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»'f;4ká7 J Kralupy!7 - Kralupy nad Vltavou,
W

ko
Í?anželů Lněníčko%ch,

k oslave 10 let založení firmy
vymění tento kupón
každému zákazníkovi

za balení 50 gramové kávy Kolumbie.

phce buae probíhat oa 2. ao ís. aubna. , M
Zároueň zákazník obdrží uěrnostní kartu. '

iffi ;;;
}l Příjem zakázek 24hodin denně. Tel./fax: 0205 / 727 052 mobQ : 060p

Samolepky. Bezpečnostnítabulky. Vizitky. Světelná reklama.
- výroba řezané reklamy z kval}tní folíe urč.ené pro polep vývěsních štítů, výloh, '

stroj.zařízení, automobilů,motocyklů, atd. .
- nápísy a malby na fasády - níční línkování auto a moto veteránů

reklam ž brzených PVC desek o tlouM.e 5 - 30mm- výmba.í plastíckých reklam z tvrzei
(písmena, loga, postavy, atd.)

- nápisy a malby na autoplachty a transparenty ž PVC, pmváděné barvou
- nápisy na látkové transparenty, tríčka, montérky, atd....
- lamínace dokument4 vizitek, atd....

e-mail: f. %Lylictar,a ?íasr«iúeJJ a ,riaítt rJ!a»rý,

W
KRALUPY
PENNY MARKET 1. patro
tel.: 020!12 23 03

VELí'luSY
Alešova 2EH
tel.: OmSff'a 10 97

Stavební spořitelna
hledá spolupracovníky pro obchodní síť

s celostátní púsobností.

Požadujeme dobré komunikační schopnosti.
Věk neomezen. Vhodné i jako přivýdělek.

TEXTIL ODĚVY
dětské, dámské,

@»ánské

Bližší informace na telefonním čísle:
0603/253 505 - p. Čermák,

0602/289 974 - pí Růžičková

flSPEKTHrví s.r.o.
ťičprni A núrQovA xúiqcht?ÁŘ

Přijmeme pracovmka nebo prarovnici na pozici
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LENKA SLABÁ
autorský šperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

samostatná účetnť

Pozadujeme: vysokoškolské (i absolvent) nebo středoškolské vzdé
lání ípi'axe'). přf)emné vystupování, práce s PC, řidičský průkaz
NnMtťmra pí<í-i v mladéiri a ínaMm koír!tivií možnosr osobního
a odborného růs{u v perspektivním obor?i, SOI ídní jednání i odména.
Kontakt: 0603 / 466 249, 0205 / 721436

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503
tel.: 0905 7Q 10 44, 0793 S!9?O 47!;!

příjem a výdej zakázek - úterý a čtvrtek - 15.30 - 18.00 hod mgr. Martin ,<Tl';PÁN
L)ANOV S' PORADC Ř

lí;n JAROSLAVAHAJTúNOVA ím

ÚČETNf PORADCE - VEDENf [JČETNICTVÍ

nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vlt.
Tel./fax.: 0205/727 481 mobil: 0607/585 186
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Účetnictví * mzdy * poradenství * účetní dohled *
daňová přiznání * účetnictví na dálku.

JEDNA TELSTVÍ FIRMY STÁVBUD, s.r.o.

ú účetnictví pro společenství vlastníků byt. jednotek « r

Telefon: 0312/634495,

Fax: 0312/634341

rioa:'<1
klKRALUPY

Uzávěrka květnového Zpravodaje je 18. dubna. l

2pravoda) m?ník rnhb Kró'gq nad V? %? MéU KJ8$ v ? nad V€t.ívou ? 3!a674 Náklg:1 21 00 k? r'ovdgn«'i pod č. I MK CR E 1@n4
8idki ?kce Ka8B nárn J b{farba 706 Krakipy nad Vltavou teít 02?27 fax O;a06/23684 e-ma+l kasakrakípy@wo?nlíne cz
Zodpovadna redaktork« M{lena Taímpoé (3aa? uprava %ísl KsU Red? mgk N%)r Paííel Ryíít Iríg Josef '0*upka, MLJDr Egon Bore3 FILICW Karísmkerl Mage}a 'J?uěkova
kÝvs%jršsé (pšísphv% nermmá ? ví@? náaory r*dakóná m»dy. Xra otamhowm s@vů»n«ímŽ am%»síítda§l aubfl fiQb'MI-

Počí'meyá v? alL, Krah@y aad ?au, Tísk: %fly s. r. o.ZrnTha pro@sau.x Ka? a k? V+tam vyhra«na. Vy*k+ 1. ituhna '?O1
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Duben
2001

'íl 9 f

Z

m*mta Kralupy nad Vltavou Cema I, - ?

O čem se radí radní Sportovní areál

Z jednání rady města dne
21. 2. 2001

- RM souhlasila s pronájmem
nebytových prostor v areálu
zimního stadionu ,,FITNES"
pro Petru Kadlecovou, za do?
držení těchto podmínek: - za
chování provozních hodin pro
HK Kralupy n. Vlt. (úterý a
čtvrtek 16-18 hod.), bezplatně
p,osilovna - zachování provoz?
ních hodin pro krasobruslení
(úterý a čtvrtek 17.45-18.45
hod), bezplatně salónek na
aerobik- posilovna bude pro-
najímána hokejovým klubům v
době soustředění dvoufázově
(dopoledne, odpoledne) a v
zimním období jednofázově
(dopoledne) bezplatně - spo?
lupráce se sl. Czechvalovou a
fotbalovým klubem Kralupy n.
Vltavou

-RM neschválila provedení
oplocení sportovního hřiště
Hůrka na náklady města
- RM souhlasila s uzavřením

smlouvy o dílo ,,Péče o měst
skou zeleň v lokalitě Lobeč?

Hostibejk" pro rok 2001 s
panem Janem Novotným.
- RM vzala na vědomí zvýšení
rodičovského poplatku v
Dětském centru v Kralupech
nad Vltavou, tj. od 1 .1 .2001 do
31. 8. 2001 na částku 350
Kč/měs. a 1 dítě, od 1 . 9. 2001
na částku 400,- Kč/měs. a 1
dítě. U sourozenců na 1 dítě a
měsíc 300,- Kč.
- RM odsouhlasila pronájem
nebytového prostoru č.205 v
OD Máj paní Soně Sládkové
(za účelem zřízerí kanceláře,
skladu a šatny pro zaměst-
nance své prodejny)

RM souhlasila se zařazením

projektu ,,Právo na každý den"
- vzdělávací kurs do KSP na
r. 2001 .

Z jednání rady města dne
7.3. 2001
- RM souhlasila se stanovením

poplatku za zábor veřejného
prostranstvÍ, pro účely stave
niště (rekonstrukce bývalého
hotelu Slávie), pro firmu
Sládek a.s. v plné výši, dle
OZV č. 2/00.

RM odsouhlasila stanovení

poplatku za zábor veřejného
prostranství, pro účely stave-
niště (polyfunkční dům na
Palackého náměstQ, pro firmu
LUPA s.r.o. v plné výši, dle
OZV č.2/00
- RM souhlasila se stanovením

poplatku za zábor veřejného
prostranství pro pana Gustava
Bradáče, za účelem umístění
pout'ových atrakcí v lokalitě u
zimního stadionu, v plné výši
dle OZV č. 2/00.
- RM odsouhlasila stanovení

poplatku za zábor veřejného
prostranství (od 15.3. do
19.3.2001 v lokalitě sídliště
Cukrovar za otočkou MHD) pro
Cirkus ARKO paušální částkou
ve výši 2.000 Kč.
- RM se seznámila s informací
MUDr. Řenče o provozu sono-
grafie a RTG v kralupské ne-
mocnici

- RM nedoporučila zastupitel
stvu města schválit změnu uží?

vání stavby (z rychlého
občerstvení na restauraci) u
rodinného domku p. Klimeše v
ul. Gen. Klapálka.
- RM doporučila zastupitelstvu
města schválit rozpočet Města
Kralupy nad Vltavou na rok
2001 jako vyrovnaný: - celkové
příjmy 166.995 tis. Kč, celkové
výdaje 1 66.995 tis. Kč.

Ing. Jaroslav Kaňka
tajemník MělJ

V Kralupech n.Vlt. v sou-
časné době žije téměř 18 tisÍc
obyvatel. ,,Chod města" zajiš
ťuje mimo MěÚ ještě celá řada
městských organizací, které
zřizuje samospráva. Po vol
bách v r. 1998 byl z 21 člen
ného zastupitelstva zvolen
starosta a dva jeho zástupci
Vzhledem k novele zákona o
obcích Zastupitelstvo města
Kralup n. Vlt. na svém veřej
ném zasedání dne 14.2. 2001
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Pro zimní období 2001
2002 rozhodlo městské zastu?

pitelstvo a městská rada o vy-
budovárí sportovního areálu
na Hostibejku. A ne ledaja?
kého. Sjezdovky, vleky, sko?
kanský můstek a všechno
ostatní co k tomu patří.

l když se to na první pohled
nezdá, na Hostibejk se vměst?
nají 3 sjezdovky o celkové
délce 5 km, dva vleky a la?
novka, která bude vyvážet ná?
vštěvríky i v létě

Obě dvě sjezdovky směrem
do Lobče a skokanský rnůstek

Starosti starosty
S čím za starostou?

schválilo můj návrh nového
upřesnění a rozdělení pracov-
ních náplní uvolněných před
stavitelŮ samosprávy (příloha
dnešních starostí str. 5). V
podstatě se jenom upřesňují a
ČásteČně rozŠiřujÍ povinnosti
které už jsou stanoveny radou
města od roku 1998. Jenom

všem občanům znovu připu-
mínám, že pravomoc starosty
a místostarostů není vůbec to-
tožná s běžnými řídícími pra-
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budou vybaveny sněhovými
děly a do podloží bude zabu
dováno chlazení, aby areál
mohl fungovat celou zimu i
když sněhové podmínky ne?
budou optimální. V plánu je
také pokrytí krátkého s!alomo-
vého svahu rohožemi.

Náklady na vybudování to
hoto odpočínkového centra
jsou odhadovány na 298 mili
onŮ a kromě rněsta se na nich

bude podílet i několik soukro-
mých firem.

Pokračování na str 6.

covníky, protože každé roz-
hodnutí podléhá schválerií ko
lektivního orgánu (RM nebo
ZM). Zákon o obcích (s jehož
podstatnými změnami Čtenáře
Zpravodaje v dalších číslech
postupně seznámím) nic ji-
ného neumožňuje a bohudík
už nežijeme v době ,,všemoc-
ných předsedů a pívních ta-
jemníků".

Mgr. Pavel Rynt
starosta města
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Upozornění Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt. Městská policie hlásí Policie České republiky
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Upozornění pro pořadatele
dískoték, provozovatele hos-
tinských a ubytovacÍch zařÍ-
zení a další poskytovatele
služeb, pří jejichž činností
dochází k užití zvukových a
zvukově obrazových snímků
umělců.

Podle zákona č. 12U2000
Sb. o právu autorském, který
platí od 1 .12.2000, se vztahují
autorská práva i na výkonné
umělce (interprety) a na vý-
robce zvukových a zvukově
obrazových záznami:i (např.
CD). Užití zvukových a zvuko-
vě obrazových snímků umělců
na veřejnosti (veřejná pro-
dukce) je možné jen se sou-
hlasem těchto výkonných
umělcŮ a výrobcŮ záznamŮ, a
za odměnu. To se týká jak pří?
padů, kde jsou záznamy Ší-
řeny technickým zařízenÍm
(např. CD přehrávač, video?
přehrávač, jukebox), tak i
případů, kdy jsou šířeny sdě-
Iovacími prostředky (rozhlas,
televize).

Za výkonné umělce a vý-
robce toto oprávnění uděluje a
odměny vybírá společnost IN-
TERGRAM, se sídlem Na Poříčí
27, Praha 1 , tel. 02/24819074,
na základě smlouvy.

V praxi to tedy například
znamená, že je-li v restauraci
zapnutý televizní přijímač, měl
by provozovatel restaurace

mít smlouvu se spol. INTER-
GRAM a uhradit příslušnou
odměnu

Informativní okruh veřejných
produkcí, které podléhají udě-
Iení souhlasu spol. INTER-
GRAM:

užití snímků jako ,,kulisy"
např. v restauracích, barech,
hernách, obchodech, provo
zovnách služeb, dopravních
prostředcích, při výstavách
apod
- veškeré produkce, kde je
užití snímku nedílnou součástí,
nebo tvoří hudební doprovod,
např. diskotéky, módní pře-
hlídky, zábavné pořady, artis?
tická vystoupení apod.
- hudební skříně - jukeboxy
- užití snímků na veřejných
prostranstvích (sportovní utká?
ní, poutě, lidové zábavy, tr?
žiště, předvolební shromáždění
apod.)
- užití snímků na pokojích v
ubytovacích zařízeních

DoporuČujeme všem provo-
zovatelům veřejných produkcí,
aby uvedli svojí činnost do
souladu s autorským zákonem
a kontaktovali spol. INTER-
GRAM na shora uvedené ad

r.ese. Pro informaci sdělujeme,
že za autory hudby a textu toto
oprávnění uděluje a odměny
vybírá Ochranný svaz autor-
ský (OSA)

Městský úřad
Odbor služeb, školství a kultury

Město Kralupy nad Vltavou
v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., v platném znění

oznamuje svůj záměr

PRONAJMOUT NE!3YTOVÉ PFIOSTORY V op MA!
K OBCHODNíM účELúg, NE!30 PROVOZOVÁNí SLUžEB-UM,

NAŘ:NEPOTRAVINÁŘSKÉHO CHARAKTERU
jedná se o prodejnu č. 218 v 1 . patře OD Máj o výměře 56 ma
V žádostech o pronájem uveďte:

l - provozovanou Činnost
nabídkové nájemné - Kč/rr'f/rok (energie budou hrazeny zvlášť)

? k žádosti přiložte kopii podnikatelského oprávněnÍ, u ob:
chodních společností i výpisu s obchodního rejstříku
Prohlídka uvedených prostor je možná po předchozí telefonické
dohodě, tel 0205/515 linka 116 - pan Dryák
Žádosti musí být podány v zalepených obálkách s razítkemiých

ÍRA'firmy a nápisemJ MÁJ-21 Í3/4-NEOTVÍRAT
Žádosti zasílejte pošjou na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou,
U cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vltavou
nebo doručte osobně na podatelnu -MěÚ - 1 . patro, dveře 351 nejpozději
do 27.4. 2001 do 9,30 hod.
Obálky s žádostmí budou otevřeny veřejně dne 27.4. 2001 v 9.30 hod
ve velké zasedací síni MěÚ v KraÍupech n. Vlt.
Po uplynutí této doby bude věc předložena v souladu se zák. 1 28/2000
Sb v platném znění orgánu samosprávy (rada města) k rozhodnutí.

Městský Úřad Kralupy nad Vltavou
odbor správy majetku

Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádraží, ulice Žižkova,
tel. č. 25197, od 7.30 do 12.00 hod., od 12.00 do 18.00 hod.
zvonit! Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 727375, 25184,
Lékárna PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy
781110.

1.4. LékárnaVeltrusy 8.00-12.0013.00-18.OOhodin
8.4. LékárnaLobeček 8.00-12.00l3.0018.00hodin

15.4. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
16.4. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
22.4. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
29.4. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
l.5.LékárnaUnádraží 8.00-12.0013.00-18.00hodin
6.5. LékárnaNerudovaul. 8.00-12.0013.00-18.00hodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Páteční žurnální služby praktických lékařů
Dosažitelnost praktického lékaře (žurnální služby) během páteč-
ních odpoledních ordinací od 13.00 do 17.00 hod.
DATUM LÉKAŘ ORDINACE TELEFON
6. 4. MUDr. Mikušová KAUČUK 71 8016

13.4. MUDr.Nová Nerudova686 25606
20.4. MUDr.Prokopová Veltrusy 781156
27. 4. MUDr. Šťastná Lobeček 726205
4. 5. MUDr. Švejdová KAUČUK 718007
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Farní šatnÍk 2001 :
použité oděvy za symbolickou cenu
Dne 25.4. od 13.00 do 16.00 hodin
ve 2. patře nákupního střediska ,,Máj"
Kralupy nad Vltavou

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

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

?
stanoviště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00-14.50hodin
stanoviště 4 - Zátiší (Fibichova)

15.00- 15.50 hodin
stanov}ště 5 - Cukrovar (hala)
(pouze 17.4.} 16.00-16.50 hod.
stanovíště 6 - Hostíbejk
(kroměl7.4.) 16.00-16.50hod.

#
Středa:

stanovišě 7 - u gymnázia
14.00 - 14.50 hodin

stanoviště 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hodin

Č;m%L.
stanovišté 9 - Lidové nám.

14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 15.50 hodin
Pók:

stanovíště 11- Miníce - poMrní
zbmj. 14.00 - 14.50 hodin

stanoviště 12 - Zeměchy
15.00 - 15.50 hodín

Duben
1 . týden (2.-6.4.) bioodpad
3. týden (16.-20.4.) rozrruarný
odpad z domácností

Na kamerovém monitorova-
cím systému zaznamenala
operátorka dne 11.2.2001 ve
13.45 hodin na Komenského
náměstí čtyři chlapce houpající
se na ozdobných řetězech
které lemují prostor před ZŠ.
Na místo se ihned dostavila
hlídka MP, která věc vyřešila

Na kamerovém monitorova
cím systému zaznamenala
operátorka dne 14.2.2001 v
Ol .03 hodin v ul. Heningsdorf?
ská dvě osoby, které přistou-
pily k osobnímu vozu- Žiguli
násilím otevřely kufr, vyndaly
tašku a odešly směrem k poli
klinice. Tam na ně čekalo
osobní vozidlo, do kterého na
stoupily. Hlídka MP toto vo
zidlo na!ezla zaparkované v ul.
Gr?ova. Seděly v něm čtyři
osoby, u kterých byla zjištěna
totožnost. Na místo byla přivo-
Iána hlídka P ČR a ta si pode-
zřelé osoby převzala k dalšímu
opatřenÍ.

Na kamerovém monitorova?

cím systému zaznamenala
operátorka dne 25.2.2001 ve
4.05 hodin dva muže u hotelu
Spoí. Jeden z mužů si klekl k
zadní části osobního vozidla a
něco páčil, druhý muž hlídal

Naše město dosud nemá je?
den z di:iležitých symbolů, a
sice městský prapor. Abychom
napravili tento nedostatek a
mohli jsme stoleté výročí
města připomenout se vším
všudy, předkládáme Vám čtyři
návrhy k posouzení.

Návrhy jsou vystaveny od
2. dubna 2001 na Městském
úřadě, v Muzeu, v Kulturním
a společenském středisku
KaSS, v Maricu, v Městské
knihovně a v kníhkupectví U
Vlachú.

Všechny návrhy byly vytvo-
řeny odborníky na tuto proble
matiku podle svazujících
zásad platných pro tento obor.

Rozhodněte, který se Vám líbí
nejvíce, a usnadněte tak zastu-
pitelstvu města jeho nelehký
úkol. Označte číslo návrhu na
přiložený anketní lístek (anketní
Iístky budou rovněž umístěny na
zmíněných vývěskách) a ten
vhoďte nejpozději do 23.4.2001
do připravených schránek, které
jsou u vystavených návrhi:i.

Náhle odcházeli. Hlídka MP
přijela na místo bezprostředně
poté a oba muže zajistila.
íPředáno hlídce P ČR. Jednalo
se o pachatele TČ.

Dne 8.3.2001 v 9.55 hodin
bylo oznámeno na městskou
policii, že v ul. Havlíčkova ně-
kdo pálí odpadní materiál. Na
místo se dostavila hlídka MP a
přestupce byl řešen blokově
vzhledem k tomu, že se jed-
nalo o první přestupek.

Dne 8.3.2001 ve 23.53 hodin
na kamerovém monitorovacím
systému zaznamenala operá?
torka v ul. Heningsdorfská
muže, který utíkal od zaparko-
vaného osobního vozidla. Na
místo byla vyslána hlídka MP
muže zajistila a u vozidla zjis?
tila, že je otevřené. Podezřelý
i'nuž byl předán na služebnu P
ČR. Jednalo se o pachatele TČ
a osobu celostátně hledanou.

Dne 10.3.2001 v O.30 hodin
bylo na linku 156 oznámeno,
že si dva muži ukládají dvě
jízdrí kola na nádražÍ ČD
Jedno kolo si vzali sebou do
vlaku. Věc byla neprodleněbyl

PČpředána na P ČR a kola z nád
raží zajištěna. Poté byli i muži
zadrže-ni hlídkou P ČR

Uzavírka:
Od 1.3. do 30.4.2001 do

12.00 hodin bude probíhat
dlouhodobá úplná uzavírka si!
nice č. Ill/2732 v obci Velký
Borek. Uzavírka bude probí?
hat z důvodu zdí'žení výstavby
kanalizace v ul. Řepínská ve
Velkém Borku. Objížďka bude
vedena obousměrně z obce

Velký Borek - Skuhrov - Mělník
I/16 - I/9 - III/2731 a bude mě-
řit 2,7 km. Pro linkovou auto
busovou dopravu je vyloučen
průjezd uzavírkou. Po dobu
této uzavírky nebudou přísluš
nými linkami obsluhovány za
stávky Mělník, Velký Borek
Malý Borek, Mělník Blata,
Mělrík Blatecká.

Dne 10.3.2001 v 17.20 hodin
v ul. Chelčického obtěžoval
chodce potulný pes. Stálá
služba MP zajistila volné místo
v místním útulku. Hlídka P ČR
ve spolupráci s hlídkou MP psa
odchytla a hlídka MP jej pře-
dala do útulku.

Dne 11 .3'.2001 v 9.05 hodin
zaznamenala operátorka na
kamerovém monitorovacím
systému na Palackého ná?
městí, jak se u kostela pohy-
buje ovčák, černé barvy. Na

místo vyslána hlídka MP, která
psa odchytla a umístila v pře?
vozním kotci. V 9.30 hodin si
pro psa přišel majitel.

