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uzá*ka kŇoóho čísmie 17. dubna.

0? LENKA SLABÁ
autorský sperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503, íel.: 020572 IOÁÁ
příjem a výde% zakázek - úterý a čŤvrtek - l 5,30 - l 8,00 hod.

/ %l l

Z«hrxďtirct«lí
Petr Jefínek, Uettrusg

(za fiř0ito«}em)
0205/78 1019, 0603/538750

m Vás dowšiaj?*po??do mé prode§ny
l

NA!lÍZ[ME
okrasné keřs. okraané a ovocné

strorny
rúže. trvalky. hnojhía. substráty
rnulčovací kůru. tivní osivo a4

- kompjetnÍ eeazovŤí
?rsm vč?ě návrhu

Po 8.30"l2.30

Úl
Sl 8.30-12.30

(>
Pá 8.30-12.30

So 8.30-j6.0ů

13.30 - 17.30

13.30- 17.30

i3.30 - 17.30

13.30 - iz.so

13.30 - 18.00
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

m
Duben
2000

l

l
l
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Cena š, - Kč
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Starosti starosty:
:hi města Kralupy nad Vlík aávrbu rozpočtu města Kralupy nad-Vltavou na rok 2000

Pro dubnové číslo Zpravo- investic 58 400 000 Kč, na rozvoje města a že většinu
daje vybírám čtenářům několik městskou policii6 334 000 Kč. rozpočtu (na rozdíl od státního)
hlavních údajů, které budou mít Občany města určitě nejvíce "neprojíme"
konečnou platnost až po bude zajímat, co nového ve Na záver chci poděkovat
schválení návrhu rozpočtu při městě přibude, popř. co se re- všem, kteří se na přípravě le-
veřejném zasedání Městského novuje či opraví. Konkrétní se- tošního rozpočtu města podí?
zastupitelstva v Kralupech nad znamy všech plánovaných leli.
Vltavou dne 29. 3. 2000. investičních akcí města na rok Těm občanům, kteří letos

Návrh rozpočtu města na rok 2000 najdou zájemci v kralup- v rozpočtu ještě "nenajdou to
2000 (včetně vyúčtování hospo- ské kabelové televizi a v Měst- své", přeji, aby se v dalších Ie-
daření za rok 1999) byl podle ském a Regionálním Centru tech mohlo realizovat ještě
zákona o obcích zveřejněn 15 (MaRlC), nebo přímo na MěÚ více potřebných akcí v zájmu
dnípřed projednáváním. Návrh v Kralupech nad Vltavou na co nejširší kralupské veřej
Ietošního rozpočtu je znovu odboru realizace investic a ži- nosti.
koncipován jako vyrovnaný votního prostředí a odboru slu-
v oblasti příjmů a výdajů v cel- žeb, školství a kultury.
kové částce 229 730 000 Kč. Z ulic čeká rekonstrukce ul.
Největším zdrojem příjmů bu- Masarykova, U Transformá-
dou opět daně z příjmů fyzic- toru, U Vodárny, vZeměchách,
kých osob ze závislé činnosti Horní. Chodníky v ulici Praž-
a fur)kčních požitků (37 mil. Kč) ská, sídliště U Cukrovaru a
a daně z přijmů fyzických osob Předmostí.
ze samostatně výdělečné čin- Čeká nás přestavba školky
nosti (40 mil. Kč), právnických v Lobečku na bytový dům,
osob (31 452 000 Kč), účelové přestavba šaten a sociálních
dotace ze státního rozpočtu zařízení v areálu koupaliště,
(18115 000 Kč), převod z fondu zastřešení malé ledové plochy
rozvoje a rezerv města a z hos- na zimním stadiónu, zřízení od-
podářské činnosti (42 033 000 stavného parkoviště u nádraží
Kč) a zapojení finančních pro- a parkovišť U Cukrovaru, dět-
středků za prodej akcií STE ská hřiště, cyklistická stezka do
a STP v celk. částce 33 262 000 Chvatěrub a další akce garan
Kč. tované odborem realizace

Ve výdajové části rozpočtu investic. Odbor SLaŠK MěÚ v
se v rámci potřeb odboru slu- Kralupech bude garantem re-
žeb, školství a kultury počítá konstrukce ústředního vytápění
s částkou 71 431 000 Kč. vl.ZŠTřebízského(cca4'mil
Z této částky je vyčleněno nej- Kč), oprav a nátěrů oken, ra-
více na předškolní zařízení diátorů, výměn osvětlení apod
a základní školy. Pro odbor so- v kral. základních a mateřských
ciálních věcí a zdravotnictví je školách.
plánováno 21 236 000 Kč, pro Jsem osobně rád, že v roz-
odbor vnitřních věcí 32 896 000 počtech našeho města se daří
Kč, pro odbor životního pro- držet trend maximálně mož-
středí 7 380 000 Kč, realizaci ných každoročních investic do
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Neděle 9. dubna
v 19,30 hodin

HOP TROP
OVACETlLl'n

Nedejte si ujít koncert
v podárí skvělých muzíkantí:i

v KaSS Vltava.
Mgr. Pavel Rynt

starosta města

Okénko Sdružení rodáků a příznivců města
Kralupy nad Vltavou

Připomínáme členům i příz?
nivcům, že půldenní autobu?
sový zájezd do Litoměřic se
koná v sobotu dne 29. dubna

t.r. Prohlídku všech nejdůleži-
tějších umělecko-historických
památek v prostoru hlavního
ikatedrálního náměstí pove-
de ing. Otakar Špecinger'. Zá-
jemci budou moci navštívit
podle vlastního uvážení obra-
zovou galerii nebo litoměřické
muzeum. Po cestě plánujeme
krátké zastávky s výkladem
o Doksanech, Brozanech a
Terezínu. Odjezd autobusu z
Minic v 8,00 hodin, od Lido-
vého domu v 8,10 hodin, od
gymnázia v 815 hodin, od
Měú v 8,20 hodin a z Lobečku
(proti Vltavě) v 8,30 hodin.
Návrat přibližně ve 14,00 ho-

din, cena zájezdu pro člena
50,- Kč. Přihlášky se přijímajÍ v
klubovně Sdružení ve ll. patře
penzionu každé sudé úlerý. Na
měsíc květen připravujeme
autobusový zájezd do Klobuk
v Čechách, Peruce, Třebíze,
Knovíze, Budyně nad Ohří
a Mšené lázní. Těšíme se na

hezké zážitky s vámi.

Výbor Sdtužení

Předpokládané akce - červen
2000 - Kokořín, Liběchov.
Autobusový zájezd.

Klubová místnost otevřena od

16.00 do 18.00 hodín v pen-
zionu kaŽdé 2. úterý v měsÍci.
11.4., 25.4., g.s., 23.5., 13.6.,
27.6.

7ss=
V sou%sn.é""*obé 'probíhají práee na databázi a píezenbvi. všech.
firem a.organizací na území našeho města a regionu.
Žádáme v"echny zodpovědné pracovvúky. aby í»ás kontaktovmli
pa adrese:
čechova 559
Kralupy nad Vltavou,
telefon: 0205122777

e-mail : 'servŇs @ kralupsko.cz l
ntky '.
orgalmk«e :l

w Vírnís u podntky
íí Spoleí:enské
íiKluby ...""'
íi Sdružení

0 ZdíJmové?@wúzace
* Sportoveí oddfly

www.kralupsko.cz l *%š$oůky
kast«.%A" l
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WLLJkWt PramMšok $N» P-š ú ryj s»
Elektmslužby - práce speciálnÍmi mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy vereJného osvětlení

ů"h8aek"'oo aElektromontážní práce
- eleklíoinslalace ŤOzvOdci venkOVfi=h l vnilíniCh

Zemní a výkopové práce
- nakladacem UNC 060

PronáJem velkoob3emových kontejnerů
- pío odvoz síavební suíi, zeminy a jiného odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdvíznou plošinou do 27m
- bezpečrua a rychlé číšíění a ná{ery okapů. opíavy siíech. komínů. fasád a pod.
- kácanl a píořezávánl skrom'í. zvlaště nebezpecných a vzíosklých i na nepííslupných mIs{ech.
Telefon,fax, ' Tele«on:záznamn{k: WNTaTMTWG Rd 0603-457620ů2o5-22o53 W%%WWNMfflaW%Wl%WěMk ffla»00 06ů3-508389

flSPEKTř-rrví sí.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Poskytujeme svým klientům následujfcf služby:
-vedení jednoduchého, podvojného a mzdového účetnictví
-zpracování všech typŮ daňových přiznání
-zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojištění
-rekonstrukce a revize účetnictví i za celý rok zpětně
-likvidace a konkurzy obchodních společností
Máte-li zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v naší kanceláři

na adrese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / 721 436
nebo 0603 / 466 249. Taktéž nás můžete kontaktovat prostřednictvíín
e-mailu aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránku www.aspekthm.cz.

Těšíme se na naši spolupráci.

%l%f f

mgr. Martiri STEPAN
DAŇOVÝ PORADCE

s

pismíomíaiiB FrantišekvrbaP. Bezruče 327

Kralupy - Mikovice

potřebujete reklamu Yaší firmy..'!
I ze samolepící fólie (polep osobních a nákladních
automobil'ů, výloh, vývěsních stítů apod.)
* na autoplachty * na fasády
* svetelná reklama

íííí tak volejte tel./fax: 0!aO!5/220 52

škomen" PCw na
AKREDITOVAN vzoíAvoci STŘEDISKO všvv čR

škzoAlčeAnTíEpčrvoczlačátečniky 6,1c«srňz,,#,kůlen,pro!ko.tví,@,,,+ % 4- -PROučlŤ!L!
%

.HV'SV4).lSVllndrua98"" 'A""""'-" .-IdSPo»seyPginí M o -:elaíačnikuíz-WSWXd.MSEl':el @ ' , pía učiíele nb(inaliki- PR0 KANCeLAFIEškolenípropokročil,"o -y.«sr>ppicevían:eivihoiy
-MSEXlEL.M!If}ORO a S -SWlí0:vkanceláíiškoly- uživaíelska bstba ', @ školeni pr0 zkušenějšl

aplik.aovMSEx.«l " %' -CoíelDíavi{I.CoyeWenmta,EALIF"""'íl;oo:zacffi':ru(lKa:ci(vAtií;,y %,, ,"k"s'a'ž" --p::s-í%ppaoga".yc7síihaíia"e"ascicc'=h-"'+';-ií.Kompl*ínizákladniobsluhaPC " a a k" l'eh Vvej;".ii'& - revíhís
- ke kazdému školenl pflručka, kaMý u 'asvého'a PC. slušn.é ceny - Tr.La»565, Krabpy a shavy{Školslvi,zdravoínyctvllvyzadejhsiakluálninabmku teVtaxhazn.fů2{)5)230ů3
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- a 2958, 272 04 KLADNO 4
Telefon: 0312/634495

Fax: 0312/634341
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ARTHEZIA Kralupy s.r.o.
X a4P. ,l(,»I mxowsíu«ctaíovásoaAosaí

R!KONffRuKCE A OPRAVY
xouptuw, «ucm»í

Konzultace a rozpočet zdarma. Výrazné zšmní slevy.

Kontakt: Vrchlického 599 (vedle muzea), Kralupy nad Vltavou
telefon: 0205/72 13 31; 259 65

Vyšé Měl:1, Ka« v  md %. N*tsad 2 0ů@ k. Pa«mne Otl Měbá ped č. j. 32«'Ý'«a7.
'!»ůh mmkem. Kd3 . J. S'w ?@a!, Kmmh4q »ad Vímvaíí4 M , 'bg: @Q, e-hass.brmmdvů.
;La«ů@avědasď» mmaktom=ím a 'Wkh Dana Krtí Gm»kká *pr: Dem á L»or Torw.
M»h$šné pfflb í mmně vy@hěemů  red. maů@. :ta eb»hevam mesít uw%h«MWeffl  .
Xm pra@=amíu KaAaal a km %  P*óí'«»é saía: @@L, Nr%p@( mml Wbmm. Thsk: »syy s. y. a.

v INFOCENTRUM W o»smun
, .i . telďonickéinformace WO205/45457

€ otevřeno Po-Ne 8.00 - 19.00
i i#4 oficiální informační server

- ' -'lk#'Uo' www.kralupsko.cz- v hale vlakového nádraží v Kralupech nad Vltavou

- veškeré informace o našem městě i jeho okolí
- vsechny informace dostupné po sfti hitemet
- informace o odjezdech a přfjezdech vlakové i autobusové dopravy
Pokusíme se vám zodpovědět, osobně či telefonií.ky, jakýkoliv dotaz.
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Farrí šatríík na rok 2000:
použité oděvy za symbolickou cenu
2. patro nákupního středíska Máj v Kralupech n. Vlt.
26.4.2000 od 13.00 do 18.00 hodín.

q

Páteční žurnální služby praktických lékařů
7.4.2000

14.4.2000
21 .4.2000
28.4.2000

5.5.2000
12.5.2000
19.5.2000
26.5.2000

2.6.2000
9.6.2000

16.6.2000
23.6.2000
30.6.2000

MUDr. Šťastná
MUDr. Švejdová
MUDr. Tomaier
MUDr. Votavová
MUDr. Bartošová
MUDr. Hájková
MUDr. Herber
MUDr. Hettychová
MUDr. Homolová
MUDr. Horák
MUDr. Komrsková
MUDr. Mikušová
MUDr. Nová

Lobeček
Kaučuk
Nerudova 686 příz.
Nerudova 686, 2.p.
PTZ Nelahozeves
Veltrusy
Nerudova 686 příz.
Vrchlického ul.
ZS Aero
Lobeček
Žižkova ul.
Kaučuk
Nerudova 686, 2.p.

21205
718007
25603
24720
703158
781156
721771
21160
722401
21221
25210
718016
25606

Přehled služeb Jékáren v Kralupech n. Vlt.

Každou sobotu je otevřeno v Lékámě U nádraží, ulice Žižkova, tel.
č. 25197, od 7.30 do 12.00 hodin, od 12.00 do 18.00 hodin zvonitl
Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25í84, Lékárna
PANACEA - Lobeček 741 642, Lékárna - Veltrusy 781110.

Lékáma Veltrusy
Lékáma Lobeček
Lékáma Nerudova ul.
Lékáma U nádražÍ
Lékáma Lobeček
Lékáma Nerudova ul.
Lékárna Veltrusy
Lékárna Lobeček

, Lékárna Nerudova ul.
Lékárna U nádraží
Lékárna Lobeček
Lékárna Nerudova ul.

2.4.

9.4.

16.4.
23.4.

24.4.

30.4.
1 .5.

7.5.

8.5.

14.5.
21 .!5.

28.5.

8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

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

Č3?.
stanoviŠtě 9 - Lidové nárn.

14.00 - 14.50 hodin
stanovišhi 10 - Mlýnská ul.

1 5.00 - 15.50 hodin

%mM,
stanovíště 1 - Lobeček - tenísové
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00-15.50hodin

?
stanov}sté 3 - Lobeček - pm ZŠ
Třebízského 14.00-14.50hodin
stanovim 4 - Zážiší (Fibichova)

15.00 - 15.50 hodin
stanovíště 5 - Cukrovar (hala)

16.00 - 16.50 hOdin
pouze 18.4.

stanovíŠtě 6 - Ho8tíbejk
16.00 - 16.50 hodin
krorně 18.4.

EjíeL.
stanovíště 11- Mínice - poMrní
zbroj. 14.00 - 1 4.50 hodin

stanovíŠtě 12 - ZemÉhy
15.00 - 15.50 hodin

Duben
1 . týden (3. - 7.4.) bioodpad
3. týden (17. - 21 .4.) rozrně,mý

odpad z domácností
Květen

?
stanovim 7 - u gymnázia

14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 8 - Mánesova ul.

15.OO - 15.50 hodin

1 . týden (9. - 15.5.) bioodpad
3. tý«jen (22. - 29.5.) železo

Q

@ Z deníku Policie ČR
Odcizení dvou reliéfú z kovu
V době od 21.2. do 9.3. ne-

známý pachatel vnikl do volně
přístupného pavilonu Marie
Terezie v zámeckém parku
Veltrusy, kde z betonového
sloupu odtrhl dva kruhové relié-
fy z kovu a tyto odcizil. Zí)Ll-
sobená škoda: 40 000,- Kč.

Odcizené věci: - kruhový re-
liéf, motiv portrét Marie Tere-
zie, kov šedě patinován, z 1.
poloviny 19. století

- kruhový reliéf stejného %?
pu, motiv latinský nápis nezj.
textu.

Série krádeží
Dne 7.3.2000 bylo vyšetřo-

vatelem sděleno obyinění 32
letému muži z Kralup nad
Vltavou pro trestný čin krádeže
vloupáním, poškozování cizí
věci a porušování domovní
svobody. Jmenovaný se do-
pustil:

- 13.12. - 15.12.1999 odcizil
11 ks králíků v zahrádkářské
kolonii v Kralupech nad Vlta-
vou, kde zpi:isobil škodu za
5 000,- Kč.

- 10.1. - 14.1?.2000 - vloupání
do sklepní kóje v domě v Kra-
lupech nad Vltavou, kde způso-
bil škodu za 8 700,- Kč.

- 22.1. - 24.1. - vloupání do
rodinné chaty v Kralupech nad
Vltavou, kde způsobil škodu za
7 800,- Kč.

- 22.í . - 26.2. - vloupání do ro-
dinné chaty - škoda 4 600,- K(,.

- 24.2. - 28.2. - vloupání do
rodinného domu, který slouží
jako sklad - škoda 2100,- Kč.

Část věcí byla zajištěna.
Krádež osobního automo-

bilu Opel Calibra
V době od 12.3. do 13.3. ne-

známý pachatel nezjištěným

Útulek pro psy v Kralupeeh
křaenec jezevčíka - š'Mňata: Všichni tito psi, ale i ostatní če-

5x pes, 1x fena, stáří cca 3 mě- kají v útulku na svého pána.
síce, budou i v dospělosti zrejmě Pokud uvažujete o tom, že byste
menšího vzri:istu. Jsou milí, vhod- si rádi psa pořídili, určitě se m-
ní jak do rodinného domu, tak do jděte podívat do kralupského
bytu v panelovém domě, psího útulku.

kříženec pudla - pes, stáří 3
roky. Je hravý, poslušný, vhodný
k dětem,

kří»nec - pes, stáří 1 rok,
krátkosrstý, středního vzrůstu, 2
čemý s bflou náprsenkou. Je po- :
slušný, hravý, vhodný k výcviku,

kříženec Špice - pes, stářÍ
cca 1 rok, menšího vzrůstu. Je
veselý, hravý, d:»brý hlídač,

způsobem odcizil v Kralupech
nad Vltavou na parkovišti
U Cukrovaru osobní automobil
zn. Opel Calibra. Dále byl po-
škozenému odcizen cestovní
pas, doklady k vozidlu (TP a
OTP) a povinné ručení. Způ-
sobená škoda: 130 000,- Kč.

Vloupání do osobního
automobílu - sdělení obvinění

Dne 14.3. kolem 00,45 hod.
v Kralupech nad Vltavou na
sídlišti Cukrovar provedli vlou-
pání do zaparkovaného osob-
ního automobilu Trabant 601
44 letý muž z Prahy a 39 letý
muž ze Slovenska. Přitom byli
zadrženi hlídkou MP. Nic ne-
bylo odcizeno, poškodili pouze
zámek u vozidla. Způsobená
škoda: 1 000,- Kč. Vyšetřova-
telem OLJV Mělník byl-o jmeno-
vaným sděleno obvinění z tr.
činu krádeže vloupáním ve
spolupachatelství dle § 9/2
k § 247/1 b tr. zák. Vyšetřováno
na svobodě.

Krádež okapových svodů
V době od 14.3. do 15.3.

v katastru města Veltrusy v zá-
meckém parku z objektu há?
jovny odcizili 20 m měděných
svodových okapů a dále z
mostku u zámecké aleje odci-
zili zdobený litinový půloblouk.
Způsobená škoda: 30 000,- Kč.

Vloupání do bytu
Dne 15.3. 37 letý pachatel

z Kralupska poté, co nezjiště-
ným předmětem z balkónu vy-
páčil balkónové dveře do
pokoje bytu na sídlišti Hůrka,
vnikl do bytu, kde vše prohledal
a poté si připravil do kufru věci
(porcelánové talíře, obrazy, tě-
žítka, skleničky, příbory aj.). Na
místě byl v bytě zadržen hlíd-
kou OOP Kralupy nad Vltavou.

Způsobená škoda: 14 050,- Kč.
Vyšetřovatelem OÚV Mělník
bylo pachateli sděleno obvinění
z tr. činu krádeže vloupáním
a porušování domovní svo?
body, byl dán návrh na vzetí do
vazby. Dne 15.3. v 18,20 hodin
na základě rozhodnutí OS
Mělník byl obviněný dodán do
vazební věznice Litoměřice.

Výtržnost
Dne 15.3. 79 letý pachatel

poštval svého psa (německého
ovčáka) při procházce na Mas-
nerově stezce na 35 letého
poškozeného. Pes skočil na po-
škozeného a košíkem ho udeřil
do hrudníku. Poškozený se za-
čal bránit a nakopl psa, který po
kopu přestal útočit. Podezřelý
vytáhl plynovou pistoli a lx vy-
střelil poškozenému vedle pra-
vého ucha. Podezřelý se snažil
opětovně vystřelit, ale poško-
zený ho chytil za ruku, ve které,
měl pistoli a povalil pachatele
na zem. Na zemi se přetahovali
o plynovou pistoli. Poškozený
vytrhl podezřelému plynovou
pistoli z ruky, a běžel věc ozná-
mit na policii. Při incidentu
došlo ke zranění 35 letého
muže, který utrpěl tržné rány na
čele a hematom za levým
uchem s dobou léčení cca 10
dní. Podezřelý utrpěl zhmož-
dění hlavy a hrudníku, tržnou
ránu pravého obočí s délkou Ié-
čení cca 1 0 dní. Oba byli preve-
zeni Záchrannou službou
Kralupy nad Vltavou do nemoc-
nice Slaný. 35 letý muž byl po
ošetření propuštěn, 79 letý muž
byl v nemocnici hospitalizován
na dobu cca 5 dnů.

Pavla Kopecká
tisková mluvčí PČR Mělnik

,- 9
%i nabízí k odběru

r 4 čistokrevné psy i kří-
žence. Všichni psi jsou

veterinámě ošetření a očkovaní.
Pmvozní doba útulku: denně

9,00 - 14,00 hodin, ve čtvíek i
14,00 - 17,00 hodin. Telefon:
0606/105 275.

-dk-

r
1

W fim
Z 24 psů, kteří našli v kralup-

ském psím útulku azyl, doufejme
jen dočasný (snad se pro ně
najde vhodný majitel), vybíráme:

německý ovčák - fena, stáří2
roky, standard. Je poslušná,
klidná, dobře hlídá, vhodná do ro-
dinného doml

?
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Městská poucie hlásí
Dne 18.2. v nočních hodi-

nách zaznamenala na monitoru
kamerového systému operá-
torka MP Kralupy nad Vltavou
pohyb neznámých muži:i mezi
vozidly v ul. Henigsdoríská.
Operátorka sledovala činnost
mužů a viděla, jak jeden z nich
ukopl koncová světla u vozidla
Trabant a poté vyskočil na
přední kapotu a střechu vozidla
Škoda 120 a po této skákal,120 a po této skákal,
takže došlo k jejímu zborcení.
Oba výtečníky zadržela hlídka
městské policie a s podezře-
ním z trestného činu poškozo-
vání cizí věci byli předáni na
00 PČR Kralupy nad Vltavou
k dalšímu opatření.

Dne 4.3. o pŮlnoci byla MP
upozorněna, že nějací mladíci
střihjí spreyem čelní zeď výmě-
níku na sídlišti Hůrka. Oba mla?
díci byli zadrženi i se sprey a s
podezřením ze spáchání trest-
ného činu poškoz«:»várú cizí věci
byli předáni na 00 PČR Kralupy
n. Vlt. k dalšímu opatření.

Dne 13.3. v dopoledních ho-
dinách byla městská policie
upozorněna na založení černé
skládky u velvarské silnice,
směrem na Nové Dvory. Šetre-
ním na místě strážníci zjistili
pachatele skládky a tento po
zaplacení blokové pokuty uvedl
vše do původního stavu.

Dne 14.3. v O.47 hodin m-
chytila na monitoru kamerového
systému operátorka MP po-
divné jednárí dvou mužů mezi
vozidly na parkovišti Cukrovar
proti hotelu Spoí. Na monitoru
bylo jasně vidět, jak muži zkou-
šejí dveře u vozidel, posléze
u vozidla Trabant otevřeli víko
kufru a kufrem se snaŽili vnik-
nout do vnitřního prostoru vo-
zidla. Oba několikrát trestaní
pachatelé byli zadrženi hlídkou
MP a předáni PČR k dalšímu
opatřenÍ.

Dne 15.3. v dopoledních ho-
dinách se hlídka MP zi.ičastnila
spolu s PČR zadížení pacha-
tele vloupání do bytu na sídlišti
Hůrka. Celý případ si na místěrka. Celý

:vzala PČIpřel R Kralupy n. Vlt..
Dne 15.3. byl zřejmě i vhod-

ným pro pachatele přestupku
proti majetku, neboť hlídka MP
byla během dne čtyřikrát řešit
přestupek krádeže v Penny
Marketu v ulici Smetanova.
Jedna z pachatelek zcela bez
ostychu sdělila, že krást se
musí. Všechny přestupky byly
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MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU,
v souladu se zák. ČNR č. 367/90 Sb. v platném

ZněnÍ,
vyhlašuje kontrolní nabídku

pronájmu nebytových prostor
ve 2. patře budovy Lékárny 02 v Nerudově ul.

v Kralupech nad Vltavou, pouze pro účely zdravotnictví.

