. V Kralupechbyla tedy vyhlášena samostatná Českoslo?
venská republika o 14 dní dříve nežli jinde.
Rakouské úřady okamžitě vydaly na
Biňovce zatykač, ale nestačily své represe
uskutečnit. Válka byla prohrána a ra-
kouská říše se zhroutila.

Po válce ve svobodné republice byl
Biňovec opět zvolen jako poslanec do
nově vzniklého parlamentu. Kralupy byly
okresním městem, a Biňovec pro tento
okres i pro Kralupy samotné mnoho udělal.
Pracoval obětavě, a jak známo, vzdal se
poslaneckého platu.

Po pívní světové válce měly Kralupy
školy obecné i měšťanské, ale žádnou
střední. Stavbě střední školy, tedy gymná?
zia v Kralupech, bránilo rozhodnutí tehdej?
šího ministra školství Rudolfa Bechyni,
ktei tíval na tom, že se již nová gymnázia
stavět nebudou, neboť jich byl dostatek.
Poslanec Biňovec trvalým nátlakem na mi-
nistra dosáhl, že bylo zrušeno malostran-
ské gymnázium v Praze a mÍsto něj
zř(zeno v roce 1923 gymnázium v Kra?
Iupech. To pak dostalo i sbírky a knihovnu
zrušeného pražského gymnázia. Možná
však, ze v příznivém výsledku hrála i roli
stejná stranická příslušnost.

Výstavba kralupského mostu představo?
vala nejenom náročné technické dílo, ale
setkávala se i s četnými byrokratickými
překážkami ze strany různých zemských
úřadů. Kralupské zájmy na ministerstvu
veřejných prací úspěšně prosazoval právě
poslanec František Biňovec. Jeho zásluhy
jsou zhodnoceny zapsáním jeho jména na
pamětní desce na kralupském mostě

Poslanec Biňovec byl v Kralupech velmi
oblíben. Před volbami kolovalo po Kra-
lupech heslo "Ať si říká kdo co chce, my vo-
Iíme Biňovce."

Kralupskému rodákovi a poslanci Fran-
tišku Biňovci byl vyměřen dlouhý život.
Zemřel v roce 1965 ve věku 90 let. Starší
občané si ho ještě pamatují. A pamatují si
rovněž jeho syna, také Františka, který za-
Iožil v Mikovicích závod na výrobu umě-
lecké i užitkové keramiky "Keramo".

Další kralupský rodák nebyl poslancem,
ale přímo ministrem. Byl to Augustin Novák
("20. září 1872), význačný představitel
bankovního světa poválečné Masarykovy
republiky.

Chodil do obecné školy v Krali
studiích ve Slaném absolvoval upech. Po

Českoslo-
vanskou obchodrí akademii v Praze. Za
první světové války se stal vrchním ředite-
Iem Zemské banky v Praze. Po válce byl
důvěrným spolupracovníkem význačného

politika Dr. Aloise Rašína. Rašín se stal 14.
Iistopadu '1918 ministrem financí mladého
československého státu. Ministerstvo fi?
nancí sídlilo tehdy v Clam-Gallasově paláci
v Praze.

V následujícím roce (7. ledna 1919) svo-
Ial Rašín poradu odborníků z nejvyšších
bankovních kruhů, aby s nimi probral od
vážnou měnovou reformu vedoucí k osa?
mostatnění měny. Mezi své nejbližší
spolupracovníky vybral i Augustina Nová?
ka. Zákonným platidlem se staly okolko-
vané bankovky. S jejich výměnou se
začalo na podzim. Celou měnovou politiku
řídil bankovní výbor ministerstva financí,
v jehož čele stál Augustin Novák.

Ještě v roce 1921 nebyla sestavena
nová vláda, a tak 26. září í921 byl ustaven
poloúřednický kabinet, v jehož čele stanul
ministr zahraničí Eduard Beneš. Ministrem
financí se stal kralupský rodák, dosavadní
ředitel Bankovrího úřadu, Augustin Novák.
Vyhradil si však, aby jeho místo v Bankov?
ním? úřadě.,zůstalo neobsazeno, neboť po-čítal s tím, že ministerské křeslo předá opět
Aloisi Rašínovi.

X 1
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Ministr fínanc( Augustin Novák

Novák správně předpokládal brzký
Rašínův návrat do vlády a nemýlil se. Již
za rok (7. října 1 922) složila slib nová vláda
a Raš(n opět usedl do křesla ministra fi-
nancí. Při té přnežitosti ocenil dotxou práci
Augustina Nováka, který opatřil republice
řadu zahraničních půjček a obnovil důvěru
mezinárodního peněžního trhu k našemu
státu. Novák se opět vrátil do funkce ředi-
tele Bankovního úřadu.

Rašín po celou dobu svého vlivu na čes-
koslovenské peněžnictví prosazoval tzv.
deflační politiku. To znamená zvyšovánÍ
hodnoty peněžrí jednotky - koruny. To
mMo za následek i negativní následky.

(dokončení na str. 6)
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Zapomenuté osobnosti Kralup (dokončeru')
odnocování kurzu koruny
ebou přinášelo pokles
rtu, a to postihlo přede-
zahraniční obchod a prů-
Podniky se dostávaly do

'. situace, bankrotovaly,
»upla prudce nezaměstna-
Ministr Rašín se brzy stal

gnáviděnější osobou vlády.
, že Augustin Novák opus-
st ministra financí, mu pa-
zachránilo život. Zvláště

kdyby byl pokračoval v deflační
politice Rašínově. Na toho byl,
jak známo, spáchán 5. Iedna
1923 antentát přímo před jeho
domem. Těžce raně.riý Rašín
byl odvezen do nemocnice
a na místo ministra financí byl
opět navržen Augustin Novák.
Prezident Masaryk s touto vol-
bou souhlasil. K tomu však ne-
došlo pro stranické zájmy
sociální demokracie. Novák ne-

byl členem žádné politické stra-
ny. Po několika týdnech Rašín
smrtelnému zranění podlehl.

Vraťme se však do Kralup.
V roce 1873 byli poprvé v Kra?
lupech jmenováni čestní ob?
čané Kralup. Stali se jimi J. S.
Skrejšovský, A. 0. Zeithammer
a J. S. Práchenský. Dnes již
nám jejich jména mnoho neří-
kají. Byli to v tehdejší době
čelní představitelé českého po-

litického života. Ani jeden nebyl
kralupský rodák a patrně nikdy
v Kralupech nebyli. František
Biňovec a Augustin Novák se
v Kralupech narodili. První pra?
coval neúnavně ve prospěch
města Kralup, druhý ve pro-
spěch celého státu. Tím spíše
by si oba zasloužíli čestné ob-
čanství našeho města.

Ing. Josef Stupka

Teplé jaro v Kralupech nad Vltavou
ro skončilo a před námi je
+rázdnin a dovolených. A za-
) léto je před námi a nikdo
jaké bude, o počasí Ietoš-
jara si jiŽ mí:íŽeme provést
nou statistiku. A můžeme
e konstatovat, že jaro se
ičně vydařilo. Teploty byly
ormální a nepříjemných a
jných dnů mnoho nebylo.
ky byly velmi rozdflné a to
nístně, tak časově. Březen
naprosto výjimečný úhm

?sferických srážek. Naprselo
im 92 mm, když normální
2stvÍ je pouze 27 mm. Toto
žství srážek představuje
%) průměrného množstvÍ pro
měsíc a to je v procentuál

množsM největŠí úhrn od
tku pozorování na zdejší
ci, tedy minimálně od roku
:. Vzhledem k takto dešti?
J počasí, kdy se srážky vy-
+valy ve 26 dnech v měsíci,
nikoho nepřekvapí, že to byl
ě březen, který měl nej-
:( kladnou odchylku teploty
iormálu", a to +1 ,1 oC. Spíše
zapí, že tato odchylka vůbec
íá byla. Ke srážkám v břez-
iště doplním nejvyšší denní
irážek z 1 6.3., kdy napršelo
'nm vody (tj. více než 20 litri:i
na metrčtvereční).
;chna tato březnová voda
t velmi vhod hned následu?
íěsíc. V :lubnu totiž za celý
c napršelo pouze 7,4 mm
;k, coŽ představuje pouze
) průmě.ného množství pr0
měsíc. k v souvislosti s mi?

iními srffkami a malou ob?
»stí se raopak vysoko nad
iál dostáíaly teploty. Duben
teplotní ydchylku + 2,7 oC.
io-třetí «ekádě jsme již za?
íenali 7 tzv. Ietních dnŮ.
den na;tává, pokud maxi?
teplotc vzduchu vystoupí
"C a víše. 23. dubna bylo

dokonce neuvěřitelných 29,3 aC 2000 byly srážkově nad-
a chybělo tedy pouhých sedm normálrí a to nikoli za-
desetin stupně k dosažení hod- nedbatelně. V květnu
notyteplotyprodentropický. totiž i přes jeho su?

Suchédubnovépočasípokra- chou první polovinu
čovalo i v první polovině května. spadlo celkem 78
Zaprvníchl6dnívkvětnupršelo mm srážek, COž je
pouze dvakrát. 1. května spadlo í39 % měsíčního
vbouřce5,3mma8.květnarov- ,,normálu" a od po?
něž v bouřce 8,9 mm srážek. čátku roku napršelo již 217
Nebylo to velké množsM, ale mm srážek a to je 131 % obvyk-
bylytosrážky, kterévtomtotep- lého množstvl Celých 51 mm,
Iém a suchém období v naší ob- tedy 51 litri:i vody na metr be-
lasti významně snížily na reČní navíc. Srázky v květnu vý-
minimum škody způsobené su- razně ovlivnilq datum 17.5., kdy
chem. Jednalo se totiž o lokální v bouřkových ííjácích napršelo za
bou%, což znamená, že v Kra- 17 hodin 42 mm sí'ážek. Takové
lupech sice pršelo, ale jen o pár množství samozřejmě půda ani
kilometrů jinde již ne. Na abso- nedokáže pojmout v tak krátké
Iutní většině území České repub- době, a proto se v těchto přípa?
Iiky se v této době nevyskytovaly dech, kdy naprší za 24 hodin 30
srážky žádné. Rozhodně si ne- mm srážek a více, zasílá Čes-
ínůžeme stěžovat na sucho tak kému hydrometeorologickému
jako v jiných oblastech, zeiména ústavu mimořádná zpráva, aby
pak na Voravě. Na většině bylazmapovánamístasextrém?
území byl totiž nejen v květnu, ními srážkami a dal se odhad-
ale jž od začátku roku 2000 nout případný negativní vliv
značný srážkový deficit. Ten těchto srážek na povodňovou si?
v naší lokalitě není i přes velmi tuaci. Pokud se na květen podí-
suché období, kterétrvalocelých váme z hlediska teplot, arí ten
46 dní. Od 1. dubna do 16. nic nezměnil na skutečnosti, že
května spadlo pouze 2'l ,6 mm všechny měsíce od počátku roku
srážek. V tomto období byly rov- měly kladnou teplotní odchylku.
něž velmi vysoké teploty a užívali V případě května tato odchylka
jsme si předčasné léto. Květen činila + 1 ,5 'C, přičemž zatím -ri%
i všech 5 prvních měsíců roku větší měl únor a to + 3,2 oC.

Statistika počasí v jednotlivých měsících od počátku roku
T

Ieden l únor l březen

teploía průměr
normál

odchylka
min. íeplota
max. íeploía
srážky
odchylka
od počáíku roku

-0,2 aC

-1,VC

+0,8 aC

-is,pac 24.1

+10,8 aC 3í.1

19 mm = 86 %

3mm

+3,6 aC

+0,4 ac

+3,2 aC

-7,8aC 22.2

+14,6aC 6.2.

21mm=91%

?2mm

5 mm = 89 %

+4,9 aC

+3,8 aC

+1,laC

-4,7 ac 20 3

+16,7aC 23.3.

92 mm = 340 %

* 65 mm

+60 mm =183 %

€'!

