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LENKA SLABÁ
autorský sperk,
zlotnické práce no zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

(Penn1
'!

RENTO
!"hrlapt) v Kralupech nad Vltavoíi l

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503
tel.= O'205 7910 44, 07S23 9'20 479

př0em a výdej zakázek - úterý a čtvrtek - 15.30 - 18.00 hod.

uzávěrka záříjového Zpravoda§e je 18. srpna.
Inf« wníOrmaCe. ing-l!)a Petr Závodský - tel. 0602/354 7
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou Cena 5, - Kč

Starosti starosty:
Je třeba oslavit výročí 100 let starého - mladého iněsta?

Významná životní výročr bý-
vají přnežitostí k tomu, aby se
Iidé na chvilku zastavili, pře-
mýšleli o svém životě a dávali si
ri:izná předsevzetí. Zároveň se
,,nahlas" projevují a vyznávají
citové vztahy v rámci rodin.
,,Citová pouta" k jednotlivým ob-
cím a městí:ím bývají rŮzná.
Většinou nejvíce záleží na
délce pobytu v obci a spokoje-
nosti jednotlivých občanů

Naše město nemá tak boha?
tou a slavnou historii (včetně
památek), ale myslím, že v sou-
časné době má řadu předností,
které stojí za to si chránit a
podle možností i rozšiřovat.

V prázdninových ,,starostech"
nebudu znovu popisovat klady
a zápoíy dnešních Kralup n.Vlt.
Myslím, že většina občanů má
dobrý vztah ke ,,svému městu"
a bude chtít v příštím roce spo-
Iečně vzpomenout a oslavit vf
znamné výroč( města.

Proto se obracím na Vás
všechny s následující výzvou
(sdělením či prosbou?). Záro-
veň všem Čtenářům Zpravoda-
je přeji krásné a slunné léto,
mnoho hezkých zážitků a po-
hody.

Mgr. Pavel Rynt,
starosta města

Otevřený dopis občanům
V roce 2002 oslavíme 100

let povýsení Kralup nad
Vltavou na město. Při této
příležitosti si Vás dovoluji po?
žádat o spolupráci. Hlavní
oslavy tohoto výročí se před-
pokládají uskutečnit v září
2002 v návaznosti na festival
poezie a přednesu Seifertovy
Kralupy n. Vlt. a vyvrcholí ve
dnech 21 . a 22.11 . 2002, tj. ve
dnech, na které připadá vlastní
výročí 100 let, celoměstskou
akademií kralupských škol a
dalších organizací a slavnost?
ním koncertem. Veškeré do-
provodné akce oslav by měly
probíhat v průběhu celého
roku 2002 (divadla, koncerty,
výstavy, sportovnÍturnaje, tu-
ristické pochody, festivaly,
soutěže, přehlídky apod.)

Rada města ustavila dne
2.5.2001 přípravný výbor k za-
jištěm oslav 100 let výrocí

města, jehož jménem se na
Vás obracím se žádostí o eá?
Iení, jakým způsobem jste
ochotni se podílet na těchto
oslavách (jakými akcemi, či fi-
nanČním přispěním)

Veškeré akce a program
oslav včetně uvedení spon-
zorů budou zveřejněny v pro-
pagačním sborníku, který
bude u této příležitosti vydán.

Vaši zprávu zašlete nejpo-
zději
MěÚ

do konce září 2001 na
Kralupy n. Vlt., odbor slu?

žeb, školství a kultury, k rukám
pí Náhlovské (telefon 0205/
739865)

Děkuji předem za vzájem?
nou spolupráci.

Mgr. Pavel Rynt,
starosta města

P.S. Tato výzya se týká i
jednotlivých občanů města.

Hezkou dovolenou, krásné a
klidné prožitt letních městců
přeje redakce Zpravodaje
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O čem se radí radní
Z jednání rady města dne
30.5. 2001

RM schválila ceny za proná-
jem sportovní haly ve výši:
školy, děti a mládež do 181et
= zdarma, ostatní = 312,?
Kč/hod, resp. 2.500,- Kč/den.
RM odsouhlasila jmenovárí
pí Evy Novotné do funkce ře-
ditelky příspěvkové organi-
zace Plavecký bazén s
platností od 1 .6.2001

- RM souhlasila s tím, že bude
rezervováno po 1 bytu pro
učitele Dvořákova gymnázia
a 3.ZŠ ul. Gen. Klapálka. vKlapálka.

na ZŠ Kpůdní vestavbě na ZŠ Ko?
menského náměstí.
RM odsouhlasila poskytnutí
příspěvku na činnost na rok
200i Mysliveckému sdružení
Kralupy nad Vltavou - Země-
chy ve výší 20.000,- Kč.

- RM odsouhlasila s poskytnu-
tÍm příspěvku na Činnost
,,Nadace alergie" v Kralupech
nad Vltavou na rok 2001 ve
výši 10.000,- Kč.
RM souhlasila s pronájmem
prodejny č.218 v OD Máj
panu Jaroslavu Bayerovi od
1 .9.2001 , za účelem prodeie
hudebních nástrojů.

- RM určila dodavatele za-
kázky ,,Ošetření ploch Stra-
ctiov + údolní niva" firmu: Vít
Humpl, Kralupy nad Vltavou.

- RM odsouhlasila poskytnutí
mimořádného příspěvku ve
výši 5.000,- Kč'pro'MO Čes-
kého rybářského svazu na
Dětské rybářské závody,
které se konají dne 2.6.2001
na rybníku v Zeměchách.

Z jednání rady města dne
13.6. 2001
RM doporučila vypsat kon-
kurzy na ředitele škol a škol
ských zařízení, zřizovaných
Městem Kralupy nad Vltavou
(i ostatních škol a škol. zaří-
zenÍ na Územ( Kralup nad
Vltavou) vždy, hned po té,
kdy skončí funkční období
stávajícího ředitele z násle-
dujících důvodů: 1 ) po stano?
vené době by si měl vždy
každý ředitel svojí funkci
,,jmenováním" obhajovat, či
být vystřídán 2) hodnocení
ředitelů samosprávou ne-
musí být vždy komplexní a
objektivní, protože nelze po-
stihnout výkon funkce jako
celek. V současné situaci re-
formy veřejné správy dopo-
ručila RM Kralupy v.Vlt.
Krajskému úřadu Středočes-
kého kraje vyřešit situaci
ohledně konkurzů na ředitele
kralupských škol nejpozději
do konce školního roku
2001/2002.

- RM určila zhotovitelem za?
kázek ,,Výměna podlahovékázek ,,Výména pod
krytiny ve třídách ZŠ Revo-
Iuční ul.': ,,Malovánív ZŠ Tře-
bí;ského ul" a ,,Nátěr oken v
ZŠ ul. 28.října" Íirmu J. Ractv
man, Statenice.

- RM souhlasila s poskytnutím
finanČního příspěvku ve výŠi
5.000,- Kč na činnost na rok
2001 na pořádání akce
,,Skateboardové odpoledne"
(závody pro mládeŽ 12 - 20
Iet), které se koná dne
23.6.2001.
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flSí»EKTHíví s.r.o.
účETNí A DAŇOVA KANCELAŘ

Poskytujeme svým klientům následující služby:
- vedení jednoduchého, podvo5ného a mzdového
- zpracování všech typů daňových přiznání
- zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojištění
- rekonstrukce a revize účetnictví
- likvidace a konkursy obchodních společností

Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v našf kanceláři na ad-
rese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / 721 436 nebo 0603/
466 249. Taktéž nás ínůžete kontaktovat prostřednictvfm e-mailu
aspekt@aspekthm.cz nebo ptes stránku www.aspekthm.cz.

Těšfme se na naši spolupráci.

mgr. Martin STEPAN
DAŇOVÝ PORÁDCE

Přemýšlíte o rekonstrukci
Vaší koupelny?

' ..-"--íhs','li IPomůžeme Vám ji sestavit , .podle Vašeho přání v naší 'vzorkové prodejně. -A
Vybertesiunásznašeho %1 +,"bohatéhosortimentu: . -qx,m

:l'*
,, %'-%

- Sanitárríkeramika -- Akrylátovévany Ě': , ..-,,,f .x
- Sprchové kouty- Vodovodníbaterie qPa- Koupelnovédoplriky )- Dlažba a obklady

Nabízíme kompletní instalaci.
Odvoz zakoupeného zboží až k Vám domů zdarma
4ř ' " ' "" ""-" - a;)

D6I!, Jf
VZORKOVÁ PRODEINA, o.o. Máj, Kralupy n.Vlt.

Po-Pá:9-12,13-17,So:9-11 Tel/fax:0205/722027

Václav Vávra - VODA TOPENÍ PLYN SANITA
Navštivte naši nově otevřenou prodejnu

> 5erpa(Ha PrO žiVnOSŤníký SleVýzz radlatOr7i kOth-
5 sanita, baterie
j: umyvadla, vany . T- za velmi(g armatury
- O klimatizace

- 8POrákV 8 dalŠÍ - ďodávky pffmoz ve,íkoskladu

proďejni doba: po - pá 7..ó0 - 'I 7.Oť) hoel
se 7,gQ-íl.QQ-hed

Masarykoya 725 !bývalá Jednota/ Kralupy - Lobeček
rmi. 0205/7/41 744, Q604/921 039

g;] JAROSLAVAHAJTUNOVÁ gl
Ú'ČETNÍ PORADCE - VEDENf ÚČETNICTVÍ

nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vlt.
Tel./fax.: 0205/727 487, mobil: 0607/585 186

' Veškeré účetnictví " mzdy * daňová přiznání * revize *
' účetní dohled " rekonstrukce účetnictví * poradenství *
' účetnictví pro společenství vlastníků bytových jednotek

včetně vedení jednatelství v Kralupech nad Vlt.
pro správu bytů firmy Stavbud Ústí nad Labem *

l @   ':0u  ffTi (' ('l % mH'B'kl«fiK'M' 'nH'J'il'!'! r'! 1 l

> čerpadla
zz radlatOr7i kOth-
5 sanita, baterie
q umyvadla, vany
(g armatury
0 klimatizace
'-@ sporáky a dalŠÍ

 - ašóík m» WW rm %ab % M*lJ, v«úú»a v  m 'ía. b 4.  a 1 3K)  % m h. y & č;p « .
fMb madahee K núímí. J- kdhetb 7íů6, kmpy nm  M «M»&n27t!7, fax: 4, ímbíie.aa.

j  MUsaa T Qm!íkM áprmsi P%aíel KaíL R uk Mgr. Píasl P%íK In@. Jesd $'kapba, MJDr. %ys Ek) Plíajd  h Vvá4 $ ssmmsl aě v ry í í ž!» a»sah apaest pe a #-
na proBp Ka« a kbra %ía a. Vyae n. óe :XM. PeMšaševá aazba:  Ktahšfi'Jř %M W Thdc Wbffi« & t- ó-

ň.'ta INFOCENTRUM t 0205/722422t;l.. hWl0 ; ;J%*-.N ? bM
"'M

telefonickéinformace N 0205/45457otevřeno Po-Ne 8.00 - 19.00oficiální ínformační server

www.kralupsko.cz, V Městském a Regionálním Informaěním Centru umístěnémv budově kralupského nádraží obdržíte požadované informace
a další doplňkové služby. Je zde zajištěn prodej jízdenek MuD,

' map, suvenýrů, pohledů, fax a mnohé další. Přijd'te a nebudete
litovat.
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0 čem se radí radní Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt. iZpravodaj n

RM doporučila ZM schválit
vyuŽitÍ Části výtěŽku z vy-
účtovánÍ jednotlivých provo-
zovatelů výherních hracích
automatů (dle zákona č. 202/
1990 sb.,) Ve výši 7.370,- Kč
na sportovní ÚČely.
RM odsouhlasila uzavřením
nájemnÍ smlouvy na proná-
jem nebyt. prostor v přízemí
čp. 352 Přemyslova ulice
(bývalé OSP) pro firmu
ASPEKT s.r.o., za účelem
zřízení kanceláře pro účetní a
daňové poradenství.
RM souhlasila s úpravou pro?
stor diabetologické ambu
Iance v areálu nemocnice v
hodnotě cca 100.000,- Kč.
RM jmenuje přípravnou ko-

miSi pr0 posouzenÍ záměru
rozmÍstěnÍ a provozovánÍ
parkovacích automatů na
území města (v ul. Žižkova,
Jiráskova, Palackého ná-
městQ
RM odsouhlasila poskytnutí
příspěvku pro TJ Sokol Ze-
měchy ve výši 1 o.ooo,- Kč.
RM nesouhlasila se zámě-
rem převedení části Záko-
lanského potoka protékající
městem do užívání rybářské
organizace Kladno a žádá,
aby dosavadní stav, kdy po?
tok obhospodařuje místní ot
ganizace Kralupy n. Vlt. byl
zachován.

Ing. Jaroslav Kaňka
tajemnik MěÚ

Městská policie hlásí
Dne 23.5.200'l v O.05 hodin

zaznamenala operátorka ka?
merového systému v ul. Jirás-
kova, pod viaduktem, jak dva
mladíci zapálili vylepené pla?
káty. Hlídka MP na místě zajis-
tila pachatele. Plakáty byly
ihned uhašeny. Přestupek byl
řešen blokovou pokutou.

Dne6.6.200l?v8.35hodinna
žádost 00 P ČR Kralupy nad
Vlt., provedla hlídka MP kon-
trolu přístřešku s kontejnery v
ul. Přemyslova. Na místě byl
nalezen spící bezdomovec se
psem. Hlídka MP muže probu?
dila a vykázala z místa, což bez
řečí učinil.

Dne 9.6.2001 v 1.20 hodin

operátorka kamerového systé-
mu zaznamenala na Seifertově

náměstÍ, jak z restaurace
Formanka vyšli tři muŽi, z nichž
jeden vzal opřené kolo a odho-
dil ho doprostřed chodníku.
Všichni odešli směrem ke
KaSS Vltava. Přivolaná hlídka
MP provedla kontrolu osob a
zjistila, že kolo je nepoškozeno
Muž vrátil kolo na původní
místo. Proto byla celá věc ře-
šena domluvou.

Dne 9.6.2001 v 5.45 hodin
oznámila občanka na tísňové

číslo MP 156, že v ul. Nádražní
Ieží na zemi muŽ s rozbitou hla?
vou. Hlídka MP na místě zjistila,
že se informace zakládá na
pravdě a je nutná přítomnost
RZS. Na místě bylo zjištěno, ze
se muži udělalo nevolno a ne-
šťastnou náhodou spadl na ob-
rubník chodníku. V 5.55 byl muž
ošetřen a následně převezen
do nemocnice.

Dne 12.6.2001 ve 21.24 ho-
din sledovala operátorka ka?
merového systému v ulici
Nerudova osobu, která kopala
do telefonní budky a telefon-
ního přístroje. Hlídka MP na
místě zjistila, že mladému muži
nevrátil telefonní automat pe-
níze a tento se je snažil dostat
z přístroje násilím. Po příjezdu
hlídky MP své konání ukončil,
proto byla celá věc řešena do-
mluvou. K žádnému poškození
nedošlo.

Dne 12.6.2001 v 6.10 hodin
oznámil občan, že v ul. Pře-
myslova u autoservisu pobíhá
velký pes a obtěžuje ,,kolem-
jdoucí". Hlídka MP na místě zji
stila, ze se jedná o vlčáka,
kterého následně odchytla a
odvezla do místního útulku.

Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádraží, ulice Žižkova,
tel. č. 725197, od 7.30 do 12.00 hod., od 12.00 do 18.00 hod.
zvonitl Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 727375, 725184,
Lékárna PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy
781110.

1.7. LékárnaVeltrusy 8.00-12.0013.00-18.00hodin
5.7. LékárnaLobeček 8.00-12.0013.00-18.00hodin
6.7. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
8.7. LékárnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.00hodin

15.7. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
22.7. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
29.7. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
5.8. LékárnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.00hodin

12.8. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
19.8.LékárnaLobeček 8.00-12.0013.00-18.00hodin
26.8. Lékáma U nádraží 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
2.9. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin

Páteční žurnální služby praktických lékařů

Dosažitelnost praktického lékaře (žurnální služby) během páteč-
ních odpoledních ordinací od 13.00 do 17.00 hod.
DATUM LÉKAŘ ORDINACE TELEFON
29.06. MUDr. Homolová Trojanova ul.(AERO) 722 401
13.07. MUDr. Čvančarová Žižkova ul. ' a 725 210

Trojaní
Žižkoví

20.07. MUDr.Horák Lobeček 726221
27.07. MUDr. Tomaier Nerudova 686,příz. 725 603
03.08. MUDr. Nová Nerudova 686,2.p. 725 606
10.08. MUDr. Herber Nerudova 686,přÍz. 721 771
17.08. MUDr.Šťastná Lobeček - = 726205
24.08. MUDr. Prokopová Veltrusy 781 156
31.08. MUDr. Hájková Veltrusy 781 156

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

Č;?
stanoviště 9 - Lidové nám.

14.00 - 14.50 hodin
smnovíště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 15.50 hodin
Pátek:

stanovíště 11- Minice - poMrní
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

?
stanovíště 1- Lobeček - tenisové
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00-15.50hodin

?
stanoviště 3 - Lobeček - pm ZŠ
Třebízského 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 4 - Zátíší (Fibichova)

15.00 - 15.50 hodin

stanoviště 5 - Cukrovar (hala)
16.00-16.50 hodin

pouze 10.7.
stanoviště 6 - Hostimjk

16.00-16.50 hod.
kmmě 10.7.