Prostoíy jsou vhodné pro zřízení ambulancí všeobecné Iékař-
ské péče, odborné lékařské péče, stomatologické péče nebo pro
účely zubních laboratoří.

Podle vládního nařízení (,. 411 , ze dne 28. dubna 1999, musí
tyto prostory sloužit potřebám zdravotnictví, po dobu 25 let.

Zájemci mohou získat následujÍcÍ prostory:
1)místnosR.217-26,05m"+šatna7,40m" celkem33,45rrf
2) " Č.220,221 celkem33,73m'
3) " č.222,223 celkem34,81ma
4) " č.208,209 celkem36,13ma
5) " č.206,207 celkem35,84ma
6) " č.204,205 celkem36,03rrf
7) " č.203,202 celkem37,51ma
8) " č.201-sklad celkem 7,60m'-
prostory WC - 7,20 ma * 8,40 ma celkem 15,60 m'-

Zájemci z řad zdravotníků o pronájem zmíněných nebyt. pros-
tor mohou svoje žádosti zaslat na adresu:

Městský úřad v Kralupech n. Vlt.
Odbor správy majetku - pí Břicháčová
U Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vltavou
tel.: (0205) 515, linka 132, fax: 23479,
kde je zároveň k nahlédnutí plán výše uvedených jednotlivých

místnostÍ. Výše budoucího nájemného bude stanovena podle
počtu uchazečů městskou radou.

- MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU,
ODBOR FIEALZACE INVESTC A ZIVOTNÍHO

PROSTREDí

přijme pracovníka (-ici)
Požadavky: SS (VS) stavební
N$lň práce: Příprava a dozor staveb
Nástup: Ihned na dobu určitou do 31 .12.2000

3jemci se mohou hlásit písemně na adrese:
Něstský úřad, Odbor realizace investic a ZP
lig. Trávnrčková
l Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vltavou
rebo telefonicky: Ing. Trávníčková

0205/5151inkal62 nebo 0205/21449

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje

tírmíny stánkových trhů v Lobečku na měsíc duben 2000
5.4.2000 (7.00 - 1 7.00 hodin)

19.4.2000 (7.00 - 17.00 hodin)
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o nejen pro Světový den zdraví
cobě mobilních telefonů, nadužívárí alkoholu, drogové
íetu, masívního útoku re- závislosti.

íy a vi:ibec přeměny celé Zhoršené komí a pracovní
?lečiosti je jednotlivec přímo prostředí zodpovídá m zdra-
aloíán informacemi a sho- votnístavpFiblóěz20%.Sem
}. V běhu života pak jen patFí problémy způsobené zne-

iacházíchvílikliduasou- čištěním ovzduší, vody, půdy,
aby se zamyslel nad nekvalitními potravinami, che-

> základními hodnotami. Z mizací prostředí, hlukem, záře-
<e vím, že většina z nás do- ním aj.
je k úvahám o významu Zdravotní péče ie schopna
iví az když zdraví přestává ovlívnít zdraví lídí zhruba jen

z 20 %. Po dlouhá léta byl jejíižit - a to již často bývá pozdě.
Česká vliv přeceňován. l dnes zí:ístávásouČasné době patří

.íblika k evropským státům s aktuální povinnost státu dbát o
rfíř»í úmrtností. Na rozdíl od dostatečný rozsah, kvalitu a do-
ulosti jsou nejčastější chro- stupnost zdravotní péče, ale
á neinfekční onemocnění - teprve opravdu soustavná sna-
íoci srdečrí a cévrí a nádo- ha o vytváření zdravých život?
navícvestálenižšíchvěko- ních podmínek a zeíjména
i kategoriích. Příčinytohoto osobní odpovědnost každého

za své zdrav( mohou navodit vý-u jsou různé:
»úsob života zapříčiňuje znamné zlepšení. Problém se
60 % negativních změn na dotýká nás všech, protoze bez
iví obyvatelstva. Zdravotně zdraví je cesta k úspěchu a spo-
ilivým'Í složkami životního kojenostinemožná.
i jsou především kuřáctví, Učme se tedy být zdraví!
'iměřená a nevhodná vý- Dnes a denně něco pro své
, nízká pohybová aktivita, zdravíudělejme!
íká míra psychické zátěŽe, MUDr. Řenč

Společenská rubrika PoděkovánJí

iopřejeme našim spoluobčanům, kteříse dož(vají Dne 26. února dotlouklovubnu2000významnýchživotníchjubileí. ?.z,/.-. srdceméhodrahéhomanžela,gu tMltl Výllhdlllílýl.;II LIVIJII?I{ill jímllal. ,ie fím hodně zdraví, radosti a spokojenosti.r? -' pana Ivo Němce. Chci poděko-
!et Jaroslav Pilař, Hí:írka 1031/I.
l et Anna Čapková, U sociálního domu 31
iet Josef Cikánek, Ladova 797/Il.

Miloslav Horák, U cukrovaru 1 171/I

vat za projevenou soustrast a
'] , .-, kvsněítminoDyrlésll.draoryzlovuš.celtm, kteří se" / s nÍm přišli rozloučit.
< Hana NěmcováHana Němcová s rodinou

}et VÍmdrmj': Křtěn,aU c-ukrovaru 1073/I.
Josef Špinar, U cukrovaru 11 71/I.

)n? 29. dubna 2000 oslaví manželé Vlasta a Zbyněk
ecímanov} 50 let společné cesty životem.
: timuto výročí jim všichni přejeme mnoho štěst( zdraví a další

vzájemného porozurnění.
Rodiny Bridzikova a Czechmanova

abádka Sdružení zdravotně postižených
=kondiční pobyt s rehabilitací do penzionu s luxusním prostře-
ESPERO - vede Dr. Hradil - soukromé sanatorium v termínu
- 7.5. SKOKOVY u Turnova pro cca 30 lidí - za osobu a den

í (bVt).
v Če-

'60,- + 5% DPH. Kontakt na pí Hradilovou 0329/789505
ibídka pro kardiaky - pro několik pacientů - SLOUP
:h 28.5.-1 o.s.-14 dní. Cena 2100,- Kč (doprava, proceduíy,
aa, ubytování) - pevný režim. Kontakt na pí Vítovou 624214.
iý účastník musí mít potvrzení od lékaře.

OznámenJ
I měsíce dubna docház( ke změně v r'rístě a term(nech odbě-
íolesterolu. Tyto odběry provádí Okresní hygienická stanice
ík (dříve v budově Polikliniky - naproti hlavní poště) nově v
ocnici s poliklinikou Kralupy nad Vltavou, Mostní ul. 934 ve 2.
i budovy. Termíny odběrů: každou druhou středu (tzn. od
) od 9.00 do 15.30 hodin.

Farní charita Kralupy nad
Vltavou děkuje paní Heleně
Žambůrkové z ÚŽic, která da?
rovala FCH pro charitní "šat-
ník" v nákupním středisku Máj
2 velké dřevěné regály. Ty
nám umožn( přehlednější ulo-
žení nabízených oděvů.

Regály rovněz: zdarma do-
vezl pan Tichý z Úžic - děku-
jeme.

Za FCH Marie Kasiková

Městské muzeum v Kralu?
pech nad Vltavou jako vyhla?
šovatel sbírky na pořízen(
pamětní desky obětem náletu
z 22.3.1945 děkuje srdečně
všem dárcům z řad soukrom-
n(ků i podniků, kteř( přispěli
svým dílem na celkovou vybra-
nou částku 12 725,- Kč.

Český červený kříž
ČČK zajišťuje Domácí ošetřo-

vatelskou péči "ALiCE" - HOME
CARE zkušenými zdravotními
sestrami, které navštěvují denně
své pacienty - a to i o víkendech
a o svátcích. Domácí péče "ALI
CE" poskytuje našim občanům
službu ve spolupráci s rodinou,
hrazenou zdravotními pojišt'ov-
nami. Domácí péči vždy musí
potvrdit obvodní lékař, u Iderého
je třeba o tuto službu zažádat.
V případě, že lékař domácí péči
neindikuje, zajišťujeme i péči
hrazenou přímo klienty. Pokud
se rodina obrátí na sestru z
Domácí- péče ČČK, poradí nej-
vhodnějŇí řešení, jak v zajištěn(
služby postupovat.

MělnÍk: 020ť623040, 23145,
Kralupy nad Vltavou: 0205/24990,
Neratovice: 0206/684546.

-Zářhranná jednotka ČČK
Mělník Če$' červený kříž,
Oblastní spolek Mělrík vytvářízáchrannou jednotku ČČK-s pří-
slušným vybavením pro případ
řešer'í nouzových stavů, ekolo-
gických havárií, přírodních ka-
'Íaslrof apod. Odborné zr4alosti a
dovednosti zajišťuje (IČK lor-
mou školerí a seminářů. Zna
Iosti je možné využít v běŽnémživotě, na-soutě,4ích ČČK a pře-
devším při skutečných mimo-
řádných událostech v našem
okolí. Zájemci starší 181et (resp.
15 let) se mohou hlásit na OS
ČČK Mě4nk Teleíon: ?.

Daňový sloupek
Zrr*íy v daríový«ti ?onech

Koncem roku 1999 došlo k roz-
sáhlým změnám v zákonech
o dani z pr'ídané hodnoty a o spo-
třební dani. Tyto změny vstupují v
platnost od 1 . dubna 2000.

U spotřební daně došlo k mve-
dení tzv. zelené nafty. To zna-
mená, že vzniká moŽnost na
vrácení spotřební daně z pohon-
ných hmot u tědaí fyzi? a práv-
nických osob, které provozují
zemědělskou prvovýrobu. K tomu,
aby mohla být daři navrácena,
musí ze?o prokázat, že po-
honné hmoty byly spotřebovány
stroji určenými k zernědělské prvo-
výrobě a pQ či.nnosti pro zeměděl-
skou prvovýrobu.

Zákon o dani z přidané hodnoty
doznal mnohem významnějších
změn. Byly zrněněny některé zá-
kladní defini«» používané v zá-
koně o DPH, např. od nynějška se
podnájem movitýďi i nemovttých
VěCí povaz:uje za nájem aj.

Mezi náležksU daňového do-
bropisu bylo nově zavedeno i číslo
daňového dokladu, jenž je dobro-
pisem změněn.

Změnu doznala i úprava nároku
na odpočet podle § 20 zákona
o DPH. Plnění na vstupu se nyrí
dě.lí na tn skupiny, a to:

- na plnění na vstupu, které se
vztahuje jen k osvobozenýrn plně-
ním, u těch není možné nárokovat
odpočdt DPH v žádném pfipadě,

- na plněrí na vstupu, které se
vztahuj.e . výhradně . ke zdaňova-
nýrn plněním na výstupu, u kte-
rých je možno nárokovat DPH
v plném rozsahu,

- na plnění, která se použjí jak
pro plněrí osvobozená, tak pro
plnění zdaněná, u těch se odpočet
krátí podle koeficientu tak, jak to
bylo běžné doposud u všech
vstupŮ.

Podrobně metodíku uplatňo-
vání nároku na odpočet DPH
podle § 20 uplatňuje nově zave-
dený § 22.

Nově je zavedena i možnost
vra»ní DPH zahraničrím oso-
bám. Podmínky jsou stanoveny tn:
cena zbožÍ musí přesáhnout
1000, - Kč, zboM ie třeba vyvézt do
30 dnů a vráoení DPH je třeba ná-
rokovat u prodejce zboží max. do
3 měsců od jeho zakoupen(

A konečně, došlo k přeřazení
některýdi položek ze sazby 22 %
na sazbu 5 o/o. Veřejnost bude
jistě zajírnat, Že přesun se týká
i stravovacídi služeb v restaura-
cích, avšak s výjimkou podáváríí
alkoholid:h nápojú, kde zůstává
sazba 22 o/o i nadále.

:r. -Marbn ŠMpárí
daňový poradoe

Pamětní deska obětem náletu
smrt. Tito mrtví byli tenkrát po-
stupně přinášeni do kostela, pod
jeho vznešenou klenbu, která ja-
koby zázrakem zůstala prakticky
neporuŠena. Právě proto byla

? pamětní deska obětem náletu
nainstalována na zed' kralup-k"/ 'í

h&l ského kostela, odhalil ji starosta
? města Mgr. Pavel Rynt a vysvě-'S,,'-t cena byla arcibiskupem praž-Su ;kým, -k'ard;álem '-MÍ'Íoslavem

', Vlkem, slovy: "Bože, požehnej,a ? *" ? víí<em, síovy: aEoze, pozenneí,
gfflfflffi j prosíme, tuto pamútní «iesí<u
"'? Ří? ? a dei. af ni%dv nezaoomenemea dej, af nikdy nezapomeneme

V předvečer 55. výročí nejtra- na ty, kteří umírali, abychom
gičtější události v dějinách Kra- mohli žít ve svobodě a pokoji.
lup nad Vltavou, náletu na toto Prosíme o to skrze Krista, na-
město, se sešlo několik set ob- šeho pána".
čanů města, aby udili památku Vzpomínka na tragicky zma-
145 nevinných obětí z Kralup rerié životy během náletu zůstá?
nad Vltavou a okolí, pro které vá navždy připomenuta i v dne
nálet znamenal předčasnou básníka Jaroslava Seiferta, nyní

ú

K'

Josef Hvozdenský
- autor pamětní desky obětem náletu
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je zhmotněna v pamětní desce
z dílny akademického malíře
Josefa Hvozdenského. Za fi-
nančrí zajištění této akce patří
poděkovárí kralupské samo-
správě a několika desítkám
dárců z řad kralupských občanů.
Nesmrtelná slova Jaroslava Sei-
ferta tak budou navždy připomí-
nat nejen tragiku obětí, ale
i solidaritu pozůstalých.

Závěrem pietního aktu odha?
lení pamětní desky obětem ná?
Ietu vyslovil Mgr. Pavel Rynt
přání'. "Přefi našemu městu
a vlastně všem lidem dobré vůle,
aby se fú nikdy neopakovaly ob-
dobné tragické události. Věřím,
že tato pamětní deska obětem
války, v Kralupech nad Vltavou
v pořadí desátá, je doopravdy již
tou poslednr.

w

Mr
-1

?

Autorem návrhu reliéfu je náš
přední medailér, akademický
mal(ř Josef Hvozdenský. První
soutěžní medaili zhotovil J.
Hvozdenský do anonymní sou?
těže před jedenačtyřiceti lety a
jeho exponát zvítězil. Kralupáci
znají dílo J. Hvozdenského v
podobě městské pamětní me-
daile Jaroslava Seiferta, medai-
le Jiřího Karse, pamětní desky
Jiřio Karse či vstupního reliéfu
na kralupském hřbitově. Práci
na pamětní desce předcházelo
několik kreseb a hledání vhod-
ného umÍstěnÍ.

Josef Hvozdenský, akade-
mický malíř, autor i realizátor
návrhu pamětní desky se naro-
dil v roce 1932 ve Hvozdné u
Zlína. Vyučil se malířem porce-

Společnou iniciativou města
a pozůstalých po obětech nále-
tu na Kralupy nad Vltavou dne
22. března '1945 byla při přfleži?
tosti 55. výroČí této smutné
události odhalena pamětní des-
ka jeho obětem.

Iánu v Thunské továrně na por-
celán v Klášterci nad Ohří. Poté
studoval na Akademii výtvar-
ných umi
Želivské}

iění v Praze u pro1esora
ho a Mináře, kde absol-

voval v oboru monumentální
malby. Po ukončení akademie
se věnoval krajinomalbě, po-
zději ho zaujalo kovotepectví a
celý život pracoval, jak se říká,
na volné noze.

Tepání dflů měděné desky je
pro ty, kdo neznají postup
práce, bezpochyby zážitek.
Všechno nářadí a pomůcky si
tento umělec vyráb( sám, kla?
diva různých tvarů a velikostí,
čekany neboli úderníky i tzv. te-
koucí kovadlinu, kterou tvoří
většinou speciálně zpracovaná
kalafuna. Při tepání se musí do-
držet správný postup, aby se
měděná "plotna" neperforovala.
Po hrubém předtepání následu?
je tzv. dotahování tvari:i mědě-
né desky a vytvoření přesných
hran u písma. Práce kovotepce
- medailéra J. Hvozdenského je
náročná na zručnost a znalost
chování materiálu za použití
různých technik. Tohle všechno
má J. Hvozdenský, jak se říká,
v malíčku. Reliéf na zdi zdej-
šího kostela, který byl slav-
nostně odhalen 21. března, je
nepochybně mistrovským dnem.

(krá, ain)
Na snímku medailér J.

Hvozdenský při kovotepecké
práci. Foto (ain)

Vzpomínka
- ještě k náletu na Kralupy

Když jsem v březnovém Zpra-
vodaji pročítala vzpomínky na
nálet na Kralupy v roce 1945, při-
pomněla jsem si jednu příhodu,
kterou naše rodina zažila v sou-
vislosti s touto smutnou a tragic-
kou událostí. Při náletu zahynula
také moje teta - tatínkova sestra
paní Růžena Čermáková a spolu
s ní moje sestřenice Drahuška
Houdková s manželem a ročním
synáčkem. Bydleli v místech,
kde je teď zahrada mateřské
školy v ulici Jana Palacha.
Strašná tragédie - pro mého ta-
tínka tím větší, že se podílel na
vyproštění ostatků našich příbuz-
ných a později na jejich uložení
do hrobu. Když jsme pak po ně-
kolika dnech šli kolem rozvalin
jejich bývalého domova, všimli
jsme si, že navrchu se něco vět-
'šího leskne. Šli jsme se pod(vat
blíže a zjistili jsme, ze je to obrá-
zek od akademického malíře
Mistra Josefa Holuba, který kdy-
si můj tatínek své sestře k nějaké
příležitosti věnoval. Jednalo se
o akvarel (těch Mistr Holub
mnoho nedělal) s názvem "Hrad
Budyně nad Ohřr o rozměrech
asi 35 x 25 cm. Snad bylo štěstí,
že se jednalo právě o akvarel,
byl tedy zapaspartovaný a za-

sklený. Rám byl silně poško-
zený, sklo rozbité, obrázek na
několika místech prorazený
a špinavý. Z piety k zesnulé tetě
a z úcty k Holubovu dílu vzali
jsme trosky obrázku domů, očis-
tili a uschovali.

S domkem akademického ma?
I(ře Mistra Josefa Holuba v
Podháji jsme přes ulici sousedili.
Můj tatínek se s ním často baví-
val při práci na zahrádce. Jed-
nou mu řekl o našem nálezu
jeho obrázku. Mistr Holub byl po-
těšen, že jsme poničený obrázek
sebrali a uschovali. Chtěl ho
vidět. Řekl tatínkovi, že si obrá-
zek vezme a pokusí se s ním
něco udělat. Po nějakém čase
nám obrázek přinesl a my jsme
nevycházeli z údivu. Mistr Holub
obnovil barvy na některých mís-
tech otxázku, tam, kde byl obrá-
zek prorazeriý, přimaloval břízky,
kupky sena apod. Když dostal
obrázek novou paspartu a rám,
nikdo by nevěřil, že "přežil" nálet.
Dodnes zdobí stěnu našeho po-
koje a máme tak stálou vzpo-
mínku na tragický nálet na naše
město a zároveň na krásný
projev sousedského přátelstvÍ
Mistra Josefa Holuba.

H. F.
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??Odl=sně?ná a po staletí kultivovaná kra- tace tolik skálu nezakn0á. Na této prolero-ía v okolí Kralup nad Vltavou neskýtá zoické vyvřelině ze starohor, staré asi- - ' a a -o- =----.. iii--a..í -h i--= .-íkraaían6rríe+linnólánlůě předpoklady pro to, aby zde byla jednu miliardu let, jsou chráněná rostlinnáiráněná území typu Krkonošského ná- společenstva skalrích stepl např. česnek?dního parku. Ale menší přírodní památky tuhý, který náleží mezi silně ohrožené? - ' -» w.-..y.. í...Xbí- cííisí-s iz'i veshír«!am +anlrimil-iráněné státem, zde přece jen nalez- druhy květin. Skála je refugiem teplomil=me. Ukažme si některé z nich. Obrazem ných druhů hmyzu. Je chráněna jako pří-:vukern:'jsou"rovn:ož=zachycenynavideo- rodnípamátkaodl9.prosincel986? ?--= o w----ú-í.. -i,;,í,A-l-él-íiehrířokráqíZ vrcholu minické skály je překrásný po-izetě "Historie Kralup nad Vltavou".lAtjla I IlallJi iw i sí yíwH - - - - - - - - - -
-Přímo v Kralupech najdeme státem chrá- hled do romantického údolí Rusavky,--" ' a" a - I---.-L L..I- --á.k.vyX Ml--Il-Il-l Il 1á;ii/'nláméný památný strom u Z4kolanského potoka o kterém bylo podrobně psáno v zářijovém- - " ' a --'--'- ""-' - 'ť'-'; ----a-vs 7r»vasrrsrlaii l/ rrsr:a 'IQQQ? Udolí3nypamaínysuuiiiuzzíi,iiaiioíu:iiivHyiyi,w ,.........-J.-r--. , a-blízkostijehosoutokuspotokemJiřským. ař(jnovémZpravodajivrocel999.Udolí- ' - a a a-- -- - aa - - - -l: --a ---- mtsrlles qarsi?á cŤř5rlru/aoká VQí?Přivede nás k němu procházka po Mas- má název podle zaniklé středověké vsi;rrovvěuste:;ce. "Na:hází"se-va-blízkos;i Óym- l zde má v budoucnosti platit statut státemÍ;apředdomem'Žp-.664.JetokrásnýÍ»ílý chráněnéhoúzemí.ínúl ů úhyodu 4.5 metru starý asi 200 let. Nedaleko odtud, na konci holubického}POI ao obvodu 4,5 -metru starý asi 200 let. Nedaleko odtud, na í<oncí noíuoící<enovl wsazen za rychtáře Antonína Slabého lesa, je další chráněná přírodní památka:yÍ -vysazen za rychtáře Antonína Slabého lesa, je další chráněná priroúní pamaíxa:177R +l853í a oamaíuíe ješŤě rObOŤu, Otvovickáskála.Tentoskalníútvarpřed-al77'8 +1853) a pamatuje ještě robotu, Otvovická skála. Tento sí<aíní utvar prea-erá byla zrušena v roce 1848. Rychtář dal stavuje botanicky bohatou lokalitu s eko-erá Íbyla zrušena v roce 1848. Rychtář dal stavuje botanicky bohatou íoí<aíítu s eí<o-atrně topolú vysázet na břehu potoka více, systémy step(. Nachází se zde hlaváčekatr;ě topolú vysázet na břehu potoka více, systémy step(. Nachází se zde rííavaceí<e tento jediný se zachoval. Kolem potoka jarní, koniklec luční, tařice skalní a další vý-e tentoajediný se zachoval. Kolem potoka jarní, koniklec luční, taric,nalaširokodalekopole. znamné druhy rostlin Geologicky má'Vdld 811 UI%%J '=Júí'g-- v---. ? ? .V katastrálrím úzerrí Lobeček jsou další podobné složení jako Minická skála. Nad-átema""'chrá:':ě:rié'-stromy-neS'vé'ňtelného mořskávýška210až260metrů.Ochrana;;'JsouatoadubyletnÍvysffizenékekonci vyhlášenaodl5.lednal985.

V Otvovicích je rovněž státem chráněný)Ietéválky,tedyasivrocel650.Zdese VOtvovicíchjerovnezstatemcnraneny-I nradáyna říká"U pěti bratřr', podle pěti dub letní. Je na špatně přístupném místěipradávna'říkáB'U pěti bratřr', podle pěti dub letní. Je na špatně přístupnem míste?íbú vysazených v jedné řadě pobl(že za- u potoka za bývalým mlýnem, je však vidět?íbú vysazených v jedné řadě pobl(že za- u potoka za bývalým míynem, )e vsaí«. víaetwiú vsi Strachoy. Podle místní pověsti od silnice. Má obvod 307 cm a výšku 27,5-klé vsÍ Strachov.-Podle místní pověsti od silnice. Má obvod 307 cm adobě voádu Švédů utekla ze vsi Strachov metrů. Jeho stáří je asi 250 let.době vpádu Švédů utekla ze vsi Strachov
atka s'pěti syny. Po skončení třicetileté 7.rílky v roce 1648 se navrátila domů a naÍzkém ostrůvku vedle Strachova vysá-
;Ia po pěti dubech. Pro každého syna7d;n'. Proto pomístní jméno "U pěti bratří".
tmřÍ dubů kolem 350-let odpovídá i obvod
'nenů, kteíý je 290 až 520 cm a výška 18
2 27 ametrů.a Vltava zde vytvářela až do
íku -1 784 dvě ramena a duby byly vlastně
a ostrově. Duby pamatují nejenom ro-
;tu,-ale i nevolnictví, které bylo zrušeno
q Josefa ll. v roce 1781
Nedaleko za Minicemi u kladenské sil- '

iCe-j-e přírodní památka chráněná sthtem:
línická skála. -Má nadmořskou výšku 200
Ť-220 metrů. Miničtí ji nazývají "Havlíč-
»va skála". Vid( v ní p-rofil Karla Havlíčka
orovského. Ten je patrný od Minic, ale
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Přírodní rezervace a přírodní památky Kralupska
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Další chráněný strom nalezneme v ka?
tastrálním území-Zeměchy u rybníka. Je to
dub zimní starý 300 let. Jeho obvod je 434
cm a výška 30,5 metrů. Tento překrásný
strom pamatuje vládu o{ce Marie Terezie,
Karla Vl. V jeÍio blízkosti je kovová socha
sv. Jana Nepomuckého z roku 1860.