Pokud jde o prognózu na
počasí letošního léta, nejsem ta?
kový optimista jako třeba astrolo-
gové, kteří předpovídají velmi
teplé léto. K této optimistické
prognóze se podle informací
v tisku přiklání i jistý velmi reno-
movaný německý meteorolog.
Já se domnívám, že počasí bude
pokračovat dosti proměnlivé
pokud jde o srážky, ale teploty
nás možná poněkud zklamou.
Předpokládám chladnější a deš?
tivější druhou polovinu června
a první polovinu Července. A můi

etnÍ poČaí
í? Rekl ?

.sí pro dovolenoutyp na li
u vody? Rekl bych termín při?
bližně od 17. července do 5.
srpna. Všechny, kdo čtou tento
článek, žádám, aby tento výhled
brali s rezervou a dovolenou si
plánovali podle své vlastní úvahy
a zkušeností. Je totiž bez zárukyi

Petr Trejbal
provozovatel meteorologicM

stanice
smluvní pozorovatel ČHMÚ

duben kvéten

+11,9aC

+9,2 aC

+2,7 aC

-1 ,8 aC 9.4.

+29,3 aC 23.4.

7mm=l8%

-31 mm

+29 mm = 126 %

+16,OaC

+14,5 aC

+i,sac

+3,4 aC 14.5.

+30,2aC 16.5.

78 mm = 139 %

+ 22 mm

+51 = 131 %
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Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (5. část)
Spolupráce s jinými odbo-

jovými skupínamí
Prostřednictvím kpt. gšt. Ja?

roslava Hájíčka jsme byli napo-
jeni na celostátní vojenskou
organizaci Obrana národa a tím
jsme se stali jejÍ souČástí, pro ni
jsme plnili zpravodajské úkoly
(sledování výroby v podnicích,
transportů, vojenských objekti:i,
vojenské posádky, ruchu na
místním letišti, na ČSD, pro-
dukci a expedici v místní rafine-
rii minerálních olejů apod.).
Spojkou s kpt. Hájíčkem (kry-
cím jménem "Petr") byl por.
Arnet (krycím jménem "Pohl").
Schůzky byly vždy předem do-
mluveny na různých místech
v Praze. Činnost kpt. gšt.
Hájíčka byla koncem r. 1939
prozrazena gestapu a on musel
"odcestovat" do Istonbulu
v Turecku, kde vedl pak zpra-
vodajskou centrálu pro Blízký
východ. Před útěkem skupině
VSSO sdělil, že pošle za sebe
nástupce ve vhodnou dobu,
aby spojení nebylo přerušeno.
Koncem léta 1939 skutečně
por. Arneta navštívil neznámý,
vysoký muž štíhlé postavy

s brýlemi na očích, představil
se jako pplk. Mašín a s odvolá-
ním na jméno "Petr" žádal vy-
dání vysílačky, kterou nám
dodal od gen. Havla kpt. gšt.
Hájíček pro zpravodajské
účely. Por. Arnet vše zapřel,
proto pplk. Mašín s ním smluvil
další schůzku a vyzval por.
Arneta, aby k ní přizval por.
Vávru, který prý jeho totožnost
potvrdí. Za týden byla věc
kladně vyřízena ověřením
osobnosti pplk. Mašína, býva-
lého velitele por. Vávry a děl.
pl.l v Ruzyni, oba jmenovaní
pak vysnačku převzali a odvezli
do Prahy. Pplk. Mašín byl čle-
nem legendární skupiny ON
"Tři králové" (pplk. Balabán,
pplk. Mašín, škpt. Morávek),
skupiny zpravodajské, destruk-
ční a sabotážní, s níž spolupra-
covala VSSO prostřednictvím
ppor. Rozmajzla, por. Vávry
a čet. Vodáka. Po zatčení pplk.
Mašína (byl těžce zraněn při
vysílání naší vysílačkou v Pra-
ze) převzal spojení s VSSOpřevzal

Čermálkpt. Čermáka prostřednictvím
npor. Ing. Kaluše - v r. 1941 ve-
Iitel celostátní skupiny "Bartoš"

pplk. gšt. František Bůrger,
kterého seznámil s npor. Ing.
Kalušem npor. Vácha z Drast.
Další spojení a spolupráci měla
VSSO s odbojem ve Slaném
(navázal por. Procházka přes
prof. Výborného, Marečka a
Růžičku), s odbojem ve Velva-
rech (navázal por. Procházka
a A. Pánek přes faráře Ko-
courka, hodináře Sainera),
s Roudnicí nad L. navázal spo-
jení A. Pánek (přes řed. Pince
a mjr. Staňka), s odbojem KSČ
Kralupsko D 1/1 navázal spo-
jení a spolupráci L. Mrkvička
(přes M. Dýmu, Kloučka, Do-
hnala a skupinku ppor. Roz-
majzla - Koníček - Loužecký),
se železničním odbojem Kra-
lupy nad Vlt. navázali spojení L.
Mrkvička, E. Vodák, A. Pánek
(přes výpravčího Vohradského
a Skácela, v r. 1942 s por.
Oppli
z ČSI

em a skupinou Ing. Jiráka
D. Na podzim r. 1941 a v r.

1943 navázáno spojení s hor-
nickou skupinou Bohemia
(OSBH) L. Mrkvičkou a A.
Pánkem (přes horníky Ratha
a Kytku z Otvovic), s touto sku-
pinou byla organizována akce

shozu zbraní v prostoru Ru-
savek v r. 1944 a 1 945 i při péči
o uprchlé zajatce a vězně
z transportů "smrti", ukryté
v dole v Minicích.

VysílacÍ staníce
Jednu kufříkovou vysílací sta-

nici nám obstaral pplk. gšt.
Hájíček v létě 1939, která vysí-
Iala i v ON ve vojenské sekci
jako "SPARTA Il" (civilní sekce
měla "SPARTU I"). Vysílala
z různých míst, byla často pře-
mísťována - z bytu kpt. Čermá-
ka, Josefa Modrého z Lobečku,
v pFírorJe z pískovny v Lobči
(kde byl zhotoven za pomoci
zaměstnance Kulhavého kryt)
vysílali V. Sahula a Komi Ku?
drna. Tuto stanici přemístil na
podzim r. 1939 pplk. Mašín do
Prahy. Druhou vysílačku, doda?
nou gen. Havlem z velitelství
ON, obstarával dosud nezjiš-
těný radista, ale její krycí
jméno, ani volací znaČku se
nám nepodařilo zjistit.

Dr. Mojmír Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování příště)

Kontaktní centrum Mělník

Kontaktní centrum Mělník je
nízkoprahové protidrogové ne-
zdravotnické zařízení, které bylo
zřízeno Okresním úřadem Měl-
ník. Jeho provozovatelem je re-
ferát zdravotnictví OkÚ Mělník.

Klienty Kontaktního centra
Mělník jsou lidé ohrožení dro-
gou, experimentující s drogou,
uživatelé, lidé závislí na droze,
jejich rodiče a přátelé, pedago-
gové a preventisté, zkrátka
všichni ti, kteřÍ chtějí lidem s
problémy odvozenými od drogy
pomoci nebo je těchto pro-
blémů uchránit.

Kontaktní centrum Mělník
poskytuje informačnía poraden-
ské sWby - rozšíření informač-
ního obzoru, popř. umožňu3e
nahradit dezinformace přísluš-
nými pravdivými informacemi v
problematice drog a dalších
rizik spojených s užíváním
drog, možnosti léčby apod.

Zvláště si zakládá na pora?
denství pro rodiče, kteří si ob-
vykle s problémy svých dětí
neumí poradit. Neví, jak by se
správně měli k dětem či dospí-
vajícím chovat. Mohou se např.
obávat toho, aby svým neade-

kvátním chováním situaci ještě
nezhoršili.

Kontaktní centrum Mělník dá?
le umožňuje výměnu sterilních
střikaček a jehel a poskytuje
další materiál jako jsou dezin-
fekční tampóny a kondomy.

Klienti mohou využít sociální
servis, který zahrnuje pomoc
při hledání zaměstnání, ubyto-
vání, vyřizování osobních do-
kladů, sociálních dávek a
jednání s úřady. Při delším kon-
taktu s klíentem je možné do-
jednat si léčbu v psychiatrické
Iéčebně nebo v terapeutické
komunitě apod.

Kontaktní centrum Mělník
poskytuje základní zdravotní
servjs, kdy se klient může do-
zvědět informace o příslušných
zdravotních zařízeních.

V Kontaktním centru funguje
také hygienický servis. Klienti
mohou v případě potřeby použít
pračku a vyprat si své prádlo.

Centrum také poskytuje po-
travinový a vitamÍnový servis.

Prostřednictvím terénních
programů se uskutečňuje vý-
měnný program jehel a stříka-
ček na vybraných místech

okresu v daném Časovém
úseku. Terénní pracovník po-
skytuje cílové skupině popu-
lace základní poradenský
servis, distribuuje v ní preven?
tivní látky, vydává kondomy a
snaží se navázat kontakt s
lidmi ohroženými drogou, které
se doposud nepodařilo kontak?
tovat pomocÍ jiného institucio-
nalizovaného zařízení.

Cílem všech služeb posky-
tovaných v Kontaktním
centru Mělník je především
minimalizovat rizika spojená s
užíváním drog v případě, že
klienti nehodlají prestat s uz(vá-
ním drog. Kontaktní centrum si
klade za cn pracovat společně
s klienty na změně či zvýsení
jejich motivace nastoupit Ié-
čebný pobyt v léčebně (a ná?
sledně pak v terapeutické
komunitě), přestat s braním
drog a naučit se ŽÍt bez nich.
Kontaktní centrum Mělník mimo
jiné také poskytuje aktuální in?
formace o místní drogové
scéně a situaci dalším zaříze-
ním, které se zabývají drogo-
vou problematikou.

Provoz Kontaktního centra

Mělrík je v současné době na
přechodnou dobu omezený.
Klienti nás mohou navštívit na
adrese sídliště Pivovar 2989,
Mělník nebo nám zatelefono-
vat každé úterý od 17.00 do
19.00 hodin, kdy v našem zaří-
zení probíhá také "alternativní
program". Náplň tohoto pro-
gramu vymýšlejí každý týden
pracovníci jinou, pomoci mo-
hou i sami klienti.

Poslouchá se hudba, kreslí
se, hovoří se o umění apod.
Každý čtvrtek a pátek budeme
našim klientům k dispozici od
15.00 do 17.00 hodin. Tele-
fonní číslo do Kontaktního za-
řízení Mělník je 0206/624922.

V Kontaktním centru Mělník
působí tři kontaktní pracovníci a
jeden terénní pracovník: Jana
Papežová (kontaktní pracovni?(konta

Štěrbice), Alena Štěrbová (kontaktní
pracovnice), Jiří Fadrhonc
(kontaktní pracovník), Josef
Frýdek (terénní pracovník).

V budoucnosti se počítá s
rozŠÍřenÍm prOVOZu.

Martina Herciková
'rotidrogová koordinátorkapí

OkÚ AMělnk - referát zdravotnictví
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Vernisáže v muzeu
De 30. května se konaly
ěstském muzeu vemisáŽe

voi výstav. První připravili
rahpští skauti, druhou žáci
iuětelé ZvláŠtnÍ školy Kralupy

nadVltavou.
-Ace se zúčastnilo někoíik

zzá:ných hostů, mezi kteíými
by'ÍÍ bojovníci za svobodu, kteří
;a"sazovali své žívoty a prožili
še:hny útrapy války.
3stupce starosty, pan Ru?

joll - Ířasseckert, poděkoval
;kaitům za jejich činnost, které
fi něsto velÍce vází.
-'F5 kultumím programu ná?
;lelovalá- předáváríí medailí
'-příležítosti 55. výročí ukon-
erí druhé světové války.
aPod'plukovník Ing. ČÁp, dále

přeěseda Okresního svazu bo-
jovnÍků za svobodu pan Jaro-
'slav Zavoral a členka svazu
p;rí LudmÍla Hloucalová pře-
dávali medaile a pamětní listy
přÍmým účastníkí:ím odboje
'- Pan Ladislav Hrdina pozdra?
viÍ pňtom-né jménem Okresní
paob'o'ě;y politických w.zňů jmé-
neím 3. 'odboje u příležitosti de-
ffietÍ let obnoveného skautingu
v-n'ašem městě. Zdůraznil, že i
KPV-si v minulém roce připo-
;něla 10. výročí obnovení čin-
;osti původní organizace
;družující politické vězně ko-
;unist:ckéÍio reŽimu a to K
Ž31, sÍce zaniklé v roce 1968,
ale vzápětí opět zakázané.
-'-ProČ'připomínám tuto souvis?
lost";'Je-to právě společný osud
'r;nohých mužů a žen, kte7rí ne-
aváhali veřejně vystoupit proti
J;n:kajícírr;u komunistickému
režjmu Stalinské éry, který
avšemi prostředky likvidoval
:se,"'co'stálo v cestě uskuteč-

l

l

k dlouholetému vězerí. Těch,
Wte;í-se dnešních dnů již nedo-
žili!