Červenec
1 . týden (9.-1 3.7.) bioodpad
3. týden (23.-27.7.) rozmě.rný

odpad z domácností

Srpen
1 . týden (6.-1 o.a.) bioodpad
3. týden (20.-24.8.) pneu, lecl
nice, televize, aku, el. přístroje

5%%
stanovíŠtě 7 - u gymnázÍa

14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 8 - Mánesova ul.

15.00 - 15.50 hodin

Občané se ptají 'Účetní poradce informuje
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Co tu bude?

Na tento dotaz jsem dostala
v Městském bytovém podniku
v Kralupech nad Vlt. tuto od-
pověd':

V tomto prostoru se staví
dva domy. Jeden šesti a druhý
pětipodlažní. V prvním domě
bude 29 bytů, ve druhém 25
bytů, tedy celkem 54 bytů
Byty 2+1 mají 77 ma a stojí
755.000,- Kč, 1+1 - 60 ma za
588.00,- Kč a garsoniéry o ve-
Iikosti 42 ma - 428.000,-Kč.
Mezi domy bude odstavné
parkoviště. Se stavbou se za-
čalo v listopadu 2000 a termín

dokončení je v prosinci 2001.
Stavbu provádí firma MAKRA
s.r.o. Kralupy nad Vlt. a Cl-
HELNY KRYRY Plzeň

Některé byty jsou ještě
volné. Ke dni uzávěrky Zpra?
vodaje to byly tři byty 2+1 a
čtyři byty 1 +1.

-Členem Bytového družstva
na Hrádku, druŽstva Kralupy
se ínůže stát každý, kdo splní
kritéria pro členství. Zaklá-
dajícími členy družstva je
město Kralupy nad Vlt. a
Městský bytový podnik Kra-
Iupy nad Vlt.

Tam.

Parkoviště

Jak jsme vás již informovali
v červnovém Zpravodaji bylo
dne 5. května 2001 otevřeno
naproti nádraží čD nové bez?
platné parkoviště pro osobní
automobily. Parkoviště je na
velmi příhodném místě a je po-
měrně málo využívané. Napro-
ti tomu Žižkova ulice' je
,,obložená" auty po obou stra-
nách ulice, takže autobusy
mají co dělat, aby projely bez
kolize se zaparkovanými auty.

Náklady na zbudování tohoto
parkoviŠtě byly nemalé a je
proto škoda, když není dosta-
teČně vyuŽÍváno.

Z tohoto parkoviště je všude
blízko, do centra, na nádraží,
do spořitelny a občané Kralup
a okolí mohou bez obav z ,,bo-
tičky" a bez jakýchkoliv ná-
kladů zaparkovat svoje auto
na k tomu urČené mÍsto.

Tam.

Provozování Živnosti pro
střednictvím odpovědného zá-
stupce.

To, že máme nový živno-
stenský zákon s platností od
1 .3.2000, ale s možností dopl-
nit a předložit potřebné do-
klady k provozování živnosti
do 1 .3.2001 , o tom uŽ se na-
psalo mnoho.

Dnes se zastavíme u odpo-
vědného zástupce podnika?
tele, který může být ustanoven
do funkce maximálně pro dva
podnikatele. Odpovědného
zástupce je povinen ustanovit
ten podnikatel, který nesplňuje
odbornou nebo jinou způsobi-
Iost k podnikání.

Tak například vedení úČet-
nictví je podle nového živno-
stenského zákona vázanou
ČinnostÍ, coz znamená, Že je
předepsaná určitá odbornost
na získání živnostenského
oprávnění. Pokud nemůže
podnikatel tuto odbornost do-
Iožit, musí mít odpovědného
zástupce, jinak se jedná o ne-
oprávněné podnikání, což je
provozování činnosti, která je
předmětem živnosti, bez živ-
nostenského oprávnění pro
tuto živnost.

Ustanovení § 11 odst. 1 živ-
nostenského zákona stano-
vuje povinnost, aby mezi
podnikatelem a odpovědným
zástupcem byl uzavřený pra-
covněprávní vztah, pokud se
však nejedná o manžele
Pracovněprávní vztah v sobě
zahrnuje vztah, který je zalo-
žen řádnou pracovní smlou-
vou, a to ať už na dobu určitou
nebo neurčitou, nebo dohodu
o pracovní činnosti, či dohodu
o provedenÍ práce.

Ale pozor, dohodu o pra-
covní činnosti Ize uzavřít ma?
ximálně do poloviny zákonem

stanovené týdenní pracovní
doby, dohoda o provedení
práce je určena pro jednorá-
zové činnosti, přičemž tato do-
hoda je omezena do výše 100
hodin ročně u jednoho za-
městnavatele.

Z uvedeného vyplývá, že
nelze jednoznačně vyloučit ja-
kýkoliv druh pracovněprávního
vztahu, ale dohoda o prove-
dení práce se jeví jako nej-
méně vhodná, a to i přesto, že
tato dohoda nezakládá povin-
nost platit sociální a zdravotní
pojištění, samozřejmě při do-
držení zákonem stanovených
podmínek.

Přesto se mohou v praxi
vyskytovat případy, kdy je do-
hoda o provedenÍ práce nej-
vhodnější, a to např. při
ustanovení odpovědného zá
stupce na velmi krátkou dobu
a při omezené podnikatelské
Činnosti.

Kromě druhu pracovněpráv-
ního vztahu je totiž nutné vzít
v úvahu i nemalou povinnost
odpovědného zástupce zú
Častňovat se provozovánÍ Živ
nosti v potřebném rozsahu
včetně dohlížení na vedení
účetnictví a povinnosti podni-
katele zajistit účast odpověd-
ného zástupce v potřebném
rozsahu

Povinnost, aby odpovědný
zástupce byl v pracovněpráv-
ním vztahu se vztahuje i na
odpovědného zástupce práv-
nické osoby, který je současně
statutárnÍm orgánem téŽe
právnické osoby. Tato fyzická
osoba bude tedy ve dvojím po-
stavení - statutární orgán a od-
povědný zástupce.

Jaroslava Hajtúnová,
účetní poradce

tel. 0607-585186
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l 3., 10., 17., 24., 31. července 2001

7., 14., 21., 28. srpna 2001 (vždy úterý)
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Odiezd každou J
z přístaviště u lávky pro pěší a cyidísh7

d: . '
'?

v ÍKralupech nad Vltavou-(sídl. Cukrovar).
První odjezd: 10.00 hodin poslední odjezd: 17.00 hodm

i Aktuální rozpňs jízd pro kazdý den (včetně případných změn - Í
ííěkteré jmdy mohou Wt rezervovány iako nevere'3né} bude vždy Í

i Ť «ívyvěšen u lodi. Trvání každé plavby cca 55 minut.

Fir'rría Joseí Zloch - PRESSTON pořádá ve spolupráci
s městem Kralupy nad Vltavou pravidelné prázdninové

VYH[jDKOVÉ PIAVBY PO VLTAVŇ:
OSOBNÍ LODÍ "PRESSTON"

celou hodinu

r ;

l
Il

í
i

Ill

Il
Ill
Ill

l
l

l

Il
.il

lí

'l
l

(

Il
Il

Il

Il

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

ČERVENEC A SRPEN 2001

11.7. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)
25.7. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)
s.a. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)

22-8. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)

Město Kralupy nad Vltavouhledá referenta (ku) pro odbor správy majetku *u Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vltavou

Požadujeme:
- vzdělání SŠ (nejépe technického zaměřenQ
- základrí znalost práce na PC
- aktivní, samostatný a flexibilní pristup k práci
- přÍjemné vystupovánÍ
- nástup nejpozdQji k 1 .10.2001
Inforrnace podány na MÚ - odbor správy majetku, pí Břicháčová, tel.: 0205/ 739 832
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Společenská rubrika Poděkování

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v čevenci a
srpnu 2001 významných životních jubilei Přejeme jim /70(//76í
zdraví, radosti a spokojenosti.
Červenec
93 let Rosenbaum Karel
91 let Kozlová Blažena
80 let Finková Emilie

Hošková Vlasta
Korous Ladislav

85 let
80 let

Srpen
96 let
91 let

Pospíšilová Marie
[?ittrichová Jiřina
Štanclová Anna
Hurych Rudolf
Boudníková Věra
Hurychová Milada

(Jména jubilantťJ jsou zveřejněna s jefích souhlasem. )

Ň

Děkujeme Městskému úřa-
du v Kralupech nad Vltavou,
panu starostovi Mgr. Pavlu
Ryntovi, paní Jíndřišce
Holekové, paní učitelce Haně
Nohýnkové a dě?tem ze zá-
kladní školy vTřebízského
ulici za velmi pěkný dárek k
osmdesátým narozeninám
Dík patří též hudebníkům
panu ?A5noštu? Echtnerovi a
panu Václavu Maříkovi

L. Bartůšková a
B. Kochmannová

Za vodou

Tak to máme za sebou.
První kralupský festival ama-
térského divadla skončil.
Divadelní pokus se vydařil.
Alespoň máme ten pocit.

Dík tetě za medový stánek,
medvídkům za čepici a plá?
cačku, Jablkoni za Babu Agu,
hajnýmu za ponorku, kejklíři za
tři vlasy, dětem za obrázky,
dešti, že to vydržel a nedštil,
rolničce za píndruše a za po-
naučení, všem slovům vyňa-
tým a hlavně korerír»vi za
guláš, jesličkám za kuliČku a
tapÍrovi za to, Že je prase,
Jiřince za ságo, neodbytnému
vojákovi i zrádné nevěstě za

to, ,že se šli projít, zhrzenému
doktorovi za psychologický po-
nor, oskarkám za Oskara,
Rudovi za kauzu, Elvisovi za
výdrž, městu za
podporu a KaSSu
za všechno, dík
vŠem, co nám po-
mohli, těm, na
které jsme zapo?
mněli, a hlavně di?
vákům za to, že se
jich tolik sešlo, že
se dívali a tleskali.

Děkujeme i těm,
kteří, neboť letos
nepřišli, neví,
komu a zač děku?
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Tak za rok zase za vodou.
Zdraví vás DS Scéna.
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Okénko Sdružení rodáků a příznivců města
Sdružení rodáků a příznivců

města Kralupy nad Vltavou za?
h:uje svou zájezdovou se?
zoíu ve středu dne 26. záF(
2a)1 zájezdem na trase Mělník
- Hostín - Obríství - Chlumín.
Cína zájezdu 50,- Kč.

U organizace přihlášek do-
cí"ází k zásadní změně:

)řihlášky se přijímají jen v
klíbovně ve druhém patře
Pmzionu důchodci:i ve stano-
vených termínech vždy od
1E.00 do 17.00 hodin. Pro zá-
je:d dne 26. zílí 2001 jsou
stmoveny Úterky 4. a 11 . září.
Ní rrístě přihlášek obdržíte po-
dobnější informace o zájezdu
i aalších akcích Sdružení. Toto
o1atření má zlepšit průhled-
nijší a spravedlivější obsazo-
víií zájezdových autobusů. Při
/'uto hřbitovní kapli Božího
těa v obci Hostín u Vojkovic
n:vštíví účastníci zá9jového
z.iezdu sdružení v rámci po?
závánísvéhoblízského okolí.

přihlašování na zájezdy si vez-
měte s sebou členskou legiti?
maci.

Organizátoři zájezdu upozor-
ňují všechny přihlášené na
změnu odjezdu autobusu. Au-
tobus odjíždí v 8.00 hodin z ko-
neční stanice MHD v Minicích,
v 8.20 hodin od Lidového domu
v Mikovicích, v 8.15 hodin
od gymnázia, v 8.20 hodin od
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Městského úřadu a v 8.30 ho-
din od Kulturního a společen-
ského střediska Vltava.

Na středu 1 7. října 2001 při
pravuje Sdružení zájezd na
zámek Houska, Vrátenskou
horu a do Mšena. Cena 70,
Kč. Přihlášky se přijímají na
výše stanoveném místě v úte-
rý 2. a 9. října 2001 .
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Daňový sloupek
Dúsledky novely

obchodniho zákoníku I.

V současné době by rněla
většina obchodních společ-
nostÍ pracovat na změnách,
kteró se jich týkají z titulu no-
vely obchodního zákoníku, jež
vstoupila v platnost od 1 . ledna
2001.

První takovou skupinou jsou
povinnosti, které se týkajÍ zá-
pisů v obchodních rejstřÍcích.
Obchodní společnosti jsou
v prvé řadě povinny prokázat,
že osoby, které jsou statutár-
ním orgánem, splňují zákonné
požadavky pro výkon jejich
funkce (pokud tak již neučinily).
Těmito požadavky jsou mj. ne-
existence p'rekázek provozo-
vání živnosti, bezúhonnost,
neexistence daňových nedo-
platků apod.

9ále, jsou. obchodní .spo-
leČnosti povinny provést do
obchodního rejstříku zápisy
skutečnosff, jež se dosud ne-
zapisovaly. Jedná se zejména
o následující skutečnosti: den
vzniku, popřípadě zániku funk-
ce osob, které jsou statutár-
ními orgány či jeho členy, výše
obchodního podílu každého
společníka společnosti s ruče-
ním omezeným, apod.

Mimoto jsou povinny spoleČ-
nosti uložit do sbírky listin lis?
tiny, jež se dosud neukládaly.
Nově musí sbírka listin obsa-
hovat zejména úplné znění
zakladatelských dokumentů,
mimořádné a konsolidované
účetní závěrky, pokud ne7sou
součástí výroční zprávy, smlou-
vy o převodu podniku nebo
jeho části, smlouvy o nájmu
podniku nebo jeho části včetně
oznámení o jeho prodlouŽení,
seznam jednání jménem spo-
lečnosti učiněných před vzni-
kem společnosti, podpisové
vzory osob, které jsou opráv?
něny zavazovat společnost.

Další povinností je povinnost
uvést společenskou smlouvu
nebo stanovy do souladu se
zákonem Statutární orgán spo-
lečnosti je povinen doložit rejs?
tříkovému soudu takové znÓní
společenské smlouvy či sta?
nov, které neodporuje ustano-
vením obchodnítio zákoníku.

Druhou skupinou problémú,
které je třeba řešit z titulu no-
vely obchodního zákoríku,
bych se rád zabýval ve svém
přÍŠtÍm článku.

Příjemnou dovolenou a
hezké strávení letních dní pFeje

Mgr. Martin Štěpán
daňový poradce

iZpravodaj Isl

Výlet do minulosti- minické hradiště
Cervenec je měsíc dovole-

ných a výletů do přírody. Hezký
výlet můžeme podniknout i do
nepřiliš vzdáleného okolív blíz-
kosti čtvrté městské části
Kralup - na minické hradiště.

Kralupy nad Vlt. se nemo-
hou pyšnit žádným hradem
nebo hradištěm. Ve středo?
věku náležely řádu křížovníků
s červenou hvězdou a ti žádné
hrady nestavěli. Údajně posta?
vili malou tvrz na soutoku
Zákolanského potoka s mlýn?
skýrp náhonem za dnešní ško-
lou na Komenského náměstí.
Pomístní jméno ,,Na hrádku"
dodnes připomíná místo za-
niklé tvrze. Skutečné hradiště
bývalo na jih od Kralup a v Ii-
teratuře je označováno jako
,,Minické hradiště".

Na tomto místě s překrásnou
vyhlídkou na celé Středohoří a
Podřipsko se zalíbilo již tajem-
nému kmenu Keltů. Bylo to v
mladší až pozdní době halštat?
ské, tedy v průběhu 6. a v po-
čátku 5. století pred Kristem. V
té době patřily Čechy k roz?
sáhlému keltskému uzemí,
které sem zasahovalo od zá-
padu z oblasti dnešní Francie
a Německa.

Hradiště je v polích na ost-
rožně (274 m) nad údolím
Rusavky. Dostaneme se sem
buď po silnici z Minic, z které
odbočíme vpravo na lesní ce-
stu v zatáČce na jiŽrÍm okraji
obce nebo strmou cestou lo-
mem z údolí Rusavky. Závěr
této cesty lomem je však jen
pro zdatné turisty. Hradiště má
plochu asi 1 ha a po staletí zde
bývala jen pole. Nic význam
ného hradiště nepřipomínalo
kromě Četných hliněných
střepů, které se při orbě do-
stávaly na povrch. Historické
záznamy o hradišti žádné ne-
jsou. Záznamy mladšího data
jsou stručné a ani svědomitý
Augustin Sedláček hradiště
nenavštÍvil.