Zeměchyamají ještě jednu pozoruhod?
nost: Sprašovaou rok'li. Ze zeměšské
;ávsi se k ní dostaneme ulicí "V rokli".
Í-{:ffiboký erozrir zářez je místy až 16 metrů
ÍilubokM. V těchto čtvrtohorních sprašových
ffiedimentech je ukryt pravěký kalendář.
Spraš se zde ukládala asi 200 000 let
a'střídání světlé a tmavé půdy představuje
střídán€ dob ledových a meziledových.
Zeměšská sprašová rokle je významná
i z botanické:ho a zoologického hlediska.
Sprašová rokle je chráněná přírodrí pa?
mátka od 19. prosince 1986.

Kromě těchto chráněných přírodních pa-
mátek jsou v blízkosti Kralup i dvě přírodní
rezervace: Kopeč a Dřínovská stráň
V kopečské pmodn( rezervaci mí:ížeme
vidět apahorky: které jsou sopečného pí:í?
v6du a jsou opokryté teplomilnými trávníky
a vzácnou lipnicí bádenskou. Rezervace
byla zřízena' výnosem ze dne 3. února
1946. Rezervace Dřínovská stráň se na-
chází na jihovýchodních svazích Dřínovské
hory a na podí<ladu české křídy tu najdeme
vzácná bylinná i křovinná spoleČenstva.
Roste zde kavyl Ivanův, bělozářka liliovitá,
zlatovlásek obecný, ostřice nízká. Tato pří-
rodní rezervace byla vyhlášena 11. řQna
1994. V blízkosti Kralup je jediná Národní
přírodní rezervace: Větrušická rokle. Je
tvořena skalnatými srázy na pravém břehu
Vltavy západně od Větrušic. V okolní bez-
lesé íkrajině je jediným úkrytem drobného
zvlec%a a aptactva.- F{ezervace byla zří-
zena výnosern ze dne 20.1 .1969.

Za hezkých jarních dní se všechna uve-
dená místa v oÍkolí Kralup mohou stát cnem
výletu do přírody za poznáním a poučerím
o-kraji, ve kterém žijeme.

Ing. Josef Stupka

3Hb./e:2:n;, :ra:ov: :,:.350 let. ,ÁSprašová rokle v Zeměchách.
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Dějiny odboje proti nacismu na Kraliipsku (2. část)
Mnichov 1938
a §eho následky
Mnichovská dohoda v září

1938 byla signálem k tomu, aby
se pokrokové a protifašístické síly
připravily na těžké doby boje
o svobodu.

Na nejistou situaci v Německu
po nacistickém puči a diktatuře
Adolfa Hitlera, pověřilo MNO
v Praze Svaz čs. důstojnictva
organizací branné předvýchovy
a vyškolením instruktorů. Velite-
Iem tehdejšího okresu Kralupy
nad Vítavou se stal kptlpěch.
v zál. Josef Čerrnák, člověk mi-
mořádný, vlastenec a p&ladný
voják, řikali jsme mu "bratr sfla".
Dne 15. března 1939 - brzy ráno
- Němci okupovali náš okres. Na
tento čin odpověděl kpt. Čerrnák
rovněž činem, svolal na 19. ho-
dinu do kralupské sokolovny
instruktory branné předvýchovy
a to: Jiřího Hrdinu, Ing. Jaroslava
Kaluše, Josefa Kejmara, Ladi-
slava Mrkvičku, Václava Pro-
cházku, Antonína Rozmajzla,
Josefá Vaňka, Vladislava Vávru,
Roberta Vodáka a Ing. Antonína
Vozku. Pfflomné seznámil se si-
tuací, upozomil na nutnost obra-
ny vlasti a na nebezpečí ilegální
práce, na nutnost pWsné konspi-
race práce v utajení a na zásadu
dobrovolnosti. Přihlásili jsme se
všichni, kpt. Čerrnák pňjal náš
slib věmosti a mlčenlivosti. Tak
vznikla veHtelská skupina naší
Vojensko - sokolské skupiny od-
boje, která nesla - po jeho za-
tčerí - jméno kpt. Čermáka, který
nás pak dál odborně i ideově vy-
chovával, stanovil pravidlo tří
(každý z nás získal další dva spo-
Iehlivé spolupracovníky), bez
rozdflu politické, stavovské, ná-
rodnostní, náboženské nebo jiné
příslušnosti. Po zralém uvážení
všech okolnost( se dobrovolně
přihlásili další spolehliví občané:
Bed?'ich Amet, J. Bělohradský,
JUDr. Ladislav Brejník, Miroslav
Douda, Ladislav Jeřábek, Franti-
šek Koníček, Ing. Miroslav Lu-
keš, Václav Loužecký, Josef
Modrý, Václav Novotný, Franti-
šek Pavelč(k, Antorín Pánek,
Václav Satu41a, Ota Stei
Skácel, Alois Šulc, Jaroslav

if, J,
Sulc,

František Valoušek, Jindřich Vo-
hradský, později Mojmír Dýma.

Vemelská skupina se po celou
dobu okupace scházela střídavě
v sokolovně, v bytech L. Mrk-
vičky, V. Vávry, ojediněle u Ing.
Kaluše, J. Hrdiny, na chatě
v Rusavkách, v restauraci "Na

Františku", v místnosti CPO
v "Kotvě". Velitel rámcově zapojil
tehdejší masové organizace,
členy TJ Sokol, Národního svazu
gard, Národní střelecké ji?ednotíy,

ČSI. Ie-skautského oddílu Junák,
gionářŮ aj., již v roce 1939 spolu-
pracoval a ' as odbojem aKSČ
(Klouček, Dohnal, Dýma). Poz-
ději vzniklo schéma zapojení dozapojení do

1. Čerrnák -odboje: y? kpt. J.
15.3.1939 - 16.8.1940, po jeho
zatčerí nastoupil Ing. npor. J.
Kaluš - 16.8.1940 - srpen í942
(převzal spojení s vel. "Bartoš"),
pak kpt. gŠt. K. Tyr - srpen 1 942
- duben 1945 (velitelskou funkci
v Roudnici n. L.) a předal velení
4.5.1945 veliteli revoluční jednot-
ky L. Mrkvičkovi. Přímo u velitele
byli napojeni J. Modrý (ČsOL), V.
Novotný (SM), A. Pánek (spojka
Roudnice n. L., Slaný, Velvary),
V. Sahula radista, J. Sokolovský
(SH). Zástupcem velitele byl
npor. Ing. Kaluš (pak spojka
savel. "Bartoš"). Členové velitel-
ské skupiny J. Hrdina řídil K.
Koláčného a npor. Ing. Lukeše
(oba NSG),
kou Č:OS a s KSČ:, řrdil'M.

L. Mrkvička byl spoj-

Óoudu, J. Kejmara, M. Mrkvič2
kovou, por. V. Procházka řídil ile-
gálrí tisk, byl spojkou se Slaným,
zapojil O. Steifa a A. Šulce, por.
Rozmajzl byl spojkou s KSČ
a s pplk. Mašínem z Prahy, řídil
F. Koníčka a V. Loužeckého, čet.
A. Rychtařík uschovával plány
a seznamy, tyto opravoval a do-
plňoval,
Šulce,

, řídil L. Jeřábka a Jar.
por. J. Vaněk sledoval

elektrámu Podhořany, por. Vávra
V. vedl zpravodajskou a de-
strukční skupinu, spojka s pplk.
Mašínem, řídil činnost por.
Ameta, ppor. Dr. Brejníka, por.
Pavelčíka, F. Valouška, ;t. R.
Vodák - spojka s vel. kpt. Čerrná-
kem, sledoval elektrámu a ČSD,
řídil činnost J. Bělohradského
Maggi, J. Skácela - ČSD, npor.
Vohradského - ČSD, Ing.' A.
Vozka ppor. zpracovával panora?
matické náčrtky, plány k obraně
města a terén. Za předpokladu,
že se budeme bránit, jsme vypra-
covali plán obrany, který se
během doby změnil v mobilizační
plán, byl až do národní revoluce
opravován a doplňován podle
skutečnosti, takže v době od 5.
do 9.5.1945 byl použit téměř ne-
změněný.

Političtí vězňové. Krátce po
okupaci nastala perzekuce oby-
vatelstva, věznění a pronásledo-
vání. Bylo třeba se starat o rodiny

bez živitele, podporovat je pe-
nězi, jídlem, ošacením i léčivy.
Tyto akce byly prováděny nejvíce
Dr. Brejníkem (na mlýně v Olov-
nici je dosud umístěna deska
s poděkováním), pan Rouček -
zaměstnanec ČSD a M. Mrkvič-
ková, Josef Kejmar zvláště po
stránce fineinční, všichni m po-
moci též členů skupiny VSSO
kpt. Čerrnáka našli i cestu k věz-

ňŮm v Terezíně pomocí vězeň-
škého zahradníka Marcela, mož-
nost spojení s nimi našla parí
Koláčná pres zubaře v Bohušo-
v'cích n. o., do KT v Buchen-
waldu a Osvětimi zorganizovali
pomocí "motáků" sami vězňové,
z našich také A. Rychtařik.

Dr. Mojmír Dýma,
Vladislav Vávra

(pokračování pňThě)

Prohlášení
Dne 2.3. t.r. se v KD TGM na

Mělníku konalo stvomážděn(
odbojářů okresu Mělník za
účasti představitelů OÚ, před-
nosty p. Neumanna, mÍstosta?
rostky 'Ml:l Mělník pí Erbanové,
zástupců politických stran, škol,
Okresní vojenské správy, vojen?
ské posádky Kostelec, Sokola
Mělník a dalš( veřejnosti.

Po vyslechnutí vzpomínky dr.
Ludvíka Beneše, ředitele Okres-
ního muzea v Mladé Boleslavi,
o životě a dne ;akladatele státu
1. prezidenta ČSR T. G. Masa-
ryka a 57. výročí boje zahra-
niční východní jednotky u
Sokolova a hrdinnou smrt kpt.
Otakara Jaroše vydává se toto
prohlášení:

Jako bojovníci za svobodu
všech front ll. světové války,
kteří se zúčastnili aktivně boje
za svobodu lidskou a národní,
5ez rozdflu politické přísluš-
nosti, postaver'í a víry, dali
jsme všechny své síly a schop?
nosti k budování a upevňování
našeho státu a klademe si za
cn, aby kulturní i politické akti-
vity byly vedeny bez násilí, Iží

a s nadstranickým pohledem.
Jsme zastánci mírového sou-

žití všech národů na světě,
neboť dobré vztahy rovného
s rovným jsou jedinou zárukou
přátelství a míru. Přiměřeně
svým silám se budeme podnet
na udržování klidného občan?
ského života.

V úzké spolupráci se všemi
státotvomými organizacemi chce-
me udržovat odkaz zakladatelů
našeho státu na základě de-
mokratických a sociálních prin-
cipů a zachování národních
a bojových tradic.

Obracíme se i na vojenské
složky, aby se totéž uplatňo-
valo i v armádě.

Obracíme se na všechny pří-
tomné na tomto setkání u př(Ie-
žitosti 150. výroř:.( narození
T. G. Masaryka, dále na ve-
doucí činitele a představitele
okresu i města i na pokrokovou
veřejnost, aby výše uvedené
ctili, obhajovali a prosazovali
a zachovali je k předávání dal-
ŠÍm generaCÍml

Český svaz bojovníků
za svobodu

Borykvé ze Lhoty
Jeho souyozenec Zdislav, dědící
po něm Šumburk, původně do-
stal za dfl Mikovický mlýn. Po
své smrti roku 1573 postoupil
svůj majetek dcerám Markétě
a Benigně, které měl s Lidmilou
z Vřesovic.

Janovým dílem byla tvrz Miko-
vická, ale po jejím prodeji Davi-
dovi pobýval v Hostomicích.
Zemřel před rokem 1577 a za-
nechal po sobě syny Jaroslava,
Jana, Davida, Bohuslava, Vrati?
slava a Mauryce.

Nejstarší ze synŮ Janových,
David, získal druhou polovinu
Zeměch a krátce na to skoupil
i dfl Petrův a Janův. Roku 1542
vyplatil Minice, Debrno a Leša-
ny. (pokračování na str. 8)

2. GENERACE
DAVID BORYNE ZE LHOTY
A JEHO BRATŘI
0 Janův majetek se krátce po

jeho smrti (asi již r. 1541) podě-
lilo jeho 8 synů tak, že nejmladší
dva Adam (+1566) a Vilém
(+1557) získali finanční odškod-
nění. Další z bratrů Jindřich se
usadil v Nezabylicích, ale zemřel
bez dědiců. Jiří po svém otci
zdědil polovinu Zeměch.

Petr se usídlil v Lobči a později
přešel na něj majetek Jindři?
chův, Nezabylice, k němuŽ roku
1559 přikoupil hrad Nový Šum
burk. Rok na to byl mezi KIáš-
tercem a Šumburkem zastřelen.
Jeho manželka Benigna z Jen-
dorfu ho přežila o dalších 171et.
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5. ročník festivalu Seifertovy Kralupy V q

?

Jednou z aktivit města
ilupy rad Vltavou k uctění
mátky a odkazu nositele
»belovy ceny za literaturu,

iíka ,hroslava Seiferta je
íal (oezie a přednesu
íertov) Kralupy".
Ietošrím roce proběhne iiž

ročník aohoto festivalu. Sei?
tovy Kralupy se konají

»u Mnisterstva kultury
pod
ČR

Dm:i evropského kultur-
ío dědidví. Hlavními pořada-
a organizátory festivalu jsou:

Krclupy nad Vltavou a
ice Lyry Pragensis. lniciá-

festivalu - a.s. Kaučuk Kralu-
nad Vltavou - zůstává nadále
»lupořadatelem a sponzorem.
)roČ se festival koná právě v
alupech nad Vltavou?
V Kralupech nad Vltavou se
rodila matka Jaroslava Sei-
ta Marie Borutová. Svatba
sníkových rodiči:i se konala v
stele v Minicích, které jsou
es součástí Kralup nad Vlta?
u. V Kralupech žili trvale rodi?
básníkovy matky a básníkův
dečej? Antonín Boruta se
l;i-zasloužil o tehdejší kra
»ské kulturní a společenské
ní. Město Kralupy bylo mís?
n básníkova mládí, město jej
»vázelo celým jeho životem a
em, kralupský hřbitov je od
. ledna 1986 m(stem básrí-
va posledního odpočinku.

Organizátoři festivalu si vytkli
za cíl, aby se festivalu zúčasj
ňovalo ať aktivně či pasivně co
největší množství účastníků z
Kralup a okolí a to i lid(, kteří se
sami vždy ne tak ochotně do-
stanou k tomu, aby si něco pře-
četli, a právě ty by pořadatelé
chtěli tímto způsobem připoutat.
Úroveň festívalu je stoupající.
Vzhledem k tomu, že na festival
se hlásí stále více autorů niž-
šího věku, kteřr byli v nevýhodě
oproti starším autorům, byly pro
pátý ročník zvoleny dvě katego-
rie (autoři ve věku 14 - 18 let,
autoři nad 181et).
, Každý ročník festivalu je za?

měířen k určité části Seifertovy
tvorby - např. jeden ročník byl
věnován Praze (byl nazván
"Světle oděná"), další na před-
okupační období ("Sedm dní")
atd. Seifertova tvorba je natolik
rozsáhlá, že z ní bude možné
čerpat i v dalších ročnících festi?
valu. Letošní ročník bude mít
název "Maminka".

Pátý ročník se uskuteční ve
dnech 22. - 24. září v Pre-
zentačním klubu a.s. Kaučuk, v
sále městského muzea a v KD
Vltava. Koncepce festivalu vy-
chází důsledně ze Seifertovy
osobnosti a díla. Všechny akce,
které se konají v rámci festivalu,
se pojí k Jaroslavu Seifertovi.

Boryňové ze Lhoty (pgkračovám m str. 7)
Jím pak pokračovala hlavní soudu, Havla Linharda, který byl
lev rodu sídlící v Mikovicích, poslán za Davidem na Mikovice.
proto mu budeme věnovat Pro nedostatek důkazu byl však
ívní díl naší pozornosti. obviněný propuštěn.
)avid, nedosahujícíhospodář- V průběhu pátého léta jeho
:ch kvalit svého otce při naklá- hospodaření na rodovém majet-
ní se svými statky, jež nechal ku vzplála v říši mezi císařem
ustnout, -často byl viněn z toho, Karlem V., bratrem českého krá-
se dopouštěl n:izného násilí. Ie Ferdinanda l., a jednotou ně-

é poddané v Debrně a Miko- meckých protestantských knížat,
ích okrádal a zadržoval jim válka známá jako šmalkaldská.
'duadokonceisesvýmibrat- Tento konflikt zavdal podnět
Jiřím a Zdislavem vedl při, k prvnímu otevřenému vystou?

yz mu nechtěli pouštět vodu pení protihabsburské stavovské
trodávnou stružkou, která ústi- opozÍce v Čechách. V březnu
:lo příkopu obklopující mikovic- roku 1547 přijal sněm opozič-
u tvrz.'Václavu Zahrádkovi ních stavů v Praze "přátelské
'rahy pobral v Lobči jeho dříví, snesení", soubor požadavků
sté - spory vedl s Jiříkem adresovaných králi, které by po-
jdlicem na Zvoleněvsi a do- snily pozice stavů vůči Ferdi-
;ce i na mocného Floriána nandovi. Prosadit ase je již však
ispeka, svého souseda, si do- nezdařilo, neboť následujícího
oval tak, že na něj nelahozev- měsíce císař zvítězil nad odboj-
2 pán poslal soudní komisy. nými knížaty u Múhlberku.
:omu ještě, společně se svým "Můhlbeíská porážka' postíhla
aávcem, Matoušem Maksou, zvláště silně města a Jednotu,
inulpředsoudemzanapadení ale ani šlechta nezůstala ušet-

STATUT autorské soutěže
vyhlašované u přfležitosti festívalu SEIFERTOVY KRALUPY
1) Soutěž vyhlašuje město Kralupy nad Vltavou prostřednictvím

jím jmenovaného festivalového výboru.
2) Soutěž se uskutečňuje na památku básríka Jaroslava Seiferta.
3) Soutěž je vyhlašována v oboru pí:ívodní česky psané poezie

pro všechny česky píšící autory a to ve dvou kategoriích:
a) pro autory ve věku 14 až 181et
b) pro autory nad 181et (dovršených do 30.6. soutěžního roku)

4) Do soutěže Ize přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu
maximálně 200 verši:i, které nebyly dosud publikovány.
Obsáhlejší zásilky nebudou přijaty. Jedna z básní musí mít
formu sonetu.

5) Soutěž je anonymní - přihlašované práce nesmějí být signo-
vány čo označeny jménem nebo jinými osobními údaji.
Zároveň s přihlašo'vanými pracemi je nutno zaslat neporuše-
nou zalepenou či zapečetěnou obálku, která bude obsahovat
jednu kopii přihlášené práce a následující údaje:
jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu
bydliště, název a adresu školy nebo zaměstnavatele.
Zaslané práce se nevracej(

6) Texty musí být napsány na stroji nebo na počítači v šesti vy?
hotoveních a zaslápy na adresu: S?EIFERTOVY KRALUPY,Ll'TEFtÁRNÍ SOUTĚZ, PREZENTAČN( KLUB KAU(,UK, Nazaslány

iOUTEZ,
Cukrovaru 74, k rukám J. Prí:íši, 278 0l Kralupy nad Vltavou.

7) Uzávěrka soutěže je 31 . května každého roku. Vyhlášení výsledků
soutěže bude vŽdy v září v rámci festivalu Seifeítovy Kralupy.

8) Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje
festivalový výbor. Má právo některou cenu neudělit, nebo udě-
Iit více druhých a třetích cen. Následně dochází k dělení sta-
novené finanční odměny. Dále uděluje cenu za nejepší sonet.

9) Vítězné práce budou odměněny takto: (platné pro obě kategorie)
1. cena 10 000,- Kč
2. cena 7 000,- Kč
3. cena 4 000,- Kč
za sonet 2 000,- Kč
Dále mohou být udělena čestná uznán(. Zvláštní cenu uděluje
město Kralupy nad Vltavou a Kaučuk, a.s.

10)Z vítězných prací bude připraven pro příští ročník sborník
"Slavík nezpívá špatně".

racuje porota ve složení:Pro letošníí ročník prc
Jiří Žáčekpředseda:

místopředseda: Pavel Polák
členo:;é: jiřina Axmanová, Rudolf Matys, Jaroslav Čejka
tajemník: Josef Průša

ský sněm z přelomu srpna a září především kladeno, že na minu-
1547 potvrdil dědičná práva lém obecném sněmu, jež se
Habsburků, zahájil konfiskace konal taktéž na Pražském hradě
statků a vyhradil králi právo svo- inicioval uvěznění královského
lávat zemský sněm i krajské (rovněž i komorního a vojenské-
sjezdy a obsazovat zemské ho) rady a sekretáře komory
(íFady. Paradoxně v samotném českéFk+rianaGnespekazGries-
Německu neměla porážka pro pachu 0eho mocného souseda
opozici tak dalekosáhlé ná- na panství nelahozevském) na
sledky a mírem augšpurským Bflé věži. Rozhodnutím soudu ze
zrokul555bylaněmeckýmpro- dne20.8.l547bylymuMikovice
testantským -stavŮm zajištěna proměněny v manstvÍ a vymě-
náboženská svoboda podle řena pokuta ve výši 200 kop,
hesla "cuius regio, eius religio" nad to byl nucen zříci se dědic-
(čívláda, toho náboženstvQ. kých práv na Lobeč, Mikovice

Účasti na vzpouře byl posti- a polovinu Zeměch a zavázal se
žen i David Boryně. Král Ferdi- ke službě s dvěma zbrojnými
nand nechal ho obeslat, aby se koňi. Poté, co krále zloba opus-
osobně před něj a "vážené tila, vzal Davida zpět na milost
osoby" dostavil ve-středu po sv. a zrušil svá předchozí rozhod-
Petru (3.8.1547) o 11. hodině na nutí.Praffiký' h'rad ' a' vysvětlÍl dňvoáy Marek Škorvaga

lednán( Za vinu mu bylo (pokračovánípřístě)

4 j?
Brass Band

"Brass Band Ústřední hudby České dobře,"rekl nám Jaroslav Šíp, dirigent žes-
armády je orchestrem netypickým, při na- ťového souboru Ústřední hudby Armády
šem obsazení pouHváme i trubku kňdlovku České republiky, který koncertoval počát-
a tenor, s nimi se běžně v obdobných těle- kem března v Kralupech nad Vltavou na po-
sech nesetkáte, protože se jedná o-orchestr zvání Kruhu přátel hudby. Sólistkou večera
komorní. Vznikl na základé spolupráce s vy- byla Libuše Vondráčková, laureátka mezi-
nikajícím umělcem Karlem'Bělohoubkem, národní soutěže A. Dvořáka v Karlových
dlouholetým členem a dirigentem vojenské Varech, patřící mezi stálé hosty Národrího
ústředníhudby. Pod jeho vedením během tří divadla v Praze.
až čtyř let vzniklo mnoho aranžmá skladeb, Všichni členové žesťového souboru jsouŮeré soubor h-raje dodnes. Orchestr je též sólisty Ústřední hudby Armády české
velmi barvitý a zároveň jeho členové umí republiky. Vystupují kupříkladu i v orches-
hráthudbuklasickou, dokážísepripodobnit tru vedeném Václavem Hybšem, Filmo-
i dixielandu anebo předvedou'na vysoké vém symfonickém orchestru, orchestru
Úrovni také hudbu taneční. V Kralupech se Státní opery Praha a známém FOK.
nám před zdejším publikem hrálo velmi Vojenský Brass Band sklízí ovace i v ci-
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zině. Vystupoval v Paříži, Německu
a Rakousku.

(ain)

Tichý vzestup do výšin svérázného umění
MONASTERIAL CRYPT pre- spirací," dodává Pavel Merkl ke

zentovali své první CD na RADIU l krystalizaci stylu. Směřování k
Na úplném začátku byla jen ještě větší melodičnosti a poetič-

evilo na druhémnosti hudby se projí
demu ZNAMENi

obyčejná touha hrát muziku blíz-
kou svému srdci. Th kamarádi ze demu ZNAMENi (96). Sestavu
základní školy se pravidelně posílila Karolína Volková (obje-
scházeli v prádelně domu V Zátiší vena v kralupské lidové škole
í014avjednégarážinaKoch- umění).Dívčívokálaflétnahudbu

Imance. Kontuiy dnešní úspěšné ještě více emocionálně podbarvili. l
bandy nabrali -jasnějších obrysů "Ovlivňují nás všechny hudební I

';-?Fř,"Jl!;>i# ':#'!.':'Á,."T',"ír':,"E',.",,!,'í: :,aJ lposflilhrounabiciJosefKopecek techno. Vse)eínspímcí,kazdylí- i -;;' . , , a= . . , . .. , , ,,
/rlneíěňí rírirri hinhí+riii6hn híl ITT- hnThuř.nv Mn Pnt.iŤv nr(>mítám9 -

'WJ-'š«/fflek. 'P Mposilíl hrou na bicí ..ioset KopeceK TeCnnO. VSe Je InSplraCl, KaZaý /l- ?;
(dnešníopora bigtxtovéhoMUTT- bozvučný tón. Pocity promítáme 'J'm ?(anesniopora DlgDi{ovenoiviui I- uuívlJL:íiy run. rubíry pwiuírama = -- --- - - - - --LEYBANDU)adefinitivnípodoby skrzemuziku,nedúímesekřečo- SMERETPRODUCTIONsiroz- bízíse!Jesvůjazjehomuzikyjese dostaÍo r "pojmen;vání ka;ely vitě jednoho stylu," podotýká dělila náklady napůl na vydání to cítit. Jen tak dál chlapci a dívko,MOÍNASTER'lAL CRYPT (kláš- Paveí. Dva rokytrvala'práce-na (cca50000Kč).Ve studiuHosti- jentakdál!!!
terní hrobka). "Inspiroval' nás třetí nahrávce kapely. Ta vyšla již vař pod odborným dohledemař pod.