[)oktor Jiří Morávek, starosta
cero-republikového svazu Juná-
k;',-'pé-dal kralupské rodačce
Ů;'ní'Marii Zástěrové nejvyšší""vyznam-enání. Řád České legie
v trojlístku.

aNeÍvětší zásluhu na přípravě
výstavy-kralupských skautůvýstavy kralupskýcn sí<aum
mají manželé Šatavovi, jejichž
Ůívní oddn byl v našem městě
'založen před 65 lety. Svýmí
materiály'přispěli i kralupští ob-
6ané a'saoučasrí skauti, kteří
jsou organízování v 5 oddílech:
"VlčataŤ - chlapci ve věku 6 až
161et, "SvětluÁky" - děvčata ve
věku '6 až 10 let, "Skautky." .-
dívky ve věku 10 až 15 let,
'Skauti" - chlapci ve věku 10 až
1'5 -let a "Roveři" a "Rangers"
chlapci a dívky ve věku 16 až
25 -let. Na výstavě je dokonale
zmapováno- ska,utské hnuití
y našem městě od prvopočátku
až do současnosti
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humanistických zásad meziňování Leninem numanlSuUKyi-íi cagc-w -..-.
mládeží ve skautských orga-světové revo]uce.e[OVerevuiuvb. .....??? . ?Přesto, že náš stát, česko- nizacích je neocenitelným poči?"" a a -a-- - - - - -- t-hnruíú npaí nhčanskeslovenská republika, byl signa- nem v obnově naší občanské' a = -- - --í-x. --*i b*e=rí hvlp nosti-SlOVeílSKdNjpuuíirsa,wy- --,..- ..-..tářem Všeobecné deklarace společnosti, která byla posti-"" a - - x - - - iin Ml,l/ savcictprr. kríltur-lidských práv, přijaté na zase- žena 40 roky devastace kultur-- - a = o----ix-rx-: ,t,hhrsnrstariušečlověka.IlaSKýCíl píav, yíí)au- -- - - - -- - .-,dání ///. valného shromáMění ních hodnot a duše člověka.ganl Il/. Vdlllbíiu oiííwííu-- ----. ...?.. ..?nqy - rpzoluce č. 217/Ill z Výchova k vlastenectví, úctaÓSN - rezoluce č. 217/Ill z Výchova g víasrenecrvi, uí,íaír, 4,-l -iom hítia ii; rnytočena ke stáří a rodičům, lásce k pří-;0.12.1948, b!lla llž rOZíOčena ke Ffaří a rOalCum, laS€.:d ts yíí---..í-,íí +-*aH*níhn rp»ímlj a lj- rOdě a SamOZřejmě íOdhOdláníso'Jko]í totalitního režimu a lj- rodě a samozte)me í oanuínauíí-ia,= samni«ratirWch insti- bránitsvgboduvlastníinároda,Ůidace demokratických insti- bránit svgbodu víasrnr í raíuua,hírí a <nnlkij bVla V Dlném tO býlO VM')f Základním kame-'tucí-a- spolků byla v plném to bylo vždy záKíaanrm ííaíntrsrt=nriii .k?dna z neiviCe DO3ti- nem vyChOvy a zivota Skautu'.proudu. Jedna z -nejvíce posti- im výchovy a zrvora s«auw.

Vám, kteří jste před 10 roky v"ženýc'hbylaskautskáorgani- Vám,kteríýsteprearurtmyv--" našem městě opět pozvedli
Byla to však skautská vý- skautské symboly ze zapo-a' a " --"-( -šiame,snhíirlnucnachova, která pomáhala jim mnění, přejeme do budoucnasamým překonávat utrpení ve hodně úspěchů a zdaru!- " a = " --Xě--a merlaili !:l nllSam!/rn píbtuiíiavat u-gH-... ++ ..----- ? ,věznicích a lágrech, ale i jejich Pamětrí medaili a publikacinríklprlné ChOVání a plnení vydanou Konfederací pOIiŤiC-pÍíkladné chování a plnění vydanou KonteOerací poíítíí.;?hoqip o'huď ořioraven" a to po- kých vězňŮ převzal pro skaut?'hesla "buď připraven" a to po- kých ve»znu prevzaí píu .:ííaut--"i-nru'?í r4mh:Im ie V Oa- Ské StředíSkO Sfřelka Ingmoci v nouzi druhým ýe v pa- ské E

me*í *úrh r.n nfežili a dožili se Hanzl.měti těch, co přeŽÍli a dožili se anzl.
Všichni přítomní uctili pa-dnešních druJ.}eSnl(;íHJíiu. . .?? ,Návrat ke skautské výchově mátku popravených a památkua uplatňování mravních a dalš(ch současně odsouzených

vyhlašované

Zajímavou výstavu připraviíi
také""žáci a učitelé zvláštní
školy, která stojí také za zhléd?
nau;í.'N'alez-neteazde práce žáků
Ů;;í' ;z deváté třídy. Vkusně
:?;a;anŽované práce výtvarné,
výrobky z pap(ru, textilií, modu?
ritu a- nápadité výrobky ze
dřeva. Ve vitrinách nalezneme
Íuéebríce a další pomůcky, se
kterými děti pracují.

Výstavu kralupských skautů
a výstavu žáků zvláštní školy
mŮŽete navŠtÍvit v městském
muzeu až do 16. července
2000.

-růŽ-, -hr-

;ízdní řády ČD
Pokud pojedete do Prahy vla?
Í?em-, bude vám k užitku násle-
áuÍÍcí íntormace. Předkládáme
vá;n přehled spojů, který je vý?
pThem z nového-jízdního řádu
CD. Je platný až do května
roku 2001
a-'-(aín)
Vysvě.llivky fizdního řádu ČD: x ? píacovni den? í 0 - neiede2'4.oa"3Í a.ía2 Í;"I'.":';ejede 25.í2 ; í.í .? í 2 ?.neíede 24.., 25.'a'3 ía.'Í2.':'13i 'nejed: 552. a 26. í2.'a 1.1 .:22 ? jede ve
asvaáíek', 'nejWde';'.7-. a -6.7'.-, :!a.ío., 24.í2., 25.12., 3í.l2.,
15.4., I. a 83.? 27 ?iede v píacovní den, v soboíu, 5.7., S .a'8'. "i.'?' 28 ':a Í:e:le v'-píacovííÍ'-den a sválek, nejede 5.7.,'!a8o.í0'.,"24. a '!5.12.,a '31 .'Í;'.," 15.4.? 29 ? jede v píac. den,neojed"e 27.' az-29.1-2J '34' :Íede v píacovni den. nejede 3.7.:iaíe.9.", 26.' :"27-. Í;',' 22.1"-. : 2.1'., 12. -í3.4.; 40 ? iede v
sobolu, nejede 7.7. ? 1 .9., 27.íO., 22. - 29.í2., 13.4.? Hstíuuiu, iialauii 1.1. ...., -...-., - .vyiíždi nebo konči ve slanici Holešovice; W ? vyjiždí" - ' --- "-i-í-..:-n««í nvhh vhnři va síínici(pokíačuje píes Holešovice OH) nebo konči ve síanici

)(ralupý
0.01
4.44"
s.@(127
,1413
5.44x
s.oz29
6.14
614427
7.00x
.1428
7.33
,4413
1.58"
8.40
8.44
9.23x
10.14
11 .09H
11.M

Praha
0.26HW
5.24
5.29
5.54
6.24
6.39
6.54
7.24
7.29
7.54
8.02
8.24
8.28
g.og
9.24
g.sí
10.54
11.33
11 .54

Praha
0.0911WH
3.53W
4.48x
5.18
5.42"
5.48x.
6.27'-'
6.48
7.36
7.48
8.49'H
8.48
9.48
10.48
11.48
12.27H
12.48
13.36
13.48

Kralupy
0.58
4.29
5.28
5.58
6.10
6.28
6.57
7.28
8.04
8.28
9.14
9.28
10.28
1 1 .28
12.28
12.52
13.28
14.04
14.28

Kralupy
12.H
13.14
u.l4
15.i4
15.39
15.57
16.M
1,,44oo
í7A4
iz.ag'
is:l412
18.29"
ie:l412
19.38io
ig:4gl0
zo.i<10
20.54"'
21.44'
i2144io

Praha
12.54
13.54
14.54
15.54
16.08
16.27
16.54
17.24
17.54
18.04HW
18.54
18.59
19.54
20.07
20.15HW
20.54
21.19HW
22.24
23.20HW

Praha
14.4B
15.08a'
15.36x
15.43'0
15.48
16.41
16.48

17.32x
17.48'
18.48
19.2810WH
ig.íi'
19.48'a

,1020.48
21.48'
22.48i"
23.2212WH

Kralupy
15.28
15.48
16.04
16.12
16.28
17.09
17.28
18.00
18.28
19.28
20.05
20.09
20.28
21 .28
22.28
23.28
23.59

li
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IKINO KRALuPYl

UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej
r,a dalš( dny končí půl hodiny před zaČátkem představerí.
Telefon. do poklaQny (?3?ezervace vstu enek 0205/21 101.
1 ,2 út,st 20.00 DEUCE BIGALOW: Hurikán v ríngu

DOBRE J STRIPTÉR USA,č.t., 125 min.,Dolby SR, 45,- N,-l-l,-;va-g-N-l1,1,,,="=-l'l' Vítězílvringu,potédvacetletprohrávalvzá-HUFI?KÁN V FIINGUI Itjrlll%řllll V I lllíiMlJíio ,kl, pase se spravedlností. Denzel Washington v28 DNÍ "rol7 "Rub:a"Cartera',= čern'él:íaoa akoně "těŽké
ERIN BROCKOVloH váhy. Strhující příběh o boji za osvobození
K:LUCI NEPLÁČOU nevinně odsouzeného, natočený podle sku-
art kino teČné události.

HIMALÁJ
PŘíŠTÍ SPRÁVNÁ-VĚC
ZÁHADA BLAIR WITCH
SAMOTÁRI
BLOOD S-IMPLE
GLADIÁTOR
HURÁ NA MEDVĚDA
AMEFIICKÁ KFIÁSA
VŠE 0 MÉ MATCE
art kino
PAT-RIOT
HAPPY TEXAS

*
m
*
Č. V.
Č. í.
ŠÚ

3,4 Čt,pá
5,6 so,ne

7po
9st

1 0-a
11, 12 pá, so
13ne

14po
15, 16 út, st
17-21 čt-po
18-20 pá-ne
22, 23 út, st
24 Čt

25-28 pá-po
29, 30 út, st

V červenci kino nehraje.