Dne 11 .3.2001 v 1 5.47 hodin
se dostavila hlídka MP do
Diskontu Plus na záchyt zlo-
děje. Muž hovořil rusky a ne
měl u sebe žádný průkaz
totožnosti, proto hlídka MP
muže předvedla na 00 P ČR
ke zjištěrí totožnosti a dalšímu
Šetřenl

Městský prapor - anketa ----.= #y-%řl

né ínformování o činnosti samosprávy
§pch své pŮsobnosti
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Hlasováním pro návrh číslo 3,
hlasujete i pro návrh číslo 3A,
který je slavnostnÍ variantou
Výsledky ankety budou vyhlá?
šeny v přÍŠtím Čísle Zpravodaje.

Děkujeme za účast v anketě.
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S odvoláním na obecně závaznou vyhlášku města č. 1/97 o
hospodaření s byty a na základě usnesení rady města za dne
21 .3.2001 je s platností od 15.4.2001 až do odvolání pozasta-
veno přijÍmání žádostí o nájem bytu.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sWeb, školství a kultury

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

DUBEN 2001

4. 4. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)
18. 3. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)

a= ' Veřejné zasedání Městského zastupitelstva
v Kralupech nad Vltavou se koná:
9. května 2001 (od 15.00 hodin)

ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.
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Daňov3r sloupek
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Tímto děkuji vedení Kau-
čuku, a. s. za finanční příspě-
vek, který byl předán na
Společenském plese Kau?
čuku.

Marcela Vondrušková
ředitelka KaSS

31ahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívaj( v dubnu'001 významných žívotních jubileí. Přejeme jim hodně zdraví,
adosti a spokojenosti.

Jaroslav Pilař, Hůrka 1031/lAnna Čapková, Ll sociálrího domu 31 0/Ill
Vlasta Bulvasová, tř. Legií 509/Il
Marie Lišková, U cukrovaru 11 71/l
Jiřina Rámešová, Přemyslova 1050/lRůžena Strejčková, Příčná 11 9/V 4% 'JaroslavZižka,Vodárenskál86/II %-:Jffllrí

33 let
)2 let
80 let

(Jména jubilantů jsou zveřejnéna s jefich souhlasem.)
Vzporrínka
Před 10 lety, 5. dubna

1991 zemřel ve věku 63 let
kralupský rodák, dlouholetý
zaměstnanec Kaučuku, nad-
':»ený sportovec a muzikant,
pan Josef Hlaváček.'l!ř% a Starší generace fotbalo-
vých fanoušků ho znala jako

výborného hráče především Kralup, ale iDěčína nebo pražské Slávie. Stál i u počátkí:ípoválečného kralupského hokeje. Ti mladšího pamatují jako trenéra mládežnických fotba-
lových oddílů.Jako vedoucí tanečního orchestru a pozdějimalé dechové hudby se na plesech a zába-vách po mnoho let staral o dobrou náladu ob?
čanů Kralup a okolí.Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.Mar»želka a děti s rodinami.
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Těžko Ize uvěřit ...
S lítostí oznamujeme kra-

lupské veřejnosti, že dne
16. 3. 2001 ve věku 92 roků
zemřel Stanislav Šturz, dlou-
holetý ředitel Dvořákova
gymnázia.Za všechny současné i bý?
valé kolegy i studenty děku-jeme, vzpom(náme s láskou a úctou.Profesorký sbor Dvořákova gymnázia aObchodní akademie v Kralupech nad Vltavou.
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Profesor Šturz - dlouholetý člen KČT Kralupy
- autor sloganu pro nejznámější turistickouakci ,,Do Okoře bez oře': nositel čestného od-znaku Vojtěcha Náprstka - nejvyššího turistic?kého oceněni - zemřeJ ve věku 92 let dne16.3.2001. Čest jeho památce.Turisté z Kralup nad Vltavou

Dovoluji si touto cestou po-4:,, ,.day'qQ,-«nauoJ;ímu ciWiboviznamená, Že je-li v restauraci íutečního Ob-zapnutýteleviznípřijímač, měl Í S mOu maniby provozovatel restaurace ŠOuS.lQt)OVOu»vé děkuji za
aosledního roz-

MLk8tO Kra7l za upřímná
v souladu se zákonem gochopen(.
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jedná se o prodejnu č. 218 v 1 Svaz tělesně postižených
vČR
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 - Karlín
odbor: děti a mládež

informace o možnostech a
V ŽádOSfeCFl 0 Pronáíem uveCl'Ťe způsobech realizování vlast-
- provozovanou Činnost nÍch plánů v současné spo?- nabídkOVé nájemné - Kč/mp/rok lečnosti. Do programu jsou- k žádOSfí přílOžfe kOpií pOdn zBÍBzByy yý%B{y,'pfBd(lffi§%ychodn(ch společností í VýplSu S i (1B B{((1@%%y?f l(:yylB B Bp@16).PrOŤlídka uvedených prostor je rí 56(153(§'zJ)5Byy,
gohodě, tel 0205/5151inka 116ŽádOSfÍ muS( 5ÝŤ QOdán'/ V Zal' Letní tábory pro tělesně po-fírrQ a náPísem: MAJ-218/4-NE' stižené děti a mládež a profírQ' a náPísem: MÁJ-218/4-NE' stižené děti oaa mládež a proŽádo6ji zasíl6jte poštou ria adtesu: tv 'e- ."ce ':leSě. QOSfí.Žené děfí aU cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy r mládeŽ V SOk)ěŠíCÍCŤnebo doručte osobně na podaíelnu Mi 2.7. - 16.7.2001
d027.4.200l d09,30hOd. 16.7. - 30.7.2001
Obálky s žádostmi budou otevřeny vív:hviien'l'vénizíÝaíSt:t':'arl:Íhsí(inh' iMirl':Úsiá'í-'nrraaÍuspír le'nÍ 'á '!9 ...rproŤě'esn":. po'QPoh usiprs'y!:Ýun'áÍmŤef':?ondÁonbi yrsbrtsu:rsei :c':mpr»ře::2yC. sÍ""e'n" e'a 'ad'ě"Í va" m"I'á'd'e"" 'V'eSbvplatnémzněríorgánusamosp,r:svOjanoV""""o 'ě'Srpen 2001

Sdružení zdravotně
postižených v Kralupech

nad Vltavou,
(Hůrka 1042 v přízemQ ozna?
muje, že další poradní dny
budou každé čtvrté úten;í v
měsíci od 15.00 do 16.00
hodin a to:
24. dubna 2001

Paušální daň

Prosincovou novelou zákona
o dani z příjmu byla zavedenatzv. paušálrí daň. Tato daň sestanovuje dopředu nikoli na zá?
kladě skutečných hospodář?
ských výsledkú podnikatele, alena-základě odhadu po dohodě s
finančním úřadem. Zejména pro
drobné podnikatele bude zna?
menat výhodu, přinejmenším v
tom, že nebudou muset vést
účetnictví.Komu tedy múže být stano-
vena daň paušální sazbou ? Tak
za prvé, tato daň se týká pouze
fyzických osob, kleré mají jen
přQmy ze zemědělské činnosti,
ze živností nebo z jiného podni-
kání ( lékaři, advokáti apod. ).
Další podmínkou je, že tito pod-nikatelé nesme%Í rrít zaměst-
nance ani spolupi'acující osoby,
nesmí být plátci DPH, nesmí být
členy sdružení a ve třech před?
cházejících letech nepřekročili
obrat 1 mil. Kč.

K tomu, aby podnikatel mohl
na běžné období mít stanovenu
paušální daA musí podat 'zádost
na finanční úřad do 31 ledna
běžného roku. Daň stanovuje
správce daně v závislosti na výši
přepokládaných pfijmú a výdajů,Í'íejméně však srrí áinit 60Ó,- K,č.
Teírmn pro stanovení paušální
daně je 15. května běžného
roku. Pokud poplatrík nesou?
hlasí s výŠÍ stanovené pauŠálnídaně, mÓže se proti rozhodnutí
odvolat. Finančrí úřad múže sta-
novit paušálrí daň i na tři roky
dopředu. Takto stanovená daň
je splatná 31. května běžného
roku. Zde je oproti dani placené
na základě daňového přiznání
posun o 10 měsícÚ, daň z pFi?
znání je splatná k březnu násle-
dujícího roku.Nebude-Ii daň splacena v
tomto termínu, bude řyzickéosobě zrušena pausálrí daň a
bude muset podat daňové při-znání. Daňové přiznání bude
muset fyzická osaba podat také
v případě, ze ostatrí příjmy, našálrí daň nevzta?které se pauď

překročí za rok 4000.- Kč.huje.V daňovém přiznání se paki příznánÍ
:ných příjrrmísto skutečných příjmů, na nežse vztahuje režim paušální daně,

uvádí předpokládané příjmy a
výdaje v té vý'si, jak byly uvažo-vány v rozhodnutí o výŠi pau-
šální daně.

Pokud finanční úřad zjistí, že
skutečná výše příjmu neodpo-
vídá výši příjmu předpokládanépři stanoveni paušáln{ daně, pří?pri stanoveni pal
padně že došlo ke změně pod-
mínek nutných pro stanovenípaušální daně, mÚže zruŠit roz-hodnutí o stanovení paušální
daně, ale jen pro následující zda-
ňovací obdo6í.mgr. Martin Štěpán

daňovýr poradce
aspeld«@aspekthm.cz

- -... --vx«xyxsrusPLNlUVOLNĚNÝCH PŘEDSl'AVZ'l'ELŮ SAMOSPRAVY
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(volební obdoM 1998-2002)

$T kOSTA (M@r. P. Rynt)

r Wavní obJastl půobenj
Statutární zástupce městaZodpovědnost za čÍnnost-samosprávy araadnéhn v»;írn-- -í-'ta-a -- a '-.... --L xniiu:ipraV'l ařádného výkonu státrí správy v oblastech
DrpnpcbnÁ --".--ú- - = 'prenesené pusobn-ostÍ'(El 103 - 109 zák.č. 1')8/2000 Sb.)
Organizační a řídící čínnost městského2aStup'l'lelS'CVa a měStSké rarhizastupitelsbía a městské-;ad;
5
b) Kultura'c) Volný Čas dětí a mládeže, sport a zájmová

Činnost

a) Spolupráce samosprávy s veřej:ÚČastobčanriinrn,n:,--:---- " "---ř...-y - VClc31lustl a Sp(Účast občanCí í organizací v rozvojí městaMe7'lnÁrrsrlní - --I----a-- - 'b) Mezinárodní spolupráce-města'c) Propagace města,'pra;idael:'Ťnformování
n Clfilkrurá kn - - -&: ? ? "o celkové Čínností samo;paráíy' :MěL:lo'

l " ()S7AŇ«llŤA(kKam?) '.1-W W llllll@ l R I An«l. e. LÁatfk) ' i{?čn9racevný úvezBz) , I
Přítomen: pondělí - dopoledneúterý - odpoledne

středa - celýden
J[ Hlavr,í oblastipůsobení

ZASTIJPOVÁNÍ STAROSTY, SPOLUPRA E

i A SPOLUZODPOVEDNOST
h

l?»sTUPo0sVpAo'X2SízToAoRponss'it=shiPrsocLE P"cEA SPOLUZODPOVEDNOST
BezpeČnost a verejný poFádekIŘešerí krizových situaď, pravidelná spolupráces PČR a MěP

][ Hlavní oblas%.'ůsobvií J

ZASTUPOVÁNÍ STAROSTY, SPOLUPRACEA SPOIUZODPOVEDNOS;'
+-

1
,.... .,- IllO Lll Il lUScl a nospodařem měr.přispěvkových orqanizaci a zarrzenr,odboru Mělj,kontrola plněrí usnpqení MD - y-í
Kontrola Činností a hospodařem městskýchr»řlSDěVkovúrh tsrr.o.í---í - --= '. - , ?. . .-. >-iizacl d lanZeí'kontrola plněrí usnesenÍ MR a MZ

Komunikace, doprava
Zivotni prostredi
ČinnostÍ TSM

iMěs5
Činností MěBP

lOrqarózace hlavních kulturně s(xílečenskýchvýroČÍ a událústí mác+s'výroČí a událostí ;ěsta '

- - " '-;"ů-i in4i ív7aunycn uxoio od ZM, RM aOr€lanii Q+ahni evyl..-.b) Pomoc při :ešen'Í :vloyžítějších problém('v oblastí čínností zástupcčl-starosty

Pr«avi?dek»?áspeěu@mpr,ak@: :,m ř, bkýmJorgar»4z»cemí a zaflzer»ímí
a) Městské muZeum
b) M.ěstsk?á .knihovnac) DŮm dětí a mládezed) Kulturrí a spoleŽe;;ké středisko

l - a-"'7a'e) 2. ZS Komenskeho
Základí'í umělecká škola

ií'CívilnÍ obrana, íntegrovaný záchranný systémPozárnŤ, havari!ní> nrr,+x....-ix- a 'Pozárnr, havarijní a protipovodnová komíseBezneřnrsc+ní ,o.í- -L ? " 'Bezpečnostrí rada obce,"krlzový"š'táb"'m'ěsstea
a) Plnění mímořádných úkolů od ZM, RM aOraánrr cřÁl'n: ---4 - 'orrgárďí státní správyb) Pravidelné inform':o;ání o činnosti samo-";IT.ŽVlí Il úkl - -& - -I a -správy v oblastech své pu;obnos'ti:

l pmv?ú spoiuptúce s rnústs»rýrpi
o Oř€N»fltueemi a -a-.»«,-z- -orgp»nime*m a zařfiz*mÍtn;
?
'b) Nemocnice s poliklíníkou
c) Dětské centrumId) KaSS - technické záležitosti

I?
- -z-@----)wiyíuiiycii uxOlú ůrl ZMí RM aoraaníí Q+:í{í'u em-r..?.b) Pravídelné ínformování o čínností samosprávyv oblastech své n{Icrshn,,*iv oblastech své působnosti'

l' p"'?"VWaOšnaa &?]'l?r? s ?'a6H?i
a €?fganJxa«:«»mi a wúi.-w.,-.--- - o?íupr80€ 8 ffMnshlkffnl lqrganJzac*tn4 * zm'/zenfm/ l

a) Mě*ský bytový podnikb) Kryté lázně a ko:?ipaliaště'c) Penzion pro d(lchodce,"DPS

]

Pravidelná spolupráce s *om/sem/ RN* výbery ZM /(; -rú= - " "a % ZM ( G =4rang' :;:'?'l'k,'a';ísQ"
'ba: s'Ý,n,chO,W,í:Z(rděllání a kultury ((i)b) sportovní (G)
c) rozpočtovou
'd) finančrí výbor
e) kontrolní výbor

?Pravidehá spohzrá« s homb«;wnJ RAíj
I «G =OjFanc» ř!?rú-« t..-?. -(G =gara? činno55 komše)

a) dopravně bezpečnostní (G)hS m:alúlí----"-' "aab) majetko-právrú-(G)
c). výstavby? '(G)'d) socíální (G)
e) preVenCe krimínalíty (G)
T írIrw---&-í "'zdravotnÍ (G)

flravidelmfi sp«hjter? s o?, uúua gďfl? emnba*i z hb?úÁ-a --- .a gwyq č»sn? 7 hj.5»ska pan»os,p;úvy
í2) CxJbor organizaČn{i 'a avnitřníc'h 'vyěcÍ1) C)dbor služeb, školství a kultury

jÍ%avďdehé ?CO s odkhtv MěŮ* ?e aonosq z I'@edšska sa?spráry
llm
I 12)
Il.h ....- = - ci AIVuuilno pr(Odbor výstavby a územrího plánovánrOdbor realizace invesUc ';':;v"otního prostředíOdbor ví:ístavhv s -a--- - ao aa

Odbor soc.věcí a zdravotnictyí
rHhrív a--"- - '
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Kralupy v proměnách staletí
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Sedmého března před 151
lety se v Hodon5ně narodil
Tomáš Garrigue Masaryk

VzeŠel z vÍce neŽ skrom
ných poměrŮ, avŠak svým na-
dáním se propracoval až k
profesorské stolici na Karlově
universitě. Jeho zájmy zasa?
hovaly však i do oblasti histo
rie, literární historie a politiky.
Zabýval se i myŠlenkou ,,slo
vanské vzájemnosti': záhy
však poznal její nereálnost a
začal pracovat na dosažení
sprave'dlivého postavení čes-
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kého národa nejprve v rámci
monarchie. Po vypuknutí
I. světové války rychle pře-
hodnotil své dosavadní názory
a začal připravovat národní
odboj. Konce.m roku 1914 zí"-
stal v zahraničí a začal připra-
yovat světové mocnosti na
případný vznik nového Česko-
slovenského státu. Po čtyřle-
tém úsilí byla jeho nezměrná
snaha korunována úspěchem
dne 28. října 1918. Dne 14. li
stopadu téhož roku byl zvolen
prvrím prezidentem nového
státu - íRepubliky Českoslo-
venské. l v poměrně pokroči-
lém věku zvládal úskalí
nového úřadu velmi dobře a s
přehledem, dokázal prosadit
např. rozs(rení prezidentských
pravomocí. Vyvedl stát ze
dvou vládních krizí. Vždy
dokázal ocenit kvality svých
politických odpůrci:í a spolu
pracovat s nimi na dosažení
vyššího cíle - prospěchu no-
vého státu

Právě tím je příkladem i pro
nás v dnešní době.

Položením kytičky na mostě
TGM jsme uctili jeho památku
a zavzpomínali

Tam.

,,Co bude v bývalém hotelu Slavie, který je v současné době
v rekonstrukci?" ,,Finanční úřad".
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Pro podrobnější odpověď jsem si zašla na FÚ k řediteli Ing
J. Kvasničkovi

,Vz-hÍedem k tomu, že Finanční úřad je umístěn v nevyhovu-
jíc'ích 'prostoráac;,a 'bíÍa ;ahájena rekonstrukce bývalého-hotelu
'SlavÍe-v-PÍ'emyslově ulici. Budova hotelu byla vybrána na zá-
kl'adě voeÍeÍné's' oautěÍe,"kteroTh v roce 1999 vyhlásilo FŘ na zá?
kladě souhlasu MF ČR
- S přestavbou se začalo v prosinci loňského roku a úřad by se
měl :stěhovat v druhé polovině letošního roku. Nezanedbatelným
vý-sledkem rekonstrukce budovy hotelu je i záchrana objektu,
který byl v minulosti kulturně a společensky hojně využíván."

Tam.
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Přestože po obou stranách kulturního domu jsou přechody pro
cho'dce-, málo který návštěvrík kulturního domu tento přechod
použije.'-Ch:ěd'ci kličkují mezi auty, která čekají na zelenou před křižo-
varkou-. -Mámy s dětmi (třeba i třemi) jdou ,,rovnou za nosem". l '

Ani jeden klient bankomatu, který je umístěn v budově kul- l 1
turrího domu, nepoužije přechodu pro chodce. Chodí se rovnou, l "
trávník netrávník, bláto nebláto. Hlavně, že to mám blízko. l j

-2:eaÍW :41e'tato v;dálenost na úkor bezpečnosti si málo kdo uvě-
domuje. Zatím se nic nestalo, zatím.

w

Tam.
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Sportovní areál Šek

Dokončeníze strany 1
K areálu bude patřit také

nový hotel pro 250 návštěv
ríků a restaurace, která do?
káže najednou nasytit 120 lidi.

Vzhledem k tomu, ze roz?
počet na vybudovárÍ tohoto
areálu dvojnásobně překra?
čuje celkový rozpočet města
na celý rok 2001 a provoz za?
řízení-by byl beztak zlrátový
považejte celou tuto akci za
aprÍlový žeítík.

Tam., Keil

Šek na částku 50 000,- Kč
převzala na plese Kaučuku,
ředitelka Kulturního a spole-
čenského střediska Vltava
paní Marcela Vondrušková od
inženýra Pavla Adama perso-
nálního ředitele Kaučuku

Tato částka bude převážně
použita pro cyklus dětských
divadelních představení.

Tam.

Foto Zdena Petrovičová l
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Kralupská nádraží
Právě před 150 lety 6. dubna

1851 byla slavnostně zahá?
jena pravidelná železniční do-
prava Praha - Drážďany.
Podívejme se proto dnes na
proměnu pěti kralupských nád-
raží během uplynulé doby.
Ano, současné kralupské nád
raží je již páté!

První kralupské nádraží po-
stavené v době budování pod-
mokelské dráhy v letech 1847
až 1850, stálo asi v polovině
vzdálenosti mezi Lobčí a

Kralupy, přímo pod Hostibej-
kem. Lobečská obec b'yla v té
době větší nežli obec kralup-
ská. Místo pro nádraží bylo
tehdy zvoleno dobře. Kralupy
byly sice bohatou, ale malou
zemědělskou obcís malým po?
čtem obyvatel (ani ne dvě stě)
a ovŠem bez průmyslu.

Přímo od nádraží vedla

cesta do Lobče (dnešní ulice
Dobrovského), do Kralup
(dnešní ulice Podřipská) a do
Makovic (dnešní ulice Pře-
myslova). Naproti nádraží za
řekou byl starý Lobeček. Tam
se cestující dostali přívozem z
Lobče. Fotografie prvního kra-
Iupsko - lobečského nádraží
se nezachovala, kresba však
ano (obr. 1 ). Byla to podlouhlá
přízemní budova z cihel o
délce 21 metrů a šířce 9,5
metri:i. Byla zde čekárna pro
cestující, pokladna s kanceláří
a byt pro výpravčího.

Vzhledem k malému počtu
obyvatel zmíněných obcí, nád?
raží svou velikostí zcela

vyhovovalo. Bylo v provozu
pouhých šest let. Po jeho zru
šení sloužilo ještě nějakou
dobu jako obytná budova pro
zřízence dráhy a posléze zru
šeno. Zbouráno bylo pravdě-
podobně před pívní světovou
válkou při stavbě vlečky pro
závod na zpracování kovo?
vého šrotu Viktora Sommera
(bývalé Potrubí).