V roce 1935 se rozhodl regi-
onální badatel a zakladatel
Krajinského muzea v Kralu
pech P. F. Masner minické
hradiště prozkoumat. Další
pracovník kralupského muzea
akademický malíř Josef Holub
nakreslil pečlivě plánek celého
hradíště. Výsledek jejich práce
byl uveřejněný ve druhém čísle
vlastivědného sborníku krajin?
ského muzea roČ. 1935. Autor
článku P. F. Masner došel k
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Pohled na minicM hradiště od severovýchodu.
závěru, že hlavní osídlení spa- kům a minickému strážníkovi
dalo do prvního tisíciletí p:ed Jaroslavu Červenkovi ukázala
naším letopočtem. Povr- plánek, na kterém byl zakres-
chovým sběrem získal kera- len vodovod přivádějící vodu
miku kultury knovízské a od kapličky sv. Gottharda až
bylanské, tedy z období doby na hradiště. Vzdálenost mezi
bronzové a železné. Místo bylo oběma místy je asi 1 ,5 km.
prohradištěkdysivybránopro Měřenímpomocíteodolitubylo
svou výššinou polohu. Je chrá- zjištěno, že od kapličky sv.
něno po značné délce svahy, Gottharda ke hradišti je mírný
které strmě spadají do údolí, a spád. Voda mohla být přivá-
bylo obehnáno hradbami. děna dřevěným žlabem. Dnes
Zbytky valů jsou patrné do- však v okolí sv. Gottharda (u
dnes. Na jižní straně nad holubické silnice) žádné pra-
Rusavkami se ještě v někte- meny nejsou.
rýchmístechzachovalyzbytky K serioznímu archeologic-
kamenných základů hradeb. kému výzkumu bylo prikro?
Ty tvořily jádro valu. Kameny čeno až v roce 1970. Když
byly kladeny na sucho a byly poprvé tuto vrcholovou plošinu
lámány pravděpodobně ze navštívil pracovník Národního
starohorního útvaru ve vzdále- muzea Or. Miloslav Slabina,
nosti asi 200 metrů od hra- nalezl zde jenom pole státního
diště. Lom je zde dodnes. statku bez jakýchkoliv známek
Vchod na hradiště byl z vý- pravěkéhoosídlení.
chodní strany, kde byl svah Pozemek bývalého hradiště
nejmenší. byl dlouhá léta v majetku sed?

Většina ostrožných hradišť láků Důrasových z Minic a v
se nachází ve vzdálenosti do
1 km od vodního toku. Minické
hradíště je así 400 metrů od
Zákolanského potoka. Ovšem
mnohem blíže je potůček ru-
savecký v údolí přímo pod hra-
dištěm. V případě ohrožení
nepřítele by však přístup k
oběma potokům byl znemož-
něn. Proto hradiště mělo
vlastní studnu. Na plánku z
roku 1935 je Josefem Holu-
bem zakreslena na východní
straně akropole. Dnes je již
zasypaná a marně jsem se
snažíl ji objevit. Zajímavý údaj
přinesl Masnerův článek v
roce 1935. Uvádí se v něm, že
v roce. !?913 navštývila lom pod
hradištěm hraběnka Černí-
nová ze zájmu o svůj bývalý
majetek. Přítomným kamení-

? í

Nálezy z minického hradiště. Střepy hliněného cedníku (1)
bronzová sekerka (2), hliněná nádoba (4), přesleny (5).
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době kolektivizace byl majite-
Iům odebrán. Vrstva ornice je
tu vesměs slabá, takže při
orám musel pluh zachytávat
za pravěké objekty. Směrem k
jižnímu okraji, kde byly valy, se
tloušťka ornice zvětšuje na 80
cm. Již první sondy zkusmo
položené na nejvyšším místě
byly dost bohaté na nálezy. V
pravěké keramice převažovaly
nálezy kultury haltštatské.

Při průzkumu hradiště bylo
použito i moderních metod ar-
cheologické prospekce. Podpo-
vrchové anomálie se zjišťovaly
elektroodporovou metodou i
protonovou rezonancí. V mís-
tech zjištěných nehomogenít a
odlišných průběhů vertikální
složky zemského magnetic?
kého pole pak byly zakládány
sondy. Antropogenní vlivy byly
zjišťovány chemickou fosfáto-
vou analýzou. Některé sondy
(výkopy) přinesly překvapení.
Tak např. obrácená stratigrafie,
kdy střepy starší kultury se na-
lézaly výše a mladší pod nimi.
Příčinou bylo přemísťování ze-
miny při stavbě hradiště a pří-
slušných násypů. Nalezly se i
nádoby točené na kruhu a
provrtané červené. mo7rské ko-
rály. V obou případech však šlo
o import. Pravěká obchodní
cesta ze severu na jih, šla pa-
trně přímo kolem dnešního hra-
diště. Je to dnešní úvozová
cesta od ulice Pod hradištěm
vzhůru do lesa. Pokračovala
dál na Tursko a Velké Přílepy,
jak doložily archeologické prú-
zkumy v Přílepech v letech
1994-1999.

pokračování na str. 6.
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Výlet do miniilosti

Překvapením byl i objev hlu-
bokého příkopu táhnoucího se
napříč hradištěm. Je 60 metrů
dlouhý, 6 metrů široký a 3
metry hluboký. V jeho výplni se
našly stopy dvou požári:i dře-
věného opevnění. Zajímavé je
zjištění, že po celou dobu ar?
cheologického výzkumu, který
trval 191et a byl předčasně pro
nedostatek finančních pro?
středků ukončen, se nenašla
žádná stopa po pohřebišti.
Podle P. F. Masnera mělo být
pohřebiště na dolním poli pod
akropolí. Několik sond polože-
ných při výzkumu do těchto
míst to však nepotvrdilo. Nebyl
nalezen ani jeden hrob

Minické hradiště patřilo pa-
trně mezi hradiště kultovní a
útočištná. Nebylo tedy osíd
Ieno větším poČtem obyvatel,
ale sloužilo jako útočiště v
době nebezpečí obyvatelům
okolních keltských osad. V
roce 1973 objevili archeolo-
gové keltskou osadu nad obcí
Libčice nad Vlt. na stráni pod
Chýnovským hájem. Od mi?
nického hradiště je osada
vzdálena asi4 km. Mohli tedy
obyvatelé osady v případě
ohrožení se rychle přesunout
za hradby minického hradiště.
Ještě blíže bylo keltské sídliště
v dnešních Holubicích, kde
byly ot»jeveny kovolitecké ob-
jekty.

Na minickém hradišti mohli
trvale sídlit keltští velmožové.
O společenské diferenciaci
kelstské společnosti svědčí
bohaté výbavy hrobů mrtvých
keltských vládců. Ty se však
nikdy na hradišti nenašly.
Archeolog Dr. Lutovský se do-
mnívá, že miničtí vládci byli
pochováváni do blízké mohyly
na Krliši u Turska. Nedaleko
odtud nad chýnovským hájem
je velké keltské pohřebiště.

Jak již bylo řečeno, vznik mi-
nického hradiště se klade do
mladší až pozdní doby halštat-
ské (v průběhu 6. a v počátku 5.
století před Kr.). V té době jižpřed

Čeclpatřily Čechy k rozsáhlému
keltskému uzemí. Do doby hai
štatské se klade zrod historic-
kých Keltů. Toto období je často
označováno jako protokeltské.
Největšího rozmachu však kelt?
ská kultura dosáhla až v násle-
dující době laténské. V té době
však již bylo minické hradiště
opuštěné. Zaniklo zřejmě bě-
hem několika generací.

Je to již dávno, co uhasl život
tajemných Keltů na minickém
hradišti. Kdo zničil minické hra?
diště, zda požár nebo nepřítel,
se již nikdy nedovíme. Po tisíce
Iet prázdné opuštěné místo bi-
čované dešti obklopené zbytky
vali:i a zarostlé travou, pŮsobí
stále tajuplným kouzlem.

Ing. Josef Stupka

Farní šatník
I 2001

použité oděvy
za symbolickou cenu.

V měsíci červenci a srpnu
není larrií šatník přístupný
veřejnosti. První den po

prázdninách bude otevřeno
dne 26.9.2001.

Sdružení zdravotně
postižených v Kralupech

nad Vltavou,
(Hůrka 1041 v přízemQ oznamuje,
že další poradní dny budou každé
čhííté úterý v rněsíci od 15.00 do
16.00 hodin.V červenci a v srpnu
se neúřaduje. První úřední den po
prázdninách je 25.9.200í

Úřadovna byla přestěhována do
vedlejšího vchodu Hůrka 1041

Mělnický vrkoč
Sdružení Mělnický vrkoč

vzniklo vloni, aby vytvořilo
podmínky pro udržení a rozví-
jení tradice folklorního festi
valu v Mělníku a v jeho rámci
vytvářelo projekty s cílem spo-
jem zájmů členů sdružení v
oblasti lidových tradic. V sou-
čínnosti s Městským úFadem
Kralupy nad Vltavou se usku-
tečnilo v KaSS Vltava počát?
kem června vystoupení
folklórních soubori:i pro školní
mládež. Na pódiu se před

dětmi zcela zaplněným sálem
představil Jarošáček (Mělník),
Jarošovci (Mělník), Váh
(Púchov) a Padureanca z ru?
munského města Deva, který
je velice známý ve své domo-
víně a má za sebou turné po
Anglii, Francii, Makedonii,
Turecku, Holands.ku a Španěl-
sku. Hosti:im za ukázku zpěvu
i tance poděkoval starosta
města Mgr. P. Rynt. Foto je z
přehlídky v Kralupech.

(ain)
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Zprávy z DG a OA
Úspěšně prožitý školní rok

Je konec školního roku a to
je ten pravý čas ohlédnout se
zpět.Mnoho tříd zažilo školní
výlet, školu v přírodě, exkurze.
Na gymnáziu se na jaře ko-
nala beseda s českým režisé-
rem Sašou Gedeonem a v
květnu 2001 , už pátým rokem
s panem doktorem Radimem
Uzlem.

Třídy navštívily cizí země,
jako například: Švýcarsko,
Anglie, Německo, ale ta.ké vý-
chodní, jižní i střední Čechy.
Jejich vědomosti byly rozší-
řeny na četných exkurzích.
Cílem návštěv byla pražská
muzea i pěší výlety do okolí.
Na konci měsíce se některé
lrídy vydaly na pochod do
Prahy. Výlet probíhal v rámci
evropské akce nazvané ,,EU?
RORANDO 2001"

Jako každý rok se konaly
Ietní i zimní sportovní kurzy.

Žáci výborně reprezentovali
školu, nejen ve vědomostních
soutěžích, ale také na spor-
tovních akcích.

Doufejme, že takto zajímavý
rok zaŽijí i noví studenti.

SPORT.
Na konci letošního školního

roku ve dnech 27.-28.6. 200'l
uspořádalo naše gymnázium
sportovní dny, kdy si mohli
naši studenti změřit své síly a
sportovní uměnÍ. 27.6. se ko-
naly různé soutěže na kralup-
ském koupališti pro žáky od
primy až do kvarty (od 6. do 9.
třídy). Dále se také v tentýž
den studenti zúčastnili turnaje
v nohejbalu v areálu našeho
gymnázia. Druhý den, tedy
28.6., naše škola pořádala
opět turnaj, nynÍ však ve vo-
lejbalu

Herberová, Šlehoferová

Karta za dvě stovky
Karta mládeže EURO<26,

členský průkaz asociace,
sdružující 30 evropských
zemí, je zajímavým dokladem,
se kterým Ize uŠetřit v tuzem?
sku i v zahraničí. Je určena
pro mladé lidi ve věku 15 až
26 let. Karta poslouží při ce-
stování, platí 12 měsíců a v
ČR stojí pouhé dvě stokoruny.

Platí ve 30 evropských ze-
mích - činí to 200 000 slev na
různých místech, nejvíce v ze-
mích Beneluxu, Španělsku,
severní Itálií, Anglii a Skotsku
a Francii. Slevy jsou v kultur-
ních a turistických zařízeních,
kde mají označené logo
modrý podklad s hvězdným
kruhem a nápisem EURO 26.

Průkaz slouží ke slevě na do-
pravu vlakem, případně auto?
busem. Další slevy jdou na
vrub ubytování - mnoho slev
dostanele, v takřka po celé
Evropě populárních tzv.
,,youthhostelech".

Kartu mládeže EURO<26
Ize získat v Praze 2, Máne-
soya 46, tel. 22 25 03 88.
V ČR je 120 distribučních míst
blízkých bydlišti, kam budete
případně telefonem odkázáni.

Bližší informace múžete
naČerpat na internetových
stránkách www.euro26.cz,
případně komunikovat s orga?
nizátory e-mailem na adrese
km@adam.cz.
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Nové knihy v kraJupské knihovně
Oddělení pro dospělé

Beletrie

Nesvadbgvá Barbara - Život EpcleMichaelS'61ouhá pouťdo
nanečisto SantaGruz

Další příběhy mladé novinářky Dobrodružné putování nemusí
Karly, hrdinky knížek Řízkaři a vždycky znamenat cesty do dale-
Bestiář, která proplouvá několika kých zemí nebo divokých končin
vážnými parínerskými vztahy, Máte-li dost fantazie a také od-
stále hledá svou ,,velkou lásku", vahy jako osmiletý Robert, hrdina
ale nepohrdne ani těmi menšími. této knížky, dokážete se vydat na
Holland (,ecelia - Hrabě poul při níž objevíte věci, o kterých

Píšeserokíí53aAngliíužté- istedřívenemělianitušení,přes-
měřdesetiletízmítajíkrvavébojeo tožebylykolemvásivnás
trůn. Před očima čtenářŮ se ode- Bůchner Barbara - Tajemství
hrává středověký boj o budouc- hory Mordýř
nost anglického tn)nu, ale i osobnr Román rakouské autorky jiskří
dramata těch, které osud postavil napětím i suchým humorem a dává
na kolbiště dějin. čtenářům možnost nahlédnout do

Oddělení pro děti
Beletrie

světa současné ufologie.
Naučná literatura

Nešpor Karel - Vaše dětí a ná- Naučná literatura
vykové látky ? - Tajemný Nippon

Kniha je určena především rodi- Neobyčejně zajímavé vyprávění
čům, kteří se chtějí více dozvědět o Japonsku od nejstaršího mytolo-
o možné problematice návykových gického období přes středověk až
Iátek u svých dětí, kteří chtějí udě- k éře poválečné hospodářské ex-
Iatconejvíceproto,abyudětípro- ploze.
blémŮm s návykovými látkami Borová Blanka - Mííče, míČky a
předcházeli, popFípadě. je účinně hry s nimi
řešili. Soubor her obsahuje řadu ná-
Motalová Šárka - Internet pro mětů pro hry s rríči různých veli?
ženy kostí, pomocí nichž se zábavnou

Kniha pro ženy, které mají velmi formou procvičuje házení, koulení,
málo zkušeností s prací u počí- kopárí, odrážerí pomocí pálky a
tače, ale které se pevně rozhodly hole.
spojit se se světem. Autorka ne-
násilnou formou vše potřebné vy- Pobočka Lobeček
světlí, a přidá mnoho typů na dobré
webové stránky určené ženám. Morríson Toni - Ráj

Pozoruhodný román americké
spisovatelky, nositelky Nobelovy
ceriy za literaturu, který se začíná
odehrávat za jednoho letního roz?
břesku roku 1976, kdy skupinka
ozbrojených mužů vpadá do býva?
lého ženského konventu, jehož
obyvatelky jsou spořádanému sou-
sednímu městečku jiŽ dl.ouho tr?
nem v oku.

Studovna
Frolcová Věra - Velikonoce y
české l}dové líteratuře

Kniha představuje v naŠí od
borné literatuře prvni syntetický
obraz obyčejů, obřadů, děl lido-
vého umění apod. vážících se k
těmto nejvýznačnějším křesťan-
ským svátkŮm liturgického roku.

Ve čívrtek 24. května 2001
se v rámci 29. koncertní se-
zóny KPH uskutečnil Veřejný
absoloventský koncertvel-
kého dechového orchestru
Vojenské konzervatofi v
Roudnici nad Labem.

Foto ain

m

Koncert dechové hudby
Vojenská konzervatoř je nej-

starší vojenskou školou v Čes-
ké republice. Založena byla již
v roce 1923 v Praze, kde půso-
bila, vyjma doby okupace, až
do roku 1950. Poté byla tři roky
na Slovensku a pět let v Liberci.
Od roku 1958 podnes působí
Vojenská konzervatoř v Rou-
dnicí. Jejím posláním je přípra-
vovat studenty, pouze chlapce,
absolventy 9. tříd základních
škol, na doplňování vojenskýchtnÍ VOjel

Českéhudeb v Armádě repub?
Iiky. V čele této vojenské školy
stála řada významných osob?
ností hudebního života, např.
v poválečném období J. Prave-
ček, H. Sluka, Zd. Sviták aj.
V současné době je náčelní-
kem Vojenské konzervatoře
pplk. Jiří Křen.

Na vojenské konzervatoři se
vyučuje hra na dechové ná-
stroie a na bící nástroje. Každý
žák také studuje povinně hru na
klavír a získává orchestrální
praxi. Škola umožňuje také dál
kové studium. Flad:a vynikají?
cích pedagogů vychovala pro
vojenskou hudební službu
mnoho orchestrálních hráčů,
sólistŮ i dirigentů.

Pedagogové, žáci školy i její
absolventi se prezentují svým
uměním před širokou veřej-
ností. Tradicí se staly absol
ventské koncerty, promenádní
koncerty na Pražském hradě,
vystoypení v rámci Roud-
nického hudebního jara, na
Mezinárodrím festivalu mlá-
dežnických orchestrů FUO v
Chebu i při Festivalu decho-
vých orchestri:i FEDO ve Štětí.