Připravujeme na září'.
Spalující touha, Vítězové a poražerí, Left
Luggage aneb Kufry pana Silberschmidta, Titan
AE, 60-sekund, Křupan, V kůži Johna Malkoviche,
Tanec s vášní, Milenci, Dokonalá bouře, Já, mé
druhé já a Irena

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

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

Ukázky z fílmú uvádíme ve spolupráci s TV
STUDIO PRO )ako součást zpravodajského

bloku na Info kanálu kabelové televíze.
Naše kino na internetu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na serverech
www.kralupy.cz www.kralupsko.cz/kino

Deuce Bígalow: dobreJ stripžér
USA,č.t.,88 min.,Dolby SR, 45,- wr
ČistiČ bazénů se zlatým srdcem je smolař, kterému
chybÍ períze a ženy. Jeho životní karta se obrací, když
se seznámí s bohatým gigolem. Ten mu svěří na čas
svůj dům, který se záhy rnění ve zdevastovanou ruínu.
Jak sehnat períze na nutné opravy? Co to zkusit právě
jako gigolo?

mládeži do 15 let nepřístupno
mládeži do 12 let nepřístupno
mládeži přístupno
česká verze
české trtulky
širokoúhlý fNm

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

17.30

20.00

20.00

20.00

20.00

Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou
program na srpen 2000

28 dní

USA,č.t., 105 min.,Dcílby SR, 43,- *
Život je pro ni jedna velká párty, ale jen do
chvíle, kdy v opilosti zdevastuje luxusní limu-
zínu. Sandra Bullocková hledá nový smysl ži?
vota aneb i v protialkoholní léčebně si Ize uŽít
trochu legrace a najít lásku

Erin Brockovich
USA,č.t., 130 min.,Dolby SR, 43,- @
Julia Robeítsová v dramatické komedii o
tom, jak chytit štěstí za pačesy a pomoci
sobě i druhým. Dvakrát rozvedená matka tří
dětí bez zaměstnání a bez peněz (zato s ji-
nými přednostmi) zvrátila svůj osud v soudní
při s elektrárenskou spoleČností.

Kluci nepláčou art kino
USA,č.t., 1 12 min.,Dolby SR, 45,- 0
Na útěku z vězení je pro Teenu každý nápad
dobrý. Zrnění si proto identitu, převlékne se
za kluka a v novém kabátě se jí velice za-
líbí... Hillary Swaková v oscarovém filmu o
kompletrí změně osobnosti, sexuálním tá-
párÍ, lásce a nepochopení.

Himaláj
Francie-Švýcarsko-Velká Británie, č.t.,110
mrn., Dolby SR, 45,- n
Ze zapadlé nepálské vísky se vydávaj na
cestu se vzácnou solí síněrem do údolí dvě
konkurenčrí karavany. Generační střet ve
stínech osmitisícových velikánů v jednom z
nejepších neamerických filmŮ loňského
roku.

PříŠtÍ správná Vk
USA,č.t.,96 min., 50,- @
Nejnovější výlet Madonny na fílmové plátno.
Jedna noc a pár skleniČek jsou příčinou toho,
že hlavní hrdinka otěhotní. Problém spočívá
v tom, že otcem dítěte je homosexuál. Jak
bude fungovat poněkud netradičrí rodina?

Záhada Blair Witch
USA,č.t.,87 min.,45,- m
Repríza hororového trháku, jehoŽ pokračo-
vánÍ už ie na cestě do kin. V hlubokých lesích
na západě Marylandu je pořádně horko, ze-
jména pro skupinku tří amatérských filmařů,
kteří tu natáčejí dokument o místní mýtické
čarodějnici.

Samotáří

ČR, 103 min.,Dolby SR, 50,- *
Repríza úspěšné komedie od tvůrců
Knoflíkářů. Osudy šesti mladých lidí v dnešní
Praze se splétaj, najít toho pravého paínera
není právě snadné. Oblaky omamného kouře,
tequilu, mimozemšťany, vynikajícÍ muziku a
hodně legrace - to vše najdete v tomhle filmu.

Blood Símple
USA,č.t.,97 mrn.,Dolby SR, 45,- *
Debut bratří Cohenů, tvůrců filmu Fargo. Do
klasického milostného trojÚhelníku se za-
motá ieště bezohledný detektiv. Zprvu mra-
zivé tempo filmu pozvolna nabírá obrátky a
nakonec Vás dríí, dítí a dítí.

Gladiátor

USA,čl, 114 min.,Dolby SR, 50,- s
Nový historický velkofilm, největší událost fil-
moyého léta. Russel Crowe v aréně řím-
ského cirku mstí zločin spáchaný na jeho
rodině samotným císařem

Hurá na medvěda
ČR-Německo,čy.,95 min.,Dolby SR, 45,- *
Nudné léto v zapadlé šumavské vísce rozvíří
přoezd malého německého cirkusu. Letní ro-
dinný film o tom, jak děti zachráníly život bru-
čícímu chlupáČovi

Americká krása
USA, čl, 116 min.,Dolby SR, 45,- m
Repríza filmu, který se stal absolutním vítě-
zem letošního oscarového klánl Nahlédněte
pod pokličku americké touhy po dokonalém
úspěchu. Že se pod ní skrývá i cosi prohni-
Iého, Vám ukáže tato výbomá komedie.

Vše o mé maíce art kino

Špan.-Fr., č.t., 101 mrn.,Dolby SR, 48,- *
Tragikomedie o cestě z Madridu do Barcelony.
Matka hledá otce svého zemřelého syna. Není
to právě snadné, nejen proto, že má poněkud
nezvyklé jméno... Oscar pro režiséra Pedra
Almodóvara za nejepší neamerický film.

Paíríot

USA,čl, 159 min.,Dolby SR, 50,- 0
Chtěl uchránit své blízké před krvavými hrů-
zami koloniální války, osud tomu však chtěl
iinak. Výpravná dobrockužná podívaná o
hrdinovi ameríckého boje za nezávislost s
Melem Gibsonem v titulní roli

Happy Texas
USA,č.t.,98 min.,Dolby SR, 45,- @
Dva vězni uprchlí z vězení se pokouš4 ukrýt
v malém texasském hnízdě v přestrojení za
potulné choreogra%. Proč nevyužít přneži?
tosti a nepodívat se na zoubek místrí bance?

l SPECTRAL RECORDING I
}[][] DOLBYSTEREO $[nl
? 'í m a?.roíum ='? ??
m

(!l Dolby Laboialt
l
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Nové knihy v kralupské knihovně
Oddělení pro dospělé

Bejetrje
Breinholst, Willy:
Kuk mami, kuk, tatil; máma je
nejlepší na svMM

Autor několika bestsellerů a 4rži-
tel rekordu za nejdéle umístěnou
knihu na ŠpiČce světových žeb-
ři?J«ů, zapsaného v Guinnessově
knize, nám nabízí čterí plné Iaska-
vého humoíu a skvěle odpozorova-
ných postřehů z každodenního
života obyčejné rodiny.

Borovička, Vá«,lav Pavel:
AndMé smrti

Zkušený spisovatel shrornáždil
další skutečné kriminální případy
vrahů v bílém plášti, lékařů, kteří
nejhrubším způsobem porušili
hippokratovskou přísahu.

Lamb, Wally: 2pěv yelryb
Příběh Dolores Priceové, hlavní

hrdinky tohoto románu, je přiběhem
vytrvalého, neúnavného boje křeh-
ké lidské duše proti nepřízni osudu.

Roberts, Nora:
Past na d*rodruha

Cameron, nejstarší ze tří synů,
kterých se jako problémových dětí
kdysi ujali manželé Quinnovi, žil ži-
votem nespoutaného hráče. Jeho
otčím mu však před srrutí svěří úkol
- pečovat o poslední malé dítě,
které si ještě stihl osvoln.

27 popravených českých pánú
očíma 27 (nepopravených) čes-
kých spisovatelů

V dubnu 1999 napadlo spisova-
tele Václava Duška při procházce
po Staroměstském náměstí, že na
konci tisíciletí by bylo možná dobré
vzpoínenout událost, která se při-
hodila21. června 1621...

Naučná literatura

Jáchim, František:
Tycho Bral'ie; hvězdářská
oaysea z Dánska do (,ech

Tycho Brahe patří mezi nejvý-
znamnější astronomy. Poslední léta
svého života strávil v rudolfínské
Praze, kde je také pohřben. Tato
kniha je první českou ucelenou mo-
nografií o jeho životě a díle.

Vermeulen,?Níco;.
Encyklopedie bylin a koření

Kniha je jednou z nejpodrobněj
ších .př7ručx,k v..této oblasti.. Nád7
hemými fotografiemi a podrobnými
popisy se zde představuje mnoho
stovek díuhů.

Rameš, Václav:
Po kom s@ jmenuieme?

Kniha podává přehled o vzniku a
původu našich jmen, jak je nalé-
záme v kalendáři, i o mnoha vý-
znamných osobách, které je nosily.

Halada, Jaroslav:
Světovi výstavy: od L@n0na
1851 po Hannover 2000

Kniha dává možnost nahlédnout
do zákulisí světových výstav. Je
průvodcem po jednotlivých výsta-
vách, jejichž historie začíná v Ion-
dýnském Hyde parku 1851...

Bednářová, Eva:
Polsko: prúvodce do zahraničí

Průvodce do zahraničí nás tento-
krát seznámí s historickými památ-
kami, národními parky, pohořími,
jezery i mořským pobřežím našich
severních sousedů - Polska.

Oddělení pro děti
Beletrie

Wolf, Otto:
Deník Otty Wolfa 1942-1945.

Kniha je deníkem, který si v létě
1942 začal psát patnádiletý chla-
pec, když se se svými rodiči a sest?
rou uchýlil do úkrytu v okolí obce
Tršic u Olomouce.

Horelová, Eliška: r3%??
PQběh ze žjvota.dvou kamarád9,

žáků 2. ročníku učiliště, se věnuje
ožehavému a diskutovanému pro-
blému šikany. Autorka si jako již
mnohokrát vybírá téma velmi
aktuální a nutí čtenáře k polemice
nebo alespori k zamyšlení.

Lebert, Benjamín: CBy?
Ve svém autobiografickém ro-

mánu vypráví šestnáctiletý Benja-
min Leber} s nečekanou vřelostí,
značným víipem a notnou dávkou
sebeironie o těžkostech dospívání.

Stránská, Anna: Obr Dobráček
Napínavý příběh o malém

chlapci, který přes mnohé překážky
a dobrodružství putuje do vysněné
říše Dobré kouzelnice, si získal
mnoho dětských čtenářů už v roce
1944, kdy pohádka poprvé vyšla.

Naučná literatura

Grígová, Věra:
Základní hudební znalosti

UČebnice je určena žákům 1.
stupně základních škol, ale nejen
jim. Je určena i žákům, kteří se př'-
pravují k talentovým zkouškám na
konzervatoř obor hudba a zpěv.

Hůna, Vladimír: (», jak a pmč?
Kniha formou otázek a odpovědí

odkrývá dětem záhady přírody z
oblasti počasí, jeho příčin, důsledků
i určování.

Sackett, Elisabeth: Ilustrovaný
atlas světa

Pomocí atlasu prozkoumáte, jak
příroda a člověk utvářeli Zemi, pro-
cestujete celé světadíly.

Frisch, Otto von:
Křeček: správná péČq

Publikace je určena i dětem.
které se chtějí samy starat o křečka.
Přináší rady odborníků, jak nejépe
pečovat o tato oblíbená zvířátka.

Krch, František Davíd:
Bulimie: jak bojovat s přejídá@jm

Mentální bulimií trpí u nás téměř
každá dvacátá dospívající dívka a
mladá žena. Především jim je určena
tato publikace našeho předního od-
borníka.

Ballínger, Erich: Góóól!: Všech-
no, co chceš vědět o fotbalu

Veselá a chytrá knížka pomůže
všem malým klukům, aby pochopili
fotbalová pravidla i odbomé výrazy,
poradí, jak s porozuměrím a potě-
šením sledovat mistrovské zápasy,
jak fotbalu doopravdy rozumět.

Prázdninový provoz
Městské knihovny

v Kralupech nad Vltavou
Červenec - srpen

OddělenÍ pro dospělé čtenáře
Pondělí 13.00 - 17.30 hodin
Čtvrtek 13.00-17.30hodin
Pátek 8.00 - 11 .30 hodin

Oddělení pro děti
Pondělí 8.00 - 11 .30 hodin
Čtvrtek 8.00 - 11 .30 hodin

Studovna - čítárna
Červenec, srpen - zavřeno

Zakončení sezóny Kruhu přátel hudby
Pobočka Lobeček
srpen - zavřeno

Slavnostním absolventským
koncertem Velkého dechového
orchsstru Vojenské konzerva-
toře v Roudnici nad Labem byla
zakmčena letoŠní sezóna Kru-
hu přátel hudby Kralupy nad
Vltavou. Během vystoupení za-
zněla díla českých i zahraničních
uměců - od vážné hudby afz po
mod.rní skladby doplněné řa-
dou sólových vystoupení žáků
školy na fagoty, klarinety, trom?
bón'í a tuby pod taktovkou pplk.
Milaía Koršo a náčelníka školy
plk. Jiřího Křena.