První kralupské nádraží
stálo na katastrálním i.izemí
obce Lobeč. Druhé kralupské
nádraží bylo postaveno již na
kralupském katastru v roce
1856. Jeho stavbu si vynutila
nová uhelná dráha z Kralup
na Kladno, tzv. buštěhradská
dráha. Bylo postaveno přímo v
Kralupech v blízkosti potoka
(mlýnské strouhy) u Proko-

,.ď4
rfflf«bq

4
-i

1, '? ?
I? ?
?
povy ulice (obr. 2). Zatímco po
prvním kralupském nádraží ne-
zbyla ani památka, druhé kra-
Iupské nádraží stojí dodnes.
Je to budova čp. 28 v
Prokopově ulice. Prolo'ze se
nově stavěné domy číslovaly
průběžně, znamená to, že v
roce 1856 měly Kralupy pou-
hých 28 domů včetně nádraží.

Bývalénádražíjejednopat- Obr.2DruhékralupskénádraMzroku1856.
rové, dlouhé 32 metrů a široké
14 metrů. V přízemí bývaly
provozní místnosti a prostor
pro cestujÍcí, v prvním patře
bydleli zaměstnanci dráhy.
Cestující směr Kladno odjíž?
děli z nádraží přímo, zatímco
cestujÍcí ve směru na
Podmokly nebo Prahu, museli
ke svému kolejišti asi 50 metrů
dojít. Příchod k nádraží byl po
cestě z Husovy ulice přímo
přes podmokelskou tral která
byla až do roku 1928 jednoko-
Iejná, podobně, jako trať kla?
denská. Budova slouží dráze
dodnes. Jako nádraží bylo v
provozu do roku 1865, tedy

Obr. 1 První kralupské nádraH z roku 1850.
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V roce 1865 byla postavena
další kralupská trať. Kromě
spojení na sever do Podmokel
a na západ do Kladna, umož?
ňovala třetí kralupská trať spo
jení na severovýchod až do
Turnova. Pro tři různé trati bylo
proto vystavěno třetí kralup?
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ské nádraží, společné pro
všechny tratě.

Místo pro třetí kralupské
nádraží bylo vybráno blíže k
pražskému zhlaví naproti velké
chemické továrny založené v
roce 1857 (dnešní lihovar)
Bylo postaveno s rakouskou
důkladností s výhledem do bu?
doucna. Očekávalo se, že prů?
myslový rozvoj Kralup s sebou
ponese velký nárůst obyvatel,
coz se potvrdilo. Třetí kralup-
ské nádraží sloužilo cestující
veřejnosti nejdéle - od roku
1865 do roku 1982, tedy ce-
Iých 117 let. Většina obyvatel
Kralup toto nádraží ještě pa
matuje

Budova třetího kralupského
nádraží byla přízemní 80 metrů
dlouhá, s jednopatrovými křídly
vystupujícími do ulice (obr. 3).
Dlouhý peron byl krytý a vedly
z něj vchody do čekárny
2. třídy a 3. třídy a do restau-
race 2. třídy a 3. třídy. Na
opačné straně peronu byly slu-
žební místnosti - odbavování

zavazadel a dopravní kance-
Iář. Přednosta bydlel v prvním
patře. V době svého vzniku v
roce 1865 tu však byly tři sa?
mostatné dopravní kanceláře a
tři přednostové pro dráhu pod
mokelskou, buštěhradskou a
turnovskou. Jenom pokladna
pro cestující ve vstupní hale
byla společná. Za prusko-ra?
kouské války v roce 1866 bylo
kralupské nádraží obsazeno
Prusy. Ti sami řídili provoz na
trati a postavili na všechna dů
Iežitá místa hlídky. Po jejich
odchodu byly dlouho sepiso
vány škody, které svým poby-
tem na nádraží způsobili
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Kralupy v proměnách staletí
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Obr. 3 Třetí kralupské nádraží z roku 1865.
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raží. Po přechodnou dobu vý-
stavby nového nádraží muselo
být uvedeno do provozu menš(
p;ovizorní nádraží v pořadí již
čtvrté. Bylo smontováno jako
dvoupodlažní z ocelové kon-
strukce v těsné blÍzkosti stave-
niště nového nádraží (obr. 4).

Na ploše 50 x 15 metrů byla
umístmna dopravrí kancelář,
odbavovací hala pro cestující
veřejnost a místnost s občer?
stvením. Prozaffmm nádraží
sloužilo od roku 1982 až do
otevření nového nádraží v roce
1986, tedy 4 roky. Montovaná
budova čtvrtého kralupského
nádraží stojí dodnes, ale slouží
uŽ jiným ÚČelí:ím

l
«
l

l

»
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í

Již dva roky po otevření tře?
tího kralupského nádraží v
roce 1867, byla položena další
kolej směrem na Bubeneč
Směrem na Podmokly byla trať
jednokolejná aŽ do roku 1928,
jak již bylo na začátku řečeno.

Va dru-hé polovině 19.století
vznikaly v Kralupech četné pě-
yecké a hudební spolky.
ProtoŽe chyběly prostory pro
umělecká vystouperí, muzicí-
rovalo se v nádražní čekárně
2. třídy. Byl zde proto trvale
umístěn klav(r. Chodil sem hrát

W

i řídicí učitel z obce Odolena
Voda Josef Neruda, uváděný
jako první autor české polky
-(Zpravodaj č. 1 2000). Bylo to
umožněno benevolencí kra-
Iupských přednostů, kteří se
uměleckých večírků aktivně
zúčastňovali. Muselo se ov
šem počkat na odjezd posled
ního večern(ho vlaku

Velké škody přinesla kralup-
skému nádraží druhá světová
yálka. Při leteckém bombardo-
vání v roce 1945 bylo zasa-
ženo a prakticky zcela zničeno

1
i

í

1

í
l

mmíl

západní jednopatrové křídlo s
do'pravní kanceláří. Nádraží
bylo opraveno a sloužilo ještě
do roku 1982, kdy došlo k jeho
demolici v rámci výstavby no
yého nádraží.Potřeba nového
nádraží vyplynula z přestavby
kralupské:ho železniČního uzlu
při elektrifikaci trati Praha
'Děčín. Ta byla dokončena v
roce 1985.

Nové moderní nádraží, tak
jak ho známe dnes, bylo po
';taveno na místě starého nád

Poslední, páté kralupské
nádraží (obr. 5), je tedy v pro-
yozu od roku 1986 dodnes. V
době jeho otevření byla již celá
podmokelská trať elektrifiko?
vána a vybavena reléovým za?
bezpeče'vacím zařízením. Páté
kral'upské nádraží je největší
ze všech předcházejících. Je
zde velká odbavovací hala pro
cestujícÍ s patrovou galerií se
všemi potřebnými službaminými

Částpro veřejnost. Část pro řízení
j:+rovozu -je v nejvyŠŠÍm patře.
Přehledná světelná schémata
umožňují obsluze kontrolu po?
ííybu vlaků jak ve vlastní sta-
nÍci, tak i na celé trati. Klasický
styl rakouských cihlových nád-
ra-ží byl opuštěn a nová bu?
dova kralupského nádraží je
vyváŽenou kombinací monto
yaného skeletu se sklem, mra?
morem a hliníkem.

Ing. Josef Stupka

'Obr. 4 čtíarté I í 0 a.t'é r»ádrmžízroěw 1982.
[

Obr. 5 Páté kralupské nádražíz roku 1486.
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Účetní poradce informuje
Účetnictví společenství

vlastníkú jednotek

Základní princip ÚČtování
Vlastníci jednotek jsou po-

vinni přispívat na ÚČelně vyna?
Iožené náklady na správu
domu. Za tímto účelem jsou
povinni skládat předem ur?
čené finanční prostředky jako
zálohu na úhradu nákladů na
správu domu a služby, vypo-
čítané na podkladě předpoklá-
daných nákladů dle schválení
nejvyšším orgánem společen-
ství - shromáždění vlastníků.

Velmi dobrou pomůckou je
sestavení jednoduchého roz
počtu na rok a celkovou
částku z rozpoČtu pak rozpo-
čítat na jednotlivé byty
V rozpočtu se objeví tyto vý-
dajové položky:

opravy a revize domu
údržba domu,
tvorba rezervy na opravy
(dlouhodobá)
náklady na správu domu,
odměny statutárnímu orgánu,

náklady na pojištění domu
finanční náklady (např.po-
platky bance),

a v některých domech se mo-
hou objevit ještě další výda-
jové položky, např.

odpisy domu,
daň z nemovitosti
nájem pozemku atd.
Takže v příjmové Části se

objeví zálohy placené vlastníky
jednotek, ale může se tam také
objevit příjmová položka za
pronájem společných prostor
domu, např. fasády nebo stře-
chy pro reklamu, prostoíy pro
podnikání atd. Pokud spole
čenství pronajme společné
prostory nebo jejich část, musí
se tak stát za souhlasu všech
členů. Pro vlastníky jednotek je
příjem z pronájmů společných
prostor po odpoČtu nákladů s
tímto příjmem spojených, příj-
mem z pronájmu ve smyslu zá-
kona o daních z příjmů.

Jaroslava Hajtúnová
ÚČetnÍ poradce

tel. 0607-585186

Evropská jízda
Tým ,,Evropské jízdy",

který uskutečňuje projekt regi
onálních aktivit -MZV 'ČR, rea
lizovaný v rámci komunikační
strategi-e České republiky před
vstupem do Evropské unie,
zavítal do našeho města v pá-
tek 9. března 2001

Ministerstvo zahraničních
věcí již delší dobu organizuje
řadu informačních a vzděláva-
cích aktivit, jejichž cílem je
upoutat pozornost veřejnosti
na problematiku integrace
České republiky do EU.

Tým odborně vyškolených
komunikátorů se pohyboval po
našem městě v mikrobusu
označeném logem Evropské
jízdy.

Celé dopoledne probíhala
diskuse v základních školách v
Revoluční ulici a ve škole v ul
Generála Klapálka

Odpoledne jsme se sešli u
pana starosty na Městském
úřadě. Přijal nás pan Ing.
Jaroslav Kaňka - tajemník
MěÚ. Po krátké diskusi jsem
se s týmem ,,Evropské jízdy"
přesunula na Palackého ná-
městí. Tam komunikátoři jízdy,
vybaveni informačními materi
ály, diskutovali s kolemjdou-
cími obyvateli našeho města.

Počasí nám vyloženě ne-
přálo.

Tam.
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Okénko Sdružení rodáM a příznivců

města Kralupy nad Vltavou
Při zdařilé exkurzi v kralup-

ském podniku Vitana a.s., kte-
rým nás prováděla mistrová
závodu paní Froncová, jsme se
v březnu seznámili s přípravou
a výrobou kostek Masoxu, ně-
kterých polévek, pudingů, ná?
pojů a dalších výrobků. Výklad
postupů výroby byl velmi zají?
mavý a zvláště Ženy ocenily
rozšíření svých znalostí o koře-
nících přípravcích. Kralupská
továrna, jejíž základní kámen
byl položen už v roce 1880 švý?
carskou firmou MAGGI, měla
celkem tři majitele včetně sou-
časné norské firmy Reiber a
Sohn. V současnosti zaměst?
nává přes 150 pracovníků
I když jsme ve skupinách po 20
procházeli oblečeni do bílých
plášťů a čapek, nemohli jsme v
časové tísni projít celým provo-
zem. Děkujeme touto cestoukujei

1. Šiípanu Ing. Šindlerovi za mož-
nost prohlídky závodu a paní
Froncové za odborný výklad

V sobotu dne 28. dubna se

koná autobusový zájezd do sou?
sedního Kladna. Na programu je
prohlídka Skanzenu hornického
muzea dolu Mayrau (Majrovka)
zbytků tvrze v Libušíně, ná-
vštěva Okresního muzea v
Kladně a krátké seznámenÍ se
zajímavostmi středu města,
kudy nás bude provádět ředitel
muzea pan Dr. Kuchyňka. Po

krátkém odpočinku s obědem
odjedeme do Lán, kde navští-
víme hřbitov a projdeme se zá?
meckým parkem. Cena zájezdu
včetně vstupného činí 50 Kč.
Výlet si můžete zaplatit v klu-
bovně Penzionu, Il. patro v Úterý
3. dubna a 17. dubna t.r. vždy od
15 do 17 hodin. Odjezdy auto-
busů: z Lobečku proti KD Vltava
v 8.00 hod., od MěÚ v 8.10 hod.,
od gymnázia v 8.15 hod., od
Lidového domu v 8.20 hod. a z
Minic v 8.30 hod. Návrat v od?
poledních hodinách

Připomínáme členům, kteří
dosud nezaplatili členský přís-
pěvek na letošní rok, že mohou
tak učinit do konce dubna v
Penzionu každé sudé úterý od
15.00 do 17.00 hod. Prosíme

nezapomeřite, je to povinnost
každého z nás. Na legitimace
se zaplaceným příspěvkem mají
všichni členové 50 % slevu na
všechna divadelní představení v
KD Vltava v Kralupech.

V polovině měsíce května při
pravujeme autobusový zájezd
do Smečna, rezervace Džbán a
Rakovníka. Bližší údaje hledejte
v květnovém Zpravodaji a ve
vysílání kabelové televize.

Věříme, že opět společně
strávíme hezké chvíle pozná?
vání a vzájemné pohody.
Těšíme se na vás.

Výbor Sdružení

Komu to vadí?
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Z pátku 2. na sobotu 3. března 2001 byly před naším kulturním
domem Vltava rozřezány a rozkopány všechny informační pa-
nely, které jsme na námi pořádané akce umístili na stojany před
budovou. Snažíme se poutavým způsobem informovat občany
našeho města o akcích, které pro ně připravujeme. Moc nás mrzí,
když některý vandal z hlouposti, a to jsem použila mírné slovo,
zničí a znehodnotí naši práci a zabrání informovanosti občanů.

Tam.
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Zpravodaj i IZpravodaj iJ

Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (13. část) Jednotka FCC připravena k uvedení do provozu
harítativní akce sběru
ravín, léků, períěz a
!VÚ.

o celou dobu okupace a
iště v roce 1 944 - 1 945 pro
chlíky z věznic a koncent?
ních táborů a tzv."tran-
?rtů smíti': organizovaly
?ojové skupiny sbírky a dob?
nné akce. Uprchlíci byli
sťováni v dolech v
icích, v okolních vesnicích
iké přímo v domácnostech.
VSÓS kpt. Čermáka orga-
»vali tuto pomoc bližním
áště manželé Mrkvičkovi
pomoci všech členů sku-

yí), společně s železničním
íojem (pan Roučka, ve-
icÍ stra'vovny ČSD panlý

Šiiradský, pan Šimáček). Na
'. roku 1945 stěhovali na-
é koncentrační tábor před
.tupujÍcÍ RA do vnitrozemÍ,
í osvobozenívězňů oddálili,
»adně je tajně zlikvidovali
<terým vězňům se podařil
í< a tak na začátku
'=tnové revoluce 1945 bylo
žno poskytnout pomoc asi
uprchlíkům, o které bylo

možno se postarat po všech
stránkách (i s lékařskou po-
mocí od MUDr. Nevoleho a
medika (:,. Kuhna). Takto
vzniklé osazenstvo bylo růz-
ných národností (většinou
Rusové, Poláci, Francouzi,
Angličané, Holanďané a Češi).
Člen VSOS, V. Sahula, za?
chránil a ukryl ve svém bytě
anglické letce Johna Braye a
W.A. Lawrence (za to obdí'žel
děkovný dekret leteckého mar-
šála Alexandra).

Začátek květnové revo-
luce r. 1945

V Kralupech začala vlastní
revoluce již 4.5.í945. Na spo-
Iečné schůzce VSOS s odbo-
jem KSČ a zástupci RevNV,
RevMNV, RevONV, bylo do-
hodnuto, že VSOS provede
opatřenÍ po stránce vojenské,
poněvadž L. Mrkvička spolu
pracoval s komunistickým od-
bojem a byl schválen do
funkce oblastního velitele.
Další vojenské funkce byly ob-
sazeny podle připravovaného
mobilizačního plánu.

Bylo stanoveno pořadí k vy?

Velikonoce

'rvrií jarní den jsme jistě
ili »slavit sluneČrÍmi pa?
<y. Prrroda nás však opět
ikočila. Příval sněhových
5ek a teploměr s bodem
zu qám většinou Úsměv na
'i nevykouzlil.
/idira velikonočních svátků
»do»í ,,Jara" nám snad splní
íí, iby slunečnÍ svit přinesl
íleiěiší počasí a zimní ob-
;níbylo uloženo alespoň
Iishpadu.
/elilonoční svátky budeme
ižívít dle křesťanských zvy
stí,nebo podle obvyklých
jic,někteří bez víry v Boha.
ak5i onak bude příležitost

k rodinným setkáním, k dětské
radosti z velikonoční po-
mlázky.

Křesťané půjdou ve svých
farnostech na velikonoČní
mše. Většina z nás si bude
přát dny prosluněné s poci?
tem, že nadvláda zimy nás
opustila a jaro se přihlásí s
rozkvétající přírodou.

Přeji Vám všem, aby myš-
Ienky i charakter byly v kladné
rovině. Sluneční aktivita při
dala léku pro zdraví a vykouz?
Iila úsměv na tváři, sváteční
atmosféru v přátelství a ro-
dinné pohodě.

J. H.

Srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční dne

5. dubna 2001 od 14.00 do 19.00 hodin
v Kontaktním centru Mělník

vei autobusovou zastávkou Pivovar a Gymnáziem Jana
Palacha - vchod od Bezručovy ulice)

ovša nemusí sužovat žádné problémy a i přes to se může
;htít něco nového dozvědět, něco nového poznat.

dání uschovaných zbraní (bylo
jich žalostně málo), další
zbraně byly pak rozdány po
odzbrojení německých kolon,
místních posádek, které kapi?
tulovaly po zničení obrněného
vkladu u Nelahozevsi.

Akce zničení nepřátelského
obrněného vlaku byla prove-
dena za spoluúčasti dobrovol-
níků z odbojové skupiny
železničářů za vedení npor.
Jindřicha Vohradského (který
akci naplánoval) a za účasti
VSOS, která akci zajišťovala
svým přepadovým oddílem,
složeným z dobrovolníků
české a ruské národnosti.

Naše svoboda byla těžce vy
bojována a draze zaplacena
životy nejlepších a nejstateč-
nějšÍch lidí a bratří odbojářů.
Nečinili jsme žádné rozdíly
mezi sebou, znali jsme jenom
dobré a špatné jedince.
Celkový počet obětí na ':zivo-
tech v době II. světové války
činí v našich zemích 360 000
osob, z toho 60 000 zahynulo
v koncentračních táborech (z
toho 30 000 členů Sokola,

26 000 členů KSČ, 4 000
ostatrích). Na Kralupsku za?
hynulo 266 osob, z toho 7
členů Sokola, 6 Qlenů KSČ, 30
zaměstnancu (/SD, 65 židů,
13 příslušníků RA a 145 obětí
náletu na Kralupy nad Vlt. dne
22.3.1945.

Nesmíme zapomenout na ty.
kteří nedošli na cestě za svo-
bodu ke konečnému cíli. Mnozí
z nich jsou pochováni na čest-
ných míslech na vojenských
hřbitovech ve Francii, v Anglii,
v Americe i jinde, mnozí v hro-
madných hrobech, často jako
bezejmenné oběti totalitní liri:i?
zovlády neznámo kde, jiní za-
hynuli ve vlnách oceánů, nebo
shořeli ve svých sestřelených
letadlech. Na tyto hroby našich
hrdinů symbolicky kladou ky-
tičky vzpomínek lidé dobré
vůle na celém světě. Čiňme
tak i my na jejich památku, po-
něvadž oni čestně žili a čestně
obětovali své životy za nás a
naši svobodu.

Dr. Mojmír Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování přístě)

Drogy a mládež
V dnešní době se nám

může lehce stát, že zjistíme,
že někdo blízký bere drogy.
Zatímco ještě před několikaještě

ČeskíIety byl v České republice po
Čet narkomani:i poměrně
nízký, dnes stoupá do varov-
ných výšin. A kdo je jimi nej
více ohrožen? Právě mládež!
Je pochopitelné, že čím více
roste mnoŽství závislých na
droze, tím i klesá věk posti
žených. Kdo si myslí, že pat?
náctiletí jsou ještě příliš mladí,
mýlí se. VŽdyť už na základ-
ních školách jsou žáci na ne-
bezpečí návykových látek
upozorňováni. Ať už školou
zaměstnanými výchovnými
poradci nebo zástupci někte-
rých protidrogových zařízení.

Obvykle začínají lidé na
tzv. tráve, neboli marihuaně,
která se kouří. Mnoho mla-
dých se domnÍvá, Že je ne
škodná, neboť se závislost na
ní neprojevuje okamžitě.
Další poměrně oblíbenou
drogou je ,,extáze". Jde o
malé pilulky různého tvaru i
barvy, které se prodávají

nejčastěji na diskotékách.
Dealeři drog dále nelegálně
obchodují s hašišem, heroi-
nem, kokainem, pervitinem a
mnohým jiným.

Některé rostliny jsou za
účelem získávání omamných
Iátek dokonce pěstovány,
např. Iysohlávka česká, dur-
man, rulík zlomocný a po?
dobně. Často se-drogou
stávají i ředidla, jejichž ne-
bezpečí je opravdu veliké.
Narušují čichové a mozkové
buňky a způsobují trvalé po?
ruchy myšlení.

Co říci na závěr? Drogy
jsou problémem lidstva!
Svým uživatelům přinášejí
značné zdravotní potíže, jak
psychické, tak fyzické, a v
blízké době určitě nevymizí.
Proto se snažme vytvářet
naší rodině a přátelům takové
prostředí, aby drogy byly až
to poslední, po Čem sáhnou v
době životních nesnází.

Veronika Smetáková
studentka

Dvořákova gymr;Ůa

Co se bude dít v kralupské
rafinérii v nejbližších dnech a
týdnech?