:deňka Sijeden film o mniších, kteří zkou- vhudebnímvydavatelstvíMERET Zdeňka Šikýře dohráli na album
amali záhady lidského těla. Mys- PRODUCTION na MC kazetě tři bonusové skladby (mimo jiné
tičnostnázvu sedíknašímuzice. v nákladu 600 kusů pod názvem i cover verzi od skupiny Tubla?
Definitivně jsme se rozhodli po STÁŘÍ. A proč album takto mla- tanka). Monasterial Crypt se ni?
p3,eaten2úilq,;,«uy,2,vinh;phh,oób«5,i? doýc*h,:deí, ,n,emsele.lín,áazHevemSll@tál@řmíg kl@ohm,umnáe,p.lo,dk:ízQíil1í;slevhŮínakvlátoQŤmpmíeí Kdy,StrOmySes,7al,.kekořenu.ml,,t,aKlášterci,kdeprýležíhrobkaslé- P-rotožesezamýšlínadsmyslem jehomagickásíla,jehokláštemí K'7Y'S'om'lSes"al"""".r';"-a? - -- - - - - - - út a- --- - x:...h - sih-o cí'--X*x* --;y'=r'--e-? *a:esme*sir Vrlsi'Skluraicnilisinará5i JeZbaNam'sVou'ármeničivýmpram?enem.T(mtop?rame- živo!a..VReco"?.-Přečtěte,silpo.ve- t?aj,erms?t?í.!Když,k!ucLisnili.v.gař.ži doJ":",':tm"':ah";chd""""gs,Sel,konemproněkohomůžebýtnaše dený text zp.ěv.ačky Vero.niky. ok,ypele.ap.osl5:íuchali;vé,ido!y, s',,,;'V";';,,dal"'í'muzika,"vzpomíná frontman ka- Kapelasisn.ahrávkouvyhrála.do urči.tě netušili, že za několik let -s-m"'ý'e'H'a--pffi5a.pely Pavel Merkl. V přelomovém všech detailů. Než se ke třetímu budou hosty v přestižním pořadu a
roceproživotkapelypřišloiprvní studiovému počinu dostaneme HARDROCKnaRadiulabudou Vtmavémzákoutízešedlémalbyaroc'ffiproživotkapely'přišIoiprvní studiovému počinu dostaneme HARDROCKnaRadiulabudou Vtmavémzákoutízešedlén
*ivb wqtniinpní na mí?Ýiiritním blíže.ietřebazaznamenatiednu orezentovatsvoiimuzikuvrozho- krčíseradostiamméláskyživéavystoupenína'maturítním blíže,jetřebazaznamenatjednu prezentovatsvojimuzikuvrozho- krčíserad5ísti.amrtvélásky.vsíeíeíínumrsb-ti-i toús vrnaciosai yúi?*riníymanii KoínlínaVnlknvá VůnJ s moderátorskou rockovou Sloaublrzenychlidskychcdu,plesu gymnázia (94). Monasterial zásad-ní změnu. Karolína Volková voru s moderátorskou rockovou SlO.Va ublÍŽenÝCh IldS--ú-ii i-g-.. -r--x xiz-i-.-i-...i --;--i--i--i-i-i--= -e--xbysyrs*;? ieuaat-,sr,íi rllniihrílohím ras:íyts- Se'ehnutanenaVIStlizahrál-jednu píser'. Následoval zmizela do daleké země k proti- legendou, dlouholetým redakto- seZe'J:"3a ..nenav'sr'í , ,
p"Z"KAZAnkonScVe'ĚnTA,p"rozgeraktmerénhao'baynlaý znpoě"vcaúčmky.Žkeapžeivaotjez'pSInŤaýlaneubveěŮ rKeomráleRmO.CAKcoavíc,P'žePzUazPneítŤřireje": S'B"E'Ť.whí-í.:+ítíí=aueííuííQvohtakd'b""ys'e"'on"'Í',
kapely bylo získání zkušebny šeně-řečeno, dnešní vynikající vprestižnímčasopisuBlGBENG rozpustnévestrachuzestarévěšfl:íy.
vkralupskémJUDU(tímtokapela zpěvačku Veroniku (jako malá sesCDStáříumístívpořadíre- Vstudenékrajiněbeúivévodyděku:j;'-z;amožr':ost-zkoušeni). zpívala'vBambÍdÍdiP'raga),seiI cenzína4.místěaporazímnohé rkaldOS5S.eVVt,ráCÍ.jen.StÍnmuj/:Rokl995přineslprvnídemona- hnalnanudnédiskotéce'7dfsko- profesionálníkapely.Žejejich .Nem'/, ,fonkrasneZn'- - - - . . .. :qhrhvs.mu':htpns.trazst'uan:KAÚDElpAQ"ET,vkt'eré"'b';Io::l 'té:"jso:y"k'něčemu dobré:, 'písně"vyjdoauarJa"m';o'ha-kompÍ;i Tak,af'hÝo,ďsism'h,,rá,ů,taňSnítÍensýras"@'.'ohraannoe"ve:"Iogz:n"í"'PearveeolyM'oenrkal-, greloxsyuje)sPoauV:IKrui«st':tai:ilyej4;puyr:bí:ia; cpli:hiit.tOvyh)Ouí.inueijiaepiSii,hiiuoiliacryovidiiOpoiiam- PTar,?/.osl,ďtaskiZhyr0,tlTp:nsetavl,sSnn,.cí,,hríflnO Ve složení P.a.Vel Merkli glOSuleHaVel.Ka2!etallellZpreDal ClCn íOn.o.nelíepSlílo, CO utxíín P,],itakZ,.? Tynev,,n,,,Milan Kolarík, Tomas Merkl a zdobi vynikalici kresba Jardy metalovyzanrnabízí.Acoteprve ];,lum(,;,,,,,z-,,r6cý,4,Rzdobí vynikající kresba Jardy metalOvýž.anrnaDIZIJ'lCOíeprve ];,lum(,;,,,,,z-,,r6cý,4,R

Deathera Bezruče, inspirovaná ohlas? Nelen mnoho prodanýchTomáš Wolf. Krystalizoval i styl
doommetal. "Odzačátkujsmese Piccasovým Starým kytaristou, kazet a CD, ale i ohlasy od fa- Takměnechspát,jsemstarýasám.snažili hrát melodickouohudbu. byla v nákladu 600 kusů zane- noušků z Egypta, Mexika, Indo- Nažlutéposteli, kdelistíffeje,VaMdobě-doom;-rn;.talpraŮcky dlouhorozemrána.-KapeÍasedo- nésie, MalaÍsie a dalších jSÍbffŽeknebeSLjm,Zjmatěhřeje?V{alJlJIJalJlJlJlll-IllalagJlarullÁ%J 'IJl%Jl.lll%Jlu&uulxallxa....,....... ..--.-, ...-.-,-.- - -.-.-.. - . . .neexistoval. Nahrávky kapel týkalasvéhosnu,vydáníprvního exotických zemí. Monasterial .,"'/e'enohXffi"..Íon'?e?--- - - . - .- í:lorhacdrnuííuní rhnrpbsln?e.nv:íI?CI-Ah:íll)Val. IVCllllaV71ý r{apl-l 17naiaovgiiyaiiu,-yycaii-Hi------- ------1--- -----= ------------ , , , , . ,,Paradise Lost, Anathema a My CD. Nakonec ho pevně sevřela Crypt nejde po žádné modní Ií- Pa'as'/nouVun' choreÍelosp'c"
dyingbridebylypronásvelkouin- do svých sebevědomých rukou. bivé vyšlapané cestičce. Nepod-
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Jindrich Kohm

Podzim a stáří
TEXT: Pavel Merkl - Vemnika Honzrková
HUDBA: Monasterial Crypt
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[?Zima v Kraliipech byla mírná

Kontejnery na separovaný sběr v Kralupechv letech, kdy zima jako celek
byla velmi tuhá. Průběh teplot
zimních obdob( od roku 1977
78 vidíme na grafu č. 2
Nejtužší byla zima v roce 1981
- 82 a 1984 - 85. Poslední tep-
lotně podnormální zimy byly
v letech 1995 - 96 a 1996 - 97.
Naopak nejteplejšÍ zimy byly
v letech 1988 - 89 a 1989 - 90.

Někdo si ještě možná vzpo-
mene na mou Úspěšnou pred?
pověď loňského teplého léta
a také vcelku vydařenou pro(;)?
nč»zu právě uplynulé zimy.
í'Jrná zima v nížinách, dostatek
sněhu na horách, Četné srážky
a Silný vítr. To byla předpověd',
která se celkem přesně naplni?
Ia. Naštěstí silné orkány s rych-
Iostí větru přes 200 km/hod.,
které zasáhly západní Evropua'É e"m '7 :a ';' B a "o@ 'Í "; N 8'í€ N "a'Ííí ;'a' W N" :" :Ž' "a'í€' ;' "aa"'a'ílí" a zejména Francii v době vá
nočrích svátků, nás ovlivnily:F li jen částečně. Přesto rychlost}i 'větru dosahovala často přes/1T l 100 km/hod. Příště se ohléd-A i ,' ? l neme za průběhem letošního"

l ;ar:í a rínkiicímp Qí. n nřpdnú-> - ?? ffl jara a pokusíme se o předpo-$i věd' na nastávající íéto.
Petr Trejbala-a - Grafč.2 ll provozovaW Mirrekk»gí;ké skíí;e

smluvní pozorovatel ČHMÚ

Iotní odchylku + 3,2 oC.
Pokud jde o sněhové srážky,

vyskytovaly se poměrně často,
ale jejich intenzita byla slabá.
Za zm(nku stojí dvě sněhové
bouřky, což není právě častý
jev. NejvyššÍ sněhová pokíývka
byla 23.1. a to 5 cm sněhu.

Když porovnáme právě uply-
nulou zimu se zimami od roku
1977 - 78, zjistíme, že teplejších
zim bylo pouze šest. Pokud ide
o sníh, kteiý letos téměř chy-
běl, najdeme od zimy 1977 - 78
pouze dvě, kdy bylo sněhu
ještě méně a to v zimě roku
1991-1992avrocel997-98.
Je zajímavé, že ač poslední
dvě zimy byly tak mírné, ležel
sníh a marzlo na Štědrý den, coz
se mnohokrát nepovedlo ani

však podíváme na graf č. 1 , vi?
díme, že právě tato doba byla
jedním z vrcholů uplynulé zimy.
Právě na tomto grafu vidíme
teplotní průběh uplynulé zimy.
Druhá polovina listopadu byla
poměrně chladná. Toto období
teplotní graf nezahrnuje. Pro-
sinec měl velmi teplou svou
první polovinu a ani chladnější
druhá polovina měsíce již ne-
změnila nic na tom, ze tento
měsíc byl o + 1,8 aC nadnor-
mální. Nejchladně3ší byl leden
s průměrnou teplotou vzduchu
- 0,2 oC, ale i to je slabě nad?
normální hodnota pro tento
měsíc a to o + 0,8 oC. IŮnor pak
byl nejteplejší z celé zimy. Měl
prÚměrnou teplotu + 3,6 aC,
co;ť představuje kladnou tep-

Uplynulá zima byla v Kralu-
pech poměrně znaČně mírná,
a zařadila se mezi nejteplejší
v posledních dvaceti letech
Průměrná teplota činila + 1 ,7 aC,
což představuje odchylku + 1 ,9 aC
od průměrné hodnoty teploty
vzduchu pro zimní obdotí v ob-
Iasti Kralup nad Vltavou. Když
už v polovině října klesaly po
dobu jednoho týdne v noci tep-
Ioty pod bod mrazu (19. a 20.
října až - 4 'C a v přízemní
vÍrstvě nad zemí až na - 7 'C),
objevily se prognózy astrologů
o nástupu tuhé zimy, jakou
Evropa dlouho nepamatuje. Sil
né mrazy a velké množsM sně-
hu mělo sužovat celou Evropu
po celou zimu s krátkou oble-
vou v obdotí Vánoc. Pokud se

nebo jiné sklo s příměsemi,
nelze obsah kontejneru obsah
zpracovat a celou várku je
nutno vyhodit na skládku -
skládka je přítom stále nej-
dražší formou ukládání odpadu,
o ekologických dopadech ne-
mluvě.

Totéž platí, i když se do se-
parovaného sběru vyhodí ne-
vhodné materiály, které svým
složením kontaminují separo-
vaný sběr. Materiály jako fólie,
obaly tetrapak (od mléka,
džusů atd.), fólie apod. jsou ne-
rozvláknitelné, tudíž nezpraco-
vatelné, a proto je nelze
následně zpracovat v papír-
nách.

Z výše uvedených důvodů by
kaMý, kdo vytížívá kontejnetů
na separovaný sběr, měl do
příslušného kontejneru vyhodit
jen ten, odpad, který do něho
skutečně patřÍ, protože špatně
roztříděný odpad je pro všech-
ny zainteresované na zpra-
cování odpadu jen velkým
problémem a finanční ztrátou,
tím také naprosto ztrácí svůj
smysl. Proto bychom měli peč-
livě zvážit, co vyhodíme do kon-
tejneru na separovaný odpad
a co do obyčejné popelnice.

Co do separovaného odpadu
nepatr(?

Sklo: porcelán, lepené sklo
(např. čelní skla automobilů),
drBtěn4 sklo, skleněné obaly
znečiŠtěné např. ropnými pro-
dukty apod.

Papír: obaly se zbytky potra-
vin, fólie, mikrofólie, obaly te-
trapak apod.

Plasty: lahve kontaminované
ropnými produkty, zbytky barev
apod.

Při odvozu odpadu bývá také
často problém s parkováním r7-
dičů v těsné blízkosti kontej-
nerů, pracovníci Středočeských
sběrných surovin potom mají
velmi ztíženou manipulaci s
kontejnery, mohlo by dojít i k
poškození nevhodně zaparko-
vaných vozidel, žádáme proto
řidiče, aby nechávali kolem
kontejnerů dostatečný prostor.

Na otázky, týkající se separo-
vaného sběru odpadu, odpoví-
dal pan Josef Hološka, výrobní
ředitel Středočeských sběrných
surovin a.s.

ty a pronájem kontejnerů.
Kolik zaměstnanců pracuje

ve společnosti v Kralupech?
Společnost zaměstnává cca

200 lidí, vesměs obyvatel Kra-
lup a blízkého okolí - jsou to lidé
vysoce kvalifikovaní, ale i ti,
kteří jsou bez vzdělání, pro
které je v dnešní době jinak
praktícky naprosto nemožné
sehnat práci (je zde zaměst-
náno j velké procento romské
populace).

Jakým způsobem se tříděný
odpad zpracovává'?

Postup zpracování odpadu:
do haly se přiveze odpad,
denně se zpracuje cca 100 tun
materiálu (papír nebo plastové
lahve - vždy se zpracovává
jeden materiál), lopatou se vy
háM věci, která do daného od-
padu opravdu nepatři nahází
se na pás, kde stojí ženy (pra-
cujína 3 směny), které materiál
třídí ručně (6 dvofíc), papír nebo
plastové lahve postupují do za-
řízenj: kde jsou roztrhány na
malé kousky, které se slisují do
balíků, ty musí mit určitý roz-
měr, odvážejí se do papíren.
Tyto balíky se nesmějí nechat
stát venku dlouho, protože by
mohly začít probíhat mikrobio-
logické procesy, kter«: by papír
znehodnotily, a ten by byl
určen zase jenom na skládku.
Ročně se zpracují tisíce tun pa?
píru, protoŽe menší objemy by
nebyly rentabilní. Sváží se sem
odpad z kontejnerů, škol (pořá-
dají se soutěže dětí ve sběru,
neflepší sběrači jsou potom vy-
hodnocenj - iako cenu za sběr
dostanou např. horské kolo,
rádio atd., tím se již od útlého
věku učí zacházet s odpadem),
z podniků - ty sem vozí odpad
fiž předtříděný (obalová tech-
nika, nebo z tiskáren kvaíitní
pap(r nebo skartované materiály).

Zpracování odpadu není lev-
ná záležitost, proto znovu žá-
dáme občany, aby v rámci
úspor např. plastové lahve se-
šlapávali, papírové krabice
rozebírali apod. Odpadu se
potom vejde do kontejnerů
mnohem více, nebude se mu?
set tak často vyvlet a ušet-
řené pen(ze bude mocí město
vynaložit jiným směrem.

Co je největším problémem
při třídění separovaného od-
padu?

Pokud není odpad roztříděn
v kontejnerech správně - např.
rlrs ckla eú yíih*wr -----íí.

jetku města, zbytek je ve vlast-
nictv( a.s. Středočeské sběrné
suroviny. Středočeské sběrné
suroviny kromě separovaného
sběru vykupují ve svých sběr-
nách všechny možrw: materiály
- papír, plasty, textil, šrot, sklo
atd. - každá z těchto složek je
finak lukrativní - např. textil je
naprosto prodělečný a mus( jej
dotovat dalš( složk5í. Středo-
české sběrné suroviny mají sff
po celém Středočeském kraji -
sváží odpad i z okolních vesnic
jedná se hlavně o ambulantní

Odvoz kontejnerů na separo-
vaný sběr zajiMuje v našem
městě a okolí společnost Stře-
dočeské sběmé suroviny a.s.
se sídlem v Růžovém údolí.

Kolik kontejnerů na separo-
vaný sběr je v současné době
v Kralupech nad Vltavou roz-
místěno?

V současné době je v Kra-
lupech nad Vltavou po celém
městě rozmÍstěno 118 kontej-
nerů na separovaný odpad,
z toho je 39 kontejnerŮ v ma?
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ijZa nerosty Českého středohoří

Mineralogický kroužek DDM pohledy. Vždyť slavný německýv KralupecíÍ'i nad Vltavou uspo- přírodovědec Alexandrvon Hum-řádal 5.a února letošního roku za bolt nazval tuto část české země
pěkného počasí zájezd na zná- "nejkrásnějším pohoWm světa".mou mineralogickou lokalitu Možná, že mnozí z nás nebu-Paškapole u Bořislavi, ležící asi dou souhlasit a uvádět příklady9 km severozápadně od Lovo- krásnějších a romantičtějšíchsic v sedle mezi Kleteí:nou a horstev, ale skutečností zů
hřbetem Milešovky. Cestu jsme stává, ze tento kraj sopečnýchpodnikli po železnici. V Lovosi- kuželů patřídnes k našim atrak-cích jsme přestoupili do motoro- tivním územím jak pro přírodo-vého vlaku, který jede směrem vědce, tak i pro turisty a od roku

1976 je i chráněnou krajinnoudo Řetenic, šplhá do kopců
( Čes-a projíždí centrální oblast( Čes- oblast(.kéaho astředohoří. Z oken vláčku Asi po půl hodině jízdy vystu-

se nám naskytl krásný výhled pujemevcílovéstanici Radejčínna scenérii kopců a -kopečkÚ a vyrážíme po zelené turistickéa tam dole v údolí vinoucí se značce na jihozápad. Obchá-stuhu Labe. Jsou to úchvatné zíme zprava Kletečnou (kóta
ffl? 706) a PO krátkém PO-
? tshrssíi rsřirshá':ríma nachodu přicházíme na

státní silnici E 15
z Velemína do Teplic.
Pokračujeme v cestě
směrem na Bořislav
a po 30 minutách chí:í-
ze husím pochodem
po okraji silnice (vzhle-
dem k silnému pro-
vozu) se dostáváme
na vytouženou lokalitu
Paškapole. Název to-

í?

Za nerosty ...
7 ? l

i

I
hoto mís-
ta pochá?
zí dle po-

»věsti od
dvou lou-
peŽivých
rytířů, kte-

7'§:i',j!" í ' ěÁ1
77

»
l

ř;' ve ast7re-
dověku
53fdl%%% ()B ? J
ě;trémaa v těchto místech pře- srí:ístávají do dvojčat. Na Paš-
padávali kupce a pocestné. kapoli se nacházejí ve velkémHledanou lokalitu poznává- množství a v pěkných až 2,5me již z dálky v levém zářezu cm velkých ukázkách, kterésilnice mezi l-esním a křovitým jsou považovány za jedny
porostem. Zde se v rozpadající z nejlepších na světě.bazické hornině (tufu), odborně Po několika hodinách hledánínazývané autometamoríovaný z povrchového sběru jsmeIeucitický bazalit, kterýtvoříasi každý z nás měli plnou hrsttlit, který l

n Českéljen 1% 'vyvřelin Českého stře- těchto krystalů. Dle odborné Ii-adohoří, v-odkrytém zářezu sil- teratury sevtěchto místech mánice se nachází minerál augit vyskytovat i červenohnědáza skupiny pyroxenů. Je to slo- odrůda biotitu, která se nazývážitý křemi-čitan vápenatohořeč- rubelan. Jedná se o železemnatý s příměsí hliníku a železa, bohatý rozložený biotit, jehožnatý s příměsí hliníku a železa, bohatý rozložený biotit, jehožmá černou barvu a jeho název barva je zpí:ísobena vyloíx:e-vznikl podle řeckého slova ným oxidem železa. Tento zají-augé - Íesk. Jeho krystaly jsou mavý minerál se nárn aledokonale omezené-a ?váří naléztnepodařilo.
krátké osmiboké sloupce obou- Stejně jako před sedmi letystranně zakonČené pyramidál- (viz. foto) jsme chtěli i tento-ním dvojploším, kte:é často krátezakončitnášvýletvýstupem

0a?

svozy ('Ij. hlavně složky nebez-
pečného odpadu - barvy, léky
atd.) - četnost těchto odvozů
záleží na zastupitelstvech jed-
notlivých obcí, která nasmlou-
vají dle svá potřeby term(ny na
svoz tohoto odpadu, kromě
toho se přistavují kontejnery na
běžný odpad, na vesnicích se
pořádají i tzv. železné neděle.

Jak často společnost kontej
nery vyváŽÍ?

Společnost Středočeské sběr-
né suroviny vyváH kontejnery
pravidelně 3x měsíčně, dle po-
žadavku města. (Ale např. v IMě
roku 1999 byly kontejner5r vy-
váreny 4x měsíčně + ,10 sta-
novišť, kde docházelo k
extrémnÍmu přeplňování kon-
tejnerů, byly vyvezeny 6x mě-
síčně. K těmto mimořádným
svozŮm pfistoupilo město na
návrh Středočeských sběrných
surovin. Od 1.10.1999 je opět
zaveden cyklus vývozu kontej-
nerů 3x měs(čně.) Kontejnery
separovaného sběru, které
jsou určeny pro třÍděný papír
a sklo, jsou společností SSS
vyváženy zdarma, město hradí
POuZe VÝVoz konteinerů s nl:q.e.-

» na Milešovku (kóta 837), nej-
vyšší tioru Českého s'tředo-
hoří, a to severní cestou z
osady Bílka. Lákala nás pro-
hlídka meteorologické obser-
vatoře Oieské akademie věd
zejména jejÍ přÍstrojové vyba-
vení. Dostali jsme se vŠak jen
asi do 2/3 této majestátrí hory
a další výstup jsme museli
vzdát pro silně zledovatělou
cestu, která nám hrozila úrazy
při častých pádech. Tak snad
až jindy.

Zpátky jsme se vraceli přes
Velemín do hezky upravené
stanice Chotiměř. Byla již tma,
když jsme odjížděli domů a na
Milešovce se rozsvítila světla
majáku, kten7 stejně jako
všechny přístroje zde obslu-
huje vždy po celý týden jeden
pracovník naší nejstarší meteo-
rologické stanice. A nakonec
jeŠtě něco pro pouČení v geo-
log. vědách. Hlavními horni?
nami Českého středohoří jsou
živcové a nefelitické čediče,
znělce, tufy a tefrity.

Staníslav Němec
vedoucí míneral. kroužku
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UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej
na další dny končí půl hodiny před začátkem představení.

Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou program na duben 2000
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Program na měsíc duben 2000
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Tmdori: ů?l 27

Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/21 101.