Pi koncertu se představili žáci
6. r«čníku, kteří jsou letos histo-
rick) prvními absolventy šestile-
téhc interního studia v historii
školí. Dřívější koncepce totiž
upřťnostňovala studium čtyř-
Ieté,absolventi končili jako ma-

turanti. Dnes mají vyšší odborné
vzdělání zakončené absoluto-
riem a mohou používat za svým
jménem fflul diplomovaný umělec.

Zeptali jsme se náčelníka
školy plk. Jiřího Křena, jaké
oboíy hry na hudební nástroje
vyučují.

Jsou to jednak dechové ná-
stroje, jednak i klávesové a bicí
nástroje, každý náš student
musí povinně hrát na klavír.

Slyšeli jsme při Vašem kon?
ceítu i bravurní sólo na xylofon -
je to taková Vaše hudební spe-
cialita...

Tento nástroj patří do skupiny
bicích nástrojů, mezi tuto škálu
patfijednak blanozvučné, jednak
i melodické hudební nástroje
jako je xylofon, vibrafon, zvonky
atd. Přál bych každému, kdo se o

tuto oblast zajímá, aby viděl pri střediska Vltava (v rámci úzké
závěrečné maturitní zkoušce, spolupráce se zdejšÍm Kruhem
kolik žák musí umět těchto ná- přátel hudby) koncertem, na
strojů obsluhovat - ie jimi za- který se příznivci dobré hudby v
plněno takřka celé pódium... Kralupech nad Vltavou bez jaké-

Již několik let zakončují žáci koliv nadsázky těší a ten se
Vojenské konzervatoře z Roud- stává i vyvrcholením koncertní
nice nad Labem svoje studium v sezóny, letos již osmadvacáté.
sáleKulturníhoaspolečenského (ain)
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M Dětský den

Dne 3. 6. 2000 uspořádal Dům Dětí a Mládeže (dále DDM) pro
děti Dětský den. Dopoledne se soutěžilo v budově ve Smetanově
ulici v soutěžích "Nikdo není dokonalý", "Carusošou" a "Dětské
spoítovní hrátky". Odpoledne proběhlo zcela ve spoíovním duchu
v nové tělocvičně v Zátiší. Zaměstnanci DDM připravili pro děti
atraktivní sportovní hry. Děti tak měly možnost seznámit se s pro-
středím obou budov DDM Kralupy n. Vlt.

Každé dítě bylo odměněno dopoledne i odpoledne pěknými ce-
nami, které darovali k přispění dobré nálady tito sponzoři: potra-
viny Discont Plus, Nowaco, cukrárny: pí Heroutová, pí Beritová a
pí Alberovská, obchod Crystal, firma Vaclach, firma Dewalt, fa
Benzina Trade, fa Supra company, hračky Global, fa Breno ko-
berce, p. Tomáš Jiras, pekárna U hrdinů - manželé Moresovi,
Kaučuk a.s., Mero a.s., Komerčrí banka Kralupy n. Vlt., Česká
spořitelna Kralupy n. Vlt.

Vedení DDM jim tímto velmi děkuje.
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A tak byla vyhlášena soutěž pro děti na téma Namaluj dům
svých snů a připojili jsme téma Fantasy zvíře. Počítali jsme s tím,
že domečky pouŽijeme na fasádu a zvířátka na vnitřní výzdobu
stěn. Výkresy se sešly, i
když se nezúČastnily zda-
leka všechny školy a i VÝ- :kresů jednotlivcůabychom ' ?

?
?

rádi vidaěli víc. o <?

%0#T'a0+0 - - JKomise ve slozeni B.
Burian, P. Rynt, A. Lipšová,
G. Junášková a p. Kaňka ,
vybrala 23 nejzdařilejších li
výkresů. Jejich autoři byli
pozváni na pohoštěnl do-
stali malé dárečky a přede-
vším velké poděkování za
to, že se zÚČastnili a své

l
práci věnovali čas a úsilí.
Touto cestou také děku l
jeme i ostatnÍm autorŮm a Í
rlniifárrp.? řo qp i narlálp ':doufáme, že se i nadále
budou věnovat výtvarné
Činnosti.

Začalo to tím, ze isme se jak my z Domu dětí, tak zastupitelé
města a v nemalém množství i běžní občané Kralup pohoršovali
nad sprejerským "dílem" na nové fasádě Domu Dětí a Mládeže.
Otázka zněla: Co s tím?

Naše odpověd' - fasádu si pomalujeme sami a po svém.
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Jak jsme malovali fasádu

ů
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Dům Dětí a MJádeže v Kralupech nad Vltavou
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Pokračovali jsme v práci i navzdory bouřce a skončili až ve ve-

čerrích hodínách. Unavení, ale spokojeníse "svým" dílem jsme se
rozjeli do svých domovů.

% Oč jsme byli v neděli vecer spoko-

? jenější, o to více nás rozhořčilo "pre-
kvapení", které na nás čekalo
druhého dne ráno: neznámí vanda-

} lové kopanci fasádu znovu poškodili.
Asi se ptáte, stejně jako my, kdo a
proč mohl něco takového udělat.

Přesto jsme hned v pondělí pokra-
čovali. Paní Junášková v rámci vý-
tvarných kroužků s dětmi malovala

jjlouku pod domečky, což přilákalo
' spoustu dalších dětí, které šly ná-

l hodně okolo. Dospěí z Domu dětí v
následujících dnech práci dokončili.

Dnes je již fasáda hotová a nám
nezbývá než doufat, že se všem ko-

% lemjdoucím bude líbit, pozvedne jim
' rsálarhí a huiAú rlltsííhtí qrltshŤ+ ríú8e?1. náladu a bude dlouho zdobit naše

město.

s

Po zhotovení

skic a přenesení '
kontur na fasádu
domu se v neděli
4.6. uskutečnilo
,,Velké malová?
ní". Děti dostaly
bany, které jsou
sponzorským da-
rem firmy MON-
TAKO, od pana
ing. P. Závod-
ského, štětce a
pustíly se do
práce.

Nálada byla
výborná, bohu-
žel, autoÍ ob- Q;áz'ků='p;šÍi 'Íen '
někteří. Dětí se
však v průběhu dne u fasády vystřídalo mnoho a svou ruku k dílu
přiložili i dospělí. Zapojili se všichni zaměstnanci Domu Dětí a
Mládeže, rodiče, kteří nejdříve pouze děti přivedli, ale pak se sami
chopili štětce, pan starosta, paní Holeková, pan íarář Walczyk i
paní Krátká, která původně přišla jen filmovat.
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v prvním patře muzXa. Výstava
prezentuje materiály, které se
našemu středisku podařily na-
shromáEdit. Návštěvn& si tak
rnůže udělat ucelený obrázek
o vývoji skautingu za posled?
ních 65 let v našem městě.
Velice pěkně pak působí vlaj-
ková výzdoba a pečlivě zhoto-
vené modely našich základen
a tábořišť.

Po prohlídce výstavy se ně-
kteří hosté zúčastnili ve skaut?
ském domově Bára besedy se
současnými členy skautského
střediska Střelka.

Výstava ie otevřena do
16.7.2000 a všem ji doporuču?
jeme ke zhlédnutí.

Q ll

Boryňové ze Lhoty (vychází na pokračování) Na skautské stezce íí

3. GENERACE - JAN A
VÁCLAV BORYŇOVÉ ZE
LHOTY

Boryňovské panství bylo sou-
částí kraje Slánského. Ve Xll.
století bylo Slánsko rozděleno
ještě mezi několik žup (zejm. pak
přináleželo k župě

lo v Čes
Meziříčské),

kterých bylo v Č:eských zemích
podle některých domněnek asi
52, ale pravděpodobně po zkáze
Dírevíče byly jíž koncem tohoto
století župní (hradské) úřady pře-
loženy do Slaného. Ve Xlll. věku
- po rozkladu hradské soustavy -
již víme o existenci 12 krajů,
mezi než patřilo i Slánsko.
Vrchní veřejnou správu vykoná?
vali dva hejtmani (po jednom
z panského a rytířského stavu)
jmenováni šlechtou téhož kraje
nesídlící trvale ve Slaném. Za
vlády Karla íV. byl kraj rozšířen
i o Malou Stranu Pražskou, která
byla jeho součástí až do dob pa?
nování Rudolfa Il., kdy získala 2
vlastní hejtmany. V XV. století
byl počet krajů rozšířen na 16
a náš kraj rozdělen na Slánský
a Rakovnický, jež byl opět slou-
čen v jeden roku 1;14. Po cír-
kevní stránce byl součástí 3
nebo 4 děkanátů přináležících
k arciděkanátu pražskému.

David splodil se svou manžel-
kou Lidmílou z Říčan 2 syny:
Jana a Václava. Starší Jan, jenž
byl na generálním sněmu na

Pražském hradě konaném mezi
27.1. a 15.2. roku 1597 spo-
lečně s Matyášem Samuelem
Rakovnickým ze Slaného usta?
noven berníkem kraje Slánské-
ho, koupil od své matky roku
1588 některé vsi, ke kterým po-
zději (ale asi ještě za otcova' ži?
vota) připojil Mikovice, léta 1603
Ředhošť a roku 1597 NeuměřicsiOšť a roku 1597 Neuměřice
(rovněž Nouměřice a Novomě-
řice) a Otvovice (Otvojíce, Votvo-
vice). Léta 1607 rozšířil syé
panství koupí o zámek Mšený
a roku 1 612 ještě o jiné vsi.

Roku 1613 pak umírá, rok
poté, co skonal i císař Rudolf Il.
Za svého života věnoval zvláštní
pozornost zejména mikovickému
panství. Založil zde několik ryb-
níků (např. bývalý Jiříkov v dneš-
ním Růžovém údolí), při dvoře
vybudoval pivovar a znovu ne-
chal vystavět mikovickou tvrz.
Podobu této již neexistující
stavby můžeme rekonstruovat
pouze podle výpověd( pramenů.
Novou tvrz nechal Jan Boryně
se svou manželkou Kateřinou
Mandalenou z Roupova vystavět
r. 1596 (podle údajného letopo-
čtu v jejím průčelQ na místě 'bý-
valé tvrze. Zámek byl ve velké
síni vyzdoben krásně malova-
ným vývodem, jenž znázorňoval
posloupnost Boryňů a Roupov?
ských. Dále tu byly různé znaky
a nápísy, jež měly souvislost

s rody pánů z Říčan, Bezděvsí,Kol;vrat,-'KlinšteÍ';a," M'a;inic;,'
Rabšteína a Wartenberga. 8 let
poté, co ji r. 1628 převzal Jan
David, byla již tvrz nazývána
zámkem a v pramenech vychva?
lována její výstavnost.- Další
osudy tvrze jsou následující.
K roku 1657 je citována zpráva,
že tvrz "v té roztržitosti vojenské
byla vypálena a ještě, jak náleží,
vystavěna není". Roku 1699 se
již na zdejší tvrzi nemělo bydlet
a roku í 794 byla zčástí stržena.
Zbylá polokruhovitá brána s věží
se měla bourat roku 1839. Z pi?
lířů tvrze byly vyjmuty 2 pískov?
cové kameny o velikosti O,60
x O,38 se znaky Jana Davida
a Kateřiny Mandaleny. Materiálu
z rozbořené tvrzi bylo použito při
stavbě "nové" stodoly.

K panství Janovu patřila také
obec Zeměchy (Zeměcha, Ze-
michy), kde nechal roku 1600 vy
stavět nový kostel, a kde měli bý
pochováni (a zčásti také bylí po-
chováni jeho potomci). Zaj!mavá
je také poznámka o účasti Jana
Boryně na přehlídkovém dni ve
Znojmě 15.9.1594 a jeho prav-
děpodobné účasti na tažení proti
Turkům.