V kralupské části České ra?
finérské byla o víkendu 17. a
18. března 2001 dokončena
výstavba nových jednotek hlu
bokého zpracování ropy. V
příštích třech týdnech budou
tyto jednotky postupně uvá?
děny do provozu.

Nejdřív bude připraven
systém odpouštění prebyteč?
ných plynů do polního hořáku.
Proto bude v týdnu od pondělí
19. března zapálen nový polrÍ
hořák (fléra), postavený za ra-
finérií směrem k silnici 1/608.

Po odzkoušení systému fléry
bude následovat spuštění jecl
notky vakuové destilace. Tato

jednotka zpracovává techno?
Iogický zbytek (okolo 40o/o)
z atmosférické destilace a při?
pravuje z něj surovinu pro
následující jednotku katalytic?
kého krakování (FCC). Zbytek
z vakuové destilace se pro
dává jako topný olej (mazut)
nyní již nízkosirný. Během na?
jíždění vakuové destilace bude
zapálena vakuová pec, coŽ se
projeví kouřem z nového ko-
mínu rofinerie.

V následujícím týdnu budou
připravovány do provozu jed-
notka katalytického krakování
(,,srdce" nové technologie) a
následující jednotky dělerí a
zpracování produktů krako-
vání. Nejdříve bude provedena
zkouška horkým vzduchem.
Během ní bude vypouštěn
použitý horký vz:duch z ko

mína, což pravděpodobně ne-
bude příliš viditelné.

V dalším týdnu bude do jed?
notky katalytického krakovárí
plněn katalyzátor. A od tohoto
okamžiku bude vycházet z no-
vého komína charakteristický
bílý ,,chochol". Jsou to malinké
částice katalyzátoru, které
jsou strhávány spalinami a
kterým se podaří projít elektro-
statickým odluČovačem. l když
je množství vypouštěného ka-
talyzátoru velice malé, (pod
hodnotou kterou povolují
České normy) je díky bílé barvě
a malým rozměrům jednotli-
vých Částic naopak dobře vidí
telné.

Během tohoto třítýdenního
období bude vidět občas z
fléry oheň spalovaných plynů.

Je to důsledek nutného pro-
plachování technologických
kolon při jejich uvádění do pro-
vozu. Nepředpokládáme, že
by během najíždění jednotky
došlo ke zvýšerí hladiny
hluku, který by byl slyšitelný ve
městě. Ve skutečnosti nej-
hlučnějŠí operace, kterou bylo
vypouŠtěnÍ páry při profuko-
vání potrubí a spouštění par-
ních turbin, již máme za
sebou, proběhlo okolo 14.
Června.

V první polovině dubna by
měly být všechny technolo-
gické jednotky v provozu, i
když nikoliv ještě na plných
provozních parametrech.

7!9.3.2007
Adolfo Mravlag

,,Start-Up'
Česká

" manaŽer
rafinérská

100 let organizovaného chovatelství v Kralupech nad Vltavou
Naštěstí mezi chovateli v

převážné míře taková opat-
ření nebyla naplněna i když
mnohé staré chovatele to od
spolkaření znechutilo. Sám
jsem byl od roku 1954 jedna?
telem spolku v Olovnici, do
kterého byla přijata žena míst?
ního statkáře a mlynáře, jejich
rodina byla takto označena.
Členy se-stali i čtyři velcí sed
Iáci, kteří, po sebránr statků,
pracovali v těžkém průmyslu.
Dalším nehorázným opatře?
ním bylo to, že byl vydán zá?
kaz k činěrí kožek a kůží pro
vlastní potřebu chovatele
včetně činěm domáckého. Za
nemorální Ize považovat i to,
že bylo propagováno v cho-
vech králíků chovat přede
vŠím angory, velké činčily.
moravské modré a vídeřiské
bílé králíky. Tedy opět ještě
zúženější výběr tzv. hospo-
dářských plemen než za
okupace. Nakonec mnohá
opatření se stala výsměchem
a téměř vše bylo odstraněno
stanovami Svazu z roku 1957,
kdy došlo k utvoření jednotné
organizace Československé?
ho svazu chovateli:i drobného
hospodářského zvířectva.

Již v roce 1950 jsou v
Kralupech konány tři valné
hromady a to jen proto, ,,že i u
králíkáři:i a holubářů se začalo
kádrovat". Od roki.i 1951mu-

sely být kandidátky výborů počtyřechkusechvbarevných
předem schváleny. V důsledku rázech bílý, stříbřitý a modrý.
toho byl výbor chovatelského Mám tuto výstavu ještě v
spolku pro funkční období živépaměti,neboťjsemnani
1951 - 1954 prověřen aschvá- také poprvé v Kralupech vy-
IenMěstskýmakčnímvýborem stavoval. Vzhledem k velké

koncentraci zvířat aNF, což bylo potvrzeno

?zájmu návštěvníků,dopisem ze dne
podrobruájsí pro-21.l.l951 I toto

se přežilo a na- /,Oo €"-Áu"'oe'S hlaídce vadil po'
někud těsnýkonec vzalo za

sv' l'ek€j?l ;) raroStor vysta-'(:'- I e
V letech 1950 %',, 71 ,1 prt'l:SuJí Výí:ild-"1<] viště..Stejný ne-@ , r>1 li horsi problém""" ló-

5yl@ S,51 964

uspořádáno šest X' *M / měla i o rok dříve
v,ýstal,v ncai .z;hradě..'?,, .,@;,/ ú+ k0na.n5 olllaael+sn2rvýk-hotelu,,Slavie",znich ? stava ve Veltrusích,
tři byly okresní. Dosud nej- na které bylo vystaveno
větší výstava v Kralupech se í245 ks. Kralupštíčlenové vy-
konala v roce 1954, na které
bylo vystaveno 740 zvířat.
Tato kralupská reprezentace
nejépe potvrdila jakou cestou
se bude následně ubírat cho-
vatelská činnost. Zcela určitě
nesplňovala kritéria, která
předtím byla nastolena. Jen u
králíki:i bylo vystaveno 150 zví-
řat vyloženě sportovních ple-
men. Analogicky stejné
zastouperí bylo i u holubů. Při
pročítání katalogu nelze pře-
hlédnout i to, že v Kralupech
bylo poprvé vystaveno 12 ho-
lubí:í plemene ,,king", které v
tomto roce získal, dovozem
přímo z Ameriky, chovatel
Jaroslav Cermák, hostinský ze
Slatiny. Kingové byli vystaveni

čechova 560
Kralupy nad Vltavou,
telefon : 0205/722522
e-mail: servis@,kralupsko.cz
www.kralupsko.cz
Oficiální iítformaění server města a regionu.

P€JIZOR ,/
V souěasné době stále probíhají práce na databázi prezentací
všech firem a organizací iia území naŠeho města a regionu .
žádánie proto všechny zodpovědné pracovníky, aby nás
kontaktovali na adrese : * Flrmy a podnik)

* Spúlečen;ké
organjzace

* %lítícké strany
* «luby
* Sdružeiií

* ]j4mové organízace
íi Sportovuí oddíly

kK" ?,Y- I%0'qJ

? ?

drůbeže a morčata.
Nakonec i konání výstav ve

Slavii bylo znemožněno a
proto organizace od roku 1967
konala, v mezích možnosti, jen
malé zimní výstavy a to ještě
ve velmi stísněných, až nedús?
tojných podmínkách v restau-
raci na Krétě a v Modré
hvězdě. Duší těchto výstav byl
až do roku 1998 nepochybně
jednatel Stanislav Berka. Ze
stávaiících členi:i jeho nejčas?
tějším spolupracovníkem byl
Antonín Dryják.

Jiří Schónfelder
(pokračování příště)
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IKINO KRAluPYl

POZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předpro-
ej na další dny končí půl hodiny před začátkem představení.
'elefon do pokladny (rezeívace vstupenek) 0205/726 10í
,4, pá-ne

"?,
t-7. pá-so
'.-8. so-ne
l ne

!-12. po-Čt
B.-14. pá-so
í.-15. so-ne
ll. so
1;. ne

íi.-19. p0-Čt
1).-20. čt-pá
2 .-22. so-ne

??
2;.-23. ne-po
2z.-25. Út-st
2€. Čt

Ť
28.-29. so-ne

'??
30. po

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

íel.: 0205/726101 fax: 0205/23664
e-mail: kass.kralupy@worldonline.cz

Ukázky z filmú uvádíme ve spolupráci s TV
STUDIO PRO jako součást zpravodajského

bloku na Info kanálu kabelové televize.
Naše kino na internetu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na serverecl'i
www.kral u py. cz www.ki noserver.cz www. kra l u ps k o . cz/ki n o

Př}pravuJerne na květen:
Rebelové. Nerí král jako král. Slečna drsňák.
Krajínka. Billy Eliot, Podzim v New Yorku, Ženich
na útěku. The Plastic People Of The Universe,
Osudové setkání

L-2.5. Út-Čt

k ml4deži do 15 leí nepř?íslupno
W mladeží do í2 lel nepnslupno
+ mládežr přísíupno

POšLI m DÁL
USA, T, 123 min., DOLBY SR, a, 50,- Kč
Na první pohled naprosto nevinná školní úloha:íozhlédnÍ se kolem 'sebe a oprav, co se ti nelítí!
Jeden ze žáků k úkolu ovšem přistoupí pěkně
zgruntu a vyvolá nepředstavitelnou řetězovou
'eakci. V hlavrích rolŤch dramatu Kevin Spacey
Americká krása), Helen Huntová. (LepšÍ už toítová. (Lep:

nt (Sestýiebude) a Haley Joel Osment (Šestý smysl).
Režie: Mimi Ledeir

101 ZA SVÝM SRDCEM
JSA, T, 120 min., DOLBY SR, s, 52,- Kč
)ramatícká komedie z USA dnešních dnů.
Jovalee je těhotná, nezaměstnaná, nic neumí, v
apse má necelých šest dolarů ! cestou z-e'nnessee do KalÍfornie ji v Oklahomě opustil jejíířítel a otec nenarozeného dítQe. ,.pak se.?! touÍ'?le
ielehkou situací vyrovnat? Režie: Matt Williams

20,00
20,00
20,00
20,00
17,30
20,00
20,00
20,00
17,30
15,00
20,00
20,00
17,30
í4,00
1e,oo
18,00
20,00
20,00
20,00
20,00

17,30
í5,00
20,00
20,00

20,00

POŠLI TO DÁLPAY
JDI ZA SVÝM SFIDCEM
SESTŘIČKA BETTY
FOTFI JE LOTR
DINOSAURUS
PARALELNÍ SVETY
KYTICE
SLEDUJE TĚ VRAH
Z PEKLA ŠTESTÍ2
Z PEKLA ŠTESTÍ2
VYVOLENÝ
VERTICAL LIMIT
POKÉMON? PRVNÍ FILM
POKÉMON? PRVNÍ FILM
POKÉMON: PRVNÍ FILM
POKÉMON: PRVNÍ FILM
TROSEČNÍK
TYGR A DRAK
PO ČEM ŽENY TOUŽÍ
POFINOGFIAFICKÝ VZTAH
- artkino

102 DALMATMJ

102 DALMATNtl
2001 . VESMrRNÁ PRDA
SLADKÝ NIČEMA
- aítkino

PODFU(C)K

?čy.českáverze
4!.. q@sA,é ij'hyjkyčj,' česÚr: rirulkv
šU šrrokoúhlý fHm

Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou
program na duben 2001

KYTICE
ČR, ěO min., DOLBY SR, *,50,-Kč
Na plátně ožívá v podání reziséra a kamei?ramana

:le čes-F. Á. Brabce, několikanásobného držitel
kého Iva, největší národrí k4asika, básnická sbírkaK. J. Er6ena. Hraj: Jana Švandová, Dan Báría,
Karel Roden, Jiří Šchmitzer, Zuzana Bydžovská,
Boleslav Polívka, Anna Geíslerová, Ivan Vyskočil,i Vysl

lalší.Věra Galatíková, Stella Zázvorková a dí
SLEDUJE TĚ VRAH
USA, T,97 min., DOLBY SR, *,50,-Kč
Psychologický thriller o souboji agenta FBI Jacka
Cambella s masovým vrahem,-jehož sebevě-
domí jde tak daleko-, že svému pronásledovateli
zasílá e mailem fotografie svých 'budoucích obětí.
Hrají: James Spader a Keanu Reeves. Režie: Joe
Charbanic

2. PEKLA ŠTESTÍ 2
ČR, 107 min., DOLBYSR, *, 50Kč
Když Honza přemohl trojhlavého draka Bucifala,
vysvobodil Markýtku zpod šíbenice a porazíl lou-
peživého krále-Brambase, stal se' králem a
Markýtka královnou. To bylo slávy - iako v po-
hádce. Vzpomínáte? A jak to bylo dáÍ? Dozvíte
se to v pokračování populámí pohádky režiséra
Zdeňka Trošky. HrajÍ: Karel' Gott, -Michaela
Kuklová, Miroslav Sirnůnek, Daniel Hůlka,Kuklová, Miroslav Širnůnek, Daniel Hůlka,
Sabina Laurinová, Helena Růžičková, LukáÁ
Vaculík, Václav Vydra, Vítězslav Jandák,Vyi

iatýRadoslav Brzobohatý a další.
VYVOLENÝ
USA, T, 107 min., DOLBY SR, *,50,- Kč
Zázra8ně přežil jako jediný tragíckou havárH
vlaku. V čem spočívá tajemství jeho nesmrtel-
nosti? Elruce WilHs v dalším trháku od režiséra
šestého smyslu M. N. Shyamalana.
VERTICAL LIMIT
!SA, T, 12.6 min, 90LBY S.R, *,55,- KčK 2 -'druhá neivětší hora svět.aie tou neivražed-
nější. Chris CTDonnell vede k jejímu vrcholu rís-nější. Chris O'Donnell vede k jejímu vrcí'iolu rís.-kantrí zácmannou misi. Režie: Martin Campbell

DINOSAUFIUS
USA, 82 min.,D, ŠÚP, DOLBY SR, *, 48,-Kč
Dinosaurus jménem Aldar žije v bezpečí a dostatku
na nádherném ostrově společně se svými malýmipřáteli lemury. Z pozemského ráje je ale náhl'e a+li lemuy. Z pozemského ráje ji

'kaně vyžene zničující srážka plínečekaně vy;ene zničující srážka píanety s roiem
meteorítů. Žačíná hled:íní nového doffiova, -ne-
bezpečné putovárí po zpustošené Zemi plné hla-

nalejších
poslední

dových dravcŮ. Film %e jedí'ím z nejdokoi
výh;oí'ů z dílen počíta'čo'vých animáÍorů v
dÓbě. Hlasy v české verzi: Jaroslav Satoranský, Jiří
Langmajer, Barbara Kodetová, Květa Fiaíová,
Vácrav Vydra a další. Režie: Tom Dey
PARALELNÍ SVĚTY
ČR, 100 min., DOLBY'R, 100 min., DOLBY SR, n, 48,-Kč
Hořká love siory o dnešrí době, o vztazích a na?
kládání s nimi. 'Y hlayních rolích: Karel Roden a
Lenka Vlasáková.Režíe: Petr Václay

SESTŘIČKA BETTY
LISA, T, 112 min., DOLBY SR,ŠÚP, w,50,-Kč
Ce;rná komedie o servírce, která se dostává dosvěta svých zamilovanýcÍ"i televizních seriálů
Režie: Neil LaBute

FOTR JE LůTR
USA, T, 107 min., DOLBY SR, *,50,-Kč

g je po ui
požádat

iší zamilován do Pamely a je připra?Gre4
rodiče o její ruku. Otci', ně'kdejšímuven

agentovi Cl
nikdo dost

:IA, ovšem není pro jeho prvorozenou
: dobrý.
lapán{v

Natož Greg-, který je mistrem
světa ve šlapánÍ v porcelánu.-.. V hlavních rolích
Robert De Niro a Elen Stiller. Režie: Jay Roach

POKÉMON: PRVNÍ FILM
USA, D,90 min., DOLBY SR, *,50,- Kč
Animovaný film ie situován do fantastického světa
obydlenéh'o ved-le lidí také 150 druhy imaginárních
příšerek, nazývanými Pokemon. Každá z niqh mápříšerek, nazývanými Pokemon. Každá z niqh má
některé speciální schopností a dovednosti. Ceka-
tel na títu: Mistr Pokemon Ash Ketchum, jeho pří-
tel profesor Oak a další spojí své sfly s elektricky
na6íjeným Pokemonem zvaným Pikachu. Jejich tÍ?i. Jejich rÍ-

iámí jakovalové Jesse, James a Meowth, zn:
,,Raketový tým" se snaží Pikachu ukrást a s jeho
pomocí získat nadvládu nad všemi Pokemony.
TRoSEČNÍK

ztratíl všechno, co rněl, a přece onu ztrátu pova?žuje za velké štěstí... V titulní roli Tom H'anks
Režie: Roben Zemeckis

TYGR A DRAK
USA, 120 min., T,DOLBY SR, *, 50,- Kč
Milostný příběh na téma staročínské ságy ve
filmu, který ojedinělým způsobem skloubil bojové
urnění a pÓetické o6razy. Nominace na Oscara v
několika kategoriích. Režíe: Ang Lee
PO ČEM ŽENY TOUŽÍ
uSA, T, 126 min., DOLBY SR, m, 55,- Kč
Níck zaměstnaný v prosperující reklamní ageri-
tuře v Chicagu po neí'iodé zjistí, že má schopnost
poslouchat, co si ženy mysl( ZpoČátku je zděšen,
ale záhy přijde na to, jak svůj náhlý dar využít
V hlavnÍch rolích: Mel Gibson, Helena Huntová a
Alan Alda. Režie: Nancy Meyers
PORNOGRAFICKÝ VZTAH - artkino
Francie, T, 107 min., DOLBY SR, *, 55,- Kč
Každý mají své sexuálrí představy. Rozhodnou
se je sdílet. Jde o čistě fyzickou přitažlivost, pře-
sto se mezí ně začne vkrádat láska. Vztah se j:íro-
hlubuje, city se rodí..

102 DALMATNŮ
USA, D, 100 mrn., DOLBY SR, *, 55,- Kč
To, že Cruellu De Vil pustili z vězení za dobré
chování, je poctou jejímu umění přetvařovat se.
Jejím životrím cílem je samozřejmě nadále kabátJejím Životní
z kůžiček mmalých roztomilých Óalmatinů! Glenn?ztomilých

)epardieuCloseová a Gerard Depan:íieu v pokračovárí ús-
pěšného rodinného filmu. Režie: Kevin Lima
2001 : VESMíRNA PRDA
USA, T,95 min., DOLBY SR, *, 55,- Kč
Amerického prezidenta unesli mimozemšťané a
drží ho jako riíkojmí na tajné základně, zatímco v
Bílém domě vládne jeho naklonovaný dvojník.
Parodie na 2001: Vesrrírnou odyseu, Star Trek,Pátý element a další filmy, v h'lavní roli Leslie
Nielsen,

SLADKÝ NIČEMA - artkino
USA, T,98 min., DOLBY SR, *, 50,- Kč
Hrál jako Bůh, žíl jako ďábel a skon8il jako odsta-
vený'vagon na slepé koleji. Příběh fiktivrího díh:te
zlatého jazzového věku. Sean Penn geniálně im-
provizuje na šesti strunách v Allenovějam session
o starých dobrých časech. Režie: Woody Allen
PODFu(C)K
USA, 1('O'min., č.t., Dolby SR, s, 48,- Kč
Ukrást obří diamant v Antverpách je jedna věc,dostat ho přes Londýn do Ňew Ýo;ku druhá'.
Hra, ve které záhy nejde o díamant, ale o tiolé
přežítí, nebo alespoň pohřeb vcelku.Brad Pitt v
hlavrí roli nového filmu režiséra Guye RitchiehoIávní roli nového filmu režiséra Guye Ritchieho
(Sbal prachy a vypadni)

l SPEcmúi pu=cohoiNG I
I[][] DOLBY STEREO - $[nl

l

« €O Dolby Laboya!oyies ? v.morír.hyixo l
? }RAHA.í.l. l

q

Slovo k našim čtenářům
""Podle-vaších ohlasů víme, že je vás čím
dál vřce. To nás sarnozřejmě těší. Chceme'v'ás 'jena popro:sit o shovívavost ohlednězměn, ke kterým dochází u někteich'n"a;ch akcí-v 'pmběhu času uplynulého od
W;:;věrky-Domečku. Prosíme vás proto,abyste se v případě vašeho zájmu o naši
akci inforínovali přírno u nás nebo na
namem telefonním čísle. Děkujeme."""" o------- Pracovníci DDM

Tábory pro děti na léto 2001""v-.í r--Většina našich táborů je již plně obsa?
zena.=PřihlnsÍt své děti můžete ještě na
:ábor-d;-'Monínce který se koná v
terínínu 28.7. - 4.8.

'Podobnm' jako loňské prázdniny i letos
pořádáme příměstský tábor a to 2.- 4,
ierVenCe a 9. - 13. cerverice.

