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Stamsti starosty :
vyženeme děti a mládež z Kramp nad Vltavou?

sob informovanosti obyvatel
stva.

Vyjmenování počtu plánova-
ných hřišť v přehledech o roz?
počtu města na rok 2000
vyvěšením na úředních deskách
není dostatečnou informací a
svádí k domněnkám o nečest?
ném jednání MěÚ.

Desátého dubna t.r. došly na
MěÚ v Kralupech petiční archy
se 184 podpisy obyvatel sídliště
Cukrovar (iniciátoři a kontaktní
osoby p. Novotný a pí Novotná,
čp. 1069).

Nejdříve úplné znění petice:
V souladu s Petičním záko-

nem důrazně protestujeme proti
výstavbě hokejbalového hřiště
na sídlišti Cukrovar.

Po zkušenostech se stejným
hřištěm v Lobečku, způsobují- Odpověd' starosty města:
cím neúnosnou hlučnost, ne- Váženíspoluobčané
souhlasíme s výstavbou na V textu petice je spojeno ně-
sídlišti, které je již nyní přetěžo- kolik místních i celoměstských
váno jak návštěvníky hotelu, tak "problematik" najednou. Zřejmě
všech dosavadních sportovišť. proto se pod celý text podepsalo
Provoz na stávajícím asfaltovém tolik občanů
hřišti, které je často využíváno i 1 ) Nejdříve k vlastnímu hřišti:
návštěvníky hotelu, je velmi ruš- již několik let je Městským za
ný a to často i v nočních hodi- stupitelstvem Kralup nad Vlt.
nách. schválena urbanistická studie

Domníváme se, že v okolí sídliště Cukrovar. V rámci nové
Kralup je ještě několik volných výstavby se zatím postavily no-
lokalit vhodných k tomuto účelu, vé byty, penzion, garáže a ska?
např. za vodárnou v Lobči, za teboardové hřiště. V prostoru za
zimním stadiónem v Lobečku aj. sportovní halou je dlouhodobě

Současně se již delší dobu naplánován a schválen komplex
řeší nedostatek parkovacích otevřených sportovních hřišť.
míst na sídlišti, a místo toho, aby Jelikož v tomto prostoru zůstala
se uvolněná plocha využila na po stavebních firmách (zařízení
tento účel, byla by výstavbou staveniště) betonová základová
hřiště kapacita parkovišť ještě deska (cca 30 cm silná) a v
více přetížena a to i při pláno- Kralupech n. Vlt. se stal nejroz-
vané přestavbě komunikací. šířenějším sporíem dětí a mlá?

Mnoho rodičů z našeho síd- deže (cca 600 hráčů) hokejbal,
Iiště také volá po pěkném dět- rozhodla samospráva, že se zde
skémhřišti,kdebysimohlyhrát Ietosnejdřívezřídídalšíhokejba?
tynejmenšíděti. Iové hřiště, které Ize samo-

Jako v předešlých případech zřejmě využít i pro jiné sporty i
odsuzujeme nedostatečný způ- dětské hry. Využitím stávajícího

Starosta níěsta u příležitosti ukončení 2. světové války v roce
1945 zve občany Kralup nad Vltavou na:
- pietní vzpomínky u památníků padlých, které se konají

v pátek 5,5,2000
8.30 hodin Minice
8.45 hodin Mikovice (škola)
9.00 hodin Zeměchy
9.20 hodin Hostibejk

10.15 hodin LobeČek (park u koupaliŠtě)
10.45 hodin u kostela
11 .00 hodin sqkolovna
11 .20 hodin ZŠ Komenského (pamětní deska)
11.40 hodin hřbitov

Děkuji předem všem jednotlivcům či organizacím, kteří svou
účastí podpoří tyto akce, popřípadě školám, které vhodnou lor?
mou uctí památku obětí války.

- celoměstskou akademii, která se koná ve středu 3.5.
od 16.30 hodin v KD Vltava

základu ušetří město několik set
tisíc korun. Zároveň i rodiče dětí
a mládeže, protože hokejbal je v
současné době jeden z nejmé-
ně finančně náročných sportů.