Mladší syn Václav zdědil po
otci Roztoky, které ještě za
svého života postoupil svému
synovi Davidovi. Roku 1604 roz-
množil své pozemky o vilémov-

Krajské kolo závi zvolna blížil čas vyhlášení vý-
Vlčat a Světlušek sledků, tak jsme se stále častěji

ptali, jak jsme asi dopadli
Sliby se mají plnit, Vyhlášení výsledků závodu tr-

a proto jsme se vydali 3. valo nekonečně dlouho. Sbor
do areálu lesoparku Hostivař rozhodč:ích nejprve vyhlásil vý-
pokusit se co nejépe reprezen- sledky hlídek startujících mimo
tovat kralupský skauting. Vk,a- závod, i tam jsme měli ve dvou
ta ze 4. smečky střediska hlídkách své zastoupení, poté
Střelka - TULACI -byla odhod- výsledky Světlušek a teprve
lána, že když nic jiného, tak ne- pak došlo na kategorii Vlčat.
udělají ostudu. Na základě Jaká byla radost našich kluků,
minulých výsledků jsme se když se dozvěděli, že jsou na
snažili odstranit chyby. Zaměřili druhém, postupovém místě.

Pozvánka na výstavu
ský klášter a další statky koupí
od Jana Benedy z Nečtína za
32 900 kop míšeňských. O dva
roky později rozší7il své vlastnic-
tví i o dví:ír a ves Lichoceves
(Lichuceves) a následně od
Jana Zbyňka Zajíce z Házm-
burka o Vinoř a Ctěnice u
Brandýsa nad Labem. Zemřel
během bouřlivých událostí roku
1619 a byl pochován ve Vinoři.

Krátce před svou smrtí se
zúčastnil protihabsburského po-
vstání, ale s odůvodněním ne-
dostatku přispěl na zemské
potřeby pouze 4 000 kopami mí-
šeňských a žádost o půjčku
30 000 kop odmítl. Direktoři, pod
vedením Viléma z Lobkovic,
Jindřícha Oty z Losu a Jana
Theodora Sixta, proto nechali
krátce po jeho srruti (14.9.1619)
hledat v jeho dvou pražských doL
mech 0eden z nich byl pravdě-
podobně Myslíkovský dům veMyslíkov

Štěpána,Čtvrti sv. který Václav
koupil roku 16í5 za 2 -100 kop
míšeňských) a vzali mu 17 000
míšeňských kop a 4 700 dukátů
(asi 10 000 kop) s tím, že se
jedná pouze o půjčku. Pozdější
pátrání po penězích bylo bezvý?
sledné, dědicům však zůsta-ly
dluŽní úpisy na 45 000 kop.

Marek Škorvaga
(pokračování přiště)

í

Dne 30. května proběhí,a
v městském muzeu vernisáž
výstavy o kralupském skau-
tingu. Vernisáže se zúčastníí
spolu s ostatními hosty též mís-
tostarosta města pan Rudolf
Kasseckert a starosta Junáka
Dr. Jiří Navrátil. O úvod se po-
staraly verše básníka Jaroslava
Seiferta v podárí pana Kolá?
tora s hudebním doprovodem.
Celou vernisáží slovem prová?
zel ředitel muzea pan Dr.
Racek. Vernisáže využil též
Svaz protifašistických bojov-
níků pro slavnostní předání me-
dailí za zásluhy při boji proti
fašismu. Pamětní medaile byla
téŽ předána kralupskému skaut-
skému středisku jako poděko-
vánr vŠem skautům. Dále
vystoupil za Konfederaci poli-
tických vězňů pan Ladislav
Hrdina. Ten ve svém projevu
připomněl komunisty popra?
vené a vězněné vlastence
a skauty. A rovněž tak předal
pamětní medaile KPV pro
skauty, kteří se nejvíce zaslou?
žili o rozvoj skautingu v našem
měStě.

Bohužel, proti původní do-
hodě zařadilo ředitelství muzea
na stejný termÍn i vernisáŽ vý?
stavy prací žáků Zvláštní školy
v Kralupech nad Vltavou. Tím
se celá slavnostní část otevFení
naŠí výstavy protáhla nad
únosnou mez a v dusné letrí
atmosféře sálu muzea se něko?
lika mladším členům udělalo
nevolno. Jeden skaut musel být
převezen na ošetřem do měl?
nické nemocnice. Za iychlou
pomoc při ošetření děkujeme
paní J. Holekové a panu R.
Kasseckertovi.

Po ukončení slavnostní části
vernisáže si všichni hosté pro-
hlédli výstavu nainstalovanou
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'l Skautské tábory 2000
Vyvrcholením celoroční skaut?

ské činnosti jsou oddílové letní
skautské tábory. Naše skaut?
ské středisko v letošním roce
pořádá tyto tábory celkem čtyři

Naše vlčata budou trávit část
prázdnin se svými vůdci na
naší základně Puchverk.

Na další část prázdnin je zde
vystřídá oddíl skautek a světlu-
šek.

Chlapecký oddíl prozije svůj
měsíční tábor v údolí řeky
Střely pod Černou Hatí.

Výjimkou bude týdenní puto-
vání na lodích po řece Ohři. Na
posledrí týden navštíví tábor
skautů skupina polských Har-
cerŮ, se kterými tábořili v loň-
ském roce v Polsku.

Naši roveři a rangers (tedy
větší skauti a skautky) se vy-
praví s loděmi pro změnu na
řeku Berounku.

'gšichni doufáme, že?tábory
proběhnou bez problémů a
také počasí nám ukáže svou
nejepší tvář.
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Toto umístění je posunulo do fi?
nálového závodu Vlčat a
Světlušek, který se bude konat
22.9.2000 až 24.9.2000 v
Albrechtičkách u Ostravy. Doufá?
me, že naše hlídka ve stejném
složení - Václav Vagenknecht,
Roman Polák, Pavel Doležal,
Martin Kejmar, Jakub Klvan.
Ivan Popelka, Lukáš Valjent,
Ondra Novák - nás opět pře-
kvapí a potěší svým výkonem.
Naději mají, vždyt' ta umírá na?
posledy. Držíme jim palce
a přejeme úspěch.

jsme se na rychlost a disciplíny,
které vyžadují manuálrí zruč-
nost. Zde naše Vlčata minule
trochu chybovala. Krmení Bálůa,
tradiční skautskou disciplínu,
jsme tak trochu podcenili,
a bylo to vidět. Projevila se i
nervozita, a proto se v disciplí-
nách, pro kluky v klubovně tra-
dičně skoro bezproblémových,
objevily trestné body. Součástí
tohoto dne byl i Dětský den,
prezentovali se zde Vodní zá-
chranáři a Hasičský záchranný
sbor, prostě bylo na co koukat
a co si prohlédnout. Jak se

l

Křížovka Il

lSprávné znění íajenky z červnového Zpravodaje:,,častá bouřka v červnu přináší p?ošmo'u;né ré;"-D'vě
volné vstupenky na ríěkterý z pořadů, uváděný v KD
Vlíava v měsíci zářl, vyhrává VojÝěch Hanžl, Hůrk:i 1 044.
Kralupy n. Vlí. II. Výherci blahopřejeme (vstupenky sÍ
vyzvedněte v kanceláři KaSS).

Zněrí prázdninové tajenky zasílejíe na adresu re-
dakce Zpravodaje do 15. srpna 2000.

LIDOVA PRANOSTIKA
Vodorovně: A) chem. prvek, pohyb vzduchem, Síarořek,

symeírála, ceslovní d«:íklad B) snržený lón, 2. část bienky, MPZ
auí Nizozemí C) kyí, mísinosí pío sÍ»ííky, cizokíajná íosílina D)
maířská poířeba, mongolská slavnosí, snosií E) žen. jméno, zvý:
šený íón, anglicky "náš", zn. goniomeíncké íunkce, plaíidlo
Macaa F) kvapík zasíaíale, zvrat český divadelrí heíec G) muž.
jméno, remis v šachu, holandský člun,' ředcy "vzduch"-, r'ÍíÝo-v
Japonsku H) $zikální veličina, deska na ručrí praní, krumpÁč IÍ
odvěM, přísíav v IMlii, zn. plynových spoířebičů J) r?val, 4.' čásl
taienky, SPZ okr. Úsff n. Orl'. K) hrací íist. íančíí (hovo;.), asíjský
síáí.

Svisle: 1) Wmský mravokárce, laíinsky "%á", včeí píodukt 2)
číslovka, 1. část tajenky, druh kožešiny'3) vnímání: pobíd'ka',
kokíšpaněl 4) popěvek, vrkoč, kypřn půdu 5) autor prvrích sově:Ý.'
barev. íilíííů, ryba, SPZ okr. Louny '6) mala%ské oslovení pá;a,'
í)der v boxu, závií šroubu zasíarale 7) 'švéd. hudebrí skupina,'on
a ona, kočovn& 8) osob. zájmeno, hliníková sliíina, sídlo v Ru'iku
9) Zokív román, koýš. plevelííá rosílína, í0) pádová oíázÍta,
síovky. měsío ve Fíancii 11) sada, lososoviíá'ryba,-zrWk 1'2)
obyvaíel západočeského měsía. Seveřan. předíucha '13)-kírazil'.
íoíbalisía. španělská chůva, ííibunál 14) souhlas, 3. část 'taj;nky,'
hanra "kváv" ící -úlaa'vlaalaÁ -i.-..---- :-----'-a - " "{ranc. "kíál" 15) sokolská slavnosí, japonský gymnasía, sp:ávně.'

Autor -Štr-
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Mistrovství České repub- nám dostalo od města Kralupy

likyvturistickémzávodě nad Vltavou a od firmy
V sobotu 24. čeívna 2000 Aesculab. Podpořila nás icelá

proběhlo v Kralupech nad řadadalšíchsponzorů, atakiVltavou Mistrovství České re- díky nim si všichni účastníci
publiky v turistickém závodě. mohli odnést řadu upomínko-

stanu, uzlování, odhad Mistrovství jsme začali
vzdálenosti, překážková dráha, připravovat již v září loňského
orientace a azimutové úseky,... roku - příprava tratí, vybavení
- vyběhli ti, kteří si postup vy- kontrol, propagační práce - k
bojovali přes oblastní ko!a a mistrovství byly vydány ba-síto čtyř 'závodů Českého po- revné. plakáty,- informační bro-
háru, které proběhly na Klad- žura, řada upomínek s logem
ně, ve Fíýdku - Místku, v závodu, pamětní listy. Pfipra-
Habrech a v Náměšti na Hané. vovarí jsme nejen závod, ale i
Jednalo se o 145 hlídek těch propagačnívýstavkuproúčast-nejepších a mezi nimi i 24 hlí- níky závodu- v ZŠ Sídliště anejepších
dek KČT ?Kralupy nad Vltavou. doprovodný program s vyhlá

Po závodě jsme položili ně- šen{m výsledků.
kolik otázek ing. Zdeňku Nyní ta nejdŮle:itější otázka.Vejrostovi - řediteli MČR a Jak-dopadli závodníci z Kralup,předsedovi kralupského KČT. jste s jejich výsledky spokojen?