/',
[)Cl
M

časopis Domu dětí a mládeže+ Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430

Velikonoce v DDM
"D:volujeme si vás pozvat na veli-kon;ční-"výstavu, kterou pořádáme sí;dnJ:d a9'.-:Žo 13. dubna. Navštívit ji" - a "íz ».-. .,,+'b,í Ar-nně í'ííl9můžete od pondělí do pátku denně od 9"d'o" "12"a od'-IÍ do 17-hod. Budou zde'v'ystaveny ;ředevs'ím práce dětí z našich
zájmových útvarů - kresleníč:ka, výtvax-;';Jhao-, Íi'ko'vné dívky a paličkování.
Jaro očima kralupských dětí'To je--nYzev druhé výstavy, kterou
pořádáíne společně s veltruským zárn-kem. Zde naleznete práce nejen dětí z
"DDM-,a}e především-z kralupských ma?
teřských škol a dmžin, které pracují při
základních školách. Tuto yýstayu můžete:h"léd;o;-o ;íkendu 14. a 15. dubna.
Fotbalový zápas auas Sranda mač

Přijďte se podívat na turnaj Století v
malé kopané s názvem ,,Bavíme se

0

'k
%

společně, výtěžek patří dětem"."vT"um:ŽJpln'Ý překv,apen.í., ..'+a,"T'-t-ímPcea:'QtRá-bavy se koná pod záštitou starosty městaKrm'u'; n;ad X71ta'vou Mgr. Pavla Rynta v
" a r ienn k -A na 'fnt-úterý 24. dubna od 15.00 hod. na fot-balovém hřišti TJ Kaučuk V Olších.'?aj;"se ;p;u družstva kralupské rad-

nice, DDM, 2 družstva kralupských
" "" ao '-"-"- 'oD -'vsZcÝckéie ČR, městsképodnikatelů, učitelů, Policie

policie, kralupské farnosti, kněží z'-" í'-----'C:+íaííínaíhí'nr2(fiaPr&ské arcidieceze, íírmy Gabčo, radiaR"e"lax7Č; ;mnérské, a.s. - (V družstvech'mo"h'ou-hrát i -meny, 'netradiční sportovní"obl'ečení ;rtáno.) K dobré náladě přispěje
;OMA BIAND a dechová hudba p.
Kozelky.'J j- - --- J.Vstupné: děti (od lm výšky) 10 Kč,dospělí 20 Kč, tombola 5 Kč. Výtěžek zakce bude věnován na činnost DDM a
charitativní účely.

Cyklistický výletCyklistický 'výlet se koná již tradičně1. května. Pořadatelem je Farní úřadKr'alupya-nad-Vltavou Ve spolupráci sDDM. Letos jedeme na Levý Hradec. V"9."'století-se"-zde nacházelo důležitéhradi;ě,-st;edisko prvních přemysloy-
"sk;h-knížat-. Byl zde založen první kos-tel V čechách, zbytky rotundy jsou pod
dlažbou mnesního 'lcostela Sv. Klimenta.
"'Odje;d-je z parkoviště pr«xl Penny- a " "- " --a"- uraArj «i"J'-o .i - - =marketem v 9 hodin. Na Levém Hradci si"p'r"ohlé'dneme k;ste-1. Dá'le si u táborového"o;Íopečeme buřty a nebude chybět ani;pívánírpísní s ky,tffljo??xl1Pli,tAí 5,, prí:ovs'r:ítŤeímes;Pe'změte's ;'ebou. 'Předpokládaný návrat je
mez'i--16-a- 17 hod. Přihlášky si
av;zvednéte v DDM nebo na faře.
Květnový výlet na Safari

aChc;me 'vás'také v předstihu informo-
'va;-o-jedné z akcí, kterou připravujemena měsíc květen. Jaro je hezký čas, kve-"t"ou"s;o;:;J ;oďÍ se mláďata a tak nás to

? ?-.1.-Al:l()u biivxxxy, - - +? ?? .inspirovalo k tomu, že jsme se rozhodlijet se podívat na zvířata do Safari ve
'Dvoře Králové nad Labem.'Z"o"ol'o'gická'azahrada ye Dvoře Králové
nad Labem patří k největším a'n'ejkrá:;ěj';Í'; zoologickým zahradám." a -----:kAtnífkkCJMaůlin-3:ik--- =---g -Odborníky je považována za unikátníuuuuiixxxs.) J, ,.. . ??? .genobanku afrických zvířat. Rozkládá se3CkDJlJak - - -...-J ---na celkové ploše 64 ha. S'vým počtem

2

L
siíce než 2300 chovaných zvířatpvřl'eodsta'v"u'Íe nej;ětší -200 v České re-pP;bli:;' -'a zároveři patří k nej'v'ý'zn' amněŤíí,m? ??e:,ro!,sAk'5'7rni,Ť,Z:nTh"aedeVdám1Specializací jsou africká zvířata, předev

a a "-'- --k-, amilíínv'sím kopytníci - žirafy, zebíy, antilopy,
nosorožci, buwoli. Dále pak šelmy -
'gep;di,--tygři, psi hyenovití, hyeny a

- 'a ----"--: -tsv=ísí ěimnanzi.4CpaLs»x, -) b--í r ,prirnáti - orangutanii gOril7, ŠinlpanZi,
aa 'a "---' ---nkxí cílTll'guerézy a z ptákŮ pštrosi, marabu, supi,bpeňkán'i,-' pl'ameňáci včetně řady tro-pických druhů v payilonu Ptačí svět adalší. Z plazů jsou to především kroko-

dýli a ještěři, z ryb velké tropické sladko-
' - a -'--- í---A1--,A'krs í'íÝpqn v;yo?'?hy a ryby korálového útesu v

pavilonu Vodní světy.V létě je otevřeno tzv. Safari, které vedyou rás'tech l pěší a průjezdné autobu-uSevrn --před;tayuje tytoadíuhy v prostředí;"pole'čenství velmi podobném přiroze-ným podmínkám. Zvířata ostatníchsvětadflů jsou v unikátních expozicíchu'mí;těn; "v-prostředí svého přírodního
bÍ'o;pu.-Nejnovější expozice Ptaěí svět a
Vodní-světy ukáže náyště'vní'kům nejentropické'ptáky', ale i savce, plazy, oboj-'živ'e"lníky'a ryby. Zvířata jsou atraktivně
;edstav'ována ov pravidelných časech:"například drezůra slonů, krínení šelem a'v;'?k-ých tropických ryb, povídání olidoo"pech- a 'videopíogramy. Celoročně
j'e-rovněž otevře'íia unikátní galerie'vývoje-života na zemi světoznámého
malíře Zdeňka Buriana.

'Žmj;zd-pořádáme 12. května. Odjezd
od DDM v-8 hod. Cena 250,- Kč.
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Karneval na ledě
16.2. 2001 pořádal DDM v Kralupech

n. Vlt. ve spolupráci s ka'asobmslařským
odi'lem svůj první karneval na ledě. Nad
očekávání se sešlo kolem 60 dětí a přišli i
dospělí. Především jsme byli rádi, že děti
měly vyrobeny hezké, nápadité masky.
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Se zájmem a chutf se zapojovaly do
ioutěží, které jim připravily J. Merfaitová
t p. Majrychová a vždy je potěšila i
xlměna. Celým programem nás prováděl
?. Vacek a o hudební doprovod se posta-
'al p. Svoboda. Na ledě nás těšil a přiložil
íku k dílu i kašpárek a čarodejnice. Mezi
jednotlivými soutěžemi vystoupila děv-
5ata z krasobruslařského oddílu pod
vedením p. Majrychové. Jejich ukázky se
nám velice 1Mly.

Tímto bych chtěla všem, kteří nám
pomáhali veřejně poděkovat. Na závěr
byly vyhodnoceny nejlepší masky a
nejlepší tanečnice a tanečníci. Myslím,
že se karneval vydařil a všichni jsme si
zpffjemnili pátečrní podvečer. Budeme se
opět těšit na další.

J. Medaitová
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Masopust DDM
Na masopust DDM jsme se dlou?

hodobě připravovali. Děti ve výtvarných
kroužcích vytvářely technikou kašírová-
m masky, pracovnice DDM šily kostýmy
a zdobily masky a doplňky.

Ve středu jsme se již moc těšili a věřili,
že není nic, co by pmvod městem mohlo
překazit. Dokonce jsme dostali dárek -
hlavu koně a kozy, které jsme rádi přijali,
trošičku domalovali a ,,opentlili". V
našich kostýmech nechyběl ani klobouk
s tradičními masopustnírni růžerni.

Ve čtvrtek den začmal zataženým
nebem a silným větrem. Pořád jsme si
ří'kali: ,,třeba se to vyčasí, roztrhá".
Bohužel po poledni se zatáhlo ještě víc a
k tomu začalo chumelit. Odbila čtvrtá a
přišlo dětí co by se dalo na prstech
jedné ruky spočítat. Několik rodičů děti
omluvilo, že v tomto počasí není možné
aby šly. Zbývalo rozhodnout co nyní.
Upustili jsme od průvodu - nemělo smysl
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riskovat zdraví dětí a nechat zničit
všechny masky. Tak jsme naložili vše do
aut a přesunuli se do tělocvičny. Zde měl
masopustn' rej začít v 17 hodin a tak
vzhledem k tomu, že jsme přišli mnohem
dř've, vznikly menší organizační pro-
blémy. Snažili jsme se co nejrychleji vše
vybalit, ustrojit děti, které zde byly a
začít s programem. Bohužel s ohledem
na začínající sněhovou kalamitu přišlo i
na masopustní rej méně dětí. Doufárne,
že ty, které zde byly, se dobře bavily.
Měly možnost zasoutěžit si v několika
disciplínách, např. ve zpěvu nebo
malování obličeje se zavázanýma očima,
nechyběl průvod masek. Děti neod-
cházely s prázdnou. Vždy na ně čekal
malý dárek nebo sladkost. A na konci
masopustu sladká kobliha. Mrzí nás, že
nebylo vše na 100%, ale snažili jsme se a
věříme, že příští akce už nebudou mít
ztrátová procenta.

G. Junášková
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Jarní prázdniny v Monínci
Prvm den našich jarnfch prázdnin začal pohádkově. Jasná

modrá obloha, slunce, mrazivý vzduch. Co víc by si mohli přát
děti a vedoucí zimního tábora se zaměřením na lyžování, jehož
pořadatelem byl Dům děff a mládeže v Kralupech n/Vlt.
Autobus přijel včas, dokonce se do něho podařilo naskládat
všechna zavazadla (a nebylo jich málo) a 36 dětí ve věku od 7
do 16 let v doprovodu 6 dospělých a mohlo se vyrazit směrem
na Monínec. Cesta nebyla dlouhá, a tak všichni cestující již
obědvali v budově Montana hotelu Monínec, z které je
nádherný výhled na Český merán. Odpoledne si již mohly děti
vyzkoušet své lyžařské umění na svahu pod hotelem, kde byly
vybudovány dva vleky - tažné lano a poma. Následovalo
rozdělení do čtyř skupin podle dovedností v ovládání lyží..
Pohádkové počasí nás neopustilo. Celý týden svítilo slunce, ale
zároven mrzlo, takže nám sníh vydržel. Dvakrát dokonce
sněžilo v noci, a když se přesto zdálo že sněhu je málo, pan
vedoucí nám přes noc vyrobil sněhovým dělem umělý.

lyžařským vlekem nahoru. Odpoledne se děti vypravily do
blízkého Cunkova na farmu Diagonála Ypsilon, kde se chovají
huculské koně a měly možnost si na nich zajezdit. Páteční večer
byl bohužel závěrečný. Hodnotilo se, odměňovalo se,
děkovalo, předávaly se diplomy a odměny.
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Na svahu nebylo moc lidí, naši lyžaři měli možnost si do
sytosti zajezdit za velmi příznivou cenu. Kdo měl chut', mohl
lyžovat dopoledne, odpoledne a dokonce i večer při umělém
osvětlení, což mělo samozřejmě svůj půvab.

Ubytováni jsme byli téměř všichni v apartmánech chaty
Javorka, která byla jen pár kroků od hotelu, kde bydlela malá
část našich rekreantů.

Stravování nemělo chybu. K snídani čerstvé rohlíky s
pomazánkou (kdo kolik snědl), k svačině ovoce, chutný oběd i
večeře, k odpolední svačině chléb s oblohou nebo jogurt a
pacholík. Samozřejmě po celý den k dispozici čaj.

Večer jsme trávili společně. První byl seznamovací, v neděli
se zpívalo s kytarou, v pondělí byl večer s country tancem, kde
se je děti měly možnost naučit. Na úterý, poslední den
masopustu, jsme připravili s dětmi masopustní bál. Kdo měl
chuť, připravoval si ve volných chvilkách během dne masku.
Bylo příjemným překvapením že přišly téměř všechny děti v
převlečení. Následoval tanec, soutěže, vyhoóocení masek. A
co s načatým večerem? Kdo chtěl, šel na večerní lyžování,
ostatní odpočívali podle svého, individuálně nebo ve skupině.

Ve středu, v den klidu, šly některé děti na výlet do
nedalekých Prčic. Navečer si samy připravily soutěžní hru
Carusošou. Ve čtvrtek si všichni mohli vyzkoušet svou odvahu
při ,,noční hře': kdy procházeli potmě lesem, vedeni světlem
svíček a plnili zadané úkoly. Všem se hra moc líbila. A přiblížil
sekonec týdne. Dopoledne silyžaři i bobující změřili své
síly v závodech na sněhu. Zúčastnili se všichni. Koncem týdne
se nenašel jediný lyžař, který by nesjel se svahu a nevyjel

Celý zirrmí pobyt byl založen na dobrovolnosti a svobodné
volbě činností, rozvoj kreativity, zájmovosti, seberealizaci
účastníků.

Tábor měl kladný ohlas z řad dětí i rodičů a to je pro nás
největší odměnou.

S. Nováková

Příměstský tábor

A zatímco část pracovníků DDM byla s dětmi na Monfnci,
ostatnf zůstali v Kralupech a vymýšleli a zajišťovali program
příměstského tábora pro ty děti, které z jakéhokoli důvodu jet
na prázdniny nemohly.

Nebylo jich mnoho, ale to na programu nic neměnilo. Děti se
rozhodně nenudily. Hráli jsme s nirni hry, jak společenské, tak
na počítači, chodili jsme do tělocvičny, plavat na bazén,
bruslit.

Nechyběl ani celoderu'ií výlet. Podnikli jsme ho do Prahy do
Národního muzea. Právě zde probí'hala velrtíi pěkná výstava o
minulém miléniu, která nás zaujala. Výstava seznamovala
návštěvrůy s oděvy, stroji a přístroji, ale i s předměty denní
potřeby, které obklopovaly naše rodiče a prarodiče. Mohli jsme
si zde prohlédnout selskou jizbu i městský salon ze začátku
století, to, jak vypadala škola a jak si hrály děti v této době.
Nechyběl tisk a vývěsní tabule ze 60. let i z doby nedávné - z
80. let. Většinu exempMřů děti neznaly a tak se častokrát
musely ptát na jejich název a použití.

Také stálé expozice Národního muzea - obzvlášť pak
zoologická sbírka se líbila nejen dětem, ale i nám dospělým.
Zde přibyl nový exemplář - vycpaná žirafa, která je opravdu
jako živá.

Ovšem někteří se spíše než na muzeum těšili hlavně na
návst;ěvu v restauraci Mc Donalds. Poobědvali 5sme zde (což by
nám výživáři jistě zazlívali, ale byla to výjimka - jinak děti
chodily obědvat do 8. mateřské školy) a pak už jsme se museli
vydat vlakem zpátky do Kralup.

Týden skončil a další příměstský tábor můžeme dětem
nabídnout až v létě během prázdnin.

G. Junášková
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Florbal

Víte, co je to florbal? Před pěti lety to
u nás nevěděl téměř nikdo. Dnes řada lidí
alespoň tuší. Uvidíme, jak florbal obstojíí
ve srovnání s tradičními sporty. Já si
troufám tvrdit, že florbal je nejen sport,
ale i zábava, které se věnuje stále více a
více mladých lidí v České republice i ve
světě. Je to nový sport, který zaujal
nejprve žáky základních škol a nyní je ve
velkém rozmachu i mezi studenty
středních škol. Hlawíí předností florbalu
je jednoduchost a potom i to, že je to
sport s hokejkou. Je to až k nevíře, jak
hokejka láká kluky, ale i dívky. Na ledě
se to podaří málokomu, buďto rodiče
nemají dostatek peněz na hokejové
vybavení, domnívají se, že je to příliš
tvrdý sport, nebo se potomci nenaučí
dobře bmslit, a tak se hledají náhražky.
Dříve to byl hokejbal, ale postupem času
se nadšenci přesunují z drsného asfaltu
nebo betonu do hal, dřevěné hokejky
vyměňují za lehké, plastové a zjišt'ují, že
s děrovaným míčkem se dají dělat divy.
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Před rokem mě oslovili zaměstnanci
DDM a požádali mě, jestli bych jim
nevedl tento zajímavý útvar. A tak s
spolu s kaínarádem Jirkou Příbrarnským
jsme se rozhodli, že to zkusíme.

Nad očekávání má o tento sport hodně
děff zájem. Máme je rozděleny na dvě
skupiny, mladší a starší. Děti navštěvují
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tento kroužek rády a mají o florbal
zájem. Snad každý malý kluk chtěl být
někdy Jágrem, Haškem, Růžičkou, a tak
mnozí, kteří se seznámí s tímto druhem
sportu, zůstávají věrní, neboť florbal je
velice rychlý atraktivní sport, který
zaujme.

Na florbal majf Češi buňky, nechybí
zápal, a tak se dá českému florbalu
předpovědět světlá budoucnost.

J. Merfait

Jóga pro děti

Mnoho lidí má dnes alespoň přibližnou
představu o tom, co se skrývá za pojmem
Jóga. Tento výraz bývá často spojován s
tělesným o'vládáním, klidem, uvolněním
a vyrovnaností. Co však je vlastně jóga a
jak působí?

,,Umění" jógy pochází z Indie, je více
než 5000 let staré a písemně bylo
zaznamenáno zhmba před 2500 lety. Je
to nejstarší systém cvičení vědomého
rozvoje lidského těla a ducha, jaký se
nám zachoval.

Význam jógy spočívá v osobním
rozvoji, který nikdy neměříme
druhých, ale pouze na sobě.

to

na

A jaké plány má naše cvičitelka, paní
Jana Kořánová?

,,Zlepšit u dětí koncentraci, zklidnit a
uvolnit - nacvičit uvolňování fyzické i
psychické pomocí jógových ásán - hraní
si na zvířátka, zlepšit celkovou
koordinaci, zpevnit psychiku a celkově
zharínonizovat. Probrat Jamu - Niamu
pro děti, pozitivně směrovat. Zlepšit
rovnováhu, odolnost organismu, naučit
děti správně dýchat, vyrovnat páteř a
cvičením pozitivně ovlivnit i vnitřní
orgány, stejně tak pomocí manter
vybavit děti větším vnitřním klidem i
psychickou odolností. Naučit je plný
jógový dech, více vnímat relaxační
hudbu, Náda jógu, oční cvičení a pomocí
sarya hita ásan srovnat celé tělo.
Pozitivně ovlivnit vztah k sobě i k
druhým lidem. Nasměrovat děti na
zdravý způsob života, snížit tak i jejich
nemocnost a zvýšit spokojenost, vnitřní
klid a lásku. Nasměrovat je k
pozitivnímu vztahu k přírodě, zvířatům i
rostlinárn."

Jestliže vás tento program zaujal, máte
možnost své děti do kroužku přihlásit.
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Progrmm na měsíc duben 2001
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středa 25.v 9.00 a 10.30 hodin
,,Velikonoce neznámé i známé"
zadáno pro školy

sobota 7. od 20.00 do 03.00 hodin

zadáno pro Českou rafinérskou, a.s.

pondělí 9.v 19.30 hodin
Aldo Níkolaj: KOKTEJL
Komedie o dvou dílech a dvou dá?

mách, které trpí samotou. Jsou dobré
kamarádky, i když se spolu hašteří a
vymýšlejí si na sebe naschvály
Jednou dostanou nápad uspořádat
párty, koktejl, na který pozvou známé
osobnosti, sportovce a fešáky. Jak je-
jich nápad dopadne, posuďte sami.
Hrají: Jiřina Jirásková, Jana
Brejchová, Jiří Ptáčník. Režie: Oto
Ševčík

740,-

úterý 10. v 9.00 a 10.30 v 19.00 hod.
Audiovizuální pořad z oblasti čs. raf
tingu ,,ZÁVĚŤ"
zadáno pro školy
Na tento pořad zveme nejen příznivce
raftingu, ale i širokou veřejnost, která
má ráda dobrodružství a krásnou pY(?
rodu. Bližší informace o tomto pořadu
hledejte na stránkách Zpravodaje

so,-

středa 11. v 9.00 hodin
,,Vítek kvÍtek"
zadáno pro mateřské školy

středa 11. v 19.00 hodín
29. koncertnísezóna KPH
Slavnostní koncert Komorního or-

chestru Dvořákova kraje k 25. vý-
ročí zahájení koncertnÍ Činnosti.
Dirigent: Václav Mazáček Sólisté: čle-
novTh České filharmonie
Platí permanentní vstupenky KPH.

70, - ss,

pondělí 23.v 17.00 hodín
Koncert ZUŠ Kralupy n.Vlt.

středa 25.v 19.00 hodin

malý sál
EGYPT - výsledky nových výzkumů
v Abu Síru a Sakkáře

Vyprávět bude prof. MUDr. Evžen
Strouhal, DrSc.- egyptolog. Před-
náška bude doplněna diapozitivy.

30,

čtvrtek 26. v 19.30 hodin
,,POL?TICKÉ HARAŠENÍ"
oblíbený pořad Zuzany Bubílkové a
Miloslava Šimka vás ji-stě nezklame
Chybět nebude ani kvarteto mladých
muzikantů, orchestr O.O.T.M. Ne
nechte si ujít skvělý večer, plný inteli-
gentního humoru!

750,

pondělí 23.4.- neděle s.s.
Výstava
,,ÓBRÁZKY EMY SRNCOVÉ"
Výstava děl známé české malířky
bude otevřena po - pá dopoledne na
požádání, odpoledne 14.00 - 17.00
hodin a so, ne 14.00 - 17.00 hodin

vstupné: 30,- školnímládež: 10,-

sobota 28.
akce KPP

*
Deset století architektury na

Pražském hradě.

Odjezd v 8.44 hod

Přípravujeme na květen:

16. Módní přehlídka ,,!3tudia Marika"
23.František Nedvěd a skupina

Druhé podání

Audiovizuální pořad z
oblasti čs. raftingu ,, Závef'

Autoři pořadů Josef LJrban a Robert
Kazík, kteří se účastnili expedic a za-
Iožili společnost Denali, s.r.o., spolu
rovněž napsali, dnes již můžeme říci
velice ÚspěŠnou knihu ,,Nejhlubší
údolí světa': která povídkovým způ-
sobem vypráví o jejich dalekých
cestách, o velkém dobrodružství, ale
také?o přátelství a smrti. Film ,,Závěť':
který je součástí stejnojmenného po-

řadu získal jedno z hlavních ocenění
na MFF v Teplicích 1998. Na tento
film bychom Vás rádi pozvali.