2. ne

3., 4. po, Út
5., 6. st, Čt
7. pá

17,30

20,00

17,30

20,00

20,00

20,00

17,30

20,00

8.,9.so,ne 15,00

17,30

20,00

10.-13.po-čt 20,00
14.-16. pá-ne 20,00
17.-19.po-st 20,00
20. a 17,30

20,00
20,00
17,30
20,00

23.ne 20,00

24.po 20,00
25., 26. út, st 20,00
27. Čt 20,00
28.pá- 17,30

20,00

29., 30. so, ne 17,30

20,00

21.pá
22. so

l.so Příběh hraček 2

Johanka z Arku

Pr'íběh hraček 2
Johanka z Arku

Narušení

Klub rváči:i

Princezna ze mlejna 2
Dogma
Princezna ze mlejna 2
Princezna ze mlejna 2
Dogma
Musíme si pomáhat
Početí mého mladšího bratra

South Park: Peklo na Zemi

South Park: Peklo na Zemi

MuŽ na Měsíci

Muž na Měsíci

Sběratel kostí

Muž na Měsíci

Sběratel kostí

Hanuman

Ruce pryč!
Pád a Černobflá v barvě
Myšák Stuart Little
Ene bene

Myšák Stuart Little
Šestý smysl

Přípravujeme na květen:
Druhá šance, Samotáři, Anna a král, Insider: muž, který
věděl příliš mnoho, Talentovaný pan Ripley, Zelená mí-
le, Acid House, Lazebník sibiřský, Příběh Alvina
Straighta, Pláž, Human Traffic, Americká krása

*
s

*
č. V.
č.t.
ŠÚ

mládeži do 15 let nepřístupno
mládeži do 12 let nepřístupno
mládeži přístupno
česká verze
české titulky
Širokoúhlý fNm

Johanka z Arku
USA, č.t., 148 min., ŠÚ, Dolby SR, 48,- s
V sedmnácti zachránila Francii, kd'ž jí svě-
řili trosky francouzské armády, a ona srazila
Angličany na kolena. V devatenácti ji
Francie zradila. Milla Jovovichová, Dustin
Hoffman, John Malkovich a několik set kom
parsistů z Bruntálska ve filmovém zpracová-
ní legendy, které vznikalo i na našem území.
Režie: Luc Besson
Příběh hraček 2
USA, čy., 92 min., Dolby SR, 43,- *
Hračky jsou zpátky a dobrodružství pokra-
čuje. Paía z Andyho pokojíčku vyíáží za-
chránit kamaráda, kterého unesl fanatický
sběratel hraček. Rodinný film, ve kterém si
každý pňjde na své a všichni se dobře po-

Rodinný
SVé a všii

baví. Fležie: John Lasseter
Narušení
USA, čl, 127 min., Dolby SR, 45,- m
Píše se rok 1967. Sedmnáctiletá Susann je
zmatená, nejistá v rychle se měnÍcím světě
kolem - stejně jako mnoho jejích vrstevníků.
Po návštěvě u psychiatra je s diagnózou
"nerozpoznatelné narušení osobnosti" umís?
těna do psychiatrické léčebny. Tady pozná-
vá skupinu žen, které se stávají jejími nej-
Iepšími přítelkyněmi a pomohou jí najít cestu
k sobě' samé. HrajÍ Winona Ryderová,
Angelina Jolieová, Clea [;)uWallová, Brittany
Murphyová, Elisabeth Mossová, Whoopi
Goklbergová. Režie: James Mangold
Klub rváčú .,
USA, č.t., 139min., ŠÚ, DoToySR, .
Zpočátku to byla jen zvláštní hi

50,; Od l81€;t
irai ted' je to

drsná realita. Vyznávají terapii bolesti, krve
a chaosu jako projev postoje k životu a kon-
zumní společnostÍ. Jeden z nejdrsnějších fil
mů poslední doby. Hrají Brad Pitt, Edward
Nor(Ón, Helena E3onham Caíerová, Meat
Loaf Aday, Jared Leto. Režie: David Fincher
Dogma ..
USA, č.t., 130 min., SU, Dolby SR, 47,- *
Nápaditá a svérázná komedie s hvězdným
hereckým obsazením (Matt Damon, Ben
Affleck, Salma Hayeková, Chris Rock, Alan
Rickman, Alanis Morrissettová) o opravdu
neobvyklých zástupcích nebeské říše, kteří
sice mají bílá křídla, ale nejsou žádní andě-
Ié. Kontřoverzní film, který vyvolal bouřlivou
reakci mezi americkými katolíky.
Režie: Kevin Smith
Princezna ze mlejna 2
ČR, 110 min., 00/6)/ SR, 45,- *
Pokračování jedné z nejúspěšnějších pohá-
dek české kinematografie. Minule to končilo
svatbou, teď do pohádkového mlýna přilétá
čáp. Nafoukaný knížepán zase kuje pikle,Nafoukaný kníže4

nalý, ale šikovný"ale "malý, ale Šikovný" čertík a vodník jsou
tady proťo, aby krásné Elišce pomohli. Hrají:tady proto, aby k
Andrea Cerná, Radek Valenta, Y.vetta

Ňvá, .:lakub Zindulka, Alois Šveh-Blanarovičová,,
Iík, Ota Sevčík,Iík, Ota Ševčíí<, Ladislav Županič, Monika
Absolonová, Jan Přeučil, Lukáš Vaculík.
Režie: Zdeněk Troška
Musíme si pomáhat
ČR, 120 min., Dolby SR, 60,- *
Nová komedie od tvůrců Pelíšků jde tento-Nová komedie od tvůrců Pelíšků jde
krát ještě více do minulosti. Ceskékrát ještě více do minulosti. České rrí@Io-
město m okupace. Bezdětní manželé Cíž-
kovi poskytnou ve svém bytě úkryt židov-

IDDol

l

Labo[a!OŤies ?Al ílNorícuílKA l
mEE íRANA.í.í. l

skému mladíkovi. Aby od sebe odvrátili po-
zornost, začnou se stýkat s místními před-
staviteli německých okupantů, zejména
s kolaborantem Horstem Prohaskou. Tím se
uvolní lavina událostí, z nichž mnohé jsou
komické, ale ve všech jde o život. Hrají:jde O ži

Sišková,Bolek Polívka, Anna Šišková, Jaroslav
Dušek, Csongor Kassai, Jiří Pecha, Simona
Stašová, Martin Huba, Jiří Kodet, Vladimír
Marek, Richard Tesařílě. Režie: Jan Hřebejk
Početí mého mladšího bratra
ČR, 81 min., 45,- s
Dobří lidé prostě nemohou dělat špatné vě-
ci. Laskavá komedie o tom, co všechno se
může odehr,4t v jednom všedním pavlačo-
vém domě, jehož-nájemníci žijí v idylické po-
spolitosti. -Hrají: Dana Vávrová, Jana
prejchová, Jiří Elartoška, Jiří Hána, Miroslav
Šimůnek, :Jitka Ježková: Antonie Hegerlíko-
vá, Lenka Termerová, Jiří Hálek, Jaroslava
Qbermaierová, Vítězslav Jandák, František
Řehák. Režie: aVladimír Drha
South Park: Peklo na Zemi Hf, t(p'-
USA, čl, 81 min., Dolby SR, 41,-'*
Film podle populárního televizního seriálu
pro dospělé o nejvulgámějších animova?
řiých dětech na Zemi. Eric, Kenny, Kyle
a Stan jsou kámoši, jejichž mravopočest?
nost ohrožuje oplzlý film, kvůli kterému
vypukne válka mezi Spojenými státy
a- Kanadou. Do té se vloží Í E3atan se svým
homosexuálním přítelem Saddámem Husaj-
nem. Může se stát opravdu všechno, jisté je
jen to, Že Kenny zemře. Režie: Trey F"arker
MuŽ na Měsící
USA, č.t., 118 min., Dolby SR, 53,- m
Další trhák od legendárního Miloše
Formana! Tentokrát je to umělecká biografie
populárního televizního komika Andyho
Kaufmana. Chlapec z newyorského před-
městí se vydal na těžkou a Iďikatou cestu ke
slávě. Vždy chtěl své obecenstvo šokovat
a vyvolat bezprostřední reakce - kladné i zá-
porné. Tím rozdělil obecenstvo na dva roz-
dílné táboiy... Hrají: Jim Carrey, Danny De
Vito, Courtney Loveová, Paul Giamatti.
Režie: Miloš Forrnan
Sběratel kostí
USA, č.t., 118 min., Dolby SR, ŠÚ, 45,- *
Strhující thriller o pátrání obyčejné newyor-
ské policistky a prvotřídníhÓ ďetektiva po
masovém vrahovi. Nesourodý, ale překvapi
vě efektivní tým brzy šlape maniakovi na pa-
ty. Režie: Phillip Noyce
Hanuman
Francie, čy., 90 min., Dolby SR, 45,- *
Hora Kishkindha překypující šťavnatým ovo-
cem je dle staré pověistÍ královstvÍm opic.
Jednoho dne se na této hoře narodil
Hanuman, syn větru a opičí matky, vybave-
ný obrovskou mocí. Jeho činy a věrnost
z něj učinily hrdinu. Nechte se unést vzrušu?
jícím vyprávěním o krásném přátelství člově-
ka a opičky, prostředím starobylých indic-
kých cíirámů, působivými záběry-čarokrás-kých chrámŮ, pi
né přírody. Režiiie: Fred Fougea
Ruce pryč!
Austrálie, č.t., 102 min., Dolby SR, 50,- *
Devatenáctiletý chuligán Jimmy ztratí 10 ti-
síc dolarů patřících drogové mafii. Jediná
cesta, jak se zachránŘ před kulkou, je

Středa 5. v 19,30 hodin
TYGR

Něžně drsná anglická komedie o životě, o
touze po nevšednosti, o smutku, samotě,
sexu a hlavně o lásce. V boji muže se ženou
na život a na smrt uvidíte v nečekaných situa?
cích Lukáše Vaculíka a Janu Krausovou.

720,

Sobota 8.
Akce Kruhu přátel Prahy
Vycházka na Ořechovku

m
Odjezd vlakem z Kralup v 8,38 hodin.

Neděle 9. v 19,30 hodin
HOP TROP DVACETILETÝ
Vystoupení skupiny v rámci tohoto jubilea,
které nebude jen koncertním, ale i audiovi?
zuálním představením. Nedejte si ujít kon?
ceít v podání skvělých muzikantů! 120,

Pondělí 10. ve 20,00 hodín
RED HOT CHIL? PEPPERS REVIVAL
Vystoupení pražské revivalové skupiny,
založené především na přesném technic-
kém provedení převzatých skladeb.
Předkapela: MUTTLEY BAND Kralupy

e»o,
Pátek 14. ve 21,00 hodin
Diskotéka Zdeňka Vranovského
Diskžokej Rádia OK Hradec Králové pro
vás hraje hity 80. a 90. let. 40,-

Kino Vltava - dokončenÍ

vyloupit banku. Tato australská komedie se
stala ve své vlasti trhákem roku. Tamní filmoví
kritici ji přirovnávají k Pulp Fiction, získala pět cen
Australské film. almdemié. Režie: Gregor Jordan
Pád a Černobílá v barvě art kino
C'R, 62 min., 40,- *
Pád je pitoreskní absurdní film režiséra Aurela
Klimta plný černého humoru, který zachycuje
jeden šedivý den v ulicích mezivál-ečné
-Moskvy. DruÍiou část programu tvoří portrét
rómské zpQvačky Věry Bné a skupiny Kale
s názvem Cemobílá v barvě. Režisérka Mira
Erdevičky Charap sledovala jejich konceítní
putování až do Paříže. Její nahlédnutí do života
Íómů přináší nová, dosuÍd netušená poznání.
Myšák Stuart Líttle
USA, čy., 92 min., Dolby SR, 43,- *
Rodina Littleových se trochu rozrostla, ale nový
člen je poněkud zvláštní - je to malý myší chla-
pík s velkým srdcem, teniskami a šatníkem.
[)alší rodinný film z dílen společnosti Disney.
Režie: Rob Minkoff
Ene bene
ČR, 104 min., 43,- *
Iva Janžurová, Leoš Suchařípa, Eva Holubová,
Theodora Remundová, Vladimír Javorský
a další v intimní komedii o obtížnosti rozhodo-
vání. Volby na maloměstě jsou ideálrí příleži-
tostí k seznámení, rozchodu nebo alespoň
k ostré výměně názorů. ReŽie: Alice Nellis
Šestý smysl
USA, č.t., 107 min., Dolby SR, 4S,- *
Ne každý dar je požehnáním. Psychiatr se sna-
ží pronikřiout za temný závoj děsÍvých představ
osmiletého chlapce. -Bruce- Willis-v nejepším
psychologickém thrilleru všech dob.
Režie: M.- Night Shyamalan

Sobota 15. 13,00 - 18,00 hodin
Aerobic párty V.
Další spoitovní den pro ženy - různé druhy
cvičení, masáže, občerstvení, prodej kos-
metiky a sportovního oblečení. Přijďte udě-
Iat něco pro své tělo! 30,- 60,- 100,-

Neděle 16. v 15,00 hodín
Pojďte-s námi za pohádkou!Pojďte,
VODN?IK MAŘENaKA
Veselá, výpravná pohádka o tom, jak láska zví-
tězí nad zlými lidmi i nadpřirozenými bytostmi.
Účinkuje divadelní soubor Lázně Toušeň.

30, -

Úterý 18. v 19,30 hodin
28. koncertní sezóna K?PH
KON<,ERT KOMORNÍHO ORCHESTRU
DVOŘAKOVA KRAJE
Na programu: skladby G. Tartiniho, J.S.
Bacha, A. Vivakliho, J. Suka a L. Janáčka.
SólistéÍ členové České filh. M. Kejmar - trubka,
J. Buble, M. Jouza, V. Mazáček - housle.
Dirigent: prof. Václav Mazáček - člen České filh.

Platí pem'ianentní vstupenky KPH. 70,- 35, -

Úterý 25. v 19,00 hodin malý sál
Podmořský svět kolem Austrálie
O krásách a zajímavostech života pod hla?
dinou moře u břehů Austrálie bude hovořit
potápěč David Procházka. Přednáška je
doplněna diapozitivy. 30,-

Městské muzeum r
v Kralupech nad V)mvou
program na měsíc duben

Do 15.5. tivají výstavy k 55. výročí
ukončerí Il. světové války "Nebeští
jezdcí", zaměřená na čs. zahraniční letce
za Il. světové války a "55 let poté", za-
měřená na tragické výročí náletu na
Kralupy a na události z konce války.

12.4. středa 18.00 hodin "Slav& ne-
zpívá špatríě 1999".

Setkárí s verši oceněnými v literárrí
soutěži v rámci festivalu poezie a předne-
su Seifeítovy Kralupy 1999, které vás jistě
zaujmou svojí bezprostředností, upřímnos-
tí i přednesem Evy Helfnerové a Františka
Kreuzmanna, klavírní doprovod: Aleš
Paichl. Pořad vznikl ve spolupráci s
Nadací Lyra Pragensis.

Vstupné 20, - Kč, mládež do 18 let zdarma

26.4. středa 18.00 hod}n - koncert

středověké hudby, účinkuje soubor
"Musíca Vagantíum".

Vstupné 40,- Kč

RozŠíření návŠtěvní doby: počínaje
dnem 1 .4.2000 je městské muzeum otev-
řeno pro návštěvníky rovněž každou so-
botu od 13.00 do 16.00 hodin.

Neděle 30. v 19,30 hodin
JOSEF NÁHLOÝSKÝ a JOSEE MLADÝ
v pořadu "Tady končí sranda"

720,-

Neděle 9.- pondělí 24. 10,00-17,00 hodin
Velíkonoční výstava malý sál
" Vajíčka zdobená nejrůznější technikou
drátkování, škrábání, voskování, malování,
frivolitky atd
" Zdobení perníku, paličkování, výrobky ze
šustí, zapjasková technika (tkanQ atd.
' Ukázkyaprací žáků kralupaských ZŠ vzta?
hujících se k velikonočním svátkům
" Každý den ukázka některé techniky
Výstavu pořádáme ve spolupráci se člen?
kami Klubu lidové tvorby Praha.

5,
Připravujeme na květen:
Úterý 2. Žalman a spol. - folkový ko.nceít
NedÁle 28. Petr Novotný, Karel Šíp a
Erika Kahounová v zábavném pořadu
"Letí Šíp s Novotným"

Kruh přátel hudby Velvary,
Městské muzeum Velvary

si Vás dovolují pozvat do muzea
na cyklus nedělních koncertů

ITAMl€@VO KVjulT!T@ A PŘÁTELÉ
2. dubna v 16 hodin Stamicovo kvarteto

m
W A Mozart - Smyčcový kvaíet B - dur. KV 458 "Lovecký"
B Martiínl - Vll smyčcový kvaítet "Conceíto da Camera'
A. Dvořák - Smyčcový kvaitet E - dur, op. 80

Vstupné 40.- Kč. členové KPH 30,- Kč

Koncert ve Veltrusích
na květnou neděli, to je 16. dubna 2000

v 18.00 hodin, vystoupí v kostele
sv. Jana Křtitele ve Veltrusích

30 Členný smíŠený pěvecký sbor
MĚNLO I€H@@l €HOlul

Z WIW Y@RKU

sbor přednese skladby od W. A. Mozarta. F. Men-
delssohna. A L. Webbera, L Bernsteina a dalších

Vstup dobrovolný

Srdečně zvou organrzáWr.'
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P'
'=':l

?
a"{
J

. :?W

':=::"} "',Í' %'?.i.t

(g)
29.4.2000

00 i4.OO HODIN
MŘSŘR'lKŮU

KuLTuRNÍ DŮM
MĚLNÍK

FuNN'l FELLůulS
ČESKOMORŘUSKA

HUDEEšNÍ SPOLEČNůST
W)DROTISK

«tt. itr
EOGHW 0aREILLV

& MPPV TO MEET
FOLKŠOK
JŘRRET

Změna píogíamu vymazena.

il

l

Pohádková pásma pro nejmenší diváky
22. so Jak ulovit mamuta

Začátek v 15,00 hodin, vstupné 10,- Kč.

Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seifeíta 706

278 0l Kralupy nad Vltavou 2
tel.: 0205/22827
fax: 0205/23664

e mail: kass.kralupy@worldonline.cz

Naše kino na internetu:

programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na seiverech
www.kralupy.cz www.kralupsko.cz/kino
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Vybráno z knihy PhDr. Jany
Hrabětové Jaro na vsi. Staré Ii-
dové zvyky a obyčeje v Polabí

Postní čas. Ve čtyřicetidenním
postním období je celkem šest
postních nedělí. Všechny mají své
postní názvy a krom toho dostaly
nejméně jedno pojmenování li?
dové, které se lišilo podle různých
krajů v Čechách. Názvy postních
nedělí souvisely s dávnými zvyky
a obyčeji, které se k těmto dnům
vázaly.

První postní neděle (Invocabit)
byla nazývána "pučálkou", toto
své označení dostala podle pu-
čálky, postního pokrmu z namo-
čeného a upraženého hrachu,
kteíý se ten den zase po delší
době objevil na stole.

Druhé postní neděli (Remi
niscere) se říkávalo "černá" snad
proto, že si od té doby po celý
postní čas ženy oblékaly tmavé
šaty, nosily černé šátky a pleny.

Třetí neděle postní (Oculi) do-
stala název "kýchavná". Konaly
se prý v ten den ve středověku
zvláštní bohoslužby za odvrácení
1ednoho druhu rozšířeného moro-
vého onemocnění, které se proje-
vovalo kýcháním.

Čtvrtá- neděle postní (Lawtare)
byla "družebná". Výklad tohoto
pojmenování může být několikeíý.
Jeden odvozuje název od družby,
který právě v tuto neděli chodíval
se ženichem navštívit dům, do
něhož se pak o velikonoční po-
mlázce chystali jít na námluvy.

Pátá neděle postní (Judica) ne-
měla nikdy jiný název než "smr
telná" nebo "smrtná". Protože

bezprostředně předcházela veli-
konočnímu "svatému" neboli "pa-
šijovému" týdnu, konaly se v
kostelích velké přípravy a zahalo-
valy se kříže na oltářích. O této
neděli se prováděl prastarý zvyk
"vynášeí

Šestá
nÍ srrmi".

neděle postní (Palma?
rum) je "květná". V kostele se při-
pomíná slavný vjezd Ježíse Krista
do Jeruzaléma a neděle dostala

název podle květů - palmových
listů, jimiž př0ezd Kristův lidé vítali
V našich zemích nahradily pal-
mové ratolesti proutky z kvetoucí
?ívy "kočičky". S nimi chodila mlá-
dež na "velkou" mši do kostela

k posvěcení.
Květnoi3 nedělí začínal také

'pašijový týden" - poslední v post-
ním čase před Velikonocemi.
Všichni věřící se připravovali na
aslavy největšího církevního svát-
ku v roce, kteiý jim připomínal
ímučení a vzkříšení Spasitele -
Ježíše Krista. Oslavy Velikonoc
'nají dávnou tradici a pravděpo-

Velikonoce

dobně souvisejí i se starým židov-
ským svátkem "pesah" - památkou
na vysvobození Židů 'z egypt?
ského zajetí, kteíý se slavil v den
prvního jarního úplňku. Také
Velikonoce souvisí s prvním jar
ním úplňkem (po 21 . březnu) a je-
jich vyvrcholení připadá potom na
první neděli, která může být od
22. března až do 25. dubna. Od
Velikonoc se odvozují i další po-
hyblivé církevní svátky.

"Modré" pondělí a ?
újý? byly obyčejné všední dny.
N ve středu se naplno rozbíhají
předsváteční přípravy. Veškerá
těžká práce ve stavení sice pře-
stala, ale hospodyně pilně uklízejí.
Vymetají se pece, komíny, někde
se i bílí. Lidový název "sazo-
metná", Či v našem kraji spÍŠe
"škaredá", vystihuje nelákavou
Činnost, nutně spojovanou s tÍmto
dnem. Podle jiné verze se prý
Jidáš škaredil na Krista.

V pašijovém týdnu se také
omezoval jídelníček, protože
vrcholil půst. Postili se všichni do-
mácí, jedlo se méně a jídla se ne-
mastila, nakládalo se méně
i dobytku a drůbeži. Hospodář
přestal kouřit a šňupat.

Zelený čtvítek je v liturgickém
kalendáři dnem radosti i žalu.
V kostelích se při mších konají
zvláštní obřady - připomíná se
poslední večeře Ježíše Krista
s apoštoly, jeho odchod na
Olivetskou horu, zatčení a odsou?
zení k smíti. Název snad dostal
tento den podle zeleného meš-
ního roucha, které se užívalo při
bohoslužbách. Na zelený čtvrtek
se doporučovalo jíst co nejvíce ze-
Iené stravy, aby byl člověk po celý
rok zdráv. Od tohoto dne se
mnohá rodina každé ráno modlila
za zdraví. Kdo ráno snědl na
Iačný žaludek jidášek s medem,
byl chráněn před jedovatým štíp-
nutím a byl po celý rok zdráv.
Jidáše, dodnes obvyklé veliko-
noční pečivo, se pekly v minulosti
snad v každé domácnosti. Do spi-
rály stočený váleček z těsta svým
tvarem připomíná provaz, na kte-
rém se nevěrný Jidáš oběsil. Také
dobytku se ten den někde dával
kousek chleba s medem, aby byl
po celý rok zdráv - i do studny se
kousek hodil, aby měla zdravou
vodu. Když naposled zvonilo,
třásly se v zahradách vší silou
stromy, aby daly hojně ovoce.

Velký pátek je pro katolíky
dnem největšího smutku. Prová-
zel ho přísný půst, modlitby a roz-
jímárí. Všude se ten den rozhostil
velebný klid. Vždyť to byly chvíle,
kdy se vydal na svou poslední
cestu na Kalvárii Ježís Kristus,

tam byl ukřižován a na kříži zem-
řel, aby vykoupil hříchy lidstva.
V kostele na Velký pátek byly za-
kryty všechny okrasy a svatostá?
nek byl prázdný, jen ve výklenku
pod oltářem byl otevřen "boží
hrob" s figurou mrtvého Krista.
Mnoho lidí se sem přicházelo po-
dívat, zejména rodiče sem vodili
děti k "líbání hrobečku". V tento
den také končily "křížové

Velký pátek je také po Štědrém
cesty".
Štědréi

dnu nejbohatší na rŮzné zvyky,
pověry a pranostiky. Mnoho pověr
a pověrečných praktik se ten den
provádělo k očíštění těla a pří-
bytku od nečistých sil a nemocí.
Společnou podmínkou bylo, že se
tak musí stát před východem
slunce. Rozšířeným zvykem bylo
koupání nebo smáčení se v prou-
dící vodě, coz zabraňovalo mnoha
nemocem a mladým děvčatům
mělo dodat krásy a svěŽesti
a zbavit je pih. Někde se doporu-
čovalo dýchat do jamky na za-
hradě, aby nebolely zuby, mnozí
si nechali pouštět žilou, protože
Velký pátek byl k léčení velmi pří-
hodným dnem.

Do východu slunce také hospo-
dyně navařily vajec, aby je měly
připravené na "velkou" o Božím
í"iodu ke svěcení. Mnoho pověr
a pověrečných praktik, provádě-
ných o Velkém pátku se týkalo
hospodářství. Žádný rolník by ten

im pátku
Žádný rol

den "nehýbal zemí" - již mnohé
prý země ztrestala za to, že ji rušili
v době, kdy truchlí pro Krista
Pána.

0 Velkém pátku se také podle
Iidové víry dějí neuvěřitelné věci
a zázraky. Otevírají se hroby
a mrtví se vrace')í mezi živé. Skály
pukají a hory se otevírají, aby vy-
daly své poklady. Odvážlivce lá-
kají zejména při pašijích. Chudí,
hodní a spravedliví jsou v těchto
chvílích štědře obdarováváni.