Proč se uskutečnilo mistrov- V přípravě jsme se snažili nic
ství u nás v Kralupech nad neošidit a nic nezanedbat -
Vltavoq? pilně jsme se pfipravovali a tak

O vrcholný závod v tomto spokojenosturčitěje.
malém sportu jsme usilovalidelší dobu. Museli jsme proká- Záv{»rečné tiskové konferen?
zat své organízátorské kvality ce a vyhlášení výsledků se zú?
při pořádání oblastních kol a častnili: Ing. Evžen Listík, pí:závodů Českého poháru. Na- Jindřiška Holeková - zástup'ci
konec vše dobře dopadlo a města Kralupy nad Vltavou,Mjstrovstvf ČR se koná v Zbyněk Smrčka - ředitel proKralupech nad Vltavou v roce, všeobecné záležitosti - Česká
kdy zdejší turistjka slaví 75. vý- rafinérská, Ing. Zdeněk Vejrosta1 ročí a činnost turistických od- - ředitel MČFI TZ, Jana'SIaví-ková - hlavrí rozhodčí MČR TZ.l dílů mládeze 30 let.Pořádán( takového závodu Organizátoři z řad Klubu čes-
není levná záležitost, u koho kýcl'i turistů a Asociace TOM
jste našli podporu? Kralupy nad Vltavou si zaslouží

Oslovili jsme řadu podníků a velké poděkování za to, že při?
institucí. Generálním sponzo- pravili velice kvalitní závod arem závodu se stala Če:ská ra- dokázali tak, že se turistický
finárská - výrobce pohonných závod řad( plným právem mezi
hmot. Významné podpory se tzv. malé spoíty.
Umístění na rnístrovství České republiky
nejmladší žácí Jan Ve%rosta a Michal Ellecha (KČT Kralupy)
nejrnladší žákyně Nicol žáčková a Kateřina vair:ovú (KČT Orlová)
mladší žáci Jan Blecha a ,W Kružík (KČT Kralupy)
mladší žákyně Gabriela Jurčíková a Petra Čerešňová (KČT Orlová)
starŠí žáci Jakub Bendžela a Petr Kalousek (KčT Kralupy)
starší žákyně Markéta Lorenzová a Petra Gottliebová (KČT Kralupy)
mladší dorostencí Marek Marcalik a Lukáš Macura (ZŠ Bohumín - Pudlov)
mladší doroslenky Hana Slavíková a Vanda Richterová (TOM Bílovec)
starší dorosženci Jan Tomeček a Petr Peclinovský (TOM Borotín)
starší dorostenky Renáta Ka%Ýoszová a Martina Jelínková (TOM Třinec)
muží Tomáš Fúsek (KČT Kralupy)
ženy Květa Zrzavá (KČT Kralupy)
Soutěž oddílů
1 . KČT Kralupy 2. KČT Orlová
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Hostibejcké schody
Ve středu 7. čeívna pořádal Klub českých turistů a Asociace

Turistických oddílů mládeže další ze svých akcí pro veřejnost
tentokráte šlo o Hostibejcké schody - kde účelem je co nejrychleji
zdolat tuto dominantu města. A tak se běhalo, chvátalo, supělo.
Celkem startovalo 74 účastníkí:í a v iednotlivých kategoriích byli
nejúspěšnější:

chlapci do 9 let Rostislav Bečka
dívky do 9 let Adéla Veselská
chlapci 10 - 131et Petr Vrchota
dívky 1 0 - 1 3 let Lenka Pechová
chlapci 14 - 161et Jaroslav Kraus
dívkyl4-161et MarkétaLorenzová
chlapci 1 7 - 20 let Luboš Mikšovský
muzi nad 20 let Tomáš Berit
ženy nad 20 let Alena Kohlová .,?'
Absolutní rekord 68 sekund z loňského roku

se nepodařilo překonat, ale někteří za ním zů-
stali jen o pověstný vlásek.

Z činnosti Turistických oddflů mládeže
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Výlet na Slovensko
-.'Q

Dne 28.5. 2000 v 8.00 hodin
se naše třída kvarta pod peda?
gogickým dozorem' pÍprof.
Bendíkové a pí prol. Novákové
sešla u autobusu přistaveného
u Dvořákova gymnázia. Nastal
toužebně očekávaný začátek
poznávacího zájezdÍu na Slo-
vensko. l přes dramatickou
dohru mistrovství světa 2000 v
Iedním hokeji nás na Slo-
vensku přijali s otevřenou ná?
ríx.í. Bylo zajímavé sledovat

výlet na Štrbské pleso; když
jsme se k němu vypravili, byla
tak hustá "hmla" (mlha), aže
jsme si neviděli pomalu ani na
špičku nosu.

Zkrátka nepřišly ani histo-
rické památky. Navštívili jsme
Oravský hrad, perlu mezÍ slo-
venskými hrady.

Na Slovensku je stále živý
odkaz zbojníka Jánošíka, ro?
dáka z Terchové, který boha-
tým bral a chudým- dával.
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Český pohár - turistický závodBěhem 'května a června absolvovali členové KČT Kralupy nadVltavou seriál čtyř závodů Českého poháru - 13.5. Kladno,-20.5.
Frýdek - Místek, 3.6. Habíy, 10.6. Náměšť na Hané. V nabité kon-kurenci oddílů z celé republiky se neztratili ani naši reprezentanti.
V jednotlivých závodech jsme získali 26 medailí, COž se odrazilo i
v konečném hodnocení Č:ieského poháru.

i jsme zísl
Českého
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Právě u zbojníkovy rodné ves-
nice se nachází jeho socha v
nadživotní velikosti. Nechci ni?
komu vnucovat svůj názor, ale
mně se moc nelíbila.

A jak se naše mladá gene-
race domluví s našimi sloven?
skýmí sousedy? Rekla bych.
že docela dobře, i přes drobná
nedorozumění.

Na závěr bych asi měla na-
psat, co nám výlet na Sloven-
sko dal. Mně osobně spoustu
zážitkía, mírné opálení od vyso-
kohorského sluníčka a pocit, že
slovenská príroda je'za3íma-
vější než česká. Pokud nevíte,
kam jet na dovolenou nebo na
prázdniny, pak je pro vás
Slovensko to pravé. Najdete tu
kromě moře snad všechno.
Tohle je jen můj subjektivní
pocit, myslím si, -že každý z
naší třídy bude mít na Slo?
vensko jiné vzpomínky.

Chtěla bych využít této přne-
žitosti a poděkovat našemu
horskému průvodci, cestovní
kanceláři a pedagogickému
dozoru za zprostředkování zá?
jezdu.

8.6.l 1 .6. 2000, kvinta DG
Letos jsme se konečně od-

vážili na výlet pod stany. 'je
14.08 odjížděl motoráček do
Neratovic, kde jsme přestoupili
na vlak do Mladé Boleslavi.
Tam odtud se jelo do Libuně, a
z Libuně je to iiž jen jednu sta?
nici do Jinolic.

Na malém nádrazíčku jsme si
hodili batohy na záda a avyrazilí
do kempu. Za necelou půlho-
dinu jsme bylí na místě. aZačali
jsme stavět stany, připravovat
ohiniště, natahovat síť na.volej-bal a nosit dříví na táborák.

V pátek ráno nás i přes naše
četné protesty paní profesorky
Bendíková a Nováková "vy?
táhly" do Prachovských skal.
Na každé vyhlídce jsme si tak
různě posedali, polehali a mlu?
vili o všem možném. Ale psát o
tom by vydalo na několikahustě
popsaných stránek - povídali
jsme si třeba o studentsaké rade.
(samosprávě), kterou bychom
na škole rádi měli, nebo o
"našem" studentském plese.
Po návratu jsme se vykoupali a
vyblbli v největším ze tří'zdej-
ších rybníků. Dokonce jsme se
pokusili vytvořit živou třípatro-
vou pyramidu. Potom, kdyžjsme se rozvalovali na sÍu-
níčku, padl návrh na turnaj ve
volejbale. Rozdělili 3sme se do
pěti družstev (zapojly se i prol
fesorky, takže nás -bylo 29).
Zápasy tívaly až do neaděle.

V sobotu se devět dívek vy?
dalo na nákup do Jínolic.
Cestou zpátky si udělaly tako-
vou malou dobrovolnou bri-
gádu - vyplely asi 60 řádků
brambor. Za to se povozily na
koni, natrhaly si třešně a- vy?

koupaly se v bazénu.
Odpoledne jsme rozlosovali

smíšené dvojice, půjčili si lod'ky
a švihadla. Začal -TRIATLON
DVOJIC. Jeden přeplaval, dru-
hý převesloval na d'ruhou'stra?
nu rybníka, kde se vyměnili
Poté, co dorazil zpátky, ještě
minutu skákali pres švihaadlo
teď teprve jsem poznala, jak je
60 vteřin dlouhá doba. VyhráJly
dvě dvojice - Katka s Honzou a
Zuzka s Ondrou. V noci jsme si
ještě zahráli v lese "svÍčkova?
nou" a pak už zalezli do spa?
cáků.

V neděli se dohrál volejbal
;?vítězilo dru,žstvo č.1 s kapitánkou Evou. Nemohu se nezmínit
o cenách, které pn:» nás
"profky" připravily : brumla
Honza dostal Brumlu (a celé
jeho družstvo), "jedničky" zase
obdržely "ohňostroj" (vmechno
jsou to lahodné zmrzliny).

Zabalili jsme si stany a
krosny a pak cíž se jenom kou?
pali. Pred čtvrtou hodinou jsme
vyrazili na nádraží. Vlak z
Turnova do Neratovic měl ale
zpoždě?ní. Báli jsme se, že ne-
stihneme spoj a budeme muset
jet až do Prahy. Naštěstí na
náš vlak v Neratovicích čekalÍ.
Po os@é hodině večerní jsm-e
dorazili do Kralup.

V pondělí ráno jsme byli uta-
-haní, nevyspalí a duchem mi?
mo. Kluci dokonce ani nehráli
za lavicemi fotbal, a to je co
řÍctí

Stejně jsme rádi, že se paní
profesorky odvážily s námi jet a
vrátily se ve stejné pohodě,
jako když odjížděly.
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reakce tamních obyvatel. Ně-
kteří tvrdili, že stej-ně vyhráločeskoslovensko,-jrní'-zasye =byÍÍ
přesvědčení o tom, že jsme vy-
hráli jen díky lepším "korčulím"
(bruslím). Vesměs ale měli ze
své. stříbrné medaile radost.

Ale teď zpět k tomu, za Čím
jsme na Slovensko přijeíi.Procestovali jsme téměřacelou
Malou Fatru a Vysoké Tatry.
Naše pohorky dostaly Opravdu
zabrat. O šmouhy a -šrámy na
nich se postaraly výstupy naíí:ízné hory (Ma-lý Rozsutec,
Chleb, Porudňový Grúň) a
sedla (Ostrovské sedlo, Medzi-
rozsutce). Jen nás trochu
mrzelo, že některé hoíy nebyly
zcela zpřístupněny kvůli v tuto
dobu hnízdícím orlům. O těchto
zákazech jsme se obvykle dol
zvídali až v půli cesty. To nám
ovšem nijak neubralo na cesto-
vatelském nadšení, a tak jsme
udělali čelem vzad a vydali se
na jinou horu.

Nechodili jsme však jen po
horách, ale i v níže položených
oblastech, jako jsou napřiklad
Malé a Velké diery nebo De-
mánovská radová- jaskyňa
kromě stalagmitů, stalaktitů a
stalagnátů tu byla také pěknázima.- Škoda, že ná*- nevymel
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umÍstěnÍ'--- =hÍídka
Naše urmstění v seriálu Českého poháru (do 8

kategoíie
místa)'
počet hl
v kategorii

ilídek

nejmladší žáci a =-3rJan Vejrosta + Michal Blecha nejmladší žácí 35Jan Vavřík + Jan Kareš nejmladší žákyně 36Barbora Závodská + Adéla Veselská
Martin Rychtařík + Roman Gottlíeb mladší žáci 45

mladšÍ Žáci 45Jiří Kruž& + Jan Blecha mladší žákyně 35Lenka Ve%rostová + Radka Jílková
Alena Adámková * Veronika Válková mladší žákyně 35
Jakub Fúsek + Zdeněk Doutnáč starší žáci ' 30
Jakub Bendžela + Petr Kalousek starší žáci 30

Jan Kašpar + Pavel Strapczyk starší žáci 30
MarkétaLorenzová+F'etraGottlíebová staršížákyně 43
Jana -Řmdová + Barbora Vaňáková starsí žákyně 43
Iveta Nováková + Lucie Habrová starší žákyně 43

Michal Opočenský + Tomáš Fúsek
TomáŠ Fúsek

mladší do'rostenci 25
muŽi 42

Květa7rzavá ženy 3í
LucieČiperová ženy 31
VeronikaVondrušková ženy 31

LenkaJindřichová ženy 31

2.
7.
7.
2.
3.
4.
7.
2.
6.
7.
2.
3.
8.
5.
2.
2.
4.
6.
7.

jng. Zdeněk Vejrosta
předseda KČT Kralupy nad Vltavou

Za tfldu 4. G
Lucie Hlaváčková3. TOM Bílovec Petra Zemanová
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V pátek 2. června proběhl
poslední kralupský turnaj v ku?
ličkách, spadající do sezóny
1999 - 2000. Na rozdn od pře-
dešlých akcí se soutěžilo asi
300 metrů od rozhledny, neboť
pŮvodní místo nevyhovovalo
množstvím drobných karrínků,
které často vychylovaly kuličku
z její dráhy.