Film ,,Závěť je drsný příběh dvou
mužů, kteří se vrací do himalájského
údolí pod horu Manaslu, aby tam uctili
památku kamaráda, který pívní pokus
o zdolání divoké řeky Buri Gandaki
zaplatil životem.

Aconcagua

Každý měsíc pořádá kulturní a společenské
středisko zajímavé přednášky. Lektoři z různých
oborů vyprávějí o předmětu svého zájmu. Velkou
skupinu přednášejících tvoří ti, kdo se podívali do
různých exotických zemí. Naposledy byl hostem
v malém sále KaSS MUDr. Vladimír Nosek ze
severních Čech. Auditorium tentokrát tvořila
velká skupina mladých lidí a studentů, kteří se
Živě zajímali o nám velmi vzdálenou zemi
Chile. Někteří z posluchačů se nechali slyšet, že
se tam chtějí brzy vydat.

Podle slov přednášejícího k nejnapínavějším
momentům popisované cesty na chilské terito
rium byl výstup na horu Aconcagua. Vydali se
tam krátce poté, co na vrcholu hory udeřila sně-
hová větrná smršť, nazývaná viento blanco
Husté mraky z Pacifiku vystoupají nad Andy a při
náhlé změně počasí dosahuje vítr rychlosti vě.t?
šinou 250 km/hod. i více. Při výstupu skupinu, v
níž byl i dr. Nosek, doprovázeli záchranáři z
města Mendoza, kteří později dopravovali po
ostrých srázech již nebohé členy předchozí ne-
úspěšné horolezecké expedice do údolí při ab-
senci jakékoliv piety.

Tyto dny tráví MUDr. Nosek na další cestě.
Tentokrát projíždí africkou Tanzanií, která se
zařadí do plejády navštívených zemí jak na asij-
ském a jihoamerickém kontinentu.

Text a foto (ain)
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Městské muzeum
v Kmlupech naď Wavou

Program kulturntch akcí na měsíc

úterÝ 3.4.2001 v 17.00 bod

- vemisáž výstavy - Jaroslav Kříz - Obrazy
výstava trvá do l 3.5.200I

ctvrtek 19.4.200l v 18AO hod

- Ritornel, konceri souboru komornf hudby
vstupné 30.- Kr'

Méstské muzeum v Kraiupeeh nad Vhasi«iu
Vrchlického 590. 278 0j Kralupv nad Vlt.
Tel./fax. 0205/230 <S
Návštevní doba .' úí - pá 9.0(I - 12.00 1311

so - ne j3.00 - 1600

Za»itrac( dny. pondélť a státm svátkv
Hromadne navštévy prosxrrííí nahlásu předem

g í l
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Odd. pro dospělé
Beletrie

Kínq, Stephen:
Srdce v Atlantidě

Srdce v Atlantidě je dosud po-
sledrí KingŮv román. Nic neubírá
na vynikajícÍ pověsti a vyhledáva?
nosti autora. Tradičně se v něm
prolínají prvky hororové s realistic-
kými.

Kriseová, Eda:
Perchta z Rožmberka, aneb Bílá
panÍ

Posledrí román E. Kriseové je
historickou fikcí o životě Perchty z
Rožmberka, známé jako bílá paní.
Autorka, inspirovaná autentickými
dokumenty, se pokouší rekonstru?
ovat reálný život historických po-
stav, jejich touhy a vášně, lásky a
zoufalství.

Naučná literatura

Halbertsma, Hidde
Encyklopedie starožitností při

náší informace o hlavních stylo-
vých obdotích od pozdního
středověku až do roku 1940, o sta?
rožitném nábytku, keramice, skle,

Nové knihy v kralupské knihovně
hodinách, ale např. i litinových
kamnech a hračkách

Viedebantt, Klaus: Sydney
Sydney - největší město

Austrálie. Vydejte se na pn)zkum
originálních butikŮ v nejstarŠÍ měst?
ské části The Rocks. Projděte se
po dlouhých písečných plážích, bě-
hem okružní jzdy přístavem si s
úžasem prohlédněte futuristickou
Operu a impozantní Přístavní most.

Moralandové, dcery zákeřného člo-
věka, do které se Dick zamiloval.

Naučná literatura

Hlavsová, Jaroslava:
Opravník omylů v jazyce čes-
kém

Autorka poukazuje na nedo?
statky, které se dnes nejčastěji vy?
skytují při psaní nebo ústním
vyjadřování, a zdůvodňuje správný
pravopis a vyjadrovánl.

Odd. pro děti
Beletrie

Durrell, Gerald:
Více než 1 00 let po Darwinovi se

v 60. letech 20. století v jeho šlé-
pějích vydal zoolog G. Durrell. I on
dorazil do Patagonie a studoval
tamní faunu. Vypravil se i do
Argentiny pozotovat faunu a floru a
filmovat je. S jeho výsledky bádání
seznamuje i své Čtenáře.

Davies, Helen: Obrázkový ang-
lícko-český slovník

Slovník obsahuje slova a jedno-
duché věíty s obrázky k nim pří.
slušnými, podle kterých se
mŮžeme nauČit základní konver-
zační témata různých běžných si-
tuací g činností.

Pobočka Lobeček

MOtta, Luiqí:
ua}ák na oslrove rackÚ

Dobrodružný příběh ze sklonku
í9. století, v něrn'z sledujeme osudy
Dicka Rodenicka, důstojníka ame-
rického námořnictva a Athey

Clark, Mary Jane:
Něco za něco

Bill Kendall, úspěšný moderátor
večerních zpráv americké tele-
vizní starúce, je nalezen mrIev. V
dopise na rozloučenou se zmiňuje
o tajemství, s nímž nemůže dál žít.

Pěvecký recitál

0@ m@hlo tak vitálmho, úspěš?
ného a oblíbeného člověka přimět
k sebevrazdě'?

Maléřová, Zuzana:
KolemjdoucÍ

Hovory o životě s herci českého
divadla - Zázvorková, Jirásková,
Galatíková, Janžurová, Bohda?
nová, Brodský, Lábus, Kačer.

Studovna

Dudák, Vladíslav:
Pražský poutník

Před čtenárem kromě historic-
kých údajů doslova ožívají pře-
pestré dějiny Prahy s jejími
zajÍmavostmi a tajemstvÍmi, a
hlavně lidmi. Tuto knihu Ize cha?
rakterízovat jako průvodce, knihu
příběhŮ a malé dějiny Prahy v
j6dné podobě.
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ZUŠ?infonnuje
ZllŠ přivítala jaro typicky

muzikantským způsobem.
Dne 13.3.2001 p-roběhl v
městském muzeu veřejný kon-
cert ZUŠ, na němž předv:Jd'li
své umění nejlépe pripravenÍ
žáci a žákyně vybraní'z inter?
ních koncertů za období leden
- í.inor 200í . Na své si tento-
krát přišli nejenom ctitelé tzv.
vázné hudby, ale zastánci mo-
derních žánrů, kteří zcela jistě
ocenili Rumbu B. Bonsora y
podání Lucie Čížkové a Lenky
Rosse,nmůllerové stejně jako
Rock I. Hlase interpretovaný
Lukášem V5abcem.

LDO ZUŠ pod vedením pí
ředitelky J. Lhotské bude po
úspěšné premiéře upravený'ch
povídek S. Leacocka ,,Kavá;na
Iiterárních poklesků': která
proběhla 22.3. v ZŠ Obříství,pokraČovat v sérii-rep;íz-:to:
hoto představení.

Měsíc duben je pro ZUŠ mě?
sÍcem, v něrnž proběhne mimo
tradiční interní koncerty 3. a
17.4. také interní absolvent?
ský koncert 24.4. Na tomto
koncertě se představí žáci 7
ročníkí:i 1. stupně a 4. ročníků

II. stupně ZUŠ. Veřejným vy?
stqupením završí určitou etapu
svého hudebního studia na
naší škole. Absolventi l
stupně ZUŠ mohou nadále
pokračovat v hudebním vzdě-
Iávání na II. stupni ZUŠ.

Všechny interní koncerty
proběhnou v 17.00 hodin y
koncertním sále ZUŠ.

Na veřejné vystoupení,které proběÍ"in-e z'3'.4:200;=y
17.00 hod. v KaSS Vltava, se
v těchto dnech intenzivně chy?
stají žácí literárně dramatic?
kého oboru a tanečního oboru,
stejně jako Členové souboru
zobcových fléten Piskulíní a
Pěveckého sboru ZLJŠ. Dětem
přejeme nejen ÚspěŠné vy-
stoupení, ale také sál plný di?
váků, kteří si přijdou zpŤíjeamnit
pondělní podvečer setkáním s
našimi ,,malými i velkými
umělci".

Na všechny výše uvedené
akce vás srdečnŇ zveme.

Zástupkyně ředitele
Mgr. Iveta Jirasová

j'q

Každý měsíc jeden
ZapeČené řízkyŘízky osolíme, -naklepeme přímo ve strou?
hance, namočíme je v rozšlehaném
vejci a zprudka ope;čeme.
Takto připravené řízky vložÍme do
pekáčku a zalijeme -nálevem a
dáme zapéct.
Nálev:2 dcl vody, 3Ižíce kečupu,
3 Ižíce horčice, I Ižíce Vegy
(Podravky)
Dobrou chuť.

M
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Hlavní protagonistkou pě-
veckého recitálu byla Marie
Koupilová - Tichá. Je Členkou
pěveckého souboru stuttgart-
ské opery již 26 let a v tomto
roce ji čeká odchod do dů
chodu. Již loni v létě se s ní ře?
ditel kralupského městského
muzea dr. Flacek domluvil na
vystoupení 20. února v tamním
sále. Ke Kralupsku má vřelý
vztah. Chodila zde do hudební
školy v době, kdy řediteloval?ly

ŠiVr. Šimůnek, který v té době
založil i malý orchestr. Zpívala
tehdy se svojí sestrou (dvojče-
tem) v duu. Hudba ji natolik
zaujala, že začala studovat
obor lesrí roh na pražské kon?
zervatoři. Chtěla být zpěvač-
kou, a proto o několik let
později se připravovala i v
tomto oboru. V té době byla
zaměstnána v Poděbradech v
tamním symfonickém or-
chestru a později od r. 1964
pŮs«
Česl

sobila v pěveckém sboru
»skoslovenského rozhlasu.

Původem je z Podlešína u
Slaného, její sestra se na pě-
veckou dráhu nevydala, po-
sláním se ií staly dráhy - byla

čtyřicet let výpravčí, spolupra
covala s dětským pěveckým
sborem Kvítek v Lounech.

Buňky k umění podědila
Marie Koupilová - Tichá po
svém otci, který uměl hrát
snad na všechny hudebrí ná-
stroje, které mu přišly do ruky.
A zpě.vák byl také excelentní.

,,Mezi příjemné osobní zá?
žitky, které jsem měla kdy při
vystoupení, palrí nepochybně
zpívánÍ před' prezidentem ČR
Václavem Havlem, když byl ve
Stuttgartu otvírán konsulát.
Bylo to zastupitelství mé rodné
země, odkud jsem odešla proti
vůli tehdejších úřadi:í v roce
1976."

Pěvkyni doprovázel na klavír
Gerhard Kleesattel - Vriese,
učitel hudby ve Stuttgartu. V
jejich podání zazněly v sále
Městského muzea Kralupy n.
Vlt. Cikánské melodie a Písně
milostné Antonína Dvořáka,
árie ze Smetanových oper
Prodaná nevěsta, Dvě vdovy a
Hubička. Koncert v Kralupech
nebyl jediný, zpívala také 23.
února v Chrámu sv. Ludmily v
Praze na Vinohradech.

(ain)
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l Křížovka

l Správné znění tajenky z březnového čísla zní: ,,Josefova širočina ničí poslední ledy". Dvě vstupenky na nekterý z po?řadů, uváděný v KD Vltava v měsíci dubnu vyhrává Aleš Veselský, U Cukrovaru 1071 , Kralupy nad Vltavou. Wherci bla?hoořeieme (vstíínarívv ci szsr-rsr,,-í,x*, .. í-----í=x= -- --- - - ? ?, - -..-.-.-,,,-----uuííuvyíiíavasleSVeSelSK)/iUCukrOVarul071iKralup)/nadVIŤaVOu.VýŤe;Cibla-hopřejeme (vstupenky sí vyzvedněte v kanceláři KaSS). Znění dubnové tajenky zasílejte na adresu redakce Zpravodajedo 15. dubna 2001 .
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4 Městská kníhovna v Kralupech nad Vltavou

Oddělení pro děti

VELIKONOCE TROCHU JINAK

"W @
Chcete strávít netradíční velíkonoční odpoledne?Zveme Vás na sběratelskou burzu figurek z Kinder vajíček.V úterý 10. dubna 2001 od 14.00 do 16.00 hodin máte mož-

nost v dětském oddělení naší knihovny vyměnit a doplnit si Vašesbírky hraček z Kinder valícek. Přineste své hračky a nabídněte
kamarádům, od kterých rnůžete získat jiné pro sebe.V příjemnem prostředí Vás možná inspirují nápady z výstavky
i na ty tradiční velikonoce.

Autar:l--S TR- , mu4sx
JMENO

ICMEM. ZN
NEODYMU

ii SRa8TL0-
'l PBSTÝl PTAK l l ŘEKAi v naxou.) sxu ,TY"

l Inímeckyl
ii entmiexil PnvEK zaI Al l fŇADR'0 l-einovcí1, ííivzot.i CHU irl RYBA l- ll "ffAR

ASIAT
, BELMESU

KYSEIU i
CESTOVNÍ

 DDKIAD

"% -..
ČÁST
ílllKY

i PLA2

;-

l

l l ==# 1.

m
l - aa

SONDA

'í.čAsí
TAJENKY

l

1 l'-

CHEM. ZN.
KYSLiKU

l *tW

. SIJP. GlTLl
!UU!U!!!!

l l SHIUK l
RDSTLIN

l

'l--T'- -
l REKA

V ITÁL

l l SNIZENY
TÓN

l

iPSÍ TLAMA
l'

lÍJffiA l ÚSTi ílEKY
ůCbllR

2BRAŇ

l

l-"--

i í)DEV '
A SICE
..-.í

l riPEN.-
STVÍ VODY

l-- l C)lEt ZN.
jg[

"'n l
SPANEL
SKÝ ffiYSZAPISNm .

KMIIIIWASEVEílANl

ČÁST
TELA

l

' JEDNÁNÍ l

l

: " "" 
ZBID

TEMNOTA

l
l

'Bii
VRAHW

V BEIG lREJ

CNEM. IN.
lAWREN

CIA l

ňiňlmlKl l

,l

epuui4e i
KE JMEND
:"
REU V 8ílW l

BÍSTAV'V
BuLHARSKlld71llNA ,,m.

CÍNU

2. (,ÁST
TAJEMKY l

THAJSTpnůíiv i íJn.
pímnuii

DOSNA

l
l

l

i
DRIIH
PAP(luSKA 'l

ii
il

"';'.1
8YVALA i

)Aí'íUlCKA
" R(IOEJNA



g

?:
!pravodaj

@
Jarní tábor
Vítkovice - Krkonoše
Během jarrích prázdnin

yskutečnil Turistický oddíl mlá?
jeŽe 3511 jarní tábor v našich
xelehorách - Krkonoších. Ro?
íantická roubenka v Horních
Jítkovicích byla třem desítkám
:uristŮ přechodným domovem

Počasí bylo báječné, dle do-
worodců jednoznačně nejlepší
íýden zimy na horách - slu-
níčko, obloha jako vymetená a
períektní sníh.

Náplní byly sjezdovky,
běžky, boby, kluzáky, dová-
dění na sněhu, veČerní hry a
soutěže, kytara, ... Nedaleká
sjezdovka nabízela plné vyžití,

l

lisl
Zpra4

Z činnosti Thristických oddílů mládeže a Klubu českých turistůZdravá zábava, pro kaMý věk
vČetně veČernÍho lyžování, bě-
žeckých stop byl též dostatek
a svah u chaty byl hned prvrí
den plný bobových drah.

Kromě ježdění byl pobyt pro-
tknut zimnÍ etapovou hrou
Ledovou stopou. V první části to
byla jízda na kluzácích a bo-
bech, druhá část měla název
Lavina a bylo v ní nutno ukázat
umění plavár'í ve sněhu. TVetí
etapa s názvem Zákaz vychá?
zení - bylo nutno vymyslet erb
hry a napsat oslavnou báseň -
zde při čtení zaznívaly salvy
smíchu. Čtvrtá část p;ověřila
běžky a byla zároveň přeborem
oddílu - tou se stala zcela bez?
konkurenčně Pem Gottliebová.

V závěreČné etapě
jsme napodobovali
skoky na lyžích, ale
pro bezpečnost
ÚČastníkŮ probí-
hala soutěž bez
Iyží, ale i tak ne-
bylo o pády nouze.

Po celý pobyt
jsme si vše lra?
diČně zabezpeČo-
vali sami - pres
topení, řezání a
ŠtÍpánÍ dřM pro
teplo domova, do-
nášku potravin a
vařenÍ.

Vše skončilo a
nikomu se ani ne
chtělo z hor domů.

Ve stopě
Rodiče, tátové, berte své

děti do lesa. Nemyslím tím
pouze na houby, ale na vy-
cházky, na výlety, na tŮry.
Jednak je to velmi zdravé a
mnoha dětem pohyb chytí,
jednak je to nejepší způsob,
jak v dětech zakořenit ten
správný vztah k prírodě.
NauČte je poznávat rŮzná ta-
jemství lesa, rozlišovat zvířata,
ptáky, rostliny, různé zvuky
lesa a konečně i ty houby. Bylo
by dobře, kdyby se od malička
naučily, že my, rod homo
Sapiens, jsme dnes již v lese
pouze hosty a neměli bychom
jej těm, kdo jsou tam doma, ni?
čit. Když jsme byli s bráchou
kluci, bral nás táta často do
lesa a nejen na houby. I když
se tomu dnes usmívám, mělo
svůj smysl, když nám říkal ,,ne-
křičte, nebo se hříbečky scho
vají". Máme třeba v naší partě
již docela zasloužilého dů?
chodce, ktei má trošku ,,opo-
třebované" srdíčko. Ten jaksi
pro jistotu chodí po lese se
dvěma houbařkama. Je to pro
dobro všech. On má určitou
jistotu, pro případ, že by si sr?
díčko usmyslelo stávkovat a
ony se zase spoléhají na jeho
dobou orientaci v lese.
Nasbírají všichni. Co je ale dů-
ležité, nikdy na sebe v lese
nehalekají. On nosí píšťalku a
krátkým písknutím si udržuje
houfek pohromadě.

Tím jsme se dostali k mož?
ným problémům těch starších
houbařú. Především by si měl
každý sám kriticky zhodnotit
sví:íj zdravotní stav. Pokud má
nějaké užívání pro náhlé zhor-
šení, vždy ho musí mít s se-
bou. Nejlépe nechodit sám,
alespoň ve dvou, nebo malé
skupince. Dí:iležité je samotné
chovárí v lese. Když totiž ros-
tou, pak každý nález znamená
dřep, nebo ohnutí a vztyk
Takový střední koš(k spolkne i
více jak sto kousku (nejsou-li
to nějací obři). Takže sto dřepů
je pro člověka se srdíčkem,
nebo krevním tlakem v nepo-
řádku docela slušný sportovní
výkon. Možné to ale je, pokud
se držíme moudrosti ,,že vše-
Iiké kvaltování toliko pro ho?
vada dobré je". Zvedáme se
zásadně zvolna a nestyďme
se třeba i pokleknout, nebo si
přisednout na bobek. Byli jsme
svědky, když jsme jednou,
menŠÍ parta, vystupovali na

lesním nádraží z vlaku, jak z
vedlejšího vozu s potížemi vy-
stupovali starší manželé, oba s
francouzskou holí. Pomalu se
odbelhali do lesa. Po několika
hodinách jsme je na stejném
nádraží viděli na laviČce v po-
hodě pojídat svačinu, či oběd.
Košík měli hezky plný a pra?
váků měli snad více, než my
bez holí.

Mnoho lidí nechce jít do lesa
z obavy, že by se ztratili
Pokud se nevymlouvají jen z
pohodlnosti, jsou to snadno ře-
šitelné problémy. Především
není nutné jít sám. Připojit se k
někomu, pokud možno věkově
a hlavně výkonostně srovna
telnému, s dobrým orientačním
smyslem a nechat se navigo-

nerí tak velký, abyste nepřišli
na kraj. Snažte se jakýmkoliv
způsobem udržet přímý směr.
Chozením do kruhu se dá pro-
cházka hodně prodloužit
Vracejte se vŽdy s Časovou re-
zervou, předejdete rozčilení,
že na Vás nepočkal autobus, či
vlak.

Zdá se, že se rodí nový druh
houbařiny. Naši dva členové
se vydávají do lesa na kolech
Střídavě sbírají a jedou, jeden
se v!dy drzí u kol. Jak tomu ří-
kat? Houbocyklistika, nebo
cyklohoubařina?

Tak jako minule uvádím
další recept.

Vezměte potřebný počet
rohíků (rovných, lépe se sklá-
dají na pekáč), skrojte jim

Iehce vršek, vydlabejte střídku,
dutinu vytrele rozměklým más-
lem a naplňte smaženicí (ra?
ději trochu více okořeněnou a
osolenou). Rohlíky narovnejte
na vymaštěný pekáč, vydatně
posypte tvrdým nastrouhaným
sýrem a dojte do trouby dozla-
tova zapéct. Podávejte teplé.
Dobrou chuť.

Někdy příště něco o ucho?
vávání a konzervaci hub, a to
jak se do lesa vybavit a jak se
v lese různí houbaři chovají.

MUDr. Egon Borek
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»Omlouvám se za chybu, kte-
rou způsobil nějaký šotek,
když naši dobře fungující partu
degradoval na stranu. K tomu
nikdy nedojde.
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Část učastníků zimního tábora.