Z hlediska propagace školy
nelze opomenout úspěchy, do-
sahované v soutěži konzerva-
toří České republiky. Vloni na
zářijové mezinárodní soutěži ve
hře na tubu byl oceněn jako
?s

"' 1k" :'4'a '?4
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nejmladší a nejtalentovanější
žák školy Marek Filla, ze třídy
prof. J. Peterského. O měsíc
později si v Teplicích v Čechách
změřili síly roudničtí konzerva-
toristé s dalšími studenty kon-
zervatoří. Michal Berka získal
druhé místo ve hře na hoboj,
Tomáš Holický byl v silné kon-
kurencí pátý mezi fagotísty,
Tomáš Bůrger se umístil jako
třetí mezi hráčí na lesní roh a in-
strumentalista na trubku Tomáš
Vaculík byl pátý. Neoficiálním
vítězem celé soutěže se stal M.
Filla, když za sebou nechal
spolužáky ze své třídy - Michala
Kubáta a Jiřího Janíčka na dru?
hém a třetím pořadí.

,,Spolupráce s kralupskými
milovníky vážné hudby je prak-
ticky celoroční. Žáci pravidelně
v prologu před každým koncer-
tem organizovaným KPH za-
hraj( v komorním obsazení
několik skladeb na dechové ná-
stroje. Hojně také přijíždějí do
Kralup na koncerty váŽné
hudby. Vrcholem spolupráce je
ale absolventská přehlídka v
KaSS Vltava na závěrečném
koncertu sezony KPH. Těch,
kdo u nás končí studium hudby
červnovým absolutoriem v
šestém ročníku, nebývá takový
počet, aby vytvořilí velké hu-
dební těleso, a proto do Kralup
s námi přijelí nejtalentovanější z
nižších ročníků. Ti, kteří u nás
letos končí, budou ,,novou krvr'
nejen ve vojenských kapelách,"
zakončil náčelník Vojenské
konzervatoře v Roudnici nad
Labem plk. Jiří Křen. Připomněl
také, že zdejší vystoupení žáků,
kteří právě ukončili šestileté
studium na hudební škole, bylo
reprízou úspěšného koncertu,
jeríž v premíéře zazněl na
Pražském hradě.
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Prázdninový provoz
Městské knihovny

v Kralupech nad Vlt.

Červenec - srpen
Oddělení pro dospělé čte-
náře

Pondělí a čtvrtek
13.00 - 17.30 hodin

Pátek 8.00 - 11 .30 hod

Oddělení pro děti

Pondělí a Čtvrtek
8.00 - 11.30 hodin

Studovna - čítárna
Cervenec a srpen - zavřeno
/Internet a denní tisk po do-
mluvě se čtenáři/

Pobočka Lobeček
Červenec středa 11 .30 - 16.00 hodin lSrpen - zavřeno
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Kde si mohou kralupští důchodci zakoupit oběd? ?

obědy si dochází důchodci
sami a v době školních prázd-
nin se nevaří. Cena oběda se
pohybuje okolo 35,- K(,.

Dodavatelem obědů je i pí
Palicová Pavla v Revoluční

ulici v Lobečku. Cena je jed-
notná 36,- Kč. Nevaří se v so-
botu a v neděli, výběr je ze
dvou druhů jídel. Otevřeno je
od 10.45 do 12.00 hodin.

Výhodou je nákup obědů v
restauracích. V restauraci Kra-
kovská dostanete oběd za za-
koupenou stravenku v hodnotě

berete cca ze třinácti druhů jí-
del. Cena jednoho jídla se po-
hybuje již od 38,- Kč, max. 45,
Kč. Polévka se prodává zvlášť
a je za 10,- Kč 1/2 litru po-
Iévky. Každý den jsou dva
druhy. Vaří se sedm dní v
týdnu a otevřeno je již od
10.00 hodin.

Po roce 1990 bylo v našem
městě otevřeno mnoho no?

vých restaurací. V některých
dostanete dobré obědy, jiné
teplou stravu nezajišt'ují.

Červ.

Do nemocnice s poliklinikou,
si mohou důchodci zajít na
oběd do jídelny, nebo je mož-
nost sjednání si dovážky obě-
dů do 6ytu pro důcho«jcě, kteří
mají zdravotní potíže. Rozvoz
obědů zajišťuje pečovatelská
služba. Za oběd se platí 35,-
Kč a 3,- Kč jako úhraola roz-
vozu jídel. Obědy se platí pe-
čovatelce a částka za rozvoz
se platí složenkou na poště.
Složenku doručí pečovatelka.

Obědy si mohou důchodci
zajistit i ve školní jídelně. Pro

41,- Kč. Možnost výběru ze
dvou chodů včetně polévky.
Nevaří se v sobotu a v neděli.

Také je možnost chodit na
obědy do restaurace For?
manka na nám. J. Seiferta v

Lobečku. Výběr je velký z de-
seti chodi:i za jednotnou cenu
42,- Kč. Za polévku se platí
zvlášť. Otevřeno je i v sobotu
a v neděli a to již od deseti ho?
din si můžete zajít na oběd.
Také se dobře najíte v restau
raci U Adama, na konci
'@odárenské ulice, kde si vy-

Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
j1 1
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Každý měsíc jeden Dvakrát 80 v Penzionu fi
p5
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Sekaná ze špenátu
30 dkg špenátu, 4 žemle, 4 Ižíce mléka, sůl, pepř, 4 vejce, 1

Ižíce másla, 1 stroužek česneku, 1 malá cibule, strouhanka, 1
Ižíce tuku na vymazání pekáče, masový vývar.

Dušený špenát promícháme s nakrájenými žemlemi spaře-
nými horkým mlékem, osolíme a okořeníme mletým pepřem
Potom přidáme žloutky, rozpuštěné máslo, rozetřený česnek a
cibuli drobně nakrájenou, promícháme a nakonec zlehka při
mícháme tuhý sníh z bílki:i a podle potřeby strouhanku.

Ze směsi utvoříme bochník, který uložíme do vymazaného pe-
káče, podlijeme masovým vývarem a upečeme ve vyhřáté
troubě.

Dobrou chuť.

24. května 2001 bylo slav
nostní posezení Svazu dů?p031

ČR?chodců ČR v Penzionu.
Slavnostní proto, že naše dvě

členky se ve zdraví a v pohodě
dožily v měsíci květnu význam-
ného životního jubilea.

Je to Libuška Bartůšková a
Boženka Kochmannová.

Hezké odpoledne, které pro?
běhlo v přátelském duchu, bylo
doplněno kulturním progra?
mem. Slavnostní atmosféru při-

pravila členka městské rady pí
Holeková. Vystoupení s dětmi
ze školy v Třebízského nastu?
dovala pí učitelka Hana No
hýnková. Přišel mezi nás i
starosta pan Mgr. Rynt, aby ju
bilantkám popřál. Náš člen pan
Mařík a hudebník pan Echtner
vyplnili zbytek odpoledne v li?
dovém tónu.

Za jubilantky děkuje
Vlasta Loskotová

SD ČR Kralupy nad Vlt.
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obrázky, házely létacím talířem,
navlékaly korálky, ručkovaly po laně,
navlékaly kroužky na úzké hrdlo lahve,
rozbalovaly hadice na cíl, srážely
plechovky proudem vody, skákaly v
pytlích, mohly si zkusit zatlouci hřebík
do velikého špalku. Musely tak prokázat
v jednotlivých disciplínách svoji
šikovnost, iychlost, postřeh i trpělivost.
Bohužel se u jednotlivých stanovi(t'
tvořily nizně dlouhé fronty, ale při
takovém počtu dětí to nešlo jinak. Po
získání bodů si děti mohly ,,nakoupit" v
obchůdku různé drobnosti a sladkosti.

Na tomto místě patří velké poděkování
našim sponzorům, kteří obchůdek
naplnili zbožím. Bez nich by děti na
podobných akcích nemohly být takto
odměňovány. Děkujeme proto firmě
GLOBAL, Foto-kinu manželů Tylša-
rových, České spořitelně, firrně MERO,
Kaučuku a.s., inzertním novinám
ELEFANT, firmě DaOS, a SUPRA
COMPANY. Na tomto rnístě si také

neodpusffm pár slov pro ty rodiče,
kterým se zdálo, že fronty jsou přfliš
veliké nebo, že děti jsou odrněněny málo.
Rádi přivítáme při
podobných akcích
každou pomocnou m-
ku. Není ínnoho těch,
kteří chtějí pomoci a
pracovat zdarína třeba
celé odpoledne. A k
cenám. Jsme záyislí
na laskavosti a
štědrosti našich

sponzorŮ.
Zlatým hřebem

odpoledne byla pěna,

která pokryla celou asfaltovou
příjezdovou plochu. Děti nebyly téměř
vidět, takové výšky pěna zpočátku
dosahovala. Někteří vydrželi v pěně
běhat a skotačit až. do úplného namočení.

To už v sále začala probíhat diskotéka
s Tomášem Kučerou a rádiem RELAX,
která končila až v 8 hodin, tedy o hodinu
později, než jsme původně plánovali.
Pak již jsme se roze(íli do svých domovů.

l
1

l

Hledáme vedoucí

Od září 2001 hledáme vedoucí pro tyto
ZÚ: Florball, Angličtina, Šipky- a
Kulečm'k.

Děkujeme

Děkujeme za nový přírůstek do
biologického kroužku - za činčily paní
Věře Vondráčkové terária panu
Vobořilovi.
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Křížovka laffi

JDen dětí :l-méi
[Ť

'alSprávné znění tajenky z červnového čísla zní: ,,Červen
louky kosí, Medard vodu ňosí". Dvě vstupenky na některý z
pořadů uváděný v KD Vltava v měsíci červenci a srpnu vy?
hrává Věra Malá, Třebízského 466, Kralupy nad Vlt.

Znění této tajenky zasílejte na adresu redakce Zpravodaje
do 17.8.2001 .

i 0':T«ť-LV pátek l.června pořádal Dům dětí a
mládeže ve spolupráci se sborem dobro-
volných hasičů a Fotbalovým klubem
Kaučuk Den dětí. Vstup byl zdarrna.
Počasí již od čtvíúa bylo spíše aprílové
než červnové, ochladilo se a přehánky se
honily sem a tarn. Poslední velká průtrž
byla v jednu hodinu a tak jsme očekávali
kolik dětí přijde. Nakonec jich
vykukující sluníčko přilákalo téměř 500
a 300 dospělých.

Na čtyřista se jich pak zúčastnilo růz-
ných her a soutěží, které pro ně byly
připraveny. A tak děti chytaly rybičky,
házely míčky do šaškovy pusy, skládaly
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Tel: 0312/634495 l
l

Fax: 0312/634341 l
l

Vítězná 2958,

272 04 KLADNO 4
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Děkuji všem spolupracovnx7cům a
vedoucím zdjmových útvarů za
ceLoroční práci, kterd je náročná a
všem přeji př'jemné profití prázdnin a
dovolené a níačerpárú hodně nových
sil do pHst(ho škoLníhú roku.

Marie Blažková
ředitelka DDM



Sport v DDM
Dne 5. 6. 2001 se konala atletická všestrannost ZŠ oblastní kolo. Celkem se

zúčastnilo 50 dětí a Il dospělých.. Počasí nebylo nejlepší, ale nám to nevadilo
a jednotlivé discipffny proběhly bez problémů. Soutěžilo se v běhu na 60 m, ve
skoku dalekém a v hodu rníčkem. Chtěla bych poděkovat všem pedagogům a
hlavně p. Dvořákovi ze ZŠ Revoluční za spolupráci při soutěži. Některé výkony
dětí byly nadpmměrné a pomohly k vítězství jejich školy.
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Nejlepší sportovní výkony:
Dívky běhna60m skískok do dálky hod
1.tř. FučíkováTereza 1l,80 FučíkováTereza 1,72 NikolaViktorínová 16,40

ZŠ RevolučníZŠ Revoluční Zš Gen. Klapálka2.tř. BarboraChristová 1l,00 PavlíkováJana 1,74 K;kováMarcela 21,70ZŠ Veltmsy ' ZŠ Gen. Klapálka ' ZŠ Revolučríf
3.tř. SimonaPokomá 10,89 FaixováZuzana 3,28 SimonaPokomá 22,50ZŠ Revoluční ' ZŠ Veltrusy ' ZŠ Revoluční

leyáková 10,42 LudmilaMěkotová 3,45 KateřinaTáchová 26,804. tř. Magda Pleváková
ZŠ Gen. Klapálka ZŠ Třebízského ZŠ 28. října5.tř. KateřinaKellerová 9,20 MajrychováSimona4,20 KateřinaKellerová 31,00

Chlapci
1. tř. František Hofman

ZŠ Veltrusy
2. tř. Martin Hlůžek

ZŠ Gen. Klapálka
3. tř. Ondřej Novák

ZŠ VeltmsyZŠ Veltmsy
4. tř. Tomáš Řáda

ZŠ Revoluční
5. tř. Lukáš Kaprál

ZŠ Gen. Klapálka

?.
í'l

21,70

25,20

29,40

36,20

38,50

11,73 ]osefSzí3ko
ZŠ 28. října

10,41 Martin Hlůžek
ZŠ Gen. Klapálka

10,36 0ndřej Novák
ZŠ Veltmsy

9,70 Cerný Lukáš
ZŠ 2!3. října

9,26 Jan Švec-
ZŠ TřeMzského

1,71 Josef Szajko
ZŠ 28. října

1,80 Milan ]erečAč
ZŠ Revoluční

3,29 0ndřej Dostál
ZŠ Reyoluční

3,35 Filip ŽižkaFilip Ži
ZŠ 'Je}íItrusy

3,85 Lukáš Kaprál
ZŠ Gen. Klapálka JA

!.. í

Celkové umístění:
1. místo ZŠ Třebízského 808 bodů postup do okresního kola
2. n'iísto ZŠ Veltmsy 773 bodů postup do okresního kola3. místo ZŠ Gen. Klapálka 770 bodů
4. místo ZŠ Revoluční 760 bodů
5. místo ZŠ 28. října 713 bodů

p,::::'n:::.',::,':v,";,::',"d00k-""k"'aJL€a "t2?ž !,
l 2 ?. " 'i . ' "l ' o €'! l=i.4ú aí '

Dne 7.6.2001 se konalo okresní kolo vyMjené Zš, 6. a 7. ,4,ročnflďi

Výsledková listina:
ZŠ ByšiceDívky 1. místo

!Á?Zš Gen. Klapálka2. místo

'f@;""a t4ZŠ 28. října Neratovice3. rnísto

$,'JZŠ J. Matiegky MělníkChlapci 1. místo
2. místo Dvořákovo gymnázium Kralupy i3. místo ZŠ 28. října Neratovice

Tato soutěž okresním kolem končí. 1

l

1

Chtěla bych všem ZŠ, pedagogům a dětem poděkovat za účast
ve sportovnfch soutěžích konaných v tomto školním roce,
poděkovat za spolupráci, popřát krásné prožití prázdninových dnů
a těším se na další setkání v novém školním roce.

Za DDM Kralupy nad Vltavou Merfaitová Jaroslava

Aikido: Cesta harmonie

Aikido je jedním z nejínladších japonských bojových umění.
Jeho zakladatelem je Morihei Ueshiba. Mezi ostatnííni bojovými
uměmmi zaujímá zvláštní místo pro svou důsledně prosazovanou

y

!
IL
»

neútočnost.'Zdůrazňuje i duševní harmonii dokonce i s
protivm'kem. Někteří odborníci ho z toho důvodu považují za
nejhumánnější ze všech bojových umění.

Na základě duševních, filozofických a výchovných přístupů je
aikido přijímáno zvláště tětni lidíni, kteří odínítají násilí jako
prostředek řešenf konffiktů. l

ffi

m
'Ťj
'í

W

l

l

«

Dnešní bláznivě uspěchaná doba, která je navíc ovlivňována V Kralupech nad Vlt. vede oddíl aikido pan Karel Slapnička,akčnííni filmy, nás nuff k zarnyšlení. Pomalu se zase začfnáíne který je nositelem třeti'ho ínistrovského stupně (3. DAN). Jevracet k přír'odě a i v tom nám aikido pomáhá. Člověk jako jedním z prvmch, kteří se v Čechách začali o aikido zajímat.
součást přírody podléhá neomezeně jejím zákonům. Přírodní Pod jeho vedením prošlo již mnoho cvičenců a některé dovedlzákony rrůže jen využívat a řídit se jiíni. Je zcela bláhové s až do mistrovského stupně (Jan Pokorný s ním společně vedenirni bojovat. Proto se v aikido zdůrazňuje intuitivní vědění a Dojo Kralupy, Petr Tol vede Dojo Neratovice)
spontánní, př'írozené jednání. Téměř každý prochází přes stádia učit se a učit se učit.ObojíUmění těla je klíčovým prostředkem účelného jednám v boji. je velmi těžké a je třeba trpělivosti a vlastní důslednosti. VTechniky aikido jsou tělesnou adaptací principů japonského začátcích se každý potýká s problémem pochopit techniku ašerínu. Je nutné praktikovat zejména techniku pohybů celého přenést se přes pocit vlastnf neschopnosti. Zdoláváním všechtěla, které vedou k pootočení, hození či narušení rovnováhy těchto problérnů jeho osobnost roste. Vlastní pozm$ pakprotivníka. Tělesné pohyby v aikido jsou vedeny způsobem dodávají trpělivost při učem nových členů.
neodporování a snahou nalézt řešení sporů mírnou cestou. To Ale o tom by nám mohl něco říci pan Karel Slapnička, kterýumožňuje i fyzicky slabším jedincům se bránit. K vlastní vede zdejší Dojo Kralupy:
obraně totiž využívají sílu protivníka, kterou vkládá do útoku.