Bílá sobota je poslední sobotou
v postě a dostala svůj název pod-
Ie bílých bohoslužebných rouch
Nadále se dodržuje smutný, hlu-
boký klid, provázený obřady, při
nichž se světí ohně, velikonoČní
svíce, křestní voda, čtou se pro-
roctví. Vyvrcholením tohoto dne je
podvečerní mše zvaná Vzkříšení,
při níž se pěje radostné "Gloria".
Znamená to zvěstování vŠemu
věřícímu lidu, že Spasitel vstal
z mrhíých a vstoupil na nebesa.

Mezi liturgické úkony sobotního
dopoledne patří spalování svatých
olejů, čemuž se mezi lidem říkalo
"pálení Jidáše".

? neboli Velká neděle
nastává po "Velké noci" - vzkří-
šení spasitele. Celý křesťanský
svět se raduje ze svého vykou-

pení. Ve všech kostelích se ko-
naly slavné bohoslužby - nikdo
nezůstal doma. Chodilo se ke
svatému přijímání a nosily se ke
svěcení pokrmy - beránek, ma-
zance, vejce, někde i chleba
a víno. Všichni byli oblečeni co
nejsvátečněji, měli "božíhodové
šaty", dříve bývalo hojně zvykem,
že se před obědem na Boží hod
jedla svěcená vejce, vařená
o Velkém pátku - proti bloudění.
Kdo potom kdy zabloudil a vzpo-
mněl si, s kým jedl svěcené vejce,
brzy našel správnou cestu

Po božíhodovém obědě oby-
čejně vycházeli..sousedé do polí
na procházky. Šli hlavně odhad-
nout budoucí úrodu. Na okraje
svých polí zasazovali po třech
křížcích z proutků kočiček nebo
ohořelých proutků z pálení Jidáše
na ochranu před krupobitím, a aby
štíři (krtonožky) pole nehubili.
Jinak se celý den nepracovalo,
jen se uvařilo a dobytek nakrmil
Ani nádobí se nemylo. Kdo šil,
třeba jen jehlu nebo žehličku vzal
do ruky, tomu by se podebraly
prsty.

Dalším dnem je "pomlázka".
V tomto dnu se už žádné vý-
znamné liturgické úkony nekonají
- o to více se v něm soustřeďují
nejrůznějŠí lidové zvyky spojené
s pomlázkou. Je to dávný obyčej,
záležející v pomlazení vrbovými
proutky a obdarování vejci. Síla,
obsažená v mladém vrbovém
proutku, se měla přenést na kaž-
dého, koho se proutek dotkl
Chlapci ten den již časně od rána
chodili na koledu. Za vyšlehání, za
krátký vinš nebo přeříkání známé
koledy, ale hlavně za úkon, který
měl vyhnat lenost z těla, dostávali
hoši od děvčat malovaná vajíčka.
Pořádné vyšlehání bylo na zdraví,
čipernost, veselou náladu i na to,
aby je neštípaly blechy. Pak cho-
dili dům od domu malí koledníci.
Dodnes se zachovala řada koled,
připomeňme si alespoň tu nejzná-
mější:
"Hody, hody, doprovody,
dejte vajíčko malovaný,
nedáte-li malovaný
dejte aspoň bi7ý,
slepička vám snese jiný.
Za kamny v koutku,
na zeleném proutku,
proutek se ohýbá,
slepička kokrhá.
Dejtejíjísti, ?-
dejte jí píti, a i "
dejte jí semence,
ona várň sne'se
za den tri vejce."
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Postní doba - současný archaismus?
Mají dnes ještě pro někoho tečné dobro rodiny může vy-

slova "postní doba" nějaký vý- tvořit jen tato rodina. Skutečné
znam? Proč bychom o tomto dobro mladého člověka může
tématu měli hovořit? vytvořit jen on sám.

Popeleční středou zahájila Co nám v dnešní době
katolická církev období čtyřiceti vlastně pomáhá a co nám
dnů příprav na Velikonoce, nej- škocí? Jak se dnes žije, o čem
di:iležitěojší svátek křesťanské hovoří současná média? Kam
víry. Náplní tohoto postního směřuje náš svět - svět práce,
času bývá pro věřící především úspěchu a hledání nových
rozjírn«ání o životě a jeho chy- možností? Máme vůbec čas na
bách v našem nejbližším okolí, individuální zamyšlení se nad
tato doba je také zasvěcena sebou samými a nad naším
přemýšlení o budoucnosti, o okolím?
Í'níře svého osobního vzdělání... Možná, že tedy postní doba,

Každý z nás se mnohokrát čas, ve kterém křesťané hledají
ve svém životě setká s prostou odpověď na tyto otázky, je také
otázkou: Co teď? Mnohdy se vhodnou dobou pro to, aby
na ni těžko odpovídá. Mnozí z kdokoli z nás vstoupil do něja-
nás hledají pomoc u psycho- kého chrámu a tam, maje ticho
Iogů a tera(»eutů, kteří nám kolemsebeaklidvsobě,sipo-
dnes dopomáhají k "udělání" ložil otázku: Kam dnes tolik
osobního štěstí. spěcháme a jak dlouho ještě

Nikdo kromě nás samotných tento způsob života vydržíme?
však náš život nemůže změnit,
nemůže nás učinit šťastnými a
úspěšnými. Je faktem, že sku-

ThMgr. Edward Walczyk
kralupský farář

Několik velikonočních receptů
Vybráno z knihy PhDr. Jany

Hrabětové Jaro na vsi. Staré li?
dové zvyky a obyčeje v Polabí.

přejít var a přidáme rozšlehané
vejce. Podle chuti přisoíme a
nalijeme na talíře s rozkrájenou
a osmaženou houskou

Jidáše

1 kg polohrubé mouky, I Ižička
soli, 4 dkg droždí, podle potřeby
mléko, 12 dkg másla, 2 žloutky,
10 dkg cukru

Z mléka a droždí připravíme
kvásek, který přidáme do pro?
sáté a vyhřáté mouky se solí a
cukrem. Přidáme máslo a žlout-
ky utřené do pěny. Podle po-
třeby doplníme teplým mlékem a
vypracujeme hladké těsto, které
necháme vykynout na teplém
místě. Pak vyválíme asi 20 cm
dlouhé válečky, které stáčíme do
spirály a dáváme na promaštěný
plech, kde je necháme ještě
mírně vykynout. Nakonec potí-
ráme rozšlehaným vejcem a
upečeme v dobře vyhřáté trou
bě. Po upečení je potřeme
medem

Jarní polévka zelená
1 Ivývaru, 1 vejce, I Ižíce másla,
sů/, 1 1/2 IHce hladké mouky,
smažená houska, jarníbylinky

Z másla a mouky si připravíme
jíšku, kterou vmícháme do vý?
yaru z hovězích kostí a dobře
povaříme. Potom přidáme vel-
kou hrst jemně nasekaných jar-
ních bylinek (např. openec,
vrsky mladých kopřiv a řebříčku,
mladé lístky chudobek, jahod-
níku, fialek apod.). Necháme

Velikonoční věnec
50 dkg polohrubé mouky, 2
Boutky, 3 dkg droMí, sůl, 8 dkg
moučkového cukru, citronová
kůra, trochu vanilkového cukru,
3/16 / mléka, 10 dkg másla,
lžička prášku do pečiva

Do misky dáme droždí, posy?
peme Ižičkou cukru a mícháme,
až se droždí rozpustí. K tomu při-
dáme 8 dkg mouky, polovinu
vlahého mléka, přikryjeme
ubrouskem a necháme na tep?
Iém místě vykynout. Do mísy pak
nasypeme zbylou mouku, při-
dáme prášek do pečiva, cukr,
vanilkový cukr, sůl a citronovou
kŮru, dobře promícháme a nako-
nec dáme zkynutý kvásek a
žloutky. Přidáme zbylé mléko,
rozpuštěné máslo, promícháme,
dobře propracujeme a necháme
vykynout. Vykynuté těsto na
vále rozdělíme na 4 stejné díly, z
nichž vyválíme dlouhé prameny.
Ty pak spleteme dohromady,
přeneseme na namaštěný plech
a zde je zatočíme do tvaru
věnce. Konce musíme dobře
spojit a tak věnec necháme dál
kynout. Nakonec pečeme, zpo-
čátku prudčeji, potom pomaleji,
celkem asi 3/4 hodiny. Věnec
umístíme na velké kruhové míse
a do středu dáme kraslice.

Anketa

Tentokrát jsem kralupským
občanúm položil dvě otázky:
Myslíte si, že v našem rněstě
je hodně lidí, kteří užívají dro-
gy? Jak by se podle Vás
měla řešit drogová problema-
tika v Kralupech?

Zde jsou některé z Vašich
odpovědí:
"Myslím, Že jo, ale většinou jen
Iehké, hlavně trávu, takie to
zas takový problém není. Řešit
se to asi nedá, lidi to dneska
berou stejně jako alkohol, ten
se taky nevyřeší."

P.K. l91et
"Jo. Všichni chlastaj a kouřej.
Co se týče ostatních drog, tak
o tom moc nevím. Říká se ale,
že Kralupy jsou na tom špatně.
Je pravda, že některý typy, co
tu choděj, na feťáky vypadaj
Třeba ty, co vysedávaj na nád-iávaj

ŘeširažÍ, jsou jasný. Řešit by to
měla policie, ne? Když poznám
feťáka já, tak ho oni musej po-
znat taky."

J.B. 45 let
"Problém to je, mám dost zná-
mých, kteří to zkoušejí, co já
vím, tak většinou ty měkké.
Znám ale i ty, co vypadají, že
jedou v něčem tvrdším. Situaci
podle mě vyřeší jen osvěta.
Taky by tu určitě pomohla ně-
jaká drogová poradna."

M.R. 23 let

"Co já vím, ať si každej dělá, co
chce, zdraví si huntujou svoje.
Řešit se to má doma v rodině,
už tak se do toho cpe hodně
peněz. Proč já bych měl platit
na léčení někoho, kdo si to za?
vinil sám? Pro mě za mě, ať se
každej třeba ufetuje, kd'ž chce."kd'ž

R.Z. 53 let

"Myslím, že tý počty se asi ne-
budou lišit od situace v jiných
městech. Problém stejný jako
všude jinde. Vím, že i v Kralu-
pech existují různé preventivní
programy zaměřené na proti-
drogovou osvětu, mělo by jich
být více, zejména na základ-
ních školách. Také by měli být
v tomto směru vzděláváni ro-
diče, protože zejména na nich
záleží. Když to na svém dítěti
nejprve ani nepoznají, a pak,
když na věc přijdou, ho jenom

seřežou a vyhodí z domu, není
se co divit. Osvěta by měla
zaČÍt u rodiČŮ, je až zarážející,
jak málo někteří z nich o věci
a o svých dětech vědí."

T. V. 34 let

"To jsou snad dneska všichni
ty mladý. Flákaj se. V noci dělaj
bordel na ulicích, čmáraj těma
barvama po barákách a píchaj
si ty drogy už i ve dne v parku
a před všema. Hrůza. A nej-
horší jsou ty, co kouřej tu mar?
jánu. Brzo na to zajdou. Kam
ten svět spěje! Jak bych to
řešil? Zpřerážel bych jim všem
hnáty a nahnal je do dolů."

? věk kolem 60 let
"Je to tu v pohodě. Nic hroz-
nýho, každej snad ví, co dělá,
je svéprávnej. Sám si taky
občas zakouřím trávu a nemys-
Iím si, že bych byl nějakej feťák.
Přijde mi to o hodně zdravější
než alkohol a nikotin. Pokavaď
se tu neprodávaj ve velkým
mdý drogy, tak se snad ne-
musÍ nic řeŠit."

P. H. l71et

(P.S.: Ze Závěrečné zprávy
o realizaci protidrogové politiky
v okrese Mělník v roce 1999
vydané Okresním úřadem Měl-
ník výplývá, že v Kralupech je
stále nejhorší situace ze všech
měst v okresu, zejména kvůli
dobrému spojení do Prahy
odkud je největší přísun drog.
Nejrozšířenějš( ilegální drogou
po marihuaně je zejména per?
vitin, který má u nás díky petro-
chemickému průmyslu dlouhou
tradici, a heroin.

Z mých rozhovorů s obČany
našeho města zase vyplývá, že
bychom nedopadli o moc lépe,
kdybychom porovnali naše zna-
Iosti o drogách a o problematice
řešení závislosti na nich. Zřejmě
bychom byli také nejhorší na
okrese. Divili byste se, kolik lidí
střední generace má velmi za?
staralé a věc zjednodušující
tozanásnebylovské názoíy.
Osvěta by se opravdu měla za-
měřit i na ně, jinak budou nejen
dále zavírat oči před problé-
mem, ale i dveře před svými po-
tomky. A tím se nic nevyřeší.)

(rtw)

Skupiny historického šermu
Basilard, Tortura, Na kupecké stezce

& hudební skupina Ce8ké -SrdCe
si Vás dovolují pozvat dne 29.4.2000

na den plný historického šermu, starých řemesel,
dětských soutěží, zábavy a hudby

v areálu fotbalového stadiónu Čechie v Kralupech n. Vlt.

aupci a kneebti
Doprovodný program: ukázky vojenské techniky

Vstupné: 50,- Kč, 20,- Kč, děti do výšky meče vstup zdarma
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Z kralupských restaurací
Restaurace U Aleše
(majitel pan Hokúv)

Po roce 1989, v posledních
deseti letech, vznikaly v mnoha
soukromých domech či vilkách
různé provozovriy a obchůdky,
jejichž majitelé tak "ve svém"
zacelovali mezery v řídké pro-
dejní síti. Hlavně různé vinár-
ničky, hospůdky a bistra rostly
jako houby po dešti. Jenže zda-
leka ne všechny vydržely. Uká-
zalo se, že provozovatelé často
podcenili nejen finanční náklady
a vynaložený čas, ale hlavně si
neuměli získat zákazríka kvali-
tou služeb a vstřícným jedná?
nÍm.

Jednou z restaurací, jež
vznikla v soukromém domku,
ale která se chytila a ie známá
po celém Lobečku, je podnik
"U Aleše" v ulici Marie Majerové
nedaleko učiliště. Ve čtvrti plné
domki:i, leč v sousedství sídliště,
najdete hospi:idku plnou ruchu,
cinkotu půllitrů a vůně jídla. Dvě
rrístnosti, každá tak pro třicet
hostů, v přední výčep, si nehrají
na honosný podnik. Zákazníci si
zajdou spÍše na dobré pivo
(10' Krušovice - světlé i tmavé
za 10,- Kč, 1:F Krušovice za
13,50 Kč) a na panáka, probrat
fotbal, hokej či politiku, nebo
snad kde berou ryby'?

Ovšem koluje zde i jídelníček
a kdo zrovna hladoví a chce si
vybrat z asi 30 minutek, něko-
Iika předkrmů nebo salátů, urči-
tě neprohloupí. Pokrmy v ceně
od 65,- Kč výše + přnohy á 15,-

25,- Kč vypadají velmi lákavě.

Předložený savojský řízek
(vlastně dva kusy masa) byl
křehký, dobře usmažený, bez
jakékoli kližky, řádně teplý
a šťavnatý, stejně tak i minutka
z drůbeže se sýrovou omáčkou.
VŠe servÍrováno na Čistém
porcelánu a se zeleninovou
oblohou. l ostatní jídla, špíz
a smažený sýr, vzbudila u kon?
zumentů spokojenost velikostí
i chutnou úpravou. Snad jen
opékané brambory mohly být
VÍCe upražené.

Interiér podniku tvoří dřevěné
stoly a židle (v přední místnosti
bez ubrusů), mírně lovecká vý-
zdoba stěn v podobě parůžků
a končetin ruzných kopytníki:i,
na zdech visí i umělé květiny.
Nízké stropy a zářivky půsotí
na člověka snad trochu méně
útulně a stejně tak nelze očeká-
vat, že by zde nebylo zakou-
řeno. To patří asi ke každé
hospodě. Jinak je zde dosti
Čisto, snad jen pánské toalety
volají po konečné úpravě a chy?
bělo na nich mýdlo a častější
výměna ručníků.

Otevírací doba:
po-pá 13.30 - 24.00 hodin
sobota 12.00 - 24.00 hodin
neděle 12.00 - 22.00 hodin

HodnocenÍ:
prostředí
kvalita obsluhy
kvalita jídel
pivo KruŠovice
celkové hodnocení:

***

***

****

****

***

(ŠPEH)

Český svaz chovatelů
Základní organizace Českého svazu chovateli:i v Kralupech

ocenila na nedávné místní výstavě drobného zvířectva své členy
za výsledky v loňském roce putovními
poháry v dnčích kategoriích a také nej-
Iepší vystavovatele jednotlivých expo-
nátů a kolekcí holubů, drůbeže, králíků a
okrasného ptactva. Oceněnými byli
Miroslav Valoušek ze Všestud - putovnípohár organizace čSCH za kolekci ho-
Iubů, Pavel Strach ze Straškova - ví-
tězná cena (králíci), Jiří Vetengl z Kralup
- vítězná cena (holubi), Oldřich PospÍšil
ze Žiliny na Kladensku - vítězná cena
(kolekce králíki:i), Miroslav Moravec z
Lešan - vítězná cena (okrasné ptactvo),
Vladirr'ír Malý z Kralup - putovní pohárv kat. králíci -a Jaroslav Jantač z Ůžic
putovní pohár v kategorii drůbež.

Foto a text (ain)
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Chvála chlebu
"Bez chleba a bez písku nelze

žít," prohlásil můj muž během
našeho soužití mnohokráte a
tak jsem měla svého času do-
cela dobrý přehled o produkci
okolních pískoven, protože ob-
jednávat písek byla výhradně
moje práce. Věděla jsem, kde
sehnat písek do betonu, na fa-
sádu, na obyčejné zděrí, čemu
se říká kačírek a kvalifikovaně
sjednala dovoz. Dlouhou dobu
mi ty hromady písku, které můj
muŽ už, bohužel, nestačil "zdě-
Iat" připomínaly jeho osobu
a jak čas běg zmenšovaly se
zimním posypem chodníku, na
chatě (ano, i na chatě jsem ob-
jednávala) díky potřebným cha-
tařům a pFíroaě., která je pomalu
srovnávala a stále ještě rovná
s okolním terénem.

Můj vztah k chlebu je ovšem
vřelejší, znalosti fundovanější,
Iáska a úcta veliká. Vůně chleba
mi prozradí jeho kyselost, kynutí
a kvalitu mouky, vzhled chleba
rovněž vypovídá o jeho správ?
ném kynutí a způsobu pečen( a
chuť? Ta korunuje dílo a konec-
konci:i vypov(dá vše o lidech,
kteří chléb vyrobili. Dneska kou-

. pit chléb tak říkajíc "od pece"
nerí snadné, ale věřím, že
každý si koupí takový, aby mu
chutnal namazaný škvarkovým
sádlem a chutnal mu i k párku,
ale aby mu chutnal jen tak
posolený, bez ničeho, to je
vzácnost. Zato máme výběr ne-
přehledných druhů, které se na-
zývají chlebem, ale do české
kuchyně, jako přnoha k českým
jídlům se stěží hodí. Jsou však
zdravé, jak praví reklama,
zdravé ano, ale my ztrácíme
představu o vůni a chuti žitného
chleba, dalamánků a vlastně
o celém sortimentu českých pe-
káren. Nabízí se nové netradičrí
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druhy, které. se mohou prodat
jedině jako zdravé, proto'ze
jinak by zi:ístaly ležet "na
krámě" jako neprodejné. Různé
příměsi je činí ráno křupavými
a odpoledne gumovými.

Dávám přednost pecnu chle-
ba, tedy kulatému tvaru. Měkký
chléb krájím ostrým nožem.
umím to velmi dobře, patku si
dnes, bohužel, krájím už jen na
"andělíčky'. Velice měkký chléb
Ize krájet nožem namočeným
v horké vodě, šikovné jsou
ri:izné krájecí strojky, které
ovšem na pecen chleba nejsou
zařízené. Ani nevím, zda ještě
platí stará lidová moudrost "kdo
se ríesrovnává s chlebem, nes-
rovnává se ani s lidmi".

Aby chléb vydržel, dával se
do chlebovek z nejrůznějších
materiálů nebo do kamenino-
vého hrnce. Dnes se balí do ige-
litových sáčků, ve kteých
snadněji plesniví.

Víte, že stWdkou chleba si
mi:ižete vyčistit stěny pokoje?
Pro starého člověka to není
žádné novum, mladému nutno
napovědět.

Co ale s chlebem, když nám
ztvrdne?

Nastrouháme a zahustíme
polévky a omáčky, strouhaninu
Ize usušit do zásoby a uchovat
celou zimu v látkovém pytlíku
nebo papírovém sáčku. Stále je
po ruce. Do polévek hrachové,
čočkové, ale i rybí se hod(
osmažené chlebové nudličky,
k televizi vypichované tvary
z krajíčku chleba, osmažené
a okořeněné a o topinkách není
třeba se ani zmiňovat. Vše chce
jen fantazii a práci. Škoda, že
Vitana už neprodává chléb
v prášku. Mohli bychom si upéci
dalamánky plněné párkem.

Nechci podávat recepty na
chlebová jídla, ty opisujte sami,
myslím, že se nám budou co
nevidět hodit při stoupaj(cích ce-
nách. Chci jen pochválit ten
boží dar, který se nikdy nepřejí
a proto Pane "chléb náš vez-
dejší dej nám dnes"..

P.S. Rcp. Můj nejoblíbenější.
Starší chléb nakrájíme na

kostičky a necháme na pánvi
rozpéci podle kvality a stavu
chrupu. Přidáme vejce, oso-
Iíme, opepríme a event. posy-
peme strouhaným sýrem. Se
salátem a pivem, výborná ve-
čeře! a laciná.

B.F.
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Co s volným časem v důcb?odu?
Pro ty, co toho mají ví« za sebou nežpřed sebou, aneb jak-tráít-v";aše':mměstě důchodový čas a ňsp:;šněapř;;ít.'Pokud se dožíjeme dílchodoíé;o'věk:a staneme.se %.. starobními důchodci-, ajenutné v prvé radě sí uvědomit' ;:to nic,a;;"kaž' -dého jednou dojde" a v dobň co nejk:atš:'seotáčet po něčem, co by nám tenato'lik 'éoS-žený volný čas vyplnílo 'net:ě' si sa ním abr?ayy 'neJbudeme vědět rady. Může-to d'op'mTh;ou;'i ta;-,že z radosti, 'ze je konec časnémS 'ranním"uvstávání, zůstaneme v posteli" až ado -oběda,po kávě se pustíme do poslechu-teleQ;ea po odpolední kávě, jsmeadosud ve -spa:á;úboru, nám už nestoj'í zato-se-oblékat","pro:tože zaj(mavý pořad konČř právě-pÍed"več"erí-.Natřeseme peMnu, někdo ani ne,'šup do peňa jsme připraveni ke sledování'nab;ky ; Ypo:zději hlavnítío televizního-poÍaadu.-To'ovš"emv případě, že máme někoho, kdo nám ;aše

žívotní potřeby je ochoten zajístn.-V případě, že jsme osaměŮ-, Ťe to už tro-chu ztízené, ale-jsou jedinci,"'kt;ř:-si teQŮsví:íj "standard" dokáží Whájit.'N;jh;rším"sta-vem je, když se nám začne do:ma ríbiÍ anato-lik, že začínáme být spokojenÍ-s=tím,"j:a'ka v čem žijeme, protože "áomov re"domov
a nad něj nenr'.

Zlý je ovšem í takový stav, kdy nás něcožene ven a svými stesky -a=raydami ';o"u-stavně a denně- udělovanýmÍ s'%;=dětemnebo přátelům, dokážeme 'těmto-z'nepřŠem:
nit zbytek dne.

Vše, co bylo dosud řečeno, je špatné, ne-zdravé pro nás i okolí. Poku'd nm;=sÍou;Í
nohy i hlava, máme vyhránoÍ-Nejépe jsou na tom ti penzisté, kteří majínějaké koníČky, pro ně je penze :;Íastný'm'časem, na který'opravdu celý ;rvot-čekya;i.'Poku.d ne.máme žádné koníčky' ,-jsou tu"na:štěstí ti, kterým je koníčkem"post;rat'seo nás a náš volný čas smysluplnn'm-vyplnít.Zdá se, že nejvhodnější formou' je-kÍÍu'b'ováčínnost. V zím'ě v místnosti,' Í' ;;yby ošlo 'Íe:o povídání si, výměnu receptů,-'zk'ušeno;tíapod., pozdefí autobusové 'výlety-sp':oj;nés obědem, ale i bez, obohat'Ía'člo'věÍ'a"'prozbytek dnů. Člověk se-těší, apoku'd 'to dvo-káže, na příště a o to jde ';tom;o:ěk'u p'Í'el
,.1,1,X(-IdevŠÍm!

Napočítala jsem v našem mě.stě 3 klubydůchodců. Kaučukáře,-bývWlíazaměstnancí:uzavřenější společnost a dva"kluby,-ktearé 'sescházejí v penzionu jeden v úíterý a" d;h; večtvrtek. Všechny kluaby vyvíjejí-při' bližnm asytej-nou činnost, mají své příznívce'a' dveÍe otev'-řené pro každého, kdo se é:tř být 'os;mělým-.Spolek "Rodáků a příznivci:i 'města 'Kraylu'ipy nad Vltavou" nabízí své služby a 7e otev-řený všem, kteří jsou-novými' ob'patelÍměsta, ale i pamětníkům, a ;šem-tě'm-, 'coměstu fandí a bydlí dnes í apo celm arepublice.Fundovaní odborníci seznam-ují as'histo:íměsta a okolí. Každý se totiž' rád-vrací"yevzpomínkách do míst, která viděl pÍed-I'ety.Autobusové výlety v rámci našeho 'bývaÍéh'o
KMžovka

okresu, ale i mimo něj patří tematicky k čin-nosti sdružení a jsou- hojně navštěvyovánÝ.Odborné prednášky na -nejrůznější'té;atyapřispívají k rozšíření obzoru -a 'pouče;í 'přa;
tomných.