Úspěšný vstup do sezóny
V sobotu 17.března 2001

začala pro závodníky Klubu
českých turistů Kralupy nad
Vltavou závodnická sezona v
Turistických závodech

Příprava na letošní sezonu
probíhala přibližně stejně jako
v loňském roce, kdy kralupští
závodníci patřili k nejepším v
celé České republice,' běžecké
treninky a nácvik jednotlivých
technických disciplin .

Závody v Českm Lípě, které
byly přeborem oblasti Labsko-
Iužické zastihly závodníky
KČT Kralupy ov poměmě
slušné formě a byly prvním
ostrým testem

V místě zvaném ,,Peklo" byla
vyty«:ena trať, 2 a půl kilomet-
rová pro žákovské kategorie a
5 kilometrová pro dorost a do?
spělé. Vedla lesním terénem
mezi pískovcovými skalami a
prověřila to co závodníci dělali
v přÍpravě.

Výsledky na úvod sezony
byly dobré a jsou příslibem i
na oblastní přebor zdejší ob-

Iasti ,,Dolní Povltaví a
Kladensko': který proběhl 31
března v Kralupech nad
Vltavou.

.haou I*pái háčkované či prevé?

vat. Jdeme-Ii do skutečně ne-
známého (velikého) lesa, je
výborné mít mapu. Dnes již do
stanete mapy v takových mě-
řítkách, že jsou tam nejen
turistické značky, ale každá
Iesní cesta, rybníček, potůček,
elektrické vedení a jiné po-
drobnosti. Kdo jen trochu umí
číst mapu, dokáže se zoriento
vat téměř všude. Je-Ii slunko a
vyrážíme-Ii do lesa proti němu,
musÍme se na stejné mÍsto vra-
cet se slunkem v zádech. Je-li
pod mrakem, všímáme si hluku
od tratě, silnice, nebo hluku
motorové pily lesáků. Taková
malink,; busola, nebo kompas,
Vám přidá na jistotě. Chodíval
s námi houbař, který léta měl
co do činění s leteckým provo?
zem a ten se dokázal řídit
podle koridorů dopravních Ie-
tadel. Platí zásada, nikdy ne-
zpanikařit. Žádný 'les ua nás

Přehled výsledků.
nejmladší žáci
1 . Jan Vejrosta + Michal Blecha
2. Jan Kareš + Michal Novák
mladší žákyně
1 . Barbora Závodská + Lenka
Pechová
starší žáci
1 . Jan Blecha + Jiří Kružík
3. Jaroslav Rosák + Martin
Rychtařík
starší žákyně
1. Radka Jílková + Iveta
Noyáková
3. Petra Gottliebová + Barbora
Vaňáková
mladší dorostenky
1. Klára Kubrtová + Jana
Bíbová
?
2. Zdeněk Vejrosta
3. Vladimír Siegl

Ing. Zdeněk Vejrosta
předseda KČT Kralupy
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Družstvo Krakovská

zadá provedení následujících prací pro 87 bytů:
1) Príprava na osazení elektroměri:i a případně osazení

elektroměrů.

2) Rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody, osazerí měřiči,
rekonstrukce vzduchotechniky, stavební úpravy šachet.

3) Osazení sklepních kójí.
4) Drobné zednické a truhlářské práce.

Pro informace o výše uvedených pracích se obracejte na pana
Vladimíra Slováčka, tel. 0205-713443, 0205-722 025.

Zalepené obálky s uveden(m ceny a termínu provedení
zasílejte laskavě doporučeně na adresu: pan Vladimír Slováček,
Družstvo Krakovská, Krakovská 743, 2780í Kralupy tak, aby
došly nejpozději do 11. dubna 2001. V levé části obálky uveďte
slovo: ELEKTROMERY, VODA, SKLEPY nebo DROBNE
PRÁCE.

Klub českých turistů,
Aso.ciace Turistických oddílů mládeže

]==" Kralupy nad Vltavou
, . pořádaií 29. ročník dálkového a turistického

pochodu včetně cyklo jízdy

=I' DO OKOR'ť BEZ OR'E
, ANtB

- KRALOVSKOU €ESTOu
,l y #- ZA DO'BROX»RuZS'TVINk

sobota 7.dubna 2001
akce je součástí veřejného programu

KČT Kralupy n.Vlt. a jeho Turistických oddílŮ mládeže
starty: KRALUPY NAD VLTAVOU - od nádraží ČD
pěší 6.30 - 10.00
trasy - dle vlastního uvážerí, je připravena nabídka lras od 14 do 50 km.
Nejkratší trasa na Okoř je 14 km.
cyklo 8.00 - í0.00
trasy - dle vlastního uvážení, je připravena natídka tras 30 a 50 km.
ZÁKOLANY - nádraží na trati Kralupy - Kladno
pěŠÍ 6.30 - 10.00
trasy - dle vlastního uvážení, nejkratší trasa na Okoř je 7 km.
OSTATNÍ STARTY - můžete vystartovat dle zájmu z jakéhokoliv

místa a stát se účastríkem pochodu přihlášením v cíli .

Doporučená mapa : č.9 z edice KČT - Podřipsko
Staríovné : jednotné 10,- Kč

cíl: OKOŘ - louka pod hradem 8.30 - 15.00
Do díplomu Vám budou zapsány kilometry na Okoř a kilometry do

cíle Vašeho putování.
Pořadatel zajistil pro zájemce dopravu na vlak do Zákolan - odjezd

autobusem z parkoviště u Okoře (10,- /osoba)
10.30 - odjezdvlaku lO.55doKralupn.Vlt.

12.01 do Kladna
12.30 - odjezdvlaku l3.06doKralupn.Vlt.

í3.14 do Kladna
14.30 - odjezd vlaku 15.42 do Kralup n.Vlt.

1 5.06 do Kladna

V případě potřeby bude odjezd autobusu doplněn o další spoj. .V cíli bude urrístěno stanoviště her a soutěží pro děti. Obcerstvení
je možné v restauraci Na baště na hradě. Okoři a v cíli pochodu.
Informace o akci získáte: ing. Zden& Ve)rosta, Mládežníků 677,
27801 Kralupy nad Vltavou, 0205fi2749l - byt, 0205/7123625 - zam
e-maíl: kct kralupy.cz, http://www.kralupy.cz/kct
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Basketbalový klub Kaučuk Kralupy
m

Na skautské stezce

Zprávy ze soutěží
StarŠÍ mini Žáci:
Naši mini žáci hrají soutěž

Oblastního přeboru poprvé. a
budou v této kategorii hrát v
nezměněné sestavě dva roky.
Hrají ve skupině o 5 až 8 rrísto
a družstvo trénují Mgr.
Petříček a Ocásek.
Výsledky:
Boh. Poděbrady - BK Kaučuk 8 : 38
Boh. Poděbrady - BK Kaučuk 10 :34
Obě utkání na hř?šíí soupeře družstvo vy-
hrálo. Nejepší hráči byli: Kaprál,
Náhlovský a Louthan.

Mladé Boleslavi o jeden bod v
prodloužení a v tabulce je na
prvnÍm mÍstě.

Il
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Jarní prázdníny - 24.2. - 3.3.2001 Ostatní výlety byly spíše vycházkami
do okolí chaty a chlapci jich využili k pro?
hlídce pohraničního opevnění, na sáňko-
vání, koulování a podobné radovánky, o
které jsme v Kralupech větŠinou ošizeni.
Zde byl sníh celý týden bílý, sluníčko sví-
tilo jako o závod, co jiného jsme si mohli
přát.

Večer, když zapadlo, jsme se sešli ve
společenské místnosti, kde jsme si hráli,
připravovali jsme se na závody a jako po?
sledrí pořad byla pohádka na přání a na
dobrou noc. Jak dobře se usínalo po ce-
Iodenní činnosti. I když nedílnou součástí
skautských akcí jsou nepopulární čin-
nosti, jako jsou rozcvičky, pomoc v ku-
chyni a úklidy, byla všechna vlčata
zklamána tím, že se týden pobytu na ho?
rách naplnil a my se musíme vrátit do
Kralup nad Vltavou. Podobné hlasy zněly
z úst skautů: ,,JeŠtě alespoň týden Il

Nyní'nám-však-nezbývá,'Jj'en'se těš'Ít na
letní tábory.

Výlet - Kamenné varhanyDo posledního místa naplnili členové 4.
smečky vlčat - Tuláci a 1 . oddílu skautů
Stopaři chatu Dřevomorku v Lužických
horách, kam se vydali již druhým rokem
společně v době jarních prázdnin. Oba
oddíly měly své vlastní programy. Stopaři
se připravovali na letošní Svojsíkův závod
a Tuláci se mohli letos plně věnovat po-
znávání Lužických hor. Vyšli jsme si na
několik výletů do okolí, jako např. výlet na
přehradu Naděje. Cesta na přehradu nám
připadala jako dobývání Aljašky. Úzká
cestička vedoucí proti proudu ,,divokého"
potoka, který bylo potřeba několikrát pře-
jít z jedné strany na druhou, větry polá-
mané slromy a ledové vodopády. To vše
se našim vlčatům velice líbilo.

Také výlet do obce Prácheň, kde jsou
k vidění kamenné varhany, přírodní zají-
mavost, kterou známe z pohádky, ale
kterou mnozí z nás viděli poprvé v životě
ve skutečnosti, se také velice líbil.

?:

IJ Muži A Ill. liga:
Toto družsÝvn hríToto družstvo hraje třetí nej

vyšší soutěž České republiky.
Na začátku sezóny bylo druž?
stvo celkově omlazeno a dopl-
něno dorostenci z našeho
oddílu i z ?Basketbalového klubu
Kladno. Úkolem družstva v této
sezóně je stabilizovat složerí
družstva s perspektivou dvou
let postoupit do Il. Iigy.
Družstvo trénují Mgr. MartÍn
Petrovický a Mgr. Radek Fiala.
Zpráva ze 17 a 18 kola Ill. Iígy:
BK Kaučuk - Sokol Vyšehrad 70 : 56
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Starší Žáci:
Basketbalový klub Kaučuk

Kralupy má v soutěži dvě druž-
stva. První družstvo hraje nej-
vyšší celostátní soutěž
Žákovská liga - odehráli-zatím 5
zápasů. Družstvo žáků se do
této soutěže probojovalo poprvé.
Výsledky:
Sokol Vyšehrad - BK Kaučuk 1 1 8 :29
BK Rokycany - BK Kaučuk 81 : 62
BK Kaučuk - BK Teplice 78 :56
BK Kaučuk - BC Benešov 59 :76
BK Kaučuk - BK Písek 48 : 79
Nejepší hráči našeho družsíva byli:
Chlapec, Duras, Paukner a Procházka

«

%

? q
1

bauer, Douša, Kazda, Furst ň asistent'trenéra Mgr-. 'Fiala
Basketbalový klub Kaučuk Kralupy Vás zve do sportovní halyna mistrovská utkání našich družstev. Pořad mÍstrovský'cÍhJ azá'-pasí:i:

s

Při katastrofické střelecké
po5enci hostů stačil domácím
průměrný výkon k vybudování
téměř 30 bodového vedení
(31 . minuta 58 : 29). Vypuště-
ný závěr utkárí by se mohl do-
mácÍm vymstÍt, zejména při
utkání se silnějším soupeřem.
Pochválit Ize snad jedině au-
Ýora 23 bodů pivota Bruchalu
BK Kaučuk - Slavoj Bohnice 88 :75
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31.3.2001
starŠÍ mini Žáci
muži B

muži A Ill. Iiga

I
ffi. k
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l9.00 a 1 1 .00 hodin
16.30 hodin
í8.30 hodin

Bohemia Podebrady
Mladá Boleslav C
Chrudim

l"?,"w «Ái(%,4fffl" 't,.?«ž4 ??'
Ir@a ?.i'? lli

V 1. čtvrtině prohráli domácí
až o 10 bodů. Do vedení šli po-
prvé až v 25. minutě utk'ání
(46:44). Zlepšeným výkonem
a bezpečným proměňováním
trestných bodů ve 4. čtvrtině
dovedli zápas nad nečistě hra-
jícími hosty (29 faulů) do ví-
tězství. Muži ve Ill. Iize mají 11
vítězství a 6 proher a jsou na 4.
místě tabulky.

Nejepší střelci: Bruchala 23
a 22 bodil, Douša 12 a 16
bodů a Lukeš íO a 14 bodů.

1.4.2001
mužiB
zápas o I.místo
muŽi A Ill. liga

l

Druhé družstvo žáků ročníku
87 hraje Oblastní prebor a
hraje skupinu o 4 až 6 místo.
Ve stejném složení bude druž?
stvo tuaát příští sezonu, kde se
pokusí probojovat do žákov-
ské ligy mezi 12 nejepších
družstev v České republÍce
Výsledky:
Sokol Sadská - BK Kaučuk 64 : 56
Sl. Poděbrady - BK Kaučuk 74 : 50
Nejlepší hráčí naŠeho družstva byli
Gospodinov, Majer, Synek a Keller.

Obě družstva trénují trenéři
Mgr. René Keller a Jiří-Chlapec
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13.00 hodin Mladá Boleslay B
4

1.'2 ťl
'?-U

I
l

(

11 .00 hodin Kolín
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7.4.2001
mladší dorostenci
muži A. lll. Iiga

r

9.00 hodin
18.00 hodin

Brandýs n.L.
Liberec
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Společně u chaty Dřevomorka
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mladšídorostenci lO.00hodin lMělník
f

l
lPlochodrážní sportSoutěže na kolech - cyklostezka

Za BK Kaučuk Kralupy Josef Motl ll
l

V loňském roce oslavil plochodrážní sport ve Slaném 50 let čin-
nosti. Vrcholem oslav byl mezinárodní závod velká cena králov-
ského pivovaru Krušovice. V roce 2001 se do Slaného, po delší
době, vrací závod Mistrovství světa. Závod, kíerý se zde nepře-
tržitě pořádal od roku 1958 do roku 1 989. Tímto podnikem by se
Slánští pořadatelé rádi vrátili na Mezinárodní scénu a divákům při-
pravili hodnotné boje na škvárovém oválu. Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu s přáním prožití hezkého sportovního odpoledne.
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22. dubna 2001 - Kralupy nad Vlíavou
pořádá Klub českých turístú a Asociace Turistických oddílú

mládeže Kralupy nad Vltavou
ve spoluprácí s Městským úřadem Kralupy nad Vltavou
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Družst,vo děvčat Basketbalového klubu juniorKralupy (ročníky narození 1988 a 1 987) absolvo?
valo od poČátku sezony osm střetnutí bez jedíného zaváhání a vždy zvítězilo. Do konce souatěže
sehraje již jen dva zápasy, a přestože už nemusí
vyhrát ani jediný, bude se snažit o nejlepší vý-
sledky. Tento beze sporu nejepší žákovský bas?
ketbalový tým ze středočeské oblasti má zajištěnpostup do přeboru ČR - kde na něj čekají nejle'pší
družstva republiky. Laťku výkonnosti si pro tuto
sezonu mladší žačky basketbalového klubu, které
bojují v této věkové kategorii prvním rokem, po?
stavily nepochybně velmi vysoko. Budou násle-
dovat svěřenkyně trenérky Ing. TerezityČermákové, kte-ré se vloni staly pr-eborn'icem"iČeské repu'bliky? Dosavadní vý:s'le'dÍky-družstva
naznačují, že by tomí.í tak mohlo bÝt... ÍNa snímku
je kapitánka Eva Kotlanová při únÍkÚ na koš 'sou=
peřek v utkání s mladou BoÍeslayí.

Mladší di00rOsíenCí:

Mladší dorostenci hraií
Oblastn( přebor, kde se probo-
jovali do finále mezi4 nejlepší
družstva středočeského kraie.
Družstvo trénuje Mgr. Radaek
Fiala a Jiří Chlapec.
Výsledky:
EMĚ MěÍník - BK Kaučuk 73 :78
Nejepší hráčí bylí: Šťastný, Chlapec,
Neužil, Lhoták a Duras
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ř pSoutěže budou protíhat od 9.30-11.30 v nedělí 22. dubna 2001
Souťěž zručnosti: Asfaltové hřiště - Prostor u gymnázia (ul. J. Palacha)
Úkolem je projet vytyčenou trasu a ukázat tak zruČnost na kole
Soutěž pomalosti: Asfaltové hřiště - Prostor u gymnázia (ul. J. Palacha)
Úkolem je projet vytyčenou trasu co nejpomaleji a ukázat tak ovládání
kola při pomalé jízdě na kole.
Cyklostezka: Cyklostezka od Jízku (křižovatka ul. Chelčíckého a J
Palacha) do Minic či obráceně)
Úkolem je projet cyklostezku, nezáleží na čase - nutno dodržovat pta?
vidla bezpečnosti a silničního provozu.
Po splněrí všech tří částí (vyplněný startovrí průkaz) se účastník přesune
na Asfaltové hřiště - Prostor u gymnázia (ul. J.
Palacha), kde absolvujel test znalostí u přísluŠníků
dopravrí policie a členů KČT
Po testu obdrží účastmci na kola samolepku
"Kralupská cyklostezka" + diplom
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M-ČR juniorů dvojic ll. finále
M-ČR juniorů jednotlivcú II. finále
Mistrovství světa juniorú do 21 let
kvalifikační kolo - A
startují jezdci8 států
M-ČR -extraliga Ill. kolo
PSK Olymp Praha - ZP Pardubice
Z Grup Březolupy - AK Slaný
MEZ - juniorú
BYpGOSZCZ - Toruň - Meissen - SlanýM-ČR extraliga Vl. k-olo
MEZ - juniorú

za AK v AČR Slaný Antonín Vilde
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1 .5.2001

27.5.2001
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Út 19.6.2001
Muži B:

Družstvo hraje sdružený
okresní přebor a probojovalo
se do finálové skupiny, kde
"írajÍ o postup do Oblastního
:»řeboru. Družstvo ve finále
:+rohrálo jen jednou na hřišti
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Petroniův pohár čeká nejkvalitnější play off historie Petroniův pohár čeká nejkvalitnější play off historie
Zastaví někdo v 1. Kralupol

AHL lobečskou sbornou?
Velké hokejbalové dívadlo

startuje v dubnu.
HOKEJBAL - Colosseum v

Lobečku zažívá již šestou se-
zónu nejvyšší kralupské ho?
kejbalové soutěže I. Kralupol
AHL. .Jako. každoročně upoutá
pozorností nadstavbová část
ligy Petroniův pohár, ve které
bojují systémem play off na tři
vítězná utkání nejepší čtyři
celky jednadvacetikolové zá?
kladní části. Petroniův pohár
čeká na Šestý ŠtÍtek se jmény
vítězí:í. Velké hokejbalové di-
vadlo zvedne oponu zhruba v
polovině dubna. Termíny u'l
kání Petroniova poháru budou
vyvěšeny na oficiální nástěnce
AHL na náměstí (masna a ob-
čerstvení u kostela), neměli by
chybět ani plakáty ve městě.
Kdo tedy letos svírá v rukou
hokejbalové trumfy?

která byla nakonec nahořkle
bronzová. Tým, který posily již
nepotřeboval, přesto udělal
přestup sezóny. Po třech Ie-
tech v Minicích se vrátil ztra-
cený syn lobečských, který s
nimi v roce 1997 zvedal nad
hlavu Petroniův pohár a jeden
z nejlepších hokejbalistů na?
šeho regionu IVO LOSKOT.
Tým CSKA se opírá o nejep-
šího brankáře AHL Martina
Barátha pětinásobného drži
tele poháru J.A.Šklíby pro
brankáře sezóny. Ve výborné
formě válí též Pavel Kroužil,
střelecky stabilní výkony po
dává Jan Rambo Střeska.
Velké výkony též předvádí ex
Joynteamovská formace Sla-
vík, Lutovský a Břetislav
Částka. CSK'A vytvořili též
nový rekord soutěže, v šest-
nácti kolech neztratili ani bod!
Kdo může mistrovský pochod
sborné zastavit?

CSKA Lobeček se chtějí
po pěti letech vrátit na
PetroniÚv trŮn.

Hráči klubu CSKA Lobeček
zvítězili v úvodní sezóně
I. AHL. V roce 1997 vypadli v
semifinále s JOY'N'Teamem a
o rok později mu v nezapome-
nutelné pětizápasové finálové
sérii před třemi stovkami di
váků podlehli 2:3 na utkání. V
Ietech 1999 a 2000 vypadla
sborná po vynikající základní
části prekvapivě dvakrát v se-
mifinále s Minickými Quijotes.
Lobečští jsou právem považo-
váni ze veliké favority play off.
Jejich vítězství skoro každý ti-
poval již v minulé sezóně,

Quijotes, Machines a je-
den ze zámeckých týmú do
play off..

O dalších dvou postupujících
do Petroniova poháru je téměř
jasno. Miničtí Rytíři, vítězové
Petroniova poháru 1999 a ví-
cemistři 2000 drŽí druhé mÍsto,
které si upevnili v derby s
Hockey Machines, které 10:6
porazili. Minice ztratili před se-
zónou Loskota, ale v přestu?
pových manévrech, jako již
několikrát, hráli opět první
housle. Do Minic za Loskota
přišel nejužitečnější hráč se-
zóny 1998-99 0ndře3 Šmolík a
slovenský bronzový medailista
ze šampionátu v Kralupech
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Nej»ětší favo?rih5Petroniova poháru CSKA Lobeček. Dokáže
někďo tento All-Star team zastavit.

JoŽo Pittel. [1Před 15. ko-
Iem končil
přestupovÝ ?
termín. s na- MffilpětÍm se Če?
kalo koho,
které družstvo 1

»
nahlásí na í
soupisku pro
play off. První

11
přestupovou řl
b.ombu? ?ogpá.?
Iili Miničtí, ij
kteří získali p

»juniorského
vícemistra q
světa Jiřího -
Paliceho. Již
zřejmě jistý
semifinálový
soupeř Minic
Hockey Ma?
chines kontro-
vali neméně
zvuČnou eX-
plozí.
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Jedna z nejveítších osobností kralupského hokej-
balu - pMinásobný držitel poháru pro nejlepšrho
brankáře soutěže - Martin Baráth (CSKA Lobeček).