Jsou lidé, kteří provozují aikido pro svůj duševní rozvoj. Jim Jak dlouho žijete s aikido?
lidé je pěstujf, aby zlepšili svět, a opět jiní, aby bojovali. S aikido jsem se seznáínil v roce 1986.na 1. stáži v Praze,Předevsím si však všichni majf pomáhat a podporovat se tak, kterou vedl G. Veneri. Od roku 1969 jsem pracoval na judo a zaby dosáhli společného cíle - vnitřního íním a harrnonie. něho jsem postupně presel na sebeobranu. PostupnýmAikido je umění, které se neustále vyvíjí a po svém vytvoření vzděláváním jsem začal využívat vědomosti z aikido i vbylo převáděno na další a další učitele a záky, kteří posléze sebeobraně az jsem nakonec přešel na samostatné aikido. Dojopůsobili také jako učitelé. Vznikl tak řetěz lidské solidarity, Kralupy začínalo pod patronací oddflu Judo. Díky skvěléjehož členové jsou spojeni silami působícími v aikiďo. spolupráci s DDM a Městskou radou se dnes můžeme pochlubitNa rozdi'l od jiných bojových umění aikido není soutěžním i vlastní tělocvičnou. Touto cestou bych ještě jednou rádsportem. Zakladatel byl proti sportovmmu chápání aikido, což poděkoval DDM a Městské radě za podrnínky v jakýchzcela jasně vyjádřil výrokem ,,Chci - li dokázat, že jsem lepší můžeme pracovat. Máme nyní jeden oddíl dospělých a dvanež ten druhý, není to opravdové bratrství mezi lidrni." oddfly děff (rozdělené na začátečníky a pokročilé). DnešníA to je jeden z hlavních důvodů, proč si myslím, že toto situace nám dovoluje pořádat v Kralupech regionální ibojové umění je vhodné jak pro dospělé tak i pro naši nejínladší mezinárodní stáže (Daniel Veter, Schrnocker).

generaci - děti. Nepodpoíuje sice jejich soutěživost, ale učí je
takovým věcem jako je úcta nebo pomoc druhému v nesnázích. Jak ovlivnilo váš život?
Učí je, že nem ostuda, když něco nevf nebo neumí. Ale musí Po letech strávených na judistickém tatami při zápasech vsaíni chtít vědět a umět. Potom najdou otevřená srdce a ochotu boji o umístění a body, stresovaný navíc zodpovědností vůči
pomáhat a vést. Učí je ale i to, že nic nem samozřejmé. A družstvu, '3sem hledal alternativu nesoutěžního sportu.myslím, že je ještě spousta věcí, kterým dala tato doba, v níž Soutěživost mezi jednotlivci dostat se co nejdál s sebou přinášížijeme, zapomenout a které se dnešní děti musí znovu učit. nervozitu a stres a tyto negativm vlivy díky aikidu zmizely.Ale nejen děti! Není bez důvodu, že ú do složení prvních
učitelských zkoušek (1. DAN), nem na sportovm'm úboru Je určitě rozdťl mezi vederúm oddílu dětí a dospělých, jak se(kimonu) rozeznatelný shipeň znalosff. Nem znatelný rozdfl mezi přes tento problém přenášíte ?
začátečníkem, nositelem 1. kyu. Alespoň viditelný. Měl by být Trénink dětí je náročnější z hlediska přípravy a pestrostiznát v chování a přístupu k dalším členům při cvičení. Ti znalejšf skladby tréninkové jednotky. Je více méně zaměřen na pohybby bez řečí měli pomáhat nováčkfun. A všichni vzájeínně se mají na hru tak, aby děti upoutal a přitom se adepti aikida naučilivést k dokonalejšímu pochopení a provedení technik. dokonale ovládat své tělo. IXtě je nesmlouvavý kritik aVšichni se máme čemu učit! Ať už je to důležitá schopnost okarnžitě je znát, zda se mu trénink líM nebo ne.
alespoň na chvíli odložit všechny starosti a dočerpat Trénink dospělých se liší intenzitou. Od dospělých sepsychickou sflu, či se třeba jen zastavit a zamyslet se nad sebou předpoUádá větší trpělivost při monotonních opakovánísamým a nad pořadníkem svým hohot. ZáleJ na každém, co technik. Pouze tak je totiž možné naučit se reagovatsi z toho vezme. . automaticky.

A jaké jsou vaše dalšť plány?
Pod patronátem České asociace amido byla zřízena Komise

pro děti, které se zabývá rozvojem dětského aikida v Čechách.
Letos stejně jako loni se bude o letních prázdninách konat
dětský tábor s výukou aikida. Na podzim se bude konat také
jedna z prvních celonárodních dětských stáží. Dospělí mají již
teď spoustu možností účastnit se víkendových stáží nebo letních
soustředěruí u nás i v cizině.

V příštím roce bychom chtěli vyzkoušet společné letm
soustředění dětí a dospělých. Toto soustředění by se mělo jiz
konat pod patronací DDM Kralupy n. Vlt. ve středisku
Mokrosuky. Odtud si každý přiveze určitě spoustu nových
poznatků a dojmů a možná i nový náhled na toto umění.

Pavla Novotná
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Plastikový modelář I.
Plastikový modelář II.
Letecký modelář
BiologiePočÍ';če s intemetem I. A,B ZŠ

Počítače s internetem II. A,B ZŠ

Počítače s internetem III.A,B ZŠ

Programování A,B,C
Angličtina
Anglická konverzace
Paličkování

Z'Ú SPORTOVNÍ
Kick box I,
Kick box II.

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

Badminton
Míčové hry
Cyičení na bal. míčích I.
Cvičení na bal. míčích n.
Cvičení na bal. rrííčích
Jóga pro děti
ABC Dance
Kulečník
Šipky
Sportovní hry

10 - 18
10 - 18

ZŠ
ZŠ

ZŠ, SŠ

5 - 15 let
15 a starší

dospělí
ZŠ - začátečníci
ZŠ - pokročilí
dospělí

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

ZŠ
ZŠ

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

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

P. Pšánská
pí Štmncová

L. Šuda
L. Šuda

L. Šuda
K. Slapnička
K. Slapnička
K. Slapnička
zš
ZŠ
Mgr. Czechmaru'iová
Mgr. Czechmamiová
L. Pelcová
L. Pelcová
S. Vavmšková
S. Vavmšková
S. Vavmšková
V. Svoboda

V. Svoboda

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

M. Letoh

Čas schůzky
st 15.00 - 16.00
st 16.00 - 17.00
po 14.00 - 15.30
po 16.00 - 17.30
ňt 15.00-16.30
st 16.00 - 17.30
po 16.00 - 17.30
At 14.45 - 15.30

15.30 - 16.15
čt 14.00- í6.OO
čt 16.00 - 18.00
st 15.00 - 17.00
pá 15.30 - 16.30
po 15.30 - 16.30

16.30 - 17.30
út 15.30-16.30

16.30 - 17.30
čt 15.30 - 16.30

16.30 - 17.30
16.00 - 19.00st

út 17.30-18,30
pá 15.00 - 17.00

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

17.00 - 18.00
po 18.00 - 19.00
st 15.00 - 17.00

st 14.30 - 15.30
čt 15.00 - 17.00

so 18.30 - 20.00

KLťJBY
BABY Sport Club
Sluníčko

Klub volejbalu
Jóga

O - 3 roky
0 - 3 roky

dospělí
dospělí

S. Nováková
J. Merfaitová

J. Kořánová

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

SPONTÁNÍ ČINNOST
Volné počítače

Stolní tenis
Kulečník
Šipky
Kick box aerobic
Kick box aerobic

p0 14.00 - 15.00, út 14.00 - 15.30, čt 13.30 - 15.30, pá 13.(»0 - 14.30
po 18.00 - 19.00 po - čt 14.00 -17.00

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

10 - 15 let
dospělí

Cem?
600,-
600,.
700,.-
700,-
700,
600,-
600,-
400,-

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

soo,.

800,-

800,
600,
600,.
400,-

500,
700,-

1100,.

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

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

Mí?
DDM

DDM
DDM

DDM
DDM

DDM
DDM

DDM

DDM
DDM
ZŠ Revoluční
DDM
DDM

DDM

DDM

DDM
DDM
DDM
ZŠ Veltrusy

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
DDM
DDM
tělocvična Zátiší
h:locvična Zátiší

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
DDM
DDM
DDM
DDM
tělocvična Zátiší

20,-/lekce
20,-
20,-

DDM
DDM
DDM
tělocvična Zátiší

DDM

DDM20,-/hod.

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

l
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Vytráno z batohu
((

íNFORMACE A STŘÍPKY Z TUR?STIKY
Klub českých turistú a Asociace turistických oddílú mládeže Kralupy n. Vlt.

www.kralupy.cz/kct kct@kralupy.cz

EURO RANDO 2001

Pod tímto názvem se prezentovala do-
sud největší akce v rámci evropské turis-
tiky - hvězdicovitý štafetový pochod po
evropských dálkových trasách s cílem ve
francouzském Štra-sburku v září 2001

prochází Slovenskem, Polskem, připi
se trasa z Německa. Dále vede napříč

ojuje
Čes-

kou republikou do Rakouska, Německa a
do cíle všech tras - do francouzského Št-
rasburku, kde bude v týdnu 22.-30.září
2001 probíhat turistický týden pod záštitou
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Okolím Kralup nad Vltavou procházela
od 10. do 13. června 2001 jedna z větví
pochodu. Akci zde zajišťoval Klub čes?
kých turisti:i a Asociace Turistických od
dílů mládeže Kralupy nad Vltavou.

Větev Vll, která vedla okolím Kralup n.
Vlt. startovala 6. dubna 2001 v Dukelském
průsmyku na slovensko-polských hranicích

Rady Evropy a Evropského parlamentuady
KČ'T a ATOM Kralupy nad Vltavou akci

připravoval již od podzimu loňského roku,
příprava tras, propozic, startovních prŮ
kazů, jednání se sponzory, zabezpečo-
VánÍ programu,

10. června se šla trasa z Roudnice nad
Labem přes Říp do Nových Ouholic, po-
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časí bylo deštivé a cílem prošlo 30 účast-
níků.

11. června probíhala trasa Nové
Ouholice - Kralupy nad Vltavou, počasí
bylo ještě horší než v neděli, lilo a lilo a je
spodivem že si cestu na start našlo 28 zá?
jemců

12. června byl hlavním dnem
Euroranda v Kralupech nad Vltavou
probíhaly výlety okolím - na Okoř, do
Nelahozevse a Veltrus. Počasí ukázalo
přívětivější stránku a nabídky výletu vy-
užila drtivá většina kralupských škol a
školek - účast byla obdivuhodná 852
účastníků.

Pokračování na dlaší straně.

Hostibejcké schody
Středa 6.června 2001 byla dnem, kdy se

mezi 16 a 18 hodinou konal čtvrtý ročník ,,re-
cesní akce" Hostibejcké schody

77 účastníků zdolávalo celé stoupání
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kralupské dominanty - všichni s určitým cí?
Iem - někdo myslel na prvenství a na re-
kord, někdo na to aby dokázal vyběhnout
bez zastavení až na vrchol, někdo na ví-
tězství nad kamarádem či zlepšení Ioň-
ského času, některým stačilo zdolat kopec
jakýmkoliv způsobem.

Počasí h.ro.zilo deštěm, ale naštěstí vydr-
želo, i když dusno běhu moc nepřálo. V cíli
každý hned věděl svůj čas a obdržel sladké
Iízátko. ,,Medailisty" čekal v cíli diplom a ty
nejepší pak ještě plyšová hračka, které vě-
novala hračkárna NOVI se sídlem na Hůrce.

Nejepšího času dosáhl stejně jako v loň?
ském roce Tomáš Berit, ale na rekord Víta
Procházky 1 :08 z roku 1998 opět nějaká ta
vteřinka chyběla - snad se to podaří příští rok.

Výsledky jednotlivých
kategorií :

Šárka Leitnerová 2:08
Jakub Kružík 2.16
Lenka Pechová 1 :45 '
Jiří Kružík 1 :44
Markéta Lorenzová
a Zuzana Jílková 2:01 '

chlapcil4-161et PetrVrchota 1:21

dívkyl7-20let LenkaŠejbová 2:04
chlapci 17 - 20 let Petr Klimeš 1 :23
ženy nad 20 let MicÍiaela Dlouhá 1:53 '
mužinad20let TomášBerit 1:10
- rekord kategorie
' vyrovnaný rekord

dívky do 9-ti let
chlapci do 9-ti let
dívky 10-131et
chlapci 10 - 131et
dívky 14 - 161et

-4-
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Během akce s.e uskutečnilo setkání or-gani;átorÓ--z-KčT Kralupy se starostou
- ' " - '='- - Díírí*úm ';;istuocemKralu;ÍMgr. Pavlem Ryntem, zástupcem

České rafinérské ing. Soukupem, předse-
o - ' a "-- Y-á!»-I,-ínai rrs7Sl(1-doua;ČT' Íng. Havemou, ředitelem rozvo-

-a'-'-a "-h-í gHnrjové agentury pro střední Čechy PHDr.Svítkem a dalšími zástupci Kralup n. Vlt a
a a" '- "-'a"---li nrínro-

-én'-a v řa?"""'=i+ - '-- a? - -.-a.í*b-sm:mánosiří-

 ekl, žednch-mládeže. Předsedauzd"'e"iší 'etapa ;"atříamezi nejlépe připravené,
' -a - - - -r - .-.-írívssimi mpŤšriálV.s nejepší propagací a vydanými materiály.

" a a ' - ?- -"nl --iíw r,vnoríi';á'kl?b I ít-lí'l:íp0- H- v -H - = ? -, -Poděkovárí zde patří nejen organizáto-ri:i:n'z KČT"Karalupy'nmd Vltavou,-ale i mě-
's'tu 'Kra:upy anad Ůtavou a sponzorům akceíjlu ííiaiuyy-= - .-- -- ,- České rafinérské, Kaučuku a Meru, kteří'yzvešlrtéto asak:Wteén:š významné akci vstříc.
""3'.'června--pňšÍÍ-na start trasy Kralupy

a -a" a"-a"-a--i tsr»;5,*na:d' Vltav:;S '- aPr'ah'a-154 účastníci, opět
az;jména z kralupských škol.

1064 účastníci vyuŽili nabídky na účast
v kra'Íup;kmÍ:a'stÍ Euroranda a naplnila se
tak vize KČT Kralupy nad Vltavou - při
l;kat"n; turo ak'cÍ tis(covku zájemcí:í

Iríormace o turistických akcích
KČT Kralupy n.Vlt.

- če-rvenec a srpen 2001

4. 9.7.

18. - 22. 7.

Slovenská trilogie Il
J Ůřechod Malých Karpat
vodácký tábor - Berounka

12.-22.8. letní tábor TOM 3511
l Skalka u Příbrami

27. - 28.8 divoký prázdninový raůíng
- Vltava / Lipno

ý-
?-š ?i

(;,Á2 >
íK

wá»ů?český- pohár - Thrmtický závod - celkové hodnocení
a Petr Kalousek

2.rmsto získali
Starší žáci Jaroslav Rosák

a Maíin Rychtařík
Ženy
puŽi

;v'ěta Zrzavá
Tomáš FÚsek

'ffi.místo z(skalí
Starší žákyně Petra Gottliebová

a Barbora Vaňáková
Starší dorostenci Tomáš Fúsek

a Michal Opočenský

bronzové medaile.'V 'cel'kové; hěd-nocení Českého poháru
se' závodníkům -Kralupy podařil primát,
í;terý-nebyi v celé historii poháru zazna-' aa'--" -a 'ílA - 'yákrsvakám 00-menán - vítězství v bílém žákovském po-

--' - a - -'--'--a --k-aríírlrirríeiŤíí'háru"a'vítězstvrv červeném poháru dorostu
a dospělých.'V'joevdnoytlÍvých kategoriích na sebe dobrá
umísrění také nenechaly Čekat:
;. rííísto a Český pohár získali:
Nejmlad(í žákyně Adéla Veselská

a Blanka Rosáková
Jan Veirosta

a Michal Blecha
Roman Gottlieb

a Jan Vavřík
Starší žáci Zdeněk DoutnáČ

a Jakub Fúsek
Mladší dorostenci Jakub Bendžela

Letošní seriál Turistických závodů zaví-
tal'voe"sv'Óch ačtyřech závodech do celé re-

" "aa - ' - rwíí----/l Irkro«:. N()IA/IPa'lb'?:a'-ky"'-=yi": :?k'Jv:Ie" in-íaÍd ov'ť :r»os'iic:( (ríokkrreess PNI zoe=ňJíčín), 19.května do Kralovic (okres Plzeň
sever), 2.června do Ivančic u Brna a- a - - --aa - i-í-vesc gúlhřirnoví. O
9.června ao raat.;usia IIJryíwú , .....,.?.? ,mety nejvyšší bojovalo na 60 oddílí:í z ce-- - - ' --" -í-Ae*asní:a rl2

9.června do Pacova (okres Pelhřimov). O
mety nejvyšsi oolovaiu iia ,g,., ,,...- ?lých Čech a Moravy - COž představuje na
2000 závodníkí:í.)V'ý'k'o-n'y"kralaupských závodníků předčili' oa- --"- '-' -í'iríacll:l QVé,VYIII-I?IY lň- ---r-J-..očekávání a príprava tak přinesla své
"0:Ce'V podob'ě ňborných urrístění.