Blíže neurčené prostory "za
vodárnou v LobČi" a za "zimním
stadiónem v Lobečku" jednak
nejsou v majetku města a jed-
nak pro sportování dětí a mlá?
deže ze sídliště Cukrovar jsou
trochu "z ruky". Nebo chceme
společně děti vyhnat na okraje
města, aby mohly nerušeně fe-
tovat a nebýt na "obtíž rodi?
ČŮm"?

V Lobečku je pravdou, že ho-
kejbalové hřiště je v těsné blíz-
kosti bytů (nebyl jiný vhodný
pozemek), ale na Cukrovaru je
tento argument pro větŠinu po-
depsaných falešný.

Užívání veřejných dětských
hřišť a sporíovišť je a bude ome-
zeno (cca do 20, max. 22 hod.)
a rušení nočního klidu na hřišti
na Cukrovaru se dá řešit zayolá-
ním městské nebo státní policie
Nové hřiště navíc bude oplo-
ceno, aby se v nočních hodi-
nách dalo uzavřít. Bude pod
správou hokejbalového oddílu,
kteíý pomůže v udržování po-
řádku i zajistí využití hřiště pro
co nejširší veřejnost. V nejbliž
ším okolí je prostor pro další
výsadbu zeleně či jiná proti
hluková opatření.

NeŽijeme na pustém ostrově
a musíme být k sobě ohleduplní,
ale i tolerantní. (Manželé T. ne-
chtějí, aby existovala vedle jejich
domu základní umělecká škola,
pan Č. nechce, aby v parku "u
Liďáku" si hrály a "hlučely" děti,
obyvatelé Třebízského ulice chtě-

jí omezit provoz aut atd. Já
osobně bych si přál, aby se ze
sousedních bytů často neozý?
valo hlasité a tupé dunění bicích
nástrojů a basové kytary, či zou?
falé štěkání opuštěných panelo-
vých psů.)

2) K problematice "pěkných
dětských hřišť" pro nejmenší:

v tomto má naŠe město jeŠtě
co dohánět. Samospráva letos
chce postupně (i přes neustálý
vandalismus, psí záchodky v
pískovištích ap.) hřiště obnovo-
vat, či stavět nová. Pro občany
Cukrovaru se bude letos obno-
vovat 2x zcela zničené dětské
hřiště v Husově parku.

3) K problematice parkova-
?.

parkovacích míst na Cukro-
varu celkově není tak málo, ale
nejsou, bohužel, přímo pod
okny. Před lety nikdo nepočítal,
že pro jeden byt jsou často třeba
1 - 3 parkovací mÍsta. Plánované
2 etapy rozsíreriÍ poČtu parkova-
cích míst na Cukrovaru jsou o
cca 110 dalších místech.

Zřízení hlídaného parkoviště
pro noční stání (cca 500,- K(: mě-
síčně) se (u Řípu či pod Májem)
setkalo s nulovým zájmem

3.4. 2000
občané sídliště U cukrovaru

Závěr: o nedostatečné ínfor?
movanosti občanů nechci pole-
mizovat. Každý, kdo přišel na
radnici, či na veřejné zasedání
se informovat, byl vždy respek?
tován. Kal;»elová televize, kra-
Iupský z'5ravodaj, MaRlC,
Mělnický deník, Týdeník M41-
nicko - nás o dění ve městě také
pravidelně informují.

(pokračování na str.2)

WLLjQa F'radMlsok yN» P-šúryj»
Elektroslužby - práce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy vete3ného osvetlení

Oě"haVkh"ů aElektromontážní práceí
- elelclíoins{alace íozvodči venkovnlch i vniíínich

Zemní a výkopove práce
- nakladačem uNC 060

Pronájem velkoob3emových kontejnerů
- pío odvoz skavekín{ suíi, zeminy a jiného odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdvížnou plošinou do 27m
- kíezpecne a rychlé číšíění a náíěry okapů. opíavy sÝlech. komíííí). lasád a pod.
- kácern a píolezáváni sííomu. zvlá'A{e nebezpecných a vzíosílých i íía nepkiskupných m{skech.
Telefon,fax, ' Teleřon:záznamník: WNTJlWITffllMT& W&ad 0603-457620o2o5-22053 %Wmfflam%lěMk fflaM@ (1603-508389

flSPEKT'rrw s.r.o.
účETNí A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. Martin STEPÁN
DAŇOVÝ PORADCE