Hudbymilovný individualísta se může státabonentem váž-né hudby ffi 1 x-za';ěsíc sepot.ěšit v sále Kulturríhoadomu'Vltava.a"Kruh přátel Prahy", jak Ize- p'řaedpoakládatz názvu, je klubem,akterý zam'ě'řil-svoji"čÍn:nost na poznávání nevygerpateln'ých pamá?tek Prahy. Prospěšnost' čÍe;s't';í 'ne'lzepopřít. K činnosti patří rovn'e'ž=návště;pražských divadel,' rázovitých re:staSracyía pivovarů, spojených s př0em;ým-obědem.'O všech m'ožnostech, 'nej;n"k'ultumího"vyJ??? ..?-.-.--i-iyl'giinulLllIIIIIll.lV7-žití, nás 1 x do měsíce informuje místní"Zpravodaj" nebo malý pFehled," kt'e'rý m;t0vydává zcela zdarmaapro občanyaKryalup.'Pokud se ostýcháte: přihlásitasa" rnÍ", sp"ojtese se členem některé' z organiz'mc:a,-kterývám usnadní první vykročenr-N'ezůstávejteyosamoceni, nuťte se chodít mezi lídi,- ;užÍj-te přnežitostí, které poskytuje-nWše'myě;o'.ke svému duševrímu zdrayí'.
Pokud namítnete, že byste se cítiliv těchto společnostech starými-, v:ěňe,"'žebyste se dÍvili znalostem a-zd'at;osti 'n'mkte-rých seniorů. Pokud ovšem :;íyi;íí Senloru. t'Okud OVŠem "mílujeŤe' SVLljdomov natolik, že z něho nemínňe'vyiúh:nou paty", lituji vás, protože vá*-nenÍa;o-
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B. F.
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Na přání Čtenáří:í opět zařazujemekřížovku o ceny. Vyluštěno;tajenkuzasÍlejte do 14. dubna na -adresu

redakce.

ío íí 12 ís 14 ís
'T" T"'

{
l lídé, hoía v Tanzáníí L) kosíí, 3. čásí íajenky. vysokýl cíl M) dvakíáí snížený íón, vyřknula, jméno pla-
l neíky.

íel deleklivní povídky, ň:obna' piva,=latin.' :um;;',MPZ auí Lucemburska aK) hě;s5;í<í;eb,' p'oíe;niIírlÁ hrsíb»íva,,-a.::í»í.--i- - ==-= ? ?

souhlas {hovor.5 J) zn. %ednoÍky ;molnosli,'zaÍ:lada:
jenky H) fuklo, hmola v roztaveném síavu, podvá-dM lí AJ:l7 iaías,i ru-rí.-:--x-.. -- "děí I) MPZ leladel Afghánislánu, něrneícké osobnízá%meno, český herec (í8Ml;935'),"'žen-. %méno,'
v Turecku. plevel, slovenské měslo G) 2. čásí ía?issnkíi IA{ 4ní,í, h--í- .. ---- a

auí okí. Píaha-západ, chem. zn.'-du'sn<u-'E) 'popě-Vak vaymi iiuaíí-ib---bx ..í-- i?-=-a -"vek, vezmi, jugoslávské víno, kolem, zápoí F) horav 'Tíywku nlííííeíl .i....--i.z -x--- -- - -' - ?

chem. zn. boíu, vlákno, dělostřelecká zbraň, SPZ
B) chem. zn. uranu, 1 . část íajenky, zn. duíé míry C)neobut? smíí crn*x* - -=s - **Lííia? -= a ' " -'neobut, druh souíeže auíomobilů, rusky 'nebo' D)chem. zn- híím vlálííí - .íxi-.-byi--=í -..-- - - -

Vodorovně: A) muž. jméno, vzor (hovor.), plodyúhúm 7íl iirah= 4 xa-bn-í---- - ' a " ' -'
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Nové knihy
Oddělení pro dospělé

beletrie

Vandenberg, Phílipp:
Pompejan

Historický román z obdotí Řím-
ské Wše v prvním století po Kristu.
Na pozadí společenských událostí
Iíčí životní vzestupy i pády, lásku i
nenávist bývalého otroka z města
Pompejí.
Manfredi, Valerio Massímo:
Alexandr Veliký

Ve strhujícím románu mají čtenáři
příležitost seznámit se s mnoha
slavnými osobnostmi starověkého
Řecka a představit si živý obraz
společnosti, která dala základ svě-
tové civilizaci a kultuře.
Miller, Sue: Dobrá matka

Románový debut dnes již známé
americké prozaičky Sue Millerové
připomíná námětem bestseller Ave-
ryho Cormana Kramerová versus
Kramer.

Kožík, Frantíšek:
Nedokončená

Před čtenářem se odvílí životní
příběh hudebního skladatele raného
romantismu Franze Schuberta
autora osmi symfonií, neuvěřitel-
ných šesti set písní a mnoha dalších
opusŮ.

naučná literatura
Thoma, Helga: Z trúnu na
popraviště: Traqický konec
korunovaných hlav

Marie Stuartovna, Karel I., Ludvík
XVI., Maxmilián Mexický, Mikuláš ll
Jejich osudy formovaly láska, násilí,
intriky a celosvětové politické zvra?
ty. A stejně bouřlivý jako jejich život
byla i jejich smrt: vŠichni tragicky
zahynuli na popravišti. Násilný
konec jim však zaručil nesmrtelnost.
Skarlantová, Jana: 051Jffjg;2
vého listu k džínúm

Kniha je volným pokračováním
úspěšné publikace Od krinolíny k
džínsŮm. Zajímavou formou přibli-
žuje vývoj oděvní kultury od po-
čátků formování lidské společnosti
až po souČasnost.

Studovna

Perringovi, Stefania a Dominic:
Starověké stavby včera a
dmi

Do detailu vě.rné., na prŮhledné
fólii vytištěné barevné reprodukce
představí pŮvodrí podobu historic-
kých mÍst.
Antoniou, Jim: Světové me-
tropole včera a dnes

Do detailu věmé a na průhledné
fólii tištěné barevné reprodukce
zprostředkovávají dnešní i původní
vzhled památek. Vzniká tak půso-

bivý kontrast mezi dnešní a dřívější
podobou měst. Procházka Paříží,
Římem, Prahou, Jeruzalémem.

Dětské oddělení
beletrie

Huleš, Břetislav: Rozděleni
e%?m

Román z doby počátků husitství
je příběhem sirotka Petra, který je
vychován mezi lapky a touŽí se ze
svého prostředí povznést.
Huleš, Břetislav: Ani smrt nás
?

Volné pokračování př?běhu si
rotka Petra z knihy Rozděleni
erbem. Mladý muž hledá smysl ži-
vota v řadách kališníkŮ, kde se
snaží zapomenout na nešťastnou
lásku.

Bminová, Ivona: Kočka Kačka
herečkou

Přiběh o kočce Kačce, rodině jejích
pánů a o tom, jak se jí splnilo veliké
přání býí herečkou, když v televizi na-
toČila reklamu na kočičí papání.

naučná literatura

Obrázky hor
Bohatě ilustrovaná knížka umož-

ní malému čtenáři výlet mezi horské
velikány všech kontinentů. Sezná
mÍ jej se vŠemi Činnostmi, které
hory lidem v létě i v zimě nabízejí, a
současně mu pomŮže objevovat
život lidí, zvířat i rostlin v těchto mís-
tech.

Guérin, Serge: Mí:íj kamarád
sport: Prúvodce mladých
sportovcÚ.

Zajímavá a přehledná encyklope-
die pro začínající spoíovce.

Pobočka Lobeček
beletrie

Francís, Dick: ?
Vzrušující detektivní román, ve

kterém se Perry Stuart rozhodne
uskutečnit svŮj sen: proletět huri-
kán. Ještě netušl že díky tomu i díky
novým dostihovým známým se celý
jeho život změní ve strašlivou bouři.
Nance, John J.:
Riskantní přistání

Katastrofický román plný napětí,
který se stal námětem pro úspěšný
televizr'í film s názvem Pandořina
skříňka.

naučná literatura

Ford, William G.:
Výpravy prostorem a Časem

Americký profesor William G.
Ford se zabývá zkoumáním nejrůz-
nějších záhad a paranormálních
jevů. Vydal o nich již devatenáct
knížek.

(rtw)
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GE Capital Bank

nabízí jednoduché a rychlé bankovní sluŽby

GE Capital Bank, která v li- účtu, účtu O.K.O. 0de o žirový
stopadu minulého roku zahájila typ účtu), spořící účet k účtu
svou činnost po celé České -re- 0.K.0., jednorázové i revolvin-
publice, je členem jedné z gové termínované vklady, vklad-
riejvětších společností světa, ní knížky, mezinárodní platební
koncernu General Electric (GE). karty, atd. Mezi nejnovější a zá?

Společnost General Electric roveň nejí:íspěšnější produkty
byla založena před více než sto patří dva úvěrové produkty pro
letyvrocel892aujejíkolébky občany. Jde o Flexikredit a
stál geniální vynálezce Thomas Osobní půjčku Expres. Flexikredit
Alva Edison. Po celou dobu své je určen pro pokrytí okarnžitých
existence je General Electric a dočasných výdajů klientů GE
synonymem kvality a špičko- Capital Bank. Tato služba je po-
vých technologií. Společnost skytována majitelům žirových
dnes působí ve více než sto ze- účtů O.K.0. Umožňuje jim čer-
mích světa. Vlastní 250 výrob- pat prostředky z O.K.0. účtu až
ních závodů ve 26 státech do povoleného debetního zů-
a zaměstnává 340 tisíc pracov- statku a to kdykoliv bez dalšího
níků po celém světě. schvalovárí bankou.

Za loňský rok společnost Osobní půjčka Expres je
General Electric dosáhla re- rychlý, jednoduchý a snadno
kordních hospodářských vý- dostupný Úvěr. Pro jeho získání
sledků, když vytvořila zisk po nerí nutný ručitel či jiný druh jiš-
zdanění ve výši 10,72 miliardy tění. Prostřednictvím Expres
amerických dolarů. To je o pat- půjčky je možné získat 30 až
náct procent více než předloni, 150 tisíc korun. Předností
kdy zisk koncernu činil 9,30 mi- Expres pí:íjčky je zejména rych-
liardy dolarů. lost s jakou je vyřízena. Rozhod-

GE Capital, finanční divize nutí o předběžném schválení
koncernu General Electric, je Expres půjčky se totiž žadatel
jednou z největŠÍch finančních dozvÍ na počkání při své první
společností na světě. Společnost návštěvě obchodního místa GE
GE Capital je tvořena skupinou Capital Bank. Smlouva o půjčce
28 firem, které poskytují svým je pak s klientem banky uza?
klientům kvalitní finanční služby vřena do jedné hodiny. S "pří-
s vysokou přidanou hodnotou. chozím z ulice" po dvou dnech.

V České republice vlastní V obou případech jsou peníze
skupina GE Capital tři společ- připsánynaúčetdo24hodinpo
nosti. Vedle GE Capital Bank je podpisu smlouvy.
to dále GE Capital Multiservis O uvedených přednostech
aGECapitalLeasing. GE Capital Bank se může

Banka nabízí široké veřejnosti každý zájemce osobně pře-
vyspělé a moderní finanční pro- svědčit, navštíví-li obchodní mís?
dukty, které ztotožňují tři zá- toGECapitalBankvKralupech
kladní zásady společnosti GE n. Vlt., sídlí«,í na adrese: GE
Capital Bank: rychlost, kvalitu Capital Bank, a.s., Nerudova
a jednoduchost. Pro klienty je 1094, Kralupy n. Vlt. Zdejší za-
velmi výhodná také pobočková městnanci jsou připraveni po-
síť GE Capital Bank, která čítá skytnout každému kompletní
celkem 245 obchodních míst po informace o produktech, servisu
celé české republice. a službách GE Capital Bank.

Drobným klienti:im nabízí GE
Capital Bank vedení běžného re«iamrúúrúneh

Pozvánka na JARNí STLOUKANí (QÁSLA)
v Malém máslovickém muzeu mésla v Máslověcích

v sobotu 8. dubna od 11 do 16 hodMn
Návštěvnící sí budou moci vyzkoušet stloukání másla v másel-

nici, hotové máslo namazat na chíéb a sníst.
Pro radost zahraie hudební skupina Máslovické dmkačky.

Současně bude zahájena výs5va hi6fýgráckých sýrových efikel
ze sbírky pře+dsedy Klubu sběratelů kuriozit p. Liklera (do 20 5.)

a prodeirí vý3fava jB(r2ích a y4konočnícf) yB,reb kw:t#n (do 25.4.)

6. skautský ples
Ačkoliv pro veřejnost bylo za-

hájení našeho 6. skautského
plesu určeno na dvacátou hodi
nu čtvrtého dne měsíce března,
přípravy uvnitř kralupského
skautského střediska Střelka
probíhaly už měsíce předem
Naším cílem byla spokojenost
hostů, a tak se zařizovalo vše
potřebné k tomu, aby se náš cn
splnil. Touto cestou bychom
také chtěli znovu poděkovat
všem lidem i firmám, bez jejichž
přispění by se ples nejspíš ne-
podařilo uspořádat.

Pak už ale nastal 4. březen
a v osm hodin večer se sálem

(kteíý přímo oplýval skautskou
plesovou výzdobou) rozezněly
tóny úvodní skladby hudební
skupiny Simplex, která nás pro-
vázela až do časných ranních
hodin. Přestože kapacita sálu
nebyla naplněna, brzy se zde
rozléhal čilý přátelský ruch a
první páry využily taneční plochy.

Krátce před devátou se par?
ket uvolnil pro dívky ze septimy
Dvořákova gymnázia a jejich
předtančení. Před námi se
rozvíjel příběh z divokého ama-
zonského pralesa, příběh bo-
jovných Amazonek, které byly
po návratu přepadeny dvojicí
bných lovců. Dokázaly však, že
i z lovce se může stát kořist,
a loupeživé kořistníky snědly.

Následovalo uvítání hostů
vůdcem střediska ing. Vladimí-
rem Hanzlem a jeho zástupkyní
sestrou Janou Neumannovou.

Po jejich milých slovech se par-
ketu ujala taneční skupina Fla?
mengo z Roudnice nad Labem
a předvedla nám ukázkovou
podobu klasických tanců jako
Oe waltz, valčík, foxtrot a jiné
Na parket se tanečníci vrátili
ještě za půl hodiny, tentokrát
s temperamentními tanci z La-
tinské Ameriky.

To už také mezi stoly prochá-
zely naše mladší sestry a bratři,
kteří nabízeli ze skautských klo-
bouků tombolenky. Protože ce-
ny byly ihned k vyzvednutí,
brzy se u místa výdeje nakupil
chumel lidí, kteří se s radostí
nechali obtížit větším či menším
množstvím vyhraných cen. Zde
si také mohli hosté prohlédnout
výhry, určené do hlavního slo?
sování. Asi každý, kdo si na
své tombolence přečetl, že do
slosování postupuje, čekal s
napětím na půlnoc. Tehdy se
totiž rozhodlo o majitelích něko-

Skautské středisko Střelka

Iika šiŠek salámu, dvou netra-
dičně zdobených tlačenek a tří
Iákavě vypadajících dortů. Před
hlavním slosováním však pro-
běhla ještě dražba obrazu,
který vyšily členky roverského
kmene Kasiopea, a je nutno
r(ci, ze i když dražba nesplnila
naše očekávání, byla hodno-
cena vcelku kladně. Po půlnoci
však následovalo ještě jedno
překvapení, tentokrát určené
vůdci střediska. Bylo mu vyhlá-
šeno sólo, a všechny sestry
a známé ho pěkně provedly.

Návštěvníci se kromě těchto
mimoparketových aktivit věno-
vali tanci či popovídání se
známými a blízkými. Taneční
parket byl plně využit, ať už
sálem zněly nové hity či starší
písně, skladby rychlé či po-
malé. Proto nás překvapila
druhá hodina ranní, která svým
úderem ukončila letošní ples.
Málokomu se chtělo opustit
prostory, kde tento večer za-
vládla ta pravá plesová a
hlavně skautským duchem
prodchnutá nálada a zábava.

Co dodat na konec? Snad
jen, že se těšíme na příští rok,
děkujeme všem, kteří přišli,
a doufáme, že příští rok přijdou
i ti, kteří letos z nějakých dů?
vodů přijít nemohli.

-MS-

Planetárium
Jednoho krásného sobotního

odpoledne se náŠ roverský
kmen spolu s 3. rojem světlu-
šek sešel na kralupském nád-
raží a vyrazili jsme do našeho
hlavního města podívat se do
planetária, kde právě probíhala
akce nazvaná Zimní obloha.

Po výstupu v Praze jsme si
cestu Stromovkou do planetá-
ria krátili hraním různých her
vhodných nejen k procvičení
těla, ale i mysli. Pro nás rovery
nebyla ovšem tato akce pou-
hým doplňkem programu kme-
ne, jeli jsme do Prahy hlavně
za účelem návštěvy Žížkovské
rozhledny, na které jsme chtěli
zahájit celoroční hru Rozhled-
ny. Po skončení programu v
planetáriu jsme se na zastávce
Holešovice rozloučili s 3. rojem
světlušek a vyrazili jsme na
Žižkov. Po vystoupenr ze sta?
nice metra jsme ji nejdříve nevi-
děli, ale již po pár desítkách
metrů se nám celých jejích 474
nadmořských metrů ukázalo
v plné kráse. Neváhali jsme

tedy, a po zakoupení vstupenek
jsme spolu s jednou z pracov?
nic rozhledny vyjeli výtahem až
nahoru. Nad výhledem, který
se nám otevřel před očima, se
až tajil dech, vždyť z nejvyššího
bodu této rozhledny je při příz?
nivém počasí dohlednost více
než 100 km. Prohlédli jsme si
tedy překrásnou noční Prahu
a vyslechli si od průvodkyně
mnoho zajímavostí o rozhled?
ně. Například to, že její celková
hmotnost je 11800 tun, a při vě-
trném počasí má vrcholek roz?
hledny celkový výkyv až 12
metrů a také to, že stavba to-
hoto obra tívala místo předpo-
kládaných deseti pouze sedm
Iet.

Poté jsme oficiálně zahájili
naši celoroční hru Rozhledny,
a vysvětlili si její pravidla. No,
pak už nám, bohužel, nezbý?
valo nic jiného, než dojít na
Masarykovo nádraží a vydat se
vlakem zpět domi:i, do Kralup.
Akce se všem moc líbila a jistě
se brzy znovu sejdeme, možná
na nějaké jiné rozhledně.

-rs-
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Skautské středisko Střelka

spolu s Městským muzeem
v Kralupech

pořádajÍ výstavu
KRALUPŠTÍ SKAUTI

a to u přnežitosti desátého
výročí obnovení skautingu
- v České republice.

VernisáŽ výstavy se koná
23. kětna 2000 v 16,00 hodin,
výstava potrvá až do konce srpna.

VS-

Setkání bývalých i dnes aktiv-
ních Old skautů u přfležitosti
Georgiády se koná 15. dubna ve
14,00 hodin ve skautském domě
Bára, Šafaříkova ulice 358.

VáŽení rodiče,
od 29.4. 13.00 hodín do 30.4.

14.00 hodin si mŮže vaŠe ne-
skautské dítě vyzkoušet tábo-
rový život v našem ukázkovém
táboře. Již dnes ho můžete při-
hlásit na tel.: 0205/722 446
nebo 0205/742 512.

Jak funguje nová tělocvična?
V měsíci únoru předal Měst-

ský úřad v Kralupech nad Vlta-
vou Domu dětí a mládeže
novou tělocvičnu, která vznikla
rekonstrukcí staré kotelny na
sídlišti v Zátiší.

,,Máme tu tři tělocvičny,
čtvrtá, ve které se bude hrát
stolní tenis, ještě není zaběh-
nutá, protože ještě není vyba-
vena stoly," řekl mi správce
tělocvičny a trenér kickboxo-
vého oddnu Luboš Šuda, když
jsem se ho zeptal, jak se pro-
voz v nové budově rozjíždí.
Boxovnu již vybavenou máme,
je tam koberec, zrcadla a pytle;
další malá tělocvična, kde je
natažena žíněnka, slouH pro
aikido, trenér pan Slapnička ji
vyuHvá skoro každý den pro
děti i pro dospělé. Ve velké tě-
locvičně je již hustý provoz.
Třikrát týdně tu cvičí aerobic
ženy a čtyfikrát týdně se zde
koná aerobic pro děti, hraje se
tu volejbal, nohejbal a sálová
kopaná.

Máte tedy už plně obsa?
zeno?

Ve všední dny je opravdu už?
téměř plně obsazeno, zbývají
volné jen tři čtyři hodiny v

týdnu. Volno máme o vikendech.
Kdyby chtěl někdo pravidelně
chodit, má zatím možnost.

Jaké jsou podmínky pronáj-
mu tělocvičny?

Přímý pronájem činí200,- Kč
na hodinu. Druhou cestou, kte-
rou je možno získat sem pra-
videlný přístup po celý rok, je
zaregistrování se v některém
sportovním krotúku fungujícím
pod DDM nebo založení krouž-
ku nového. Případnízájemci se
mohou obrátit na mě nebo
přímo na DDM. Tělocvična je
otevřena denně od 16 do 21
hodin.

Jsi tu jako správce na
všechno sám? Jak to jde?

Jsem správce, údrrbář, vrátríý,
uklizečka, prostě všechno dohro-
mady. Dá se to zvládnout, sem
tam mi s něčím pomůžou kluci,
kteří sem chodí trénovat.

Jak jste spokojeni s vybavením?
Vybavení je dobré, jediný

problém máme s podlahou.
Guma, která na níje, je špatná,
vůbec neklouže, dva lidé si už
na tom vyvrtli kotník. Brzy by se
mělo provést navoskování, kte-
rým povrch snad získá lepší
vlastnosti. (rtW)
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V dnešním díle o turistických
závodech Vám, s blížícím se
Mistrovstvím České republiky
v Kralupech nad Vltavou, přiná?
šíme informace o tom, jaká je
náplň některých z kontrolních
stanovišť.
Turístické a topografické
značky

Rok 1998
? pořádáme oblastní přebor - jednoznačné vítězství v hodnocení oddílůpomoame oo
český pohár
Mistrovství Čl

- bilance meóilí 2-1 - 3, v hodnocení oddílů 1 . místo
- Mistrovství ČR - bilance medailí 2-1 - 0, v hodnocení oddílů 2. místo
- mezinárodní mistrovství (neoficiální mistrovství Evropy) - staí 6 hlídek

- bilance medailí 3 - 0 - 3
Rok 1998 patří jednoznačně k našemu nejúspěšnějšímu vystoupení v
rámci celé historie turistických závodů.

*.<<ICi Z činnosti Thristických oddíQ mládeže
r,,,qN:': - Q- =4'p.:,

W
Jarní tábor

Ve dnech 19. - 25. února jsme pořádali jarní
tábor. Po roční přestávce jsme se vrátili do romarv
tické chaty Kusaíno na hřebenu Beskyd a mohli
se posunout v době daleko zpět - bez elektřiny, to-
perí starou valašskou pecí, pro vodu do studánky.
Tradicí našich táborů je, že si vše zajišt'ujeme
sami, nakupovárÍ, vařen(..