V jednotlivých závodech jsme získalí tato" o a -' "'-a"i Q qWb a rsmedailová urrístění - v Bílovci 3 zlaté a 6Íst;uba:nýcvh m'eá;ě','v Kralovicích 2 zlaté, 5
- a --- -"" a"mAaíl«s y51llLlliiyyii ....%,,,,,stříbrných a 2 bronzové medaile, va -' -' -a t> ,*e«ksrrsá a i

Ivancicicn u t5rlld ů zíúxú, M ....-..-a aa' - " --a-iXvúAr«árn 7,"l -
bronzovou mí:'u«iii a - -....--.vodě v Pacově pak 3 zlaté 8 stř(bmých a 4

Dalším vrcholem bude Mistrovství České
republÍky,=které se uskuteční 23. června
ť'aOl=v-'MÍkulášovicích. Právo startu za'KČT K;alupy-n-ad Vltavou si zde vybojovalorl(ii rll€aiuHy -... -.--- . ?19 hlídek v žákovských a dorosteneckých
kateq;'liřch ;-8 ďednotlivců v kategoríi do-
spělých.

Nejmladší žáci

Mladš( žáci

- ...i? i - I#% !lú»iRlt

ň " " ' lan Veirosta a Michal Blecha lNejmladš/ žákyruL paeia Veselská a Blanka
R«:ísáková
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Červenec
První prázdninový měsÍc a s nÍm naše

nabídka přinese pro řadu z Vás něco ne-
obvyklého - výlet lodí. Nemáte-Ii vlastní,
Ize si jí za mírný obnos zapŮjčit u kralup-
ského K(,T a TÓM.

Necháte-Ii si od svých příbuzných a
známých odvést lodě pod jez v Klecanech
(jedete do Roztok, zde podjedete viadukt
u Penicilinky a podél řeky dojedete po sil-
ničce až za jez) můžete vyrazit zpět na 15
kilometrovou jízdu po proudu Vltavy do
Kralup n. Vlt.

Snesete si lodě na vodu, zaberete pád-
Iem a již se Vám otvírají zcela jiné pohledy
na skalní srázy u Vltavy i na domky v
okolí. Po levé straně na skalním ostrohu
stojí .kostelík Levý Hradec, kterj se na-
chází v místě prvního kostela v (:'echách,
založeného roku 884 knížetem Bořivojem

Jedete dál, proud Vám pomáhá a tak
pádlování není tak hrozné, míjíme osadu
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Lyžování se rychle šířilo nejen v

Krkonoších, ale brzy proniklo i na
Královéhradecko, kde je spojeno s chatou
KČT na Zvíčině a se j'mény stavitele
Jaroímka a dr. Kropáčka. V r. 1909 se
ustavil lyžařský kroužek při odboru KČT v
Domažlicích a rozšířil tak lyžařskou turis?
tiku i na Šumavu. O rozvoji Íyžování v KČTilyžováni

Časopisi to že od r.l910 měl již ,,I turistí:í"
zvláštní část, věnovanou zimní turistice ,
kde jsou popisovány i náročné přejezdy
členů přes Ještědský hřbet nebo třídennídský

d Šuihřebenový přejezd Š-umavy ze Želnavy na
šp.ičák a t:aké četně navštívené krkonošské
a šumavské závody v běhu, ,,krasojízdě':
sjezdu a skoku nebo 50kilometrová ,,cii-
stančníjízda" po krkonošských hřebenech.
spojen s ,,28kilometrovou vytrvaleckou
soutěží dámskou". Klub také vydal toho
roku samostatnou brožuru s uvedením od-
borí:i, kde se lyžování soustavně pěstuje, a
zasadil se i o zavedenÍ zlevněného zpá?
tečního jízdného o zimních víkendech u
,,c.k. železnic" do Hostinného, Janských
Lázní, Vrchlabí, Martinic a Trutnova. Slevy
nebyly zanedbatelné - na lyžařskou nebo
turistickou průkazku až 40 %.

Růst členstva klubu - za nepříznivého
postoje rakouských úřadů - nebyl překotný,

l
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l

Prázdninové výlety
Husínec a Řež, podjedete lávku pro pěší
k nádraží v Fle'ži a již jsou na' dohled
Libčice. Za nimi Vám doporučujeme za?
stávku u přívozu Na Dole, neboť chvilka
protažení přijde jistě vhod.

Po odpočinku jedeme dál a čeká nás
nejtěžší úsek dnešní cesty - přenášení -
jez v Dolánkách. Nejepší je zajíždět po
pravé straně řeky vjezdem do komory
(jede-Ii parník, radši vyčkejte). Levou stra-
nou, částečně za železnými zábranami.
dojedeme těsně před vrata a přenášet
budeme přes břeh mezi kanálem a řekou,
ale těch necelých 100 metrů se dá po-
měrně dobře zvládnout.

Pak nás již proud nese pod
Chvatěrubský zámek, pod železniční
most, podél zbytků pil(řů pod Kovošrotem
až pod kralupský most TGM.

Svoji jízdu zakončíte podle ,,místa" lodipodle ,,místa" lodi
ČT zajedou za poTi, co si ji vypůjčí od Kl

slední tůň (pod koupalištěm), vysednou a
přinesou ji zpět na turistickou základnu.

Srpen
Je tu srpen a sním naše další nabídka

výletu, s kterou se Vás pokusíme vytáh-
nout do okolí Kralup - tentokráte na kole.

Délka trasy a použité komunikace jsou
voleny tak, aby nabídky mohl využít téměř
každý.

Z Kralup vyjedeme podél Kovošrotu a
za nadjezdem se dáme podél zarostlého
motokrosového závodiště vpravo do
Chvatěrub, projedeme je a přes Zlončice

Z historie KČT
ale stálý. Z původních 225 členů v roce za?
Iožení měl v roce 1913 léměř 5400 členů.
Od roku 1889 byly zakládány i mimopraž?1889 byl

ry KČT ?ské odboi první v Berouně, Jilem-
nici a Rychnově n. Kněžnou, do konce
století se pak rozšířily i do Domažlic, Dvora
Králové, Hořovic, Jindřichova Hradce,
Klatov, Kutné Hory, Loun, Mělníka, Ná-
choda, Německého (Havlíčkova) Brodu,
Nového Města nad Metují, Plzně, Příbrami,
Rokycan, Roudnice, Slaného, Sušice,
Tábora, Turnova, Ústí n. Labem, Vlašimi a
Volyně. Na Moravu pronikal klub pomaleji.
první odbor se ustavil v Brně v r. 1894, v r.
1902 se však rozešel a obnovil svoji čin-
nost v roce 1 908. Podobně se vyvíjela si-
tuace i v Bystřici pod Hostýnem a v
Rožnově, bez přerušení naopak pracovaly
odbory v Moravské Ostravě, Novém Městě
na Moravě a Štramberku.

Péče o ubytování a značení cest.
Ze zažloutlých listů prvních ,,Stanov

Klubu českých turistů': přijatých na valné
hromadě dne 20. Iedna 1889 a schvále-
ných ,,veleslavným místodržitelstvím"
1-. března téhož roku, je dríes nejzajíma-
vějš( pasáž o ,,prostředcích". ,,Klub domáhá
se- účelu svého" zejména pod bodem e)
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pokračujeme na Vodochody - po levé
straně jsou vidět roz)ezdové dráhy pro
cvičné lety strojů zdejšího leteckého prů?
myslu. Z Vodochod se dáme vlevo smě-
rem na Hoštice a Klíčany. Ve zdejším
motorestu si můžeme dopřát malé občer?
stvení a již Vás čeká opět sedlo a kola.

Přejedeme dálnici a sjíždíme do
Panenských Břežan, vsi se dvěma zámky,
z nichž ten spodm empírový sloužil za
Il.světové války jako sídlo říšského pro-
tektora R. Heydricha. Pokračujeme do ro-
diště Vítězslava Hálka - do Dolínku a
Odolené Vody, zde vlevo na Postřižín k
motorestu - další možnost občerstvení.
Odtud vpravo po hlavní silnici - pozor na
větší provoz, a pak za výjezdem dálnice
vlevo a po pěti kilometrech jste v
Kralupech

Snad se Vám vyhnul defekt kola, snad
vydržely i Vaše nohy a tak můžete po 32
km spokojeně a zaslouženě odpočívat.

,,zřízením a upravováním domků a chýží
pro pohodlí cestujících, dále cest a vyhlídek
a označováním cest." Hned v prvopočátku
rozvoje klubu byl tedy kladen důraz na uby?
tovací možnosti, které by klub měl posky-
tovat, i když v tehdejší době asi nikdo
netušil, jak obrovského významu tato ob-
Iast později dosáhne. Stejnou pozornost
přitahovala pak další služba veřejnosti -
znaČené turistické trasy.

PrvrÍmi ubytovacími možnostmi, které
KČT vlastnímÍ silami zajistil, byly prázdni?
nové studentské noclehárny, t.3. velmi
Ievné přenocování v hostincích nebo ško-
lách. Již v prvním roce jich bylo čtyřicet.
Návštěva nocleháren rok od roku stou?
pala, např. v r.l897 bylo vykazováno cel-
kem téměř 1800 noclehů, v posledním roce
před válkou pak již 16800 noclehů v 348
noclehárnách, celkem pak do té doby pres
150000 noclehů.

Vyšší formou zajištění turistického pře-
nocování a stravování jsou ovšem chaty a
útulny - není tedy divu,- že se KČT zajímal
i o ně, i když z finaríčních důvodů poČet je-
jich staveb nebo pronájmů zprvu stoupal
jen zvolna. Na tomto místě je v zájmu his?
toQcké. pQesnosti říci, že v době založeníKČT již v českém pohraničí existovalffi-řada
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Zaměstnanecký den české raňnérské
PFípravy na tuto akci začali již v lednu

letošního roku, kdy jsme byli osloveni spo
lečně s Kulturním a společenským stře-
diskem Vltava.

Zaměstnanecký den - to obnáší setkání
pracovníků České rafinérské a to jak ze
závodu v Kralupech nad Vltavou tak i z
Litvínova, zabezpečení programu pro děti
a dospělé, zajištění pití, občerstvení.
Zabezpečení pro přÍpad mokré varianty -
byly postaveno 5 velkých šapitó, úklid bě-
hem akce a po ní, zabezpečení parkování
autobusů a jejich koordinace, provádění
pořadatelské služby, zajištění šaten pro
ÚČinkující, ...

Letošní zaměstnanecký den proběhl v
areálu koupaliště v Kralupech nad Vltavou
od 14 do 22 hodin, ale závěrečné přípravy
probíhaly již v pátek odpoledne a celé so
botní dopoledne.

Dospělí poslouchali hudbu Tandem,
proloženou vystoupeními jiných skupin,
mimo jiné i Greenhornů s Honzou
Vyčítalem. Holdovali občerstvení, ví?
nečku, krušovickému pivu či využívali pro
stor koupaliště ke slunění a koupání.

Pro děti byl k dispozici kolotoč s hou-Vl
pačkami a KČT zajišťované soutěže a hry
- hod na panáka, čáp, chůdy, chůze po

špalcích,may- a
ský hlavolam,
pavučina, hod
bubákem,
čtyřchod, pro-
lézačky a lov
rybiček. K dis?
pozici byly i
dva nafuko- ú '
vací skákací

hrady - které
spolu s ostat-
nÍmi soutěŽe-

mi byly celých
5 hodin v plné
permanenci

Dětský prog-
ram byl prolo-
Žen třemi
,,diváckými
bloky" - loutkovým souborem Rolnička,
kouzelníkem a ukázkami z pohádek diva
delním souborem Scéna. Čtvrtým vystou-
pením měla být ukázka z hokejbalu, ale ti
se nedostavili a ani nepovažovali za
nutné se omluvit.

Počasí bylo celou dobu super a ukázalo
se tak, že štěstí přeje připraveným.

Akci zabezpečovali 4 pracovníci Kul-
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turního a společenského střediska Vltava
a 42 členové kralupského Klubu českých
turistŮ.

Součinnost na akci měla městská a

státní policie, městské koupaliště,
Technické služby, pouťové atrakce
Berousek a občerstvení zajišťovala firma
Lahůdky Loužecký.
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Z historie KčT
staveb chat, zřízených německými a ra-
kouskými spolky, např. na Klínovci a na
Plešivci v Krušných horách, na Ještědu a
na Tanvaldské-m Špičáku, na Černé
Studnici a jinde, kromě toho velký počet
rozhleden v Jizerských horách, na
Pradědu, na Milešovce atd. Tyto stavby
byly - na rozdíl od snah KČT - finančně a
administrativně podporovány rakouskými
úřady a německými podnikateli. První
česká regionální turistická organizace
,,Pohorská jednota Radhošť': založená již
v roce 1884, postavila první chatu v
Pustevnách v r. 1891 , další útulnu a roz-
hlednu na témže místě v r. 1894 a v létech
1897 - 98 další stavby, všechny v lidovém
valašském slohu.

Prvními turistickými objekty KČT nebyly
chaty, nýbrž rozhledny, a to odboru v
Berouně na kopci Děd r. 1893, o rok po
zději pak turnovského odboru na Kopanině
a domažlického nq Čerchově. První
,,útulnu" vybudoval KČT v atraktivním pro-
středí Moravského krasu nad propastí
Macocha. Stavba, která se setkávala s
mnoha administrativními překážkami od
rakouských úřadů, organizoval nově zalo-
žený (r. 1894) odbor v Brně a již necelý rok
po svém vzniku - v létě r.l895 - odevzdal
stavbu zděného objektu s částí stravovací
i ubytovací veřejnosti.

V roce 1895 vznikla další útulna s roz-

hlednou, kterou vystavěl odbor v Náchodě
na vrchu Dobrošov. Ta? byla v r. 1923 na-
hrazena větší stavbou, která byla nazvána
Jiráskovou. Dalšího roku postavil domaž-

lický odbor ,,chýši Pasovského" při roz- z Karlštejna přes Sv.Jan pod Skalou do
hledně na Čerchově a v roce 1898 odbor Berouna,- trasu Řevnice - 'Skalka a trasu
v Sušici rozhlednu a útulnu na Svatoboru... Holoubkov - Těžkov - Rač v celkové délce
Do první světové války měl KČT 8 chat, 6 přes 55 kilometrů. (Podrobnosti v samo-
zděných rozhleden a jednu chatu v nájmu. statné kapitole).
Nebylo jich tedy mnoho, ale za nepřízně pokračovánípříště
rakousko - uher-

ských úřadů i to
byl úspěch. K
tomu je nutno
připočítat i hra«l
ní zříceninu l - ,...,C. /?a?ll .-=y íj?;',Ý....:;""".' 4$
Malé Skály, kte-
rou klub zakou- ' 4i,ivany
pil v roce 1894,a=ÚČast naakon:
zervačních pra* l % %i[;
cích hradů Kra- ,
kovce,Lipnicea l % 'sQ% '%, §."' %?
Kunětické Hory.
DO znac-enia a IÁ,, % , [Ř?% , pc-bíp==b

Úpravy turistic-
kých tras se
KČT pustil té-
měř souČasně

se svým založe-
ním. Již v prvním
roce své exi- 'P"'aW:: . *:
stence, vyzna-
čilo ,,první ozna?
čo;ací -d'ruÍst;o í rS'ú3. ..,""'
KČT" trasu ze
Ště01J0ýj(: J VNáól&nOll W kaia u snThatBýíh «!]! }ů vb%nml ž'Kl»!U%l'íiáálh%!,"u ůŇlNlnkll eNh{ le lhb?Nl mluů p@J{Ilůůů
Svatojánským
proudům,trasu MapaznačenýchcestzPrůvodcepoKralupechaokolízroku1937
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Na skautské stezce

zlukůazevzduchovky,závo- nosti z krásného počasí a
dilosekdodřívnaplnílÁhevvo- hudbydoslovabouřícídoéteru.

Vstupenky pro návštěvníky byly
slosovatelné, a tak si několik je-
dinců odneslo domů hodnotnou
cenu. Před druhou hodinou do-
razila na louku hasiČská auta.
Dobrovolní hasiči předvedli jaký
frmol nastane, když se hasí po-
žár. AC, nebyli dospělého vzrí:ís?
tu, všichni jsme obdivovali jejich
rychlost a souhru. Potom přišly
na řadu hasičské vozy, které
byly zatěŽkány budoucími ha?
siči a to i děvčaty. Zkoušel se
volant, řadící páka a především
siréna. Děkujeme ochotným ha?
sičŮm, že vřele ,a s úsměvem
přihlíželi důkladnému testování
svých vozidel. Vrcholem hasič-
ského řádění byla pěna. Leg-
race a zábava pro všechny a
dokonce i se sprchou

Úderem čtvrté hodiny odpo-
Iední se vše skončilo. Nejen
návštěvníci, ale i zmožené svět-
lušky a vlčata, skautky a skauti

dou, hrálo se pexeso a pro

Skautská táborová pouť
V pátek 25. května se pod

Iávkou na pravém břehu Vltavy
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mrňátka byly zvlášť připravené
disciplíny. Báječným a velmi
atraktivním zpestřením byla
jízda na raftu či kanoi. Zde se
'tvořili četné fronty a kapitáni lodí
yzhledem k velkému slunci mě-
nili barvu.