-i

LENKA SLABA
autorský sperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vlt. Ill - Míkovice, V sadech 503, +el.: 020572 IOÁÁ
příjem a výdej zakázek - úterý Cl čtvrtek - l 5,30 - l 8,00 hod.

pismíomm,i0 FrantišekVrbaP. Bezruče 327

Kralupy - Míkovice

potřebujete reklamu Yaši firmy..?
0 ze saínolepící fólie (polep osobních a nákladnich
automobil'ů, výloh, vývěsních štitá apod.)
0 na autoplachty * na fasády
0 svetelná reklama

.. tak volejte tel./fax: 0!0!i/220 S2

aS
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

pobočka v Kralupech nad Vltavou
oznamuje svým klientům,

že z důvodů změny hodnoty bankovek v ATM bude
v uvedených dnech v našem městě na dobu 24 hodin

výluka bankomatú:

čtvrtek 4.5. KaSS Vltava
úterý 9.5. pobočka České spořitelny
středa 10.5. Kaučuk,a.s.

Funkčnost bankomatů bude obnovena následující den dopoledne.

ěkoň* " PCím ía
AKREDITOVANÉVZDELÁVACiSTŘEDlSKOMŠMTČR

škzoAl,eAnŤíEp%Nolczlačátečníky ó,císíhtb,#@kolenlproškolsi,Iz@,š +iw svy vs ví':na-i:s gp * % 4' - PFíó uí:lŤeLe' /o, -ay.iasywu-xipcve=yrie="""ffi =' M!i OFFICe 97 1 ':) .. ívoíba navíh{i psnyv mekodik-!{SAc.:essOulloot -í. O -:eltwvčniLví=
-MSIP(ovel'PQlíí 1 >  ,-LAb[ŇOl]AAbE:«:el 0 , I'LO{ISI!elevíBplUWy, - PŘI) KANCELARE- M'b €FFICEškoleni prO p0krůčílé : , vkayi:eWi skalyS S'a'Va0a- v k'llT':eláíi Sl:lhl-MSE)íCELlílSWOF:ů "

v'rivíúeska b.'oroa -, @ škOleni prO zkušerM!jšiaplik.aciííMSEy.cp.l A O -CaíelOía»'vB,Coíel'ienhyaIREKVALF""""íl;og:č'W4u:jKac:u'LmuíYzv 'o4,h," ,ú"'a"=ož" -t'm""+':"'a'fQt"'v':'st::V:se:.'-"'Ha%aLKompl*íííiz.íkladííiabsluhaPC " a a " l'e.h K+ael2..iia& - l'eví'tus
 ke kazdému školen( přlručka, kaMý u 'asvéhoo PC. slušn.é ceny - TžL'eý.5s5, Krabpy aW.-slevy(školsívi,zdravomycMpvyžádeiíeslakwákúnabídku %Ufwlzazn.(0205)230os

Uzávěrka červnového Zpravodaje je 18. května.

ARTHEZIA Kralupy s.r.o.
X a61'- , ,1,)l - natowsíntmctsíovÍwoaAona

REKON8TRuKCE A OPRAVY
»toupaiai, «ucmaií

Konzultace a rozpocet xdarma. Výrazné zšmní slevy.