Náplní bylo "běžkování", bobován( a řádění na
sněhu. Celým pobytem se prolínala hra "Tučňáci",
kde bylo úkolem prokázat, co správný tučňák umí
a zná - lyžování, bobování a kluzákování, sněhovýsoubol, 0(IB1-11B(2B, sněhove uměnii běh tučňaku Klub českych turístu Kralupy nad Vltavou Asociace Turístíckych odd{)u mládežepořádají 28. ročník dálkového turistického pochodu včetně cyklo jízdypochí

ORETýden uběhl velmi rychle, přálo nám počasí a DO OKOňE 8EZsněhové podmínky, a tak se z báječni9 míB KŇÁLOVSKOU ([STOU !A DO'8RODRUŽSŤVÍMatmosfé.ry nechtělo ani nikomu domů

Uzlařská regata =3=?T a koná se u pfiiežitoshV neděli 5.3. jsme pořádali již 4. 75 let organizované turistiky v Kralupech nad Vltavouník Uzlařské regaty - souboje ve vázání 30 let činnosti Tunstických oddíli:i mládeže v Kralupech nad Vlíavouuzlů. Všichni měli amožnost'prokázat, že Ill Do dlplomu Vám budou zapsany kllomeJí na Okoí a kllo-se během výcvikového roku něco naučili, a že jim 8te0:KRALuPY NAD VLTAVOU - od nádraží ČD mehy do ci% Vašeho putoí?ípráce s lanem a provazem nedělá problémy. pěšl 6 30 9 3D hodln trasy dle vlastního uvazení Poradatel zalístíl pro za)eínce dopravu na vlak doVe všech kategoriích došlo ke zlepšení před- 1e pripravena nabidka tras od 14 do 50 km nelkratši Zákolan od1ezd auÍobuseríí z parkovísté u Okořechozích rekordů a to několikanásobně, i když po (í0.- / asoba)trasa na Okor 1e 14 kmIoňské regatě se to zdálo již skoro nemožné. cyklo800 930hodin trasy dlevlastnihouváženi 1030 odlezdvlaku ll05doKralupzevní)kzav?eíjzoirl:íMnicet:mallaNdoŠvcáhk p(1ře9d90BáaropuoZzdáěvjodnsakroou ';;:,NY'y""ra'v'en- 1230-odlszdvlaku 1306doKralup?na nabíďka Iras 30 a 55 km
í3.14 do Kladna-?od nádraží na trati Kralupy - Kladno

a Janem Vejrostou. pěsí630 l000hodintrasy dlevlastníhouvážení 1430 odlezdvlakí.i 1544doKralup
V kategorii mladších (1986 - í989) zvítězila v

absolutním rekordu 29.44 sekundy Barbora
Vaňakova před trolnasobnou vitězkou Zuzanou (av.hohoíív rrugta a stát S0 učdnikem pochodu přl dětí pro kolaře bude pripravena lízda zručnostiObčerstvenl ie možné v restauíaci Na baště na hmdě Okořl.Jflkovou a Markétou Lorenzovou. hlášenírn v cfli

Vkategoriistaršich(1985adřivenarozeríí)zvi- Dopoíucenarnapac9zedlceKCTPodřlpsko lmnrínaceeakcizískátelngZdeněkVe)íosta
--- i- --y-- aa-i- .*fJ íw-xi -- si- --b.- - «:%r*r,yma iaAnrs*na in Vr 'bal (?612249l W 0205/71 3625 5naŇínáílltězila"Ka'te;na"M:í;'p'Íed"ZdeňÍ;ema'Vejr:'Wt'ouaa Startovnéj'ledííotííé-10,-Kč tsl 0206122491 - by«. 0205/71 3625 ? zaměsln,iíií

ÍÓm:ÓKOÁaJlo-'uma'.'-po'd'hra"dem8.30l5.00ho.din http;//ííííwví.kralupy.cz/kďe-mail:kct€lkralupy.cz
Jiřím Kášem.

Turistícký závod
Kralupy n. Vlt. - 24.6.2000
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Mistrovství České republiky
Kulturně poznávací čínnost
Dřevíny

- na těchto kontrolách je úko-
Iem určit správný význam testo-
vým způsobem do startovního
průkazu. U značek a kultury
jsou to obrázky, u dřevin živé
stromy a keře. Bez těchto zna-
Iostí nelze uspět, neboť Ize za
ně získat až 30 trestných minut.

Odhad vzdálenosti - zde je
úkolem odhadnout vzdá3enost
s co největŠÍ přesností. Žactvo
odhaduje vzdálenost do 200
metrů, dorost a dospělí do 500
metrů. Přípustná tolerance je 20
%, pokud je chyba většl přičítají
se dle % chyby buď 1 či 2
trestné minuty.

Pohled do minulých let

A]eš Stárek, KČT

Jarní tábor.

M

Markéta Lorenzová (1986)
do turistických závodů vstoupila
v sezóně 1998 v kategorii star-
ších žákyň, v této kategorii bude
startovat i v letošní sezóně.

Č'e'ský apohyárVýsledkovýr servis:
:;eský pohár 3 starty
- medaile 0 - 0 - 1
Mistrovství ČR 1 start

- doposud bez medaile
Zuzana Kohlová (1988).7 do

turistických závodů vstoupila v
sezóně 1996 jako nejmladší žá?
kyně, nyní startuje posledním
rokem v kategorii mladších
žákyň. Věříme, že se jí podaří
úspěšně zvládnout rekonvales?
cenci a bude moci prokázat
svoje kvality.
Výsledkoi
(:,eský popohár 4 starty

ivý servis:

- medaÍle 1 - 0 - 0
Mistrovství ČR 3 starty
- medaile 1 - 0 - 0
mezinárodní mistrovství 1 start

medaile 0 - 0 - 1
Martín Rychtařík (1988) - do

turistických závodů vstoupil v se-
zóně 1996 jako nejmladší žák,
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nyní startuje posledním rokem v
kategorii mladších žáků.
Výsledkový servis.
Č-eský pohár

medaile 0 - 1 - 0
Mistrovství ČR
- medaile 0 - 1 - 0

M. Lorenzová a Z. Jilková při
doběhu do cile TZ.
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M. Rychtařík a J. Kružík před
závodem.
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Dorostenecký výběr kralupské AHL úspěšně reprezentoval
Mladíci obstáli v křtu

ohněm na prestižním republi-
kovém turnaji v Praze

Dorostenecký výběr Amatér-
ské Hokejbalové Ligy Kralupy
nad Vltavou (ročníky 1983 a
84) obsadil čtvrté místo na silně
obsazeném KERT CUPu v Pra?
ze na Lužinách, domácím hřišti
Sport Parku Praha. Dvouden?
rího turnaje se zúčastnilo 8
družstev. V premiérovém zá-
pase podlehli kralupští doro-
stenci o jediný gól Jihlavě 4:5.

ální tabulceSK Jihlava je v aktuí
České re1Mistrovství :publiky do-

rostu (dále jen MČR dorostu) na
4. místě! Ani druhý zápas s HK
Avirem Praha neznamenal ví-
tězství 1 :2. V neděli ráno v za-
motané skupině B hráli Kralupáci
o všechno, o postup do semifi-
nále. HC Kotelna Praha podlehla
houževnatě hrajícímu výběru

rAHL 1 :3. V semifinále čekal Kra?
Iupáky velmi těžký soupeř, ve-
doucí tým M(;R dorostu a
domácí Sport Park Praha. !Í
Vzhledem k tomu, že doroste-
necký výběr Kralup startoval na
prvním takovém turnaji (systém
hry 4+1, oproti kralupskému
3+1) je výsledek s republikovým 6
Iídrom 0:5 nřiiatolrní? O hrúnzn- aIídrem O:5 přijatelný. O bronzo- '
vou medaili čekala druŽstvo %AHL opět SK Jihlava, která ve fl
druhém semifinálovém duelu J
podlehla TJ Paramu Svítkov " " " =" ' "'

rié s celkpm Minice Ou0ofea1:7. Ve velmi kvalitrím a vyrov- .' = - "'
naném utkání nakonec rozho-
dovaly zkušenosti, a tak se z
t'felího místa nakonec radovali
hráči Jihlavy po výhře 6:5.
Finále bylo záležitostí domácího
Sport Parku Praha, který nedal
šanci Svítkovu 7:4. Organizáto-
rŮm na Čele s trenérem repre-
zentace juniorů ČR Milanem

Syblíkem patří obrovský dík za
skvělý dorostenecký turnaj.

Konečné pořadí'. 1. SK Sport
Park Praha, 2. TJ Paramo
Svítkov Stars, 3. SK Jihlava, 4.
AHL Kralupy nad Vltavou, 5. -
8. HK Avir Praha, HC Kotelna
Praha, SK OEZ Letohrad, TJ
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Malešice. Sestava AHL
nad Vltavou: Tvrcík -

Kralupy
Čadek,

Kinda, Petříček, Maršínský,
Špaček, Tecl, Košta, Dický,
Jelínek, Jaroš, Žemla, trenéŇ:
Svoboda, Pígl, střelci branek:
Petříček 5, -Košta..3, Čadek,
Jelínek, Dický, Tecl, Špaček po í.

íeflepšm
Iržbon

O jednom hloupém názoru
sportu ze strany města. To bych
si nedovolil, neboť město nám
v rámci svých možností vychází
maximálně vstříc. Spíše mě
mrazí v zádech z takovéhoto
posuzování stavu věci. My jsme
zde vybudovali, nebojím se říci,
obrovskou členskou základnu,
od září funguje Hokejbalová
škola gejí kvalita i kvalita trenérů
samozřejmě musí projít nezbyt-
ným vývojem. l cesta plná chyb
za cenu získávání zkušeností si
vybere svou daň). Práce s mlá-
deží je pro nás prioritou, na kte-
rou samozře'1mě potrebujeme
také finanční prostředky. Pak
nám někdo řekne, co byste
chtěli na to vaše plácání! A ti
naši plácalové po púlroce tré-
ninku udělali v Praze na národ-
ním dorosteneckém turnaji
pořádný výsledek. Nejde přece
nezalévat mladý strom, který
dosud nenese šťavnaté ovoce.
I on se dočká věku, kdy svými
plody vrátí vynaloženou ná?
mahu za jeho pěstění.

Prezident AHL Jindřtch Kohm

HRC po 20 letech
Nemohu nedopsat poznámku

k jednomu názoru, který, chtěl
bych věřit, je spÍše ojedinělý.
Jedná se o zdůvodňování do-
tací jednotlivým sportovním od-
dílům v Kralupech nad Vltavou
Komisí pro rozvo') sportu a tělo-
výchovy z peněz, které na roz-
voj sportování dětÍ a mládeže
vyčlenilo z rozpoČtu města
městské zastupitelstvo. Prioritu
nebo-Ii přednost mají sporty za?
vedené, které jsou zapojeny do
co nejvyšších republíkových sou-
těží. Není toto pravý opak toho,
co by komise měla dělat, a k ja-
kému účelu sloužit!? Co byste
chtěly hokejbalisté? Vždyť se
plácáte na jednom hřišti jenom
v nějakých místních pochyb-
ných ligách, které se seriózně
organizovanými sporty a kon-
cepční prací nemají pranic spo-
Iečnéhol Rozhodně si nemohu
stěžovat na podporu našeho

1. mistrovství svMa juniorú
v hokejbalu

22. - 25. června 2000
Na zimním stadiónu

v Kralupech nad Vltavou
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KANADA. švÝcússí«:o, x?vecxo,
ITÁLIE, LOTYŠSKO,

MAČ)ARSKO, SLOVENSKO: ČESKA
REPuBLlKA

Jistě je v povědomí Vás,
Kralupáků, hokejové mužstvo
se znakem na prsou HRC -
Hokej Rafinerie Club, které
bylo velice známé a populární
v letech 1980 - 1990. Bylo také
plných 10 let organizátorem
Odborářské hokejové ligy
OHL při st.p. Kaučuk a soutě-
žilo se o putovní pohár ZV
a DV ROH ve dvou skupinách.

Obě mužstva HRC velice
dobře reprezentovala soutěŽ
a byla známá nejen ve stred?
ních, ale i v severních Če-
chách. Na zdejším ZS mimo
OHL uspořádali dětský karne-
val, vystoupení místních kraso-
bruslařů a sehráli přátelské
utkání se ženami Feminy
Beroun.

V těchto dnech členové HRC
vzpomínají nad kronikou na
krásná léta prožitá ve společ-
nosti všech soupeřů při bojo-
vých kláních. Vždyť sehráli 271
zápasů. Svým soupeřům dalí
1721 branek a do kabin si ocl
nesli 1291 gólů.

Mužstvo A získalo 5x putovní
pohár ZV a mužstvo B, které
hrálo ve druhé skupině, se
umístilo nejépe na 3. místě.
HRC se zdravil s mužstvy
mimo zdejšího ZS ještě 1 6x na
jiných ZS.

Převážná část hokejistů byla
z provozu rafinerie a tam také
odpracovali při údržbě leso?
parku 491 hodin, a po provoz-
ních zarážkách sebrali více jak
16 tun železného šrotu. Na
zdejším ZS při zemních pracích
v začátcích HRC odpracovali
1 328 brigádnických hodin.
Plných 10 let reprezentovali
nejen samotný podnik Kaučuk,
ale i naše město.

Proto také na společném
březnovém setkání vyslovil
hlavní organizátor všech sou?
těžních a přátelských utkání
a vedoucí HRC poděkování
a do dalších let popřál mnoho
zdraví i jejich rodinám.

Miloslav Hlávka
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Skvělý úspěch kralupského mládežnickébo šachu JUDO Soukromá inzerce
Když na podzim z mistrovství

Čech v Mostě postupovali dva
účastníci z Kralup do finále pře-
boru České republiky, nedával
jim nikdo velkou naději na dobré
umístění. Větší šance měla
Smolíková Bára v kategorii děv-
čat do 10 let, která v Mostě ob-
sadila 2. pořadí. Ve finále
republiky se utkala se svými
soupeřkami z Čech, s hráčkami
Moravy a zkušenými děvčaty
z loňského finále. Podala cel-
kem dobrý výkon, nepozornost
v posledních 2 kolech ji připra?
vila o zasloužené 3. místo. S cel-

kovými5 body z 9 partií skončila
na velmi slušném 5. místě.

Daleko těžší úlohu měl Argam
Alaverdyan. Už jeho postup
z Česka v Mostě byl malou sen-
zací. Vždyť to byl jeho první

těžký turnaj, a byl teprve 81etý
v soutěži do 10 let. Do republi-
kového finále postupovalo 7
hráčů z Čech, 7 z Moravy a 8
nejepších z minulého ročníku.
Argam se nominoval jako šestý
a rozhodně nepatřil k favoritům.
Finálová soutěž probíhala v
březnu v Rychnově nad Kněž?
nou a byla především velmi vy-
rovnaná. Už v 1. kole porazil
jednoho z hlavnÍch favoritů
Bóhma z Prahy, který spolu se
svým bratrem zvítězil v Mostě.
V dalším kole sice prohrál, ale
po celý tumaj se udržoval ve ve-
doucí skupině, získal konečné 2.
místo, i když jen nepatrným roz-
dílem v pomocném hodnocení.
Ale co je důležité - dosažené
umístění ho opravňuje k účasti
na mistrovství Evropy, pokud se

Dům dětí a mládeže

FLORBALL

v Kralupech nad Vltavou
DDM pořádá nábor chlapců
a děvčat do nového zajíma-
vého kroužku pod vedením

Jana Merfaita.
Ve dnech:

pondělí 18,00 - 19,00 hodin
středa 16,3017,30hodin
v nové tělocvičně DDM V Zátiší.
Začínáme: 3.4.2000!
Zájemci se mohou informovat v
DDM Kralupy nad Vltavou na tel.
722 430.

DDM Kralupy nad Vltavou
pořádá ve spolupráci
s městskou radou
výtvarnou soutěŽ

1. Téma: "Dúm mých snú"
2. Téma: "Fantasy zvíře"

Termín odevzdání: v průběhu
měsíce dubna (přímo odevzdat
do DDM v Kralupech).
Věk:6 - 8 let. Telefon: 722 430.

Soutěž vyhlašujeme pro jedno'I
Iivce a pro dětské kolektivy.
Návrhy budou použity na vý?
zdobu fasády DDM. Nejepší
práce budou odměněny.

Příměstský tábor:
10.7. - 21.7. a 7.8. - 18.8.

Zájemci si mohou vyzvednout
přihlášky v DDM Kralupy nad
Vltavou. Telefon: 0205/722 430.

DDM Kralupy nad Vltavou
pořádá od s.s. do 19.8.

Ietní tábor.
Místo: Jizbice pod Blaníkem
Rekreační areál se nachází v
klidném prostředí v chráněné
krajinné oblasti pod Blaníkem,

80 km směr Brno po Dí , 16 km
od dálnice.

Ubytování: hotel, velké dřevěné
sruby.
V hotelu jsou k dispozici školící
prostory, jídelna s krbem, restau-
race, bar. V areálu jsou dvě pří-
rodní koupaliště, tenisové kurty,
hřiště na kopanou, házenou,
basketbal, volejbal, půjčovna
horských kol, možnost jízdy na
koních i v kočárech. Vhodné te-
rény pro turistiku. Areál je uza
vreriý prostor uprostřed lesů. V
okolí je mnoho kulturních pamá
tek a jiné zajímavosti.
Děti se budou cítit jako doma,
bude pro ně připraven pestrý
program (soutěže, hry, disko-
téky...). Budou prožívat příjemné
zážitky v překrásné přírodě.
Cena: 3 000,- Kč.
Zájemci si mohou vyzvednout
přihlášky v DDM Kralupy nad
Vltavou. Telefon: 0205/722 430.

DDM Kralupy nad Vltavou
pořádá od 26.8. do 2.9.

Ietní tábor.
Místo: Relax Monínec
257 91 Sedlec - Prčice
Děti se mohou cítit jako doma.
Prožijí pěkný týden v krásném
prostředí, užijí si koupání ve ven-
kovním bazénu a na koupališti,
budou si moci zajezdit na ko-
ních. Bude pro ně připraven
pestrý program (různé hry, sou-
těže, diskotéky atd.).
Cena: 1950,- Kč.
Zájemci si mohou vyzvednout
přihlášky v DDM Kralupy n. Vlt.
Telefon: 0205/722 430.

na jeho start podaří zajistit fi-
nanční zabezpečení (šachová
mládež startuje i v mistrovských
soutěžích na vlastní náklady).

Turnaj byl velmi vysoké úrov-
ně, zvláště v chlapeckých kate-
goriích. Trval sedm dní, hrálo se
9 kol (dvakrát dvojkolo). Všech-
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ny partie byly analyzovány ing.
Gonsiorem, svazovým trenérem
mládeže, který s přítomnými tre-
néry uspořádal seminář o pří?
pravě mladých šachistů. Mezi
účastníky zavítal i velmistr
Sergej Movsesjan, momentálně
náš nejsilnější šachista. V be-
sedě prozradil, že sám měl titul
kandidáta mistra spoitu již v 8 Ie-
tech a má tedy s mládežnickým
šachem mnoho zkušeností.

Argamův úspěch je také vel-
kým povzbuzením pro jeho klu-
bové kolegy, kteří vidí, že během
necelých 3 let se jeden z nich vý
pracoval až na evropskou úroveň.

Ing. František Seiner

JUDO
V závěru měsíce února a na

počátku března se závodníci
oddílu juda TJ Kaučuk Kralupy
zúčastnili několika závodů.

Na turnaji v Litvínově získali v
kategorii mlád'at prvá místa
Michael Šváb, Jakub Dušek a
Miroslav Kordík. Druhá místa

vybojovali: Miroslav Hlas v kate-
gorii'mladších žáků a Štěpán
Hajn v kategorii mláďat. Na tře-
tím místě se umístili Michal a
Štěpán Servátkovi. Těchto zá-
vodů se zúčastnilo přibližně 100
závodníků.

Na turnaj do Teplic cestovali

pouze dva závodníci, protože v
Kralupech probíhaly jarní prázcl
niny. Oba chlapci si v konku?
renci 150 judistů vedli velmi
dobře, Jaroslav Kopecký získal
2. místo v kategorii mláďat do
38 kg a Martin Malý se mezi
mláďaty do 36 kg umístil na tře-
tím mÍstě.

4. dubna se do Hranic na

Moravě vydala děvčata - žá
kyně. V konkurenci 20 českých a
10 zahraničních klubů z Polska,
Slovenska a SRN získala starší
žákyně Lucie Chytrá 1. místo v
hmotnostní kategorii do 40 kg.

Zimní pobyt v Monínci
Ve dnech 19.2. - 24.2.2000

pořádal DDM v Kralupech n. Vlt.
"Zimní pobyt v Monínci". Pobyt
se velmi vydařil, poČasí nám
přálo. Po celou dobu jsme měli
dostatek čerstvého sněhu, který
napadl v den našeho příjezdu.
Všechny děti se naučily lyžovat
a užily si zimních radovánek.

Jezdili jsme na soukromých
vlecích, které patřily k objektu za
denní finanční obnos pouhých
20,- Kč. Po celý pobyt se o děti
staraly pedago- igické pracovnice
(pí Merfaitová a pÍ
Šudáková), které ,
riřirirnzilv rlÁÝom ;připravily dětem 4
pestrý program
(soutěže, závody
na lyžích, noční
hru, diskotéku atd.).

Děti budou dlou-
ho vzpomínat na
okarnžiky, kdy si
mohly zajezdit na
koních v Cunkově.

Strava byla bohatá, děti měly
každý den ovoce a svaČiny, pitný
režim po celý den. Rádi budeme
vzpomínat na ochotu personálu
rekreačního zařízení.

Příští rok se rádi na Monínec
vrátíme, abychom mohli opět
prožívat příjemné zážitky v pře-
krásné přírodě. 0 přístích jamích
prázdninách opět nashledanou.
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V současnosti má oddfl juda
téměř 80 členů, více než dvě
třetiny počtu tvoří děti a mládež
do 18 let. V oddfle pracují dvě
družstva tzv. prejuda (příprav?
ka), jedno družstvo mláďat,
druŽstvo mladšího žactva a
družstvo starších žáků a doro-
stu. Trenéry dorostu a Žactva
jsou Miroslav Jelínek a Milan
Novotný, oba držitelé druhého
Danu, trenéry mladších žáků a
mláďat jsou Kateřina Hronová
I. Dan a Jaroslav Rykr - 1. kyu.
U dorostu vypomáhají i bývalí
závodníci oddílu Jaroslav Hole-
ček a František Bělohubý - nosi-
telé prvního Danu. Na přípravě
mladších žáků ke zkouškám na
technické stupně kyu se podní
další bývalý závodník oddílu Pa-
vel Paleček, který je nositelem
II. Danu. Gymnastickou prů
pravu vede Dana Kopecká. Dvě
nejmladší skupiny, kde děti zís-

kávají správné sportovní návyky
a učí se správně padat, aby
mohly začít s výukou juda,
vedou Magda Hajnová a Radka
Švábová.

Oddn juda má svoji tělocvičnu
v Kralupech - Lobečku na rohu
ulic Tomáškova a Třída Legií.
Tělocvična je využita každý
všední den až do večerních
hodin. Kromě judistů zde cvia i
nově vzniklý oddn Ju - jitsu a
probíhá zde i kurz sebeobrany.
Poskytli jsme i možnost spor-
tovního vyžití dětem z Dětského
centra, které chodí cvičit ve čtvr-
tek dopoledne.

V tělocvičně pořádáme zá-
vody pro nejmladší judisty a
uskutečnily se zde i další akce
pro děti (dětský Silvestr, Hry
bez hranic, sportovní odpoledne
pro děti a rodiče atd.).
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To vše u firmy Internet Kralupy Cz, s.r.o.
Čechova 559, Kralupy nad Vltavou

Q 0205/722522
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PRODEJ

ů 2 nové kožené pánské bun?
dy (č. + hn.) po 3 000,- Kč. Tel.
23280.

[J Plovoucí podlahu - dub
(pravé dřevo), 101 m", cena dle
dohody. Zn. spěchá!
Tel.: 0602/376827.

CJ Klávesy Roland U - 20 ve
100 % stavu + příslušenství.
Vše předvedu. Cena 10 000,?
Kč. Tel.: 0205/23 890 po 17.
hodině.

0 Dámské kolo LIBERTA vy-
bavené, málo jeté, jako nové,
dále 4 nové pláště 28 x 1 1/2,
tak zvané falcáky. Ceny: 11 00,?
a 400,- Kč - dohoda. Tel.:
0205/23302.

ů Levně pračku ROM0, 2
křesla, skříňku na hračky, auto-
sedačku od 1 roku, plynový
kotel DAKON VRPG - 20.
Telefon: 0205/24313.

CJ Kočárek CAM po jednom dí-
těti s pláštěnkou. Cena doho-
dou. Tel.: 21714.

RmNÉ
0 Hledám paní na občasné -
hlídání - případně vodění dítěte
z MŠ. Tel.: '0205/251 64.
ů Hledám učitele matematiky
na doučování látky z 1. ročníku
VŠ ekonomické. -Lokalita Kra-
Iupy nad Vltavou.
Tel. 0606/848 598.
ů Hledám práci na hlavní i
vedlejší pracovní poměr.
Telefon: 0205/23124.

ů Hledám práci řidiče C,T.
Tel.: 0603/507172.
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OKEN A oveši ll

KABA + OPL ll
ODOLENA VODA il
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ií

l
l
í

l

Jarní úklid!
- praní koberců a sed. souprav

- půjčovna VAX, KANGO
- praní autočalounění

Tel.: 0205fi8l 505, Mob.: 0606/386 916
Půjčovna U LibictuJ, Št. Bendy 584, Veltrusy

(bytovky na náměsti)

-i

Pronojmeme pekne nebytové prostory
v Hrolupech n. Vlt., Jungmcumovo 99

I. potto - centrum, pěsí zóno.

- Využití: kanceláře, ordinace, laboratoře
- Celková plocha: 180 ma, z toho 6 místností 115 ma, hala 14 ma

s Sociální zázemí: kuchyňka, šatna, 2x WC, 2x sprcha
s Parkování: parkoviště před domem
s Způsob pronájmu: vcelku, nebo po částech
s K vyuŽití: od 1 .6.2000
s Cena: odpovídající cenovým relacím v místě -

dohoda

s Možnost bydlení: v II. patře (nutná adaptace, cca 80 rrf)
s Kontakt: tel. 0205/742037,

nebo Ing. Czechmann 0205/21748

Městský úřad v Libčicích nad Vltavou přijme:
l) pracovníka do stavebního odboru

požadované vzdělání: ÚSO nebo VŠ stavebního smeru
předpokládaný nástup: 1.5.2000
platové podmínky: dle platných předpisů

2) admínistrativní pracovnici
požadované vzdělání: ÚSO a dobrou znalost práce na PC
předpokládaný nástup: 1.6.2000
platové podínfnky: dle platných předpisů

Stmkturovaný životopis a kopie dokladů o vzdělání zašlete nejpozději do
14.4.2000 na adresu: Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90,
252 66 Libčice nad Vltayou
Bližšj inforrnace na tel.: 02/3393 0831, 02/3393 0832
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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 zákon).

Jínénoapříjmení Telefon:

Adresa: Podpis:

TENTO KUPóN MA PLATNOST DVA íxĚsící
Kupóny zasíleite na adresu redakce Zpravodaje.