Pouť se těšila četné návštěv-

J

v Lobečku začala stavba ukáz-
kového skautského tábora
Není divu, že se tam objevila
spousta věcí pro stavbu potřeb?
ných, jako jsou kamna, plachty
a konstrukce stanů. Bez šikov-
ných a ochotných rukou by to
však bylo málo. Roveři, skautky
a skauti našeho střediska tam
trávili obyčejný školní den
Ve{:,er uŽ bylo vše nachystáno
na zítřejší velký den - Tábo-
rovou pouť.

Sobotní ráno bylo plno obav a
spěchu zda se vydaří počasí a
vše proběhne tak jak má. V de-
set hodin vše propuklo. Každý
oddíl měl připravené stanoviště
s úkoly a soutěžemi za sladkou
odměnu. Disciplíny byly nejen
dovednostrí ale i přemýšlivé,
vycházející z běžné skautské
praxe tak, aby si každá věková
skupina přišla na své. Střílelo se
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se rozešli do svých domov'ů.
Chtěli bychom zde poděkovat

Dobrovolnému hasičskému
sboru Minic, za to že neváhali a
rádi přijeli předvést co dovedou
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a panu podnikateli br. Vese-
lému, který nezištně zapůjčil
své mobilní ozvučovadlo ,,Bou-
ře" k účelu pobavení publika, a
samozřejmě městu jehož pod-
pora podobných akcí je nejen
dobrou vizitkou, ale i příjemným
,,pravidlem",

Na druhou stranu nám bohu-

I žel připadá smutná povinnost
,,poděkovat" také těm, kteří nás
poctili o sobotní noci svou ctě-
nou návštěvou a pomohli nám s
bouráním kuchyně a doslovnou
Iikyidací kamen. Mimochodem,
tito dobrovolníci si mohou své
klíče, které si zapomněli ve
chvatu, ve kterém náš tábor
opouštěli, vyzvednout kdykoli
po dohodě s některým z činov-
níků střediska... B.D.

l

Skautské středisko Střelka připravuje
pro kralupské děti a jejich rodiče,
prarodiče či tety a strýce
ve dnech '7'i s'í a 9. září 2001
Den otevřených dveří na Báře

Bára je skautský dům v Šafaříkově ulici č. 358, bývalé MŠ. V domě se
budete moci nejen podívat na prostory, ve kterých pracují naše oddíly,
ale budete se moci 'podívat i na videozáznamy z činnosti těchto oddílů
nebo se zúčastnit her a soutěží, kterými se baví děti našich oddílů.

0 sobotním poledni nám svou?návštěvu přislíbila i rodina
hada Kaa

A jestli přijede sám velký had či jenom některý z jeho mladších a
Qenších potomků, rozhodnete právě vy, kralupské děti. Jak?
Každý dětský návštěvník namísto vstupného si bude moci koupit
1 dortový ko;pus a jeden sáček s bílou polevou

Za pomoci našich skautŮ si z něho vykrojí 2 části těla hada, rozmíchá si
;olevu"a 'Žásti-hada položí na určené místo. Nakonec si svou část hada
potře svojí polevou.
TaÍáe, 'koÍiÍ'-přijde dětí, tolik bude částí hada, a had poroste a poroste a
por;st:e=.-. :=př?mo před 'našÍma -očima. Takže uvidíme, zda se přijde podí?

' ?' -=- . -==--xwí-..ú.a..*--ía-h=41slakrnaraharlovat ď;; mal:ý'rWčrí hmdeÍČ-nebo pořádně dlouhý starý had. Nakonec hada
s;ol'eč;ě ;:íme.a a'D;brým čaj'em'jÍstě také nepohrdneme. Věříme, že kra
;pské'dětÍ'bWdou hlě'a't' Ůlakáty této akce, kde se dovědí další informace.

Skaut je ochránce ***

Skaut je ochráncem W»
-.--é

přírody a cenných výtvorů
Iidských

Tento bod skautského
zákona nám ukládá za
povinnost pečovat o lidmi
jiŽ značně zdevastova-
nou přírodu a snažit se ze
všech sil napravovat to, l
co jeŠtě napravit jde.

Oddíly z našeho stře- Idiska Střelka se tento
bod snaží naplňovat bě-
hem svých výprav, táborí:í '
a na zvlášť k tomu urče-
ných akcích. Dvakrát za rok se
scházíme při úpravě rokle pod
hřbitovem. V letošním roce
jsme ještě přidali brigádu v
Lužických horách, kde márr;a
svoji chalupu.

Již dlouho nám nedal spát
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nepořádek, který po sobě v
okolních lesích zanechávají tu-
risté a ostatnÍ návštěvníci Horní

Světlé. Správce chalupy br.Správi
(ŠmajiLedvina (Šmajda) proto navrhl

a s mÍstnÍmi starousedlíky zor-
ganizoval ekologickou brigádu
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KRALUPSKÝ HOKEJBAL POTŘEBUJE ZÁZEMÍ

Po pěti letech snažení chybí AHL poslední existenční krok: Areál s velkým hřištěm!
Stará garda

Dvakrát se stalo celkovým ví?
tězem soutěže, většinu roč-
níků zakončilo na druhém,
třetím a jednou i čtvrtém místě
z celkového počtu deseti sou-
peřících týmů. Hrají proti nim:
Í)ropa Střížkov, Avia Čako-
vice, Spolana Neratovice,
Štětí, Ad'mira Praha, Chabry,
Mělník, VeltěŽ u Prahy a
Lužec. V tomto ročníku měl
dosud nejlepší střeleckou
mušku Pelr Dubský a dotahuje
ho počtem vstřelených branek
,,novější" hráč Jan Machara.

(ain)

Někdejší aktivní fotbalisty
nejen FK Kaučuk Kralupy, ve-
dené Fr. Kasalem (na obr. je
stojÍcÍzcela vpravo).

onu V Olších v pondělí 11
června, duel skončil v poměru
1:1. Mužstvo internacionálů
hraje pospolu už devět let.

předvedou svoje umění na
tamním stadionu. Svůj po
slední zápas s Avií Čakovice
absolvovali na zdejším stadi-

Ve skupině ,,staré gardy fot-
balistů" FK KauČuk Kralupy se
schází zhruba patnáct skalních
příznivců - Heimrath mladší se
střídá s Heimrathem starším v
brance, v poli nastupují Dub-v poli nasti

Žák, Sídlo,ský K., Žák, Šídlo, Wágner,
Machara, Vinš, Pištej, Trojan,
Kopecký, Dubský P., Klempt,
Hájek, Poustka a sportovní
obuv v případě, že má někdo
absenci, obouvá občas i zná-
mý František Kasal, kterému je
už třiašedesát let a stále pů-
sobí Ve funkci vedoucího muž-
stva, trenéra, organizačního
pracovníka a sekretáře. Věko?
vý průměr ,,staré gardy
Kaučuku" je přibližně čtyřicet
let.

Scházejí se k zápasům na
veltruském hřišti, výjimečně

sportovních hřištích po celých
Kralupech. Je třeba ocenit vůli
nejmenších hráčů, když na hřiš-
tích bez mantinelů 10 minut hrají
a 15 minut hledají v trávě za-
střelený balónek. Po dokončení
druhého hřiště na Cukrovaru by
mělo přijít vyvrcholení pětileté
snahy funkcionářů AHL o rovno-
cenné zařazení hokejbalu mezi
ostatní sportovní oddíly. Co se
skrývá pod předchozí formulací?
Velké hokejbalové hřiště pro ofi?
ciální variantu hokejbalu repre-
zentovanou Česko-moravským
svazem hokejbalu. Tvrzení dvě
hřiště jim musí stačit je demago?
gické a velmi povrchníl Třeba
předpokládat plné vytÍŽení obou
malých hřišť pro tréninky dětí,
dorostenců, juniorů a všech sou-
těž( AHL. Velké hřiště bude slou-
žit výběrům Kralup, které budou
reprezentovat město v celostát?
ních soutěžích, Kralupy získaj(
možnost pořádat ve svém městě
velmi zajímavé turnaje a mist-
rovská utkání všech věkových
kategorií. Výběry se budou rek?
rutovat ze soutěží z malých hřišť.
Již dnes hrají bez domácího
hřiŠtě kralupŠtí junioři nejvyšší
republikovou soutěž! Bez domá-
cího hřiště se tato účast zby-
tečně prodražuje. A jsou zde
další potencionální výběry, které
bez domácího hřiště nemohou
měřit síly s celky z jiných měst v
oficiální soutěži! Motivace hráčů
při vidině ukázat svůj talent v
í'íokejbalových mekkách České
republiky v dresu Kralup nad
Vltavou a šance na reprezen?
tační dres, musí být z našeho po-
hledu naplněna. A uděláme
maximum proto, aby se tak stalo.
Pokud se nám nepodaří pře-
svědčit kompetentnílidi o správ?
nosti a nezbytnosti našeho
záměru, pětileté úsilí přijde na
zmar. Vše co se nerozvíjí, za?
niká. A u nejmasovějšího spor?
tovního oddílu v našem městě,
který začal rúst v roce 1996 na
zelené louce, by byla stagnace
více než nešťastná. Vy kteří nám
držíte palce a líbí se Vám náš
styl podporujte nás hlasitěji, Vy
kteří nás z nejrůznějších subjek-
tivních důvodů nemůŽete vystát
se alespoň zamyslete nad p7red-
chozími řádky.

Za AHL Jindrich Kohm
Foto Michaela Horová

Pokračování na straně 19.

Občas mladíci svěřený úkol zcela
zodpovědně nezvládnou a je zle!
Však chybami se člověk naučí
nejvíce, nebo znáte lepší recept
na formování člověka, než je tvrdá
škola života? (pozn. Někteř( mi
tak připadají.)

Chybí nám skutečné zázemí!
Ještě ke článečku pana Heraina

o poznámce o přízni radnice. Té
se těŠí drtivá většina nejen spor-
tovních oddnů, ale i jiných nejrůz?
nějších sdružení. Mnoho stížností
na hokejbalový oddíl by odpadlo,
kdyby bylo vyřešeno - a do neda-
Ieké budoucnosti je to nezbytnost
- ZÁZEMÍ HOKEJBALOI/ÉHO
ODDÍLUI!I Nikdo si nestěžuje na
tenisty, fotbalisty či hokejisty, že
chodí vykonávat potřebu do parku,
že svým hlukem při utkáních ruší
obyvatele sídliště, netrápí je tolik
vandalismus. Proč? Mají své zá-
zemí. Ano nemají tak početnou
základnu jako hokejbal a výsledky
dosažené v našich provizorních
podmínkách se těmto oddílům mi-
nimálně rovnají. Může připadat
někomu divné, že radnice staví
hokejbalu druhé hřiště, při sou?
časném počtu členů? Hokejbalový
oddíl se výstavby hřiště spoluú-
častní částkou 200 000,- Kč vy-
branou od sponzorů a z příspěvkí:i
hráčů! Nechci nikoho urazit ani si
znepřátelit, ale přeci jen by jsme si
zasloužili o něco VíC!

města, za desítky ostatních sub-
jektŮ a organizací ? Ani ne půl
tuctu dodatečně stržených pla?
kátů hovoří řečí více neŽ výmlu-
vnou. Článeček jistě zbytečný
nebyl, náprava oddflem AHL byla
hlavně díky jemu, rychle zjed-
nána. Jízlivě se ale těšíme na
další Zpravodaje, na odhalování
dalších nešvarů. Přejeme auto-
rovi mnoho odvahy při jejich hle-
dání a zároveň věříme,že se z
dráhy konkrétního útoku, nedá
na dráhu obecnou! Pokud ano z
pozice hokejbalu, by to bylo
hodně nespravedlivé

Oddíly se na veřejnosti prezen-
tují svými vynikajícími výsledky a
nezapomÍnajÍ připomenout vŠe
co se jim podařilo, kdo je po-
chválil, prostě všechny superlati?
vy. Udělám dnes za hokejbalové
sdružení AHL velikou vyjímku.
Ne vše je tak černo- bílé, jako se
mezi lidmi povídá a na stránkách
Zpravodaje tiskne. Nepovedený
čin, pomluva či zjednodušená
fakta zaženou do tmavého koutu
stovky hodin práce a dřiny. Ve
výsledném pohledu přitahují po-
zornost jako bouřkový mrak na
blankytném nebi a vůbec z něho
nemusí zapršet! Zcela nechá?
pete? Osvětlím.
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Odpovědnost mladým!
K mládí patří neodmyslitelně

také trapasy. A jak se dnes a
denně přesvědčujeme v rámci ho-
kejbalového oddflu i nezodpověd?
nost. Učitelé si dnes jeŠtě více
než kdy jindy zoufají nad troufa-
Iostí svých žákŮ! My pětadvace-
tiletí ,,funkcionáči" hokejbalu
fakticky neseme společenskou
odpovědnost za bezmála třista-
padesát hokejbalistů!!! Cokoliv se
v souvislosti ,,s mládím a hokej?
kou" přihodí, to si přímo i nepřímo
zodpovídáme. Nemá snad smysl
hovořit o vandalství, které nás po?
stihuje více než oddíly, které mají
svůj majetek pod kontrolou.
Dokonale zabezpečit areál vyža?
duje velké finanční prostředky,
které nemáme. Quijotský boj s
vandalismem snad nejde vyhrát,
jde v něm ztratit pouze iluze o
smysluplnosti vynaloženého času
a práce, které stejně zanedlouho
příjdou vniveč - kombinačkami
rozštípaný plot, barvou znetvo-
rené reklamy sponzorů, sprosté
nápisy na hřišti, vykopané a polá?
mané mantinely, poničené stří-
dačky, nepořádek v areálu, ničení
vývěsných tabulí, pirátské roz-
svěcení světel, rušení tréniků ne)-
mladších dětí, ale také
nesportovní chování, neúcta k
druhým apod. A my jsme tou
mocí, která se celému dění snaží
dát řád a veškeré nešvary stále
napravuje a dává do pořádku. Po
pěti letech máme ještě dostatek
sil, které čerpáme nejen z vyda-
řených aktivit AHL, kterých ne-
bylo málo! Naší snahou je i
mnohé odpovědné úkoly svěřovat
,,juniorským funkcionářům". Neboť
8ím více lidí se podílí na společ-
ném díle, tím více má potom
ochránců, kteří vědí kolik si vzalo
nejen potu a času, ale i peněz.
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ACH TY PLAKÁTY!
Prvním i když nejméně pod-

statným zastaven(m budiž re-
pana Heraina vepostřeh ?

NEŠví
akce na
sloupku NEŠVAR o hyzdění
města hokejbalovými plakáty.
Oddíl AHL zajistil odstranění
všech načerno vylepených pla?
kátů a zavazuje se, že bude o
svých utkáních informovat dů-
stojným, kulturním způsobem
hodným patrona AHL arbitera
Petronia. O tom, že výsledky do-
sažené kralupskými hokejbalisty
dělají dobré jméno městu snad
netřeba pochybovat! Však zpět k
nótě kritické. Nemyslím si, že ocl
straněním hokejbalových plakátů
vznikne precedens pro ostatríí.
Ona pointa článku je hodně po-
vrchní, jako bohužel většina věcÍ,
které nás obklopují a o médiích to
platí dvojnásob. Kralupskému
Zpravodaji by jistě slušel hlubší
pohled pod pokličku problému,
vždyť prostor i relativní čas pro
,,odbornější" článek tady je.
Musel tedy nutně hokejbal od-
skákat nešvar, nejen našeho

Basketbal
Dostat se do finálové čtyřky

v této kategorii - to bylo bez
nadsázky úžasné. Moje svě-
řenkyně hrály na přeboru re-
publiky poprvé, neměly takové
zkušenosti jako družstva Par-
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krát předběhla. Dokázaly se
prosadit a já jsem s tímto vf
sledkem naprosto spokojená."

finálové skupině. Vrcholným
zápasem byl duel s družstvem
Sokolova o bronzové medaile.
Zaslouženě vyhrála.

Nejvíce bodů v turnaji za?
znamenala a nejlépe zahrála
Veronika Motlová - 53 bodů.
Druhou nejlepší naší střelkyní
na palubovce tachovské spor?
tovní haly byla Barbora Něm-
cová (47 b.), následovala ji
Barbora Liptáková (44 b.) a
Barbora Orgoníková (30 b.).
Tyto čtyři hráčky podaly nej
Iepší výkony, ale nutno dodat,
že celé druŽstvo hrálo velice
odpovědně a všechny hráčky
zaslouží pochvalu. Celkem
děvčata zaznamenala 241
bodů.