Kontakt: Vrchlěekého 599 4vedle muzea), Kralupy nad Vltavou
telefon: 0205/72 13 31; 259 65

[
- a 2958, 272 04 KLADNO

Telefon: 0312/634495
Fax: 0312/634341

ly

<-- -

Vydává MěÚ, Kdl€ v Kralíh ríad Wa Nmad 2 0€X!I kía,ó. Povelana C)Ú Mb& pad č. > :fflXll a!B7.
k»o r*hkte Kd8, ná» J. 8as 70&, Krak@y nad Vbvou, tm: «:6/22827, %x: @35/23«4, e-míaÝl:kaseJermkipy@worklenňne.cz.
Zedpevmná  a %dkh Dana Kruž{ko'vá. arafk»ké úpravaí Dana kJ%rívá, bhr To.
(hsbt«4něm#h dmpěvky namusí aotně vyjsd m r*d. rmdy. :h abeahoweu sprůvnost amp*vh%jí smtť pflsí@ěmtá.

l' pl'eXJ&l 'Bř[A a LKM%& VhaVa k P «:l 8k y Ř€P n € 'T:  S- r- ó-

sa,@našma Í%4, myocnsrutiu W 0205/722422
%@b
*

(',
% te}efonickéinformace N 0205/454574 M*l@ c otevřeno Po-Ne8.00-19.00I a .... ,,::, , - y ofieialnimformacmserverNA""" www.kralupsko.cz- v hale vlakového nádraží v Kralupech nad Vltavou- veskeré informace o našem městě i jeho okolí

, - vsechny informace dostupné po síti Internet

- informace o odjezdech a pHjezdech vlakové i autobusové dopravy
Pokusťme se vám zodpovědět, osobně či telefonicky, jakýkoliv dotaz.
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Starosti stamsty (dokončení)
Domněnky o nečestném jed-

nání MěÚ (asi myšleno úředníků
i samosprávy) mě mrzí neivíce.
Hlavně u lidí, které osobně
znám, a kteří např. dostali od
"nečestného MěÚ" levný měst-
ský byt či pozemek na Cukro-
varu na garáŽ, a kteří také před
časem protestovali proti Penny

Marketu, protože zde chtěli dět-
ská hřiště. Mýliti se je lidské.
Věřím, že většina podepsaných
svůj "protest" nedomyslela, a že
toto vysvětlení bude pro ně do-
staČující.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

Páteční žurnální služby praktických lékařů
5.5.2000

12.5.2000
19.5.2000
26.5.2000

2.6.2000
9.6.2000

16.6.2000
23.6.2000
30.6.2000

MUDr. Bartošová

MuDr. Hájková
MUDr. Herber
MUDr. Hettychová
MuDr. Homolová
MuDr. Horák
MUDr. Komrsková
MUDr. Mikušová
MUDr. Nová

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

7031 58
781156
721771
21160
722401
21221
25210
718016
25606

Přehled služeb lékáren v Krampech n. Vlt.
Každou sobotu je otevřeno v Lékárně u nádraží, ulice Žižkova, tel.
č. 25197, od 7.30 do 12.00 hodin, od 1 2.00 do 1 8.00 hodin zvonit!
Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25184, Lékárna
PANACEA - Lobeček 741 642, Lékárna - Veltrusy 78111 0.

Lékárna Veltrusy
Lékáma Lobeček
Lékárria Nerudova ul.
Lékárna U nádraží
Lékárna Lobeček
Lékárna Nerudova ul.
Lékárna Veltrusy
Lékárna Lobeček
Lékárna Nerudova ul.
Lékárna U nádraží

1 .!5.
7.5.
8.5.

14.5.
21 .5.
28.5.

4.6.
11 .6.
18.6.
25.6.

8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hOdin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 í3.00 - 18.00 hodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictvÍ

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

Č;!?.
stanovíště 9 - Lidové nám.

14.00- 14.50 hodin
stanovíště 10 - Mlýnská ul.

15.00 - 1 5.50 hodin
Pjtme.
stanoviště 11- Minice - poMrní
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

?.
stanoviště 1- Lobeček - tenísové
kuity 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00 - 15.50 hodin

'?
stanoviště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00-14.50hodin
stanoviš'M 4 - Zátiší (Fibíchova)

15.00 - 15.50 hodin
stanovíště 6 - Hostíbejk

16.00 - 1 6.50 hodin
Květen
i. týden (9. - 15.5.) bioodpad
3. týden (22. - 29.5.) železo?.

stanoviŠtě 7 - u gymnázia
14.00 - 14.50 hodin

stanovišM 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hodin

Červen
1. týden (5. - 9.6.) bioodpad
3. týden (19. - 23.6.)