Kanadské bodováni I. Kralupol AHL po 16. kole
Pořadí Zápasy Góly Asist. Body

4. Bejr
5.Střeska CSKA 13 37 16 53

42
7. Kohm

9. Hora

A dalš7ch 107 hráčú,'kteřízasáhli do bojú I.Kra"lupol AHL.

+/-

110
101
64
49
70
35
47
34
36
55

Trestné
mínuty

8
o
8

47
4
2

10
12
60
8

Hodnocení brankářů po 16. kole I. Kralupol AHL
Pořadí Zápasy Minuty Zásahy Góly PrúměrÚspěš-

nost

1,00 97,14
1,50 95,65
1,00 95,24
2,38 93,8í
2,25 93,66
2,75 93,08
4,00 89,47
3,75 88,46
4,75 88,29
7,00 8814

1. Fuka
2. Suchý
3. Jásek
4. Baráth
5. Berit
6. Vymětalík
7. Soudský
8. Nový
g,- Oppl
10. Bakalář

BR
HM
HM

CSKA
MQ
MQ
HM
HM
HM
NE

1
1
1

16
4
10

1
4

11
6

45
30
45
720
180
442
45
180
493
270

34
22
20

576
133
363
34
115
392
312

1
1
1

38
g

27
4

15
52
42

Tabulka I. Kralupol AHL
Pořadí
1. CSKA Lobeček
2. Minice Quijotes
3. Hockey Machines
4. HBC Nelahozeves
5. Black Ravens
6. Jamaica Predators
7. HBK Roudníce n/L
8. Black Hawks

Utkání
16
16
16
16
16
16
16
16

VýllrJ
16
14
12
6
6
5
3
o

RemízyProhry Skóre
0 0 229:38
0 2 169:48
0 4 135:61
2 8 71:104

o ií ss:i-3a
1 12 5í:l73
0 16 28:208

Body
32
28
24
14
13
10
7
o

Druhý po rozpadu Black
Panthers bezprizorní hráč, rov-
něž vícemistr světa Josef Ibl
našel střechu nad hlavou u
ozubených kol. Parta okolo ne-
zničitelného rekordmana Da-
niela Bejra (devadesát jedna
zápasů v řadě, tedy ve všech,
ve kterých v I. Kralupol AHL
nastoupil, bodoval!!!) má další
dvě esa. Na hostování z CSKA
se zpět nevrací Radim Soud-
ský a na hostování přišel vyni-

kající brankář Veltrus Robert
Oppl. 0 čtvrté postupové místo
svedou veliký boj zámecká
družstva Nelahozevse a Black
Ravens (Veltrusy). Lepší vý?
chozí pozici mají zatím borci z
rodné obce Antonína Dvořáka.

Historícké play off, při-
jděte se podívatl!!

Místní hokejbalové sdružerí
AHL Kralupy nad Vltavou
zavrŠÍ 15. září 2001 první pěti-

p

:l

l

sWJffi%"'ls- M

sí'?JLkížlr .-' ?

' -W
r í

p

Družstvo Juniorů reprezentuje naše město v nejvyššísoutěži České
republiky. Více se o mladých hokejbalových talentech dočtete v
květnovém Zpravodaji.

Ietku svého snažení, řečeno
moderněji oslavÍ páté naroze-
niny. Sezóna 2001-2002 by
měla odstaitovat již na dvou
hřištích. Třetí - regulérrí pro
mezinárodní a extraligový ho-
kejbal v České repub"íice - by
mělo dovršit již téměř pětiletou
snahu integrovat HOKEJBAL
mezi tradicí zakořeněné
sporty. Rozhodně nás neČeká
tolik práce, kolik již máme za
sebou, .přesto c51ová .rovin.ka
konečného úspěchu je ještě
kdesi v dálavách. Děkujeme
všem kteří nám pomáhají a
pevně VěřÍme, ze náS nene-
chají padnout před finálovou
páskou. Vždyť Kralupy nad
Vltavou a hokejbal i díky svě-
tovému Šampionátu jsou v ho-
kejbalových' kruzícíh České
republiky takřka synonymem.
Jménem AHL zvu všechny fa-
noušky sportu na utkání play
off Petroniova poháru. V akci
uvidíte čtyři medailisty z juni-
orských světových šampionátů
(Loskot, Ibí, Palice, Pittel) a
další zářivé stálice, hvězdy
i hvězdičky hokejbalového
nebe. Všichni zúčastnění vy-

dají ze sebe všechny síly a
máte jistotu ! V hokejbalu se
nekalkuluje ani nekšeftuje s
výsledky - Všichni ho hrají pro
radost a pocit být nejepší !!!

Jindnch Kohm

Nové hřiště na Cukrovaru
Ve spolupráci s městem

Kralupy nad Vltavou a spo?
Iečnostmi Kralupol a Českou
rafinérskou a.s., partnery kra?
lupských hokejbalových sou?
těží, by mělo být dokončeno
nové hokejbalové hřiště na
Cukrovaru (vedle plaveckého
bazénu). Hřiště s mantinely na
druhém břehu Vltavy je v sou-
časné době nezbytností, neboť
popularita hokejbalu neklesá,
spíše roste. Mladý juniorský
výběr Kralup se drzr se ctí v
nejvyšší republikové soutěŽi.
Dorostenci se na vstup do vr?
cholového hokejbalu chystají,
tréninky nejmenších dětí se
těší velkému zájmu. Hokej-
balový oddíl si mantinely osadí
v rámci brigády členů oddílu.
Slavnostní otevření NOVÉHO
COLOSSEA je plánováno na
polovinu dubna.

Kralupský mládežnický hokej
Žákovská hokejová liga, nej-

QŠŠÍ
České

žákovská soutěž v
republice, rozjela svůj

kolotoč zápasů v jednotlivých
skupinách již na začátku září
Ioňského roku. Po odehrání
zápasů v základních skupi-
nách se prvních pět mužstev
ze skupiny iiAll spojilo s prvními
pěti mužstvy skupiny ,,B" a vy-
tvořily elitní finálovou skupinu
Vítěz, který bude znám na
konci března má právo bojovat
s vítězi jiných skupin o titul
mistra republiky.

Pred začátkem soutěže, tak
jako již tradičně, odešlo ně-
kolik nadějných hokejistů do
jiných oddílů. Tito mladí hoke-
jisté, žáci osmých a devátých
tr(d odcházejí na Kladno a do
pražské Sparty. Důvod ocl
chodů je jasný. Hráčům se
blíží dorostenecký věk a mají
zájem hrát dorosteneckou ex-
traligu. Kralupský dorost hraje
pouze kra3ský přebor. Pro náš
oddíl může být potěšující, že
všichni naši bývalí hráči se ve
svých nových oddílech prosa-
di.li a n.ěkteří..sta.rtují o. .ročník
výše. Je vidět, že hráče vy-
chovat umímel

Na začátku ligy bylo znát, že
postup ,,osmáků" a ,,deváťáků"
do finálové skupiny bude ob?
tížný. Kluci však dřeli a obě
mužstva se mezi elitu veŠla.
Ve společnosti týmŮ ze zná-
mých žákovských hokejových
líhní Sparty, Slavie, Kladna a
týmů z velkých městských
aglomerací Liberce, .Hradce
Králové, Pardubic a Ústí nad
Labem je náš oddíl nejmenší.
Zatím jsou naše mužstva v této
siln.é konkurenci v druhé polo-
vině tabulky.

Pro budoucnost kralupského
hokeje je důležité zastřešení
Iedové plochy, dostatečný ná?
bor mladých hokejistů a s do?
rostem hrát ligovou soutěž.
Liga dorostu by snad většinu
našich hokejistŮ mohla udržet
v Kralupech.

Vázení sportovní přátelé,-
přestože náš oddíl nemá muž?
stvo dospělých, rád bych Vás
pozval na Městský hokejový
stadion, kde každý víkend pro?
bíhají zajímavá mládežnická
utkánÍ.

Radomír Merfait
trenér mládeže

l

Přehled akcí pořádaných HK v dubnu 2001 na ZS

HK Kralupy - Karlskoga (Švédsko)
hráči ročník 1986, začátek utkání 17.00 hod
HK Kralupy - Jekatěrinburg (Rusko)
hráči ročník 1990-1991 , zač. utkání 15.30 hod
HK Kralupy - Čeljabinsk (Rusko)
hráči ročník 1986, začátek utkání 1 7.00 hod

6.- 8. 4. I. ročník turnaje o putovní pohár
,,Starosty rněsta Kralup nad Vltavou".
hráči ročník 1986
Turnaj 6. tříd - hráči ročník 1989
HK Kralupy - Nový Zéland
hráči ročník 1986
začátek utkání v 17.00 hodin

2. 4.

3. 4.

4. 4.

14. 4.
22. 4.
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Pozyánka BffAAAR PramMlsok

;.P-@úryj»
Elektmslužby - prá«,e speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy ve%Jneho osvětlení

c?svěklenl hal a venkovnlch pros{or '
Elektromontážní práce

elekírokís{alace rozvodÓ venkovnlch i vnllFnlch
Zemní a výkopové práce

nakladačem UN(. 060

PronáJem velkoo5jemových kontejnerů-ísiní3em veíxooo3emovyct'i kontejnerů " 'i51. l' .' ,,,5pro odvoz síavebnl suíi. zeminy a jiného odpadu (1 0m3) ??' ? ?' a ?
Služby vysokozdv!žnou plošÍnou-do'27;n

bezpeenú a rychiú člšíěnl a núbeq okapů. opravy si;echJ koníínů. iasí'akáCenl a píOřezávánl S{I0m'í, 2Vláště r»ebezlX.čnÝCh a VzíG3klvr:h i np n+a? ? .--..- - .,..is. *ih«bw ú uauyy o«apu. opravy siíech. komínů, lasád a pod.'kácenl a píořezávánl s{íom'í, zvláště nebezpečných a vzíosklých i na ruaplls{upných mísíech.
Telefori, fax,
záznamník: KONTAKTuJTE NÁÍ! Telefon:

0603 - oÉ žei 290205 - 220 ss
uous - I+:) /I) 41J
0603 - 50 83 89

Chcete získat a; Í50,- Kč měsíčně ?
Přijd'te do České spořitelny

a

uzavřete smlouvu na penzijnÍ připojištění

h
?

Iffl
Q4. dubna - dětské hřiště mezi

Vltavou a tenisovými kuty u
koupaliště
18. dubna - na ,,dopraváku" (v
sousedství fotbalového hřiště
V Olších)
9. května - dětské hřiště mezi
Vltavou a tenisovými kurty u
koupaliště
30. května - dětské hřiště na
sídlišti v Zátiší

Prezentace závodníků pro-
bíhá vždy od 16.00 do 18.00
hodin. Další informace Ize na?
lézt na htíp.//orienteering.virt.cz
nebo na tel. 0608/1 70 926.

Petr Šejba
ve«k»ucí oddilu orierúačnrho běhu

Spoíovní kluby orientačního
běhu a rádiového orientačního
běhu zvou všechny na veřejné
závody zařazené do série Kra?
Iupy orienteering cup open.
Půjde o čtyři samostatně hod-
nocená klání, jejichž výsledky
se započítávají do celkového
žebříčku. Vypsány jsou věkové
kategorie do lOlet, 11 - 151et
a od 16 let neomezeně. Sou?
těže se mohou zí:íČastnit Úplní
zaČáteČnÍci, na místě bude
možnost zaŠkolerí trenéry ori?
entačního běhu. Jednotlivé zá-
vody proběhnou v těchto
místech a termínech (jedná se
o středy):

J

@ tento výhodný produkt Spořitelního penzijního fondu
neznamená žádné riziko díky přísnému státnímu dohledu

0 díky daňovým úlevám si zajÍstíte vyšší čistý pÍíjeffi
@ výhodně zhodnotíte svoje fínanční-prostředky
0 výnosy jsou zdaněny až při výplatě dávek
0 při splnění podmínek zajímavý věrnostní program
@ zajištění v důchodovém věku
0 stanete se klienty Finanční skupiny České spořitelny
Informace získáte ve všech pobočkách České spořitelny.
Těšíme se na Vaši návštěvu' !

ů

'i? ,i

poéíúaé a pm comoy
POSKYTUJ!EME VÝHODNt. PODMÍNKY PRO NÁKUP

VÝPOčETNí TECHNIKY A sí.uŽnn Česká spořitelna a.s.
V PROGRAMECH SP0R01NVEST -

Il)A u-i"x E ix§

@i' iSI MUŽE KAŽDÝ VYBR,=kT MEZí:,t( í MUŽE KAŽDÝ VYBR,=kT MEZí:
SPOTŘEB[TELSKÝM ŮVĚREM 4('

z?
l";?61,

sprÁrxovÝv pnonp.ípiw
.1

ij)i LEASINGEM
ONTAK'T{:JTL NÁS NA ADREI :

Cechova 560, Kralupy nad Vltavou.
a ? 0205/ 727 777
KRjlLUPY CZ,s.r.o. l'nfo@l'kc'cz

W
Družstvo KrakovskáI

prodá užívacÍ právo k volnému bytu č. 6 v přízemí, bytu llIč. 55 ve třetím patře a bytu č. 82 ve čtvrtém patře domuljčp. 743 v Krakovské ulici v Lobečku. Byty 2 + KK o ploše
140 ma jsou první kategorie.

l
l Soukromá inzerceTři volné

PFIODEJ ů Prodám ledničku CALEX 2251 y
zachovalém stavu. Cena
1 500,- Kč. Koupím málo použí-
vané univerzální el. stahovám
předn5c5 oken do os. vozu a ka?
talog ND, Favorít r.v.l993
Tel. 0205/23302

I] Prodám perská koťata s PP.
Stříbřitá, zlatá po výborných ro-
dičích. Telefon: CÍ205/726531
po 16.00 hode

PřísluŠná smlouva o užívání bytu:
umožňuje

«
Il

«
časově neomezené u!ívání bytu plátcem užívacího práva Ia členy jeho rodiny
volnou dispozici s bytem po uplynutí tří let po podepsárí

lsmlouvy
okamžité nastěhování po zaplacení nabídnuté částky l

zavazuje l lk dodržování Stanov družstva a Domovního řádu
opravňuje l

k využívání všech práv člena družstva

CJ Prodám Škoda Felicia LXI s
mot. 50 kw, střeŠrí okno, imo-
bilizér, tažné zarrzenl dálkové
centrál. ovládání, zam. zpá?
teČky, střešní držáky, rádio s
přehrávačem. Vozidlo je gará-
žované, barva Červená,- r.v.
1995, najeto 65 000 km, cena
120 000,- Kč. tel.: zam. 0205/43
163, mobil: 06Cll/230851
0723/1 78774

PRONAJEM

I?l Hledám pronájem bytu do
4 000,- Kč- měsíčně y
Kralupech, Velvarech či okolí.
Tel. 0205/761068 do 14.00 hod
762041 nepřetržitě

l

l

i
l
I

I

CJ Pronajmu RD po rekonstrukci
Jedná se o 2+1 !, nlyn *rnanírJedná se o 2+1 s plyn. topením
ve Všestudech u Veltrus
Telefon: 0205/783124I

«

ů Prodám zahradu se zděnou ce-
Iopodsklepenou chatou, na
vlastrím pozemku í 500m" v
obci Nelahozeves. Na pozemku
je skružená studna 1 1 m, dře-
viny, ovocné stromy. Možno
jako stavební parcela. Cena
350 000,- Kč. Tel.: zam. 0205/
43163, Mobil: 060U 230 851
0723/1 78774

l 0 Pronajmu garáž v Lobečku
dýhárnou. Cena dohodou
Telefon: 0606/131270

Záloha na platby spojené s bydlením (elektřina, topení,
vodné a stoČné, náklady na provoz spoleČných prostor, vy-
h.4'ran( royaniníhn ŤrsnrlnS io l/ crsn;"aocn5í rlrsha qnnn V;řa mÁ-'tváření rezeívního fondu) je v současné době 3000 Kč me-
sičně, bude vyúčtována po skončení kalendářrího roku.

za

I
l0 Hledám dlouhodobý pronájem

bytu 1+1 v Kralupech nadaVlt.
nebo blízkém okolí
Tel.: 0205/721 822 pouze večer
(možno nechat vzkaz na záz-
namríku)

mZNÉ

I

l

l Družstvo chce prodat užívací právo obálkovou metodou.
Zalepené obálky s uvedením částky kterou nabízíte a čísla bytu
o který máte zájem zasílejte laskavě doporučeně na adresu: pan -
Madimír Slováček, Družstvo Krakovská, Krakovská 743, 27801
Kralupy tak, aby došly nejpozději do 11 . dubna 20Clí . V levé části
oóálky uvedte slovo BYT a číslo bytu, o který máte zájem.

0 Prodám zahradu v Kralupech
nad Vltavou na vlastním po-
zemku, podsklepená chaÍka,
rozvod vody, sklerík, udÍrna, vy-
sázené dřeviny. Tel.: 02051'7Í7
788 ráno, večer

Pronájem nebytových prostor
Společnost Montako hledá nájemce do připravovanýchnájemních prostor v bývalém objekt'u Jednory upro'st;aed 'síd'lyiště

Lobeček.

V současné době je objekt využíván jen částečně pro prodejny
zeleniny, chlazené drůbeže a večerky:

r3 27/1 56 v ID chodící o francouz?
ské holi hledá zdravotně posti-
ženého přítele do 35 leÍ, pro
hezký trvalý vztah - nekuřák
tel. 0723/1 34798

I
Obálky budou otevřeny na členské sctu:ízí družstva ve čtvr-

tek dne 12. dubna v 19.00 hod v kulturní místnosti družstva ve
2 patře. Zájemci, kteří podali svoje návrhy se mohou této člen
s<é schůze zúčastnit.

ů Prodám družstevní byt v Lobči
3+1 , lodžie, zděná koupelna, te-
lefon, obložerí. Cena 750 000,
Kč - možná sleva. Tel. 0603/
707219

í

l
i

Pokud členové družstva prodávali svoje práva jednalo se
podle dostupných informací o částky okolo 400 tisíc Kč. K této
částce je nutné přičíst 1000 Kč na vstup do Družstva.

'l
»
l

I?l Prodám: akvárium 50x25x30 cm
peřiny - pracovní obleky
proŠívané kalhoty
patron pás na 12
Vojtěch Hanžl - Hůrka 1044
10. patro, Kralupy nad Vlt.

CJ Prodám Š 105 + Waz 2í na ná?
hradní díly nebo vyrněním za
moto do 50 cm!
Telefon 0205/726 712

Záměrem je nejpozději do konce roku vybudovat nákupnícentrum se samostatnýmÍ menšími prodejnam'í či prOVOZOVna:;Í:
Hledáme zájemce, íkteří mají zájem o' pronáj'e'm-p;odejn;'čÍ

provozovny v této lokalitě, aby nás co ne;dríve akontaktovali'yproupřesnění případných prostorových úprav 'v tomto"o;'j'e'ktu.'

Er»ýli517 tea(17iqý
- ř(urzy aqlli(tiqy l
individuální i skup. kurzy

(max. 4)
zač., mírně pokr., konv.,

obchodní ang.
kontakt: 0608/043776

Prohlídka bytů je možná po telefonické dohodě s paní Libuší
"' knAarrsvrui Ýal rVMlC.-74') r.r.Q nc=hrs ťY)nE-OQQQQ a}učerovou, tel. 0205-712 553 nebo 0205-25539.
í

Družstvo si vyhrazuje právo nevyužít žádné nabídky, přecl
(okládá se ale prodej nejvyšší nabídce. V případě, že vybraný
:ájemce nezapÍatí nabídnutou částku do 25. 4a. 2001 bud'e oslo-:? jal!:)í i Il+lg í íúi-cíHiuííí í
wn další v pořadí.

í

l

Kontaktní osoba: Ing. Petr Závodský,
tel. č. 0205/721 310 - 13

0602/354 772

w

www.kralupy.cz
informační server o našem městě

X aktuální ínformace o dění ve městě

X rejstřík kralupských firem
X programy kina, KaSS
X archiv článků Zpravodaje

s možností výhledávání

Státním a neziskovým organizacím nabízíme
umístění stran na serveru www.kralupy.cz
zdarma.
FTP přístup a e-mailová schránka @kralupy.cz
samozřejmostÍ. Možnost cgi, shtml, php scriptů, databáze.

E-mail: webmaster@kralupy.cz

, 2ívs4as,'d"'»'
Vyrábíme: mříže, zábradlí, balkony, schody, regály, vrata

(sekční, posuvná, dvoukřídlá s možností dálkového ovládání),
plotové díly, konstrukce, garáže, sklady.

Vše na míru a s montáží.

Dále provádíme nastřelování plechů na kovové konstrukce a
řezání plazmou profesionálními nástroji HLTI a CASTOLIN.
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Dovolujeme si Vás pozvat na

JARO NA ZÁMHXt VELTRXtSY
Výstavy:
14.4. Jaro očima kralupských dětí
14.4.-16.4. Výstava velikonočního perníku
21 .4.-1 o.e. Výstava kuliček
1 .6.-30.6. Výstava grafíky S. Zalmánkové

Velká sezónní výstava
červen - říjen

HISTORICKÉ PSACÍ STROJE

Koncerty:
15.4. Alfréd Strejček - Štěpán Rak

Máchovské nokturno od 17.00

27.5. Železnice bez hranic

Zámek je pro veřejnost otevřen od 31 .3.2001
duben: so-ne, svátky 9.00-16.00
květen,Červen: so-ne, svátky 8.00-17.00

Informace na tel. 0205/781 146
Předprodej vstupenek na Máchovské nokturno od 31.3.2001
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TEXT:

TELEFON NE80 AORESA-

Tuío část prosJme pečlivě vyplnit. Pokud ne}sou údaje obsaženy v textu inzerátu,
nebudou zverelneny. Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon).
Jménoapří)mení: Telefon:
Adresa: Podpis:

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