Nyní se však podívejme na
vývoj celého turnaje. Již pred
zahájením turnaje si řada zá-
vodníků brousila zuby na
slušné umístění, protoŽe ve
startovní listině chyběli favori-
zovaní hráči z Ollmark teamu
kteří se nemohli z pracovrích
důvodů zúčastnit. Hned od po-
čátku o sobě dává vědět Petr
Sokol, když postupně posná do
Ievé části pavouka Františka
Humheje (nakonec 4. místo),
Tomáše Hellebranda a Janu
Dalešickou. Až v semifinále
prohrává s prvním nasazeným
'Petrem Šejbou, a protoŽe -se
mu nepodaří zvÍtězit ani v ná-
sledujícím utkání, končí na 3.
rr'ístě. Jeho přemožitel ze sku-
piny poražených, Dan Grulich,
s,e stává druhým finalistou.
Nejprve se mu podařilo bez?
problémově smazat manko
jedné prol"iry oproti svému sou-
peři, když vyhrává první zápas
2:0. Hraje se tedy znovu
Tentokrát se vzájemný duel
vyvíjí mnohem vyrovnaněji. Za
stavu 'I :1 jsme svědky situace.
kdy oba hráči mají poslední ku-
Iičku, kterou potřebují ze
střední vzdálenosti dopravit do
dúlku. V této situaci proměňuje
svou šanci a vyhrává tím celý
turnaj Petr Šejba, Dan Grulich
končí o jedinou kuličku druhý.

Zatímco pořadím v národ?
ním žebřk:ku může ještě otřást
pražský MASTERS, o výsled?
cích kralupského žebříčku, do
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Město Kralupy nad Vltavou

pronajalo na patnáct let objekt
bývalé kotelny na sídlišti Hůrka v
sousedství železniční estakády
k podnikání. Objekt byl novými
nájemci ve vlastní režii uveden
do perfektního stavu. Zmizela
šedivá (i když účelná), poněkud
nevzhledná, přízemní budova
vyrostlo pěkné sportovní a od-
dechové centrum. Budova byla
přeměněna na jednopatrový ob-
jekt, kde je v přízemí posilovna,
sál pro squash, solárium - v
pívním patře pohodlný bar a ku?
želkářská herna.

Představitelé města toto cent-
rum pro kralupskou veřejnost
otevřeli 31. května v podvečer.
V krátkých projevech zaznělo,
že aktivity podobného charak-
teru realizované na podnikatel
ské bázi se Kralupům vyplácejí.
Z vnitřního obvodu města zmizí
na jedné straně často ne-
vzhledné a nevyužívané ob-
jekty. Samotní nezávislí investoři
rozhodují o tom, zda se jim chy?
stané rekontrukce vyplatí - na
druhé straně mají Kralupy užitek
z nájmu.

Od prvního června je celý
komplex včetně solária v plném
provozu. Jeden z investorů, Ing.
Jiří Kazda, vzpomenul na za-

Šachy - regionálnť přebor mláde* 2000

j

čátky realizace projektu. Byl vy-
tyčen cíl: vybudovat v Kralupech
sportovně - společenské cent-
rum moderních spoítů pro zdejší
veřejnost. Díky pochopení před-
stavitelů města byla někdejší a
už nefunkční a značně zdeva?
stovaná plynová kotelna totálně
rekonstruována. Předtím se
ovšem musely získat finanční
zdroje a stavební firma, která
přestavbu realizovala kvalitně a
za přijatelných podmínek.
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Za každou službu se pochopi-
telně platí - ceny tu však jsou na
rozdíl od podobných pražských
center odpovída3ící kralupskému
regionu...

(ain)

V Bezdědicích u Mladé
Boleslavi se hrál již tradičně
přebor regionu mládeže v kate-
goriích 8, 10, 12, 14 a 16 let. Z
kralupského krouŽku chybělo
několik dobrých hráčů, přesto 4
naši účastníci dosáhli výbor-
ného umístěrí. V kategorii H 8
podle očekávání zvítězil Telman
Nersesjan. Při neúčasti bratří
Alaverdyanů neměl mezi nej-
mladšími konkurenci. Rovněž
celkové 7. rrísto mezi 30 hráči,
vesměs značně staršími, je

úspěchem. Kategorie H 10 se
stala kořistí kralupského Filipa
Dolejšího. Ziskem 5 bodů z 9
partií skončil celkově na 12.
místě. Jeho podnikavá a útočná
hra platila i na ostřílené borce z
vyšších věkových kategorií.
Ještě vloni skončil s jedním
bodem na posledním místě. Je
to největší zlepŠenÍ v tomto
roce. H 12 vyhrál Nejedlý z
Neratovic, v H 14 byl úspěšný
náš Lukáš Smolík. 6 bodů mu
zároveň stačilo na 5. mÍsto v

celkovém hodnocení. V po?
slední partii porazil i hlavního fa?
vorita této kategorie, Kříže z
Neratovic, Qčastníka loňského
mistrovství Čech. Dalším naš(m
hráčem byl Vašek Klominský,
startujíc( v kategorii H 14. Má
zatím méně zkušeností než
jeho kolegové, uhrál však 5
bodú a skončil celkově na 13.
místě. S vítězi kategorií se
setkáme, a možná i s dalšími
našimi hráči, na podzimním
mistrovství Čech ve'Frimburku,

něhož se započítávaly všechny
zdejší turnaie, je již rozhod?
nuto. Z celkového počtu 53
hodnocených hráčů Vám při-
náŠi

1
Íme pn/nÍ
Petr Šej

:ích deset:
,ba 143

2. LadislavVarga 121
3. VladimírPolášek 114
4. PavelPajma 48
5. EduardFrey 42
6. PetrMachotaml. 37
7. DanGrulich 29
8. PetrMachotast. 29
9. PetrOuřada 27
10. Tomáš Helleíxand 26

Další tumaj Českého kulič-
kového svazu se uskuteČnÍ v
pátek 7. července opět na
Hostibejku, cesta bude zna-
čena od rozhledny (asi 300 m
západní cestou). Prezentace
hráčů bude probíhat mezi
15.30 - 16.00 hodin. Hrát se
bude opět s 10 kuličkami, pro
začátečníky budou jako vždy
připraveny nějaké k zapůjčení.

Petr Šejba
prezjdent Českého
kuličkow:ho svazu

Á
kde se pokusí .
postoupit jeŠtě o
další krok, do pře-
boru republiky.

Vítězem bezdědického tur-
naje se stala hráčka Neratovic,
Eva Můllerová bez jediné po-
rážky. Na dalších 3 místech ji
následovali kolegové z Nera?
tovic - Formánek, Forštová a
mělnický Franěk, všichni z kate-
gorie šestnáctiletých

Ing. Frantjšek Seiner
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Před areálem zimního stadionu v sousedství odstavného parko-

viště nákladních automobilů roste komplex, který dává tušit, že zdebude nové nákupní středisko. Staví se tu objekt, jehož investorem jefirma Inplast, kteíý má být rozdělen na tři prodejn7 celky. Bude to jed-nak proadejna potravinářského zboží (provozovat bude firma Edeka)jedn:aí< distribuce drogistického zboÍÍ (fa Droxi) a dále tu budou mít'své místo i menší proaejny obuvi a texŤilu. Stavba pude mít. po svémdokončení vizuální cha;aÍMer stejný jako sousedící prodejna s ná?bytkem Obr a s potravinami PLUS 'I- Discount, s.r.o. F'rodávat by setu mělo ještě v letošním roce. (ain)
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LEVNEJI UŽ TO OPRAVDU

Připojení k INTERNETU@PÁr81lffi SOFTWARE 602
To vše u firmy Internet Kralupy Cz, s.r.o.-Dále pro Vás máme zajímavou nabídku různýcb
poěítaěových školení pro zaěáteěníky v naší učebně:ových s

čechooIVa 560, Kralupy nad Vltavou.Cechova 560, Kralupy nad Vltavou,
J30205/ 722 522 4 0606/405 623
www.ikc.cz E[3 info@ikc.cz

Pozor! O prázdninách spec,iální ak.ce:h speci
VALITNÍzh DOBR? v;svĚnčgsí KVAL"ITNÍ A LEVNÝ MODEM

OD NÁS!
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LENKA SLABA
autorský šperk,
zlotnické próce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlcita

Krcilupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V saclech 503, tel.: 020572 IOÁApříjem'a výde% zakázek - úterý a čtvrtek - 15,30 - 18,00 hod

pismomm,iB František Vrba
P. Bezruče 327

Kralupy - Mikovice

po&ebu3ete reklamu Yaší nrmy..'.
* ze samolepící fóue (polep osobních a nákladních
automobilů, výloh, vývesmch štftů apod.)
0 na autoplachty * na fasády
* svetelná reltlama

tak voŇe3te tel./fax: 0205/'Ě=B0 5Bíl*

Soukromá inzerce
PRODEJ
ů NafukovacÍ člun, pěkný,
nový, typ KARAS 7 K250, vý-
robce Gumotex, délka 2,5 m,
nosnost 240 kg, za cenu 4
500,- Kč. Původrí cena 8 500,?
Kč. Tel.: 0205/23991.
0 Warburg 353 r.v. 1985 STK
9/2000, cena 16 000,- Kč. Tel.:
0602/278836.
CJ Zvětšovací přístroj OPE-
MUS II a, zachovalý, možno
zvětšovat filmy 6 x 6 i kinofilm.
Cena 500,- Kč.
Tel.: 0205/22885 po 18. hodině.

PRONÁJEM
0 V Kralupech nad Vltavou v

centru renovované 3 místnosti
65 m'- na kanceláře, ordinace
či ateliér apod. Dohoda.
Telefon: 02/20921844.
CI Nezařízený byt 2+1 v
Lobečku. Tel.: 0606/239040,
nebo 23716 večer.

RŮZNÉ
CJ Hledám paní nebo stu?
dentku na úklid a pomoc v do-
mácnosti - lx týdně. Odměna
dohodou. Tel. po 19. hodině
25934.

CJ Vyměn(m požámí odznaky,
firemní a městské za podobné
odznaky. Tel.: 02/7820204.

PROFESlONÁLNi KUALl7;4
ZA LlĎOUOu CENu
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a ívýroba audiovizuálních pořadů ,jvýroba profesionálních záznamů

výroba soukromých videozáznamů
převod videa do formátu AVI na CD
zpracování a ozvučení vašich videozáznamú
nakopírování na kazety s obalem

TELCOM, s.r.o. Tel./fax: 0205 / 722 377»ěT;Íef:ria: 0'05 / 72; 380 l studio@telcom.cz
l www.telcom.cz

m

arĚtocvičsA JEDNOTA

SOKOL
v Kralupech nad Vltavou

zve chlapce i děvčata
do nově založeného

ATLETICKÉHO KROUŽKU
přihlášky chlapcú i dívek,

narozených v letech 1986 až
1989, se přijÍmajÍ
od 1. cervence

každou středu od 18 hodin
na cvičišti u sokolovny.
Vítáme všechny mladé

zájemce o atletíku!
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l TELEFOW NEBO AflRESA:l
l

l ..... ...- ..Tuto čast prosime pečlive vyplmt. Pokud nelsou uda)e obsazeny v textu ínzsratu, nebudouzveřejněny. Vydavatel ie však musí znát (vyžaduie to tískový zákan).l

, Jménoapřqmen(: Telefon:' Adresa: Podpis:l . ..TENTO KUPóN MA PLATNOST DVA MESICE.

l

, Kupóny zasíleite na adresu redakce Zpravodaie.