stavební suť

Technické služby Kralupy nad Vltavou
oznamu%í občanum místa, kde mohou zakoupit známky na popelnlce:

Tabák Tř. Legií Kralupy nad Vltavou
Tabák Seifertovo nám. 746 Kralupy nad Vltavou
Smíšené zboží Zeměchy 27
ZALI, smrsené zboží V Zátiší 770 Kralupy nad Vltavou
Ovoce, zelenina Vodárenská ul. Kralupy nad Vltavou
Potraviny Pod Hasičárnou Čechova 948 Kralupy nad Vltavou
Tabák Zátiší 1025 Kralupy nad Vltavou
Smíšené zboží Hálkova 974 Kralupy nad Vltavou
Tabák Dr. E3enese Kralupy nad Vltavou
Tabák u nádraží Kralupy nad Vltavou
Večerka Vrchlického ul Kralupy nad Vltavou
ATLAS Čechova í35 Kralupy nad Vltavou

i

@ Z deníku Policie ČR
3

Omezení osobní svobody
25.3. dva neznámí pachatelé na

přesně nezj. místě na sídlišti
Hůrka poblíž baru Adrenalin v
Kralupech nad Vltavou přinutili po-
škozenou nasednout do nezj. vo-
zid4a, odkud odje?l3 za obec
Lešany, kde odbočili na nezj.
místo v poli, kde zastavili a jeden z
pactíatelí:í, který seděl s pošk. na
zadních sedačkách, ji po předcho-
zích slovních narážkách osahával
a dále ji asi 5 - 6x udeřil do obli-
čeje. Poté vyhodili 25 letou poško-
zenou z vozidla a odjeli. Pošk.
běžela po poli do Kralup, v ul.
Růžové údolí přelezla plot do p.
sběrných surovin, kde poMdala
vrátného o přivolání policie. Hlídka
OOP Kralupy převezla pošk. na
pohotovost NsP Kralupy a odsud
sanitním vozem na ošetření do
NsP Měln&, kde byla po ošetření
propuštěna. Pracovní neschop-
nost nenastala. Věc bude postou-
pena na OUV Mělník.

přeplatku, tímto dopisem zadala
FU Karviná přikaz k převodu pře-
platku na bank. účet banky, který
sama nechala zřídit. Z uvedeného
účtu pak čerpala pro vlastní po-
třebu nízné fin. hotovosti.

2) Na základě platebního vý-
měru o dani z nemovitosti u FÚ
Neratovice zařídila, aby plátcem
daně, podnikem a.s. Kaučuk
Kralupy, byla vyplacena částka o
100 000,- Kč vyšší než bylo pla-
tebním výrněrem poŽadováno a
poté stejným způsobem jako v
prvém případě dopisem zařídila
převod přeplatku na své osobní
konto.

3) Stejným způsobem jako v
předchozích případech na zá-
kladě platebního výměru FÚ
Ledeč nad Sázavou na daň z pře-
vodu nemovitosti ve výši 29 000,
Kč zaWdila, aby plátce daně a.s.
Kaučuk Kralupy vyplatil částku o

Podvod

300 000,- KČ 'q'ÁšÍ,'a poté-opět ';)0-:Č V)/šŠÍ, 8
lušný FÚžádala příslušný FÚ o vrácerií pře-

platku ve výši 300 000,- Kč na své
osobní konto.

40 letá žena z Kralupska jako 4) Opětovně stejným způsobem
zaměstnanec a.s. Kaučuk Kralu- jako v předešlých -případech na
py, odd. financí: základě vydanÁho platebního vý-