Pod patronací Tělovýchovné
jednoty Slavoj Tachov a tam?
ního domu dětí a mládeže po-
řádala Česká basketbalová
federace republikový přebor v
basketbalu. Toho minifestivalu
se zúčastnilo také družstvo
mladších minižákyň Basket?
balového klubu Junior Kralupy
n. Vlt., vedené Martinou
Liptákovou. Získalo třetí místo.
Jaký byl průběh tohoto klání
nejmladších basketbalistek?

M. Liptáková: ,,První střet?
nutí děvčata absolvovala s
přeborníkem republiky z Ioň-
ského roku - družstvem
Pardubic. Prohrála o 20 bodů.
V dalších kolech už byla ús?
pěšnější a vybojovala účast ve

(Text i foto ain)
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Hřiště na Cukrovaru
Chtěli jsme hřiště slavnostně

otevřít koncem dubna. Bohužel
nebylo v našich silách skloubit
náš volný čas tak, aby výsled-
kem bylo dokončení sportoviště.
Mnoho tohoto času vzalo nejen
shánění a doprava mantinelů,
profilů na konstrukci, jejich opra-
covánÍ, navařenÍ, natření a ....
atak bych mohl pokračovat, ale i
organizace soutěží, extraliga ju-
niorů a mnoho dalších již rutin-
ních aktivit běžného života AHL.
Věřírne, že 15. září, tedy o páté
narozeniny AHL, bude sporto?
viště již plně v obležení hokejba-
listŮ. Tímto se omlouváme všem,
kterým jsme ,,neuváženě" slíbili
dokonČení na výše zmíněný ler-
mín. Sponzorům, městu Kralupy
i hráčům vše vynahradíme. Na
slavnostní otevření je nachys?
táno překvapení.

Co dál ?
O hokejbal je veliký zájem. To

vidí každý soudný člověk na

Sbm

>

,;"'3 1.
'ř
/

z l

i?k y"i-'>,f'? },,/
./

1
r
ř

] s. roj svMlušek HLEDÁ
NOVÉ SESTŘIČKY !!!

Co u nás najdete?
Nové kamarádky, legraci, zábavu
a novou napínavou celomční hru

o strašidlech vŠeho druhu.

obecním úřadem přistaveného
přÍVěSu.

Že se naše akce vydařila a
došla i regionálního uznání
jsme se dozvěděli z krajského
tisku.

Ve zbytku víkendu část
skautů a skautek pokračovala
s pomocnými pracemi. Dvě
naše družiny, které se probo-
jovaly do krajského ko.la
Svojsíkova závodu se věn-o-
valy nácviku vázání lanové
Iávky a dalších disciplín. O
tom, jak v Praze dopadly vás
budeme iríormovat v příštím
čísle Zpravodaje, protože zá-
vod se koná 16.června, tedy
jeden den po redakčm uzá?
věrce tohoto čísla.

vy pro všechny
brigádníky.

Skautky a skau-
ti se vydali s igelit-
kami do okolních

% lesů. Na pomoc
@ iinn m;iXlú í rzXkílili« jim přiŠlo i několik

místních obyvatel.
Za mírně nepříz-
nivého poČasÍ na-
sbírali plný přívěs
za traktor od?
padků.

Naši spoluobčané nelení a
jsou schopni hluboko do lesa
zakomponovat i takové skvos-
ty, jako třeba záchodovou
mísu. Pro část nasbíraných od-
padků jsme museli jezdit i au-
tem, protoŽe nebylo v dětských
silách je ani donést na místo

1 x týdně se scházíme na schŮzky,
kde se můžete nejen vydovádět ale i

se neco nového naučit
2x měsíčně vyrá'zLme do přírody nebo
za kulturou vlakem, autobusem či lodí
0 prázdniny: řádíme, vaříme, ŽUEME

a ÍIIA TÁBOŘE 111
Vesketé naše podnikárí je pro rodiče
k mání na celoročním programu akcí.

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

základní školy
Scházíms ve skautském domě Bára,
v Šafaříkově ulicÍ a to kaMé ponděí
od 16.30 hodin do 18.00 hodín, a ve

středu od 16.30 hodin do 18.00
hodin. Můžete se informoyat i na

telefonním č{sle 0205-742512 sestra
Blanka Dymáčková.
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O víkendu 1 .- 3.června se na
naší chatu vyp,ravil oddíl
OLDSKAUTŮ, chlapecký oddíl
STOPAFI? a oddíl 'díve-k KO-
PRETINY. Oldskauti si vzali za
cíl posekárí a shrabárí trávy z
našeho více neŽ dvouhektaro-
vého pozemku a přípravu stra?
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Soukromá inzerce
lísl

StnThrný na evropském šmnpionátu
Na medailové umístění na

mistrovství Evropy čekal Václav
Tomšík prakticky celou spor-
tovní kariéru. Většinou to vyšlo
v tom nejepším případě pouze
na ,,bramborovou" medaili za

ť
!
l

čtvrté místo na evropském
šampionátu. Pětadvacetiná?8alllpltJlldLu. reLduVCll.;tjlllld-

sobný mistr Česko- slovenska a
České republiky, veterán vzpě-
račského sportu se konečně
dočkal medaile na mistrovství
Evropy konaném v Teplicích v
Čechách. Pětašedesátiletý bo-
rec si v hmotnostní kategorii do
94 kg poradil s náročnou kon-
kurencí "borců z Německa,
Ruska a Rakouska. Vítězství

dosáhl jeden z členů německé
výpravy, přesto ale druhé místo
Kralupáka V. Tomšíka je vý-
borné.

Stříbrnou medaili, diplom a
skleněnou plaketu si zasloužil
celkovým výkonem v dvojboji

Volejbal
"l !a

W

Ostravy, Ústí nad Labem atd.
Základní osu týmu, který bude
reprezentovat kralupský žá-
kovský volejbal, tvoří A.
Míková, M. RŮŽková, E.
Pacholíková, L. Bavorová, J.
).aňková, L. Horáková a M
Špičková

(ain)

Starší žákyně volejbalového
oddílu TJ Kaučuk Kralupy, ve-
dené trenérem Janem
Kyselou, se staly přebornicemi
Středočeského kraje (oblastní
soutěž). Na podzim je čekají

:peřky v
alu Česl

žákovské lize vo-sou?

Iejbalu České republiky, v níž
jsou družstva z Prahy, Brna,

l PRODEJ
CJ Vyměrím družstevní byt 2+kk

na Cukrovaru (výhled na řeku) a
novou garáž v Luhu za větší byt
kdekoliv v Kralupech a okolí.
Tel. 0205/721 085, 0723/504 571

í
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připojení k Internetu dial-up modemem
připojení k Internetu ISDN linkou !!!!!!

- připojení k Internetu pronajatou linkou
- serverhosting a webhosting
- prodej PC komponent, modeínů, kabelů
- dodávky značkových počítačů TRILINE
- výběr poěítaČové literatury

zhotovení www stránek

registraci domén .cz, .com, .org, ....

JTo vše u firmv Internet Kralupy ('?
ffi560, Kralupy nad Vltavou.'ig 0606/405623

eD info@ikc.cz

'Ú
a
ř

ů VyměnÍm garsonieru v Plzni -
Lochotíně za garsonieru v
Kralupech nad Vlt. (event. větší
byt s doplatkem)
Tel. 0205/ 722 741

k

i
f-j Kralupský pohár 2001

TJ Kaučuk Kralupy - druž-
stvo mladších žákyň pořádalo
v závěru letošní volejbalové
sezóny I. ročník ,,Kralupského
poháru". Turnaj se uskutečnil
v areálu Sokola na dvou antu-
kových kurtech za účasti 8
družstev. Po celý den sváděly
budoucí, volejbalové naděje
tuhé boje. Každé družstvo se-
hrálo v průběhu měření sil pět
zápasů. Krásný pohár pro ví?
tězné družstvo SOKOLA
NUSLE věnovala Č:eská rafi-
nérská a.s. Cenu předával zá-

stupce jmenovaného podniku
Ing. Josef Doňar.

Dalšími sponzory byly firmy
Kaučuk Kralupy, a.s., CIME,
s.r.o., Pelhřimov , VP Agro,
s.r.o. Kněževes, Drogerie
Hošek Kralupy, Drogerie
DUHA Kralupy , Sport Derfl
Kralupy , Cikánek - Kralupy ,
GLOBAL Kralupy a Kudrna +
Veverka Kralupy (Terno).

Věříme, že tradici tohoto tur-
naje se podaří v Kralupech za-
chovat i pro další roky.

Pavel Dorňák,
trenér oddflu volejbalu

ů Prodám kvalitní nový šedý pán-
ský oblek (3 d41y) za 800,- !<č2
velikost 50, výška postavy 180
cm. Tel. 0205/23 280
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0205/ 722 522

www.ikc.cz

0 Prodám kočárek - golfové hole
zn. CHICCO za 2.500,- Kč - po-
Iohovací s deštríkem, s nákupní
síťkou, velmi dobrý stav
Tel. 0205/741 327

195 kg - trh: 82,5 kg a nadhoz:
112,5 kg. Zařadil se na druhé
místo i ve vyšší váhové katego-
rii (nad 105 kg váhy vzpěrače)
na tomto mistrovství. O týden
později získal titul krajského
přeborníka pro r. 2001 výko-
nem 182,5 kg (77,5/105 kg).

(ain)

ů Prodám zahradu v Kralupech
nad Vlt., na pozemku je chata,
skleník, dřeviny, 516 m!
Cena dohodou, volejte ráno, ve-
č.er - telefon 0205/727 788

(] Prodám novou zděnou garáž
na vlastním pozemku Na
Cukrovaru - Lobči
Tel. 0603/707 219 nebo večer
726 646

Střelba m!M,,
?

Ť"

ffiq
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SKI SPORT
v Lobči

V Mělníku - Chloumku se

konal v polovině června druhý
ročník střelecké soutěže o po-
hár mělnické okresní hospo-
dářské komory. Kralupským

střelcům se dařilo. Andrea
Hradilová, která byla loni v
ženské kategorii na prvnÍm
místě, vybojovala ,,stříbrnou"
pozici v celkovém součtu
bodi:i, Josef Škvaro obsadil
ve střelbě ze sportovní pistole
třetí místo, když dosáhl stej
ného počtu bodů jako jeho
soupeři na předním pořadí.
Oba jmenovaní společně s
Tomášem Hradilem byli v tý-
mově soutěži družstev na

druhém místě ve střelbě z pi
stole na papírové terče. Další
reprezentant Kralup Karel
Čáp zabodoval a získal rov?
něž druhé místo v brokové
střelbě na asfaltové holuby
tzv. trapu.

(ain)

Rozsí%je nabídku
X o pvodej kol
X půjčovnu horských kol
K servís kol

ů Prodám RD, Kralupy, dva 2+1
jednopatrový, podí<roví, dvě
-koupelny s WC, dvě komory,
sklep, dvorek, zah.rada, před-
zahrádka plynové ÚT, městská
voda, studna, kanalizace
Tel. 0607/856 990
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KOMakt:

p. Palas
Ježkova l ! 52 ffi
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í lů Prodám RD 3+1 s dvougaráží a
garsoniérou v Kralupech
Mikovicích, veškeré IS, poze-
mek 486 ma
Tel. 0602/941 002
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RŮZNÉ
I?l Jsi-li sama nebo s dítětem, tak

sedni a piš svobodnému bez?
dětnému 331etému klukovi.
Čermák, Přemyslova 1042
Kralupy nad Vlt.
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Družstvo mladších žákyň volejbalového oddflu TJ Kaučuk

Kralupy reprezentovaly - stojící zleva Monika Velehradská,
Marké.ta Morávková, Simona Roubková, Gabriela Přinosilová,
Kateřina Kellerová, Tereza Sajdlová, Michaela Jelínková - v po-
dřepu zleva Martina Fojtíková, Lucie Horáková, Jana
Lichtenbergová, Michaela Malinská - ležícízleva Aneta Hálová,
Eva Plicková, Aneta Apltová a Aneta Kochová. Foto (dor)Hokejbal

PS: Možná jsem mohl toto
místo ve Zpravodaji využít na re-
portáž o skvělém účinkování tří
kralupských družstev na velmi
dobře obsazeném turnaji v Niž
boru u Berouna. Pro budoucnost

hokejbalu je však důležitější ře-
šit aktuální problémy, které zají-
mají i nejširší veřejnost. Vždyť
závratný počet hokejbalistů, je-
jich rodičů a přátel patří do kra-
lupské veřejnosti (jejich součet
by byl asi na počet obyvatel
města velmi úctyhodný!). A to, že

současná generace kralupských
juniorů školila seniorské týmy
nás ještě více žene za cílem do-
končit hokejbalové zázemí. Na
koleni jde žít nějaký ten pátek,
déle ne! Jaká by to byla škoda,
kdyby současná generace juni-
orů byla tou poslední... Ale to
bych se opakoval.

AHL děkuje: městu Kralupy
nad Vltavou a partnerům kralup-
ského hokejbalu - KRALUPOLU
a ČESKÉ RAFINÉRSKÉ.

Jindfich Kohm

V sobotu 9.6.2001 se usku-

tečnil 9. ročník volejbalového
turnaje ,,Memoriál Simony
Machanové" v kategorii star-
ších dorostenek. Vzhledem k

nepříznivému poČasÍ se turnaj
odehrál v obou tělocvičnách

základní školy v ulici Generála
Klapálka. Turnaje se zÚČast-
nilo 8. družstev, hrajících do-
rosteneckou ligu ČR a jako
host družstvo z družebního
města Komárna.

Vítězem se staly hráčky TJ
Orion Praha před VK Děčín a
VK Rakovník. Naše družstvo
odehrálo pěkné zápasy ve
skupině, kde překvapivě pora-
zilo Komárno a postoupilo do
semifinále, celkově 4. místo je
úspěchem našich mladých
hráček. Na tomto turnaji se
tradičně volí nejepší nahrá-
vačka, tentokrát se jí stala do-
mácÍ hráčka Aneta Míková.

Kotraba
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VIKTOR ..,...

UB TOYNA
KRALUPY NAD VLT.

nabízí k ubytování
2 a 3 Iůžkové pokoje

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

Denně možnost levného
stravování v ímstní restauraci.

V blízkém okolí možnost
kultumího a společenského vyžití,

široká síť prodejen, pošta,
benzinová pumpa a další.

Int na tel. 0205/723774 nebo na
adrese: Ubytovna VIKTOR,

Krakovská 697, Kralupy nad Vlt.

AAAR FramMšek ThM P-Súrvisi
Elektroslužby - práee speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veřejného osvětlení
- osvěílsnl hal a vsnkovnlch pmskoí

Elektromontážní práce
- elekh'oinstglace mzvadů venkovních i vniířnlch . ,,
Zemní a výkopové práce
-nakladačemUNCO6(l " ': '.1
Pronájem velkoobjemových kontejnerů o C)
- pío odvoz stavebnl suíi, zeminy a jiného odpadu (l0m3)
81užby vysokozdviznou plošínou do 27m
- bezpečné a rychlé 6lkěnl a nďM.ry okapů. opravy sířech, komlííů, Taaád a pod.
- kácenl a prořezávánl sínomů, zvláŠíě nebezpecných a vzrosílých i na nepřlsíupných ímsíech.

Telefon,fax, ' Ň Telefon:NAL-------=- KONTAKTuJTE 0603"576200205 - 220 53 0603 - 50 83 89

Provident Financial,
česká pobočka britské společnosti s tradicí od roku 1880, která

má vedoucí postavení na trhu krátkodobých půjček do
domácností hledá obchodní zástupce/zástupkyně.

Náplň činnosti: péče o skupinu klientů ve svěřeném regionu
(poskytování nových půjček a následné výběry hotovostních
splátek přímo v domácnosti zákazníků).

Požadujeme: živnostenský list, telefon
Nabízíme: zajímavé provizní ohodnocení.
V případě Vašeho zájmu volejte zdarma: 0800/169 169

y y @ W

UVEQY, DUJCKY
Ing. Dagmar Suttnerová

Waltrova 41
318 14 Plzeň

tel. 0608/262 909

MZdravotní pojišťovnaMETAI-AIIANCE

Podpúrně rehabilitačm program
Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE

- volný vstup do bazénú: Kralupy nad Vlt.,Neratovice, Slaný
Dá'a p'isp"á" na: Bližší ínformace:
- cvičení, masáže, saunu 350,- Kč KaSS Vltava Kralupy nad vít.
- ozdravné po5y'V de-Ť' Se Školou Každý čtvrtek 14.00-16.00 hodin
- očkování proti klíšt'. Encefalitidě Internet: www.zpma.cz
- fixmrovnátka . .E-maíl: ínfo zpma.cz- antikoncepce 400,- Kč ročně ZdraVOtní pojišřovna
- vífaínínV prO dárCe krW! METALAL IANCE
-odměnypronositeleJanskéhoplakety Divizečechy,čermákoval951,
- p05ýŤý u more prO děŤí alergíky 272 00 Kladno,
- V)íhodne po1ište-ní na cesty Tel.0312/620 090-2
a další
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TEXT:

TELEFOW NEBO ADRESA-

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu,
nebudou zveřejněny. Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákan).
JménoapřQmení: Telefon:
Adresa: Podpis:

TENTO KUPÓN MÁ PLATNOST DVA MĚSíCE.
Kupóny zasneite na adresu redakce Zpravodaje.