'I) Přiznala daň z nemovitosti měru FÚ Slaný na daň z převodu'I) Přiznala daň z nemovitosti měru FÚ Slaný na daň z převodu
a.s. Kaučuk Kralupy na FÚ nemovitosti zařídila podvodnýma.s. Kaučuk Kralupy na FÚ nemovitosti zařídila podvodným
Karviná, který na základě tohoto způsobem, aby daň 'byla vypla-
vydal platební výměr na tuto cena a.s. Kaučuk Kralupy o"l00
částku, načež poté po úmyslném 000,- Kč. Poté požádala FÚ Slaný
zíalšování podpisů zařídila, aby o vrácení přeplatku s při?em
Kaučuk, a.s. zaplatil daň z nemo- prevést přeplatek na své osobníKauCuK, a.S. Zapl
vitosti na FÚ KaKarviná přesahující konto. Způsobená škoda: 760
260 000,- Kč. Po zaplacení této 000,- Kč. Vyšetřovatelem OÚV
částky dopisem za a.s. Kaučuk Mělník sděleno obvinění. Vyšetřo-
po,ďdala FÚ Karviná o navrácení váno na svobodě.

Městská policie hlásí
Dne 6.4.2000 v 11 .30 hodin si občanka z ul. Přemyslova stě-

žovala na neznámého pachatele, který jí házením kamenů rozbil
přední sklo na vozidle, které měla zaparkované před domem.
Hlídka MP na místě zjistila, že házením kameni:i se bavil 10 letý
chlapec, proto byla k řešení přizvána matka chlapce. Ta se s po-
škozenou dohodla na způsobu úhrady.

Dne 7.4. po půlnoci zaznamenala operátorka kamerového mo-
nitorovacího systému v ul. Hennigsdoríská tři muže. Těm se po-
dařilo odcizit ozdobné poklice ze zaparkovaného vozidla. Hlídka
MP muže přistihla, jak se při útěku snaží hodit poklice do potoka.
Přestupek byl vyřešen na místě blokově. Poklice byly předány
majiteli.

Den otevřených dveří
v Nemocnici s poliklinikou Kralupy

Dne 4.5.2000 od 15.00 hodin se koná Den otevřených dveří v
Nemocnici s poliklinikou Kralupy nad Vltavou. Den otevřených
dveří bude spojený s besedou s vedením nemocnice a představi?
teli města, která proběhne v jídelně nemocnice. Občané Kralup
nad Vltavou a okolí jsou srdečně zváni.

Vloupání - církevní objekty
1996 1997

kostel škoda 92,8 61 ,8
7/0 4/0

kaple škoda 50,0 6,8
I/0 2/0

fara škoda 12,6 5,0
2/O iio

škoda uvedena v tisících Kč,
Pozn. 2/O značí počet pfipadů/z toho objasněno

Ohrožování mravní výchovy vazebnívěznice Litoměřice.
mládeže

Dne 11.4. bylo vyšetřovatelem Vloupání do bedny na tisk
OuV Mělník sděleno obvinění z tr. Neznámý pachatel se v Kralu-
činu otm:+žování mravní výchovy pech nad Vltavou - Lobeček, Tř.
mládeže 43 leté ženě z Mělnicka, Legií u stánku PNS vloupal do dř.
která řádně nedohlédla na školní bedny na tisk tím způsobem, že
docházku svého syna a umožnila neziištěným předmětem odstranil
mu vést zahálčivý život, co'z se visací zámek a odcizil běžný
projevilo skutečností, že zameškal denní tisk a časopisy. Způsobená
ve školní docházce 114 hodin. škoda:7000,-Kč.
Obviněná byla již pro záskoláťbtí 9
letého syna řešena v přestupkové Sdělení obviněnííeterio syna
komisi OÚ tMělník, kde jí bylo roz- Dne 1 7.4. bylo vyšetřovatelem
hodníJm vysloveno napomenutí. OÚV Mělník sděleno obvinění 18
Vyšetřovánívedenonasvobodě. IetémumladíkovizKralupskaz

trestného činu krádeže vloupá-
Pokus ublímní na zdraví ním a poškozování cizí věci dle §
Dne 15.4. v 01.55 hodin byl vy- 247/lb), 2 a § 238/1 ,2. Pracov-

šetřovatelem OÚV Mělník za- níky kriminálnř služby bylo zjiš-
držen se souhlasem OSZ Mělník těno, že:
52 letý muž z Mělnicka, který je - dne 28.2. provedl vloupání do
podezřelý z trestného činu (§ 8/1 k rodinného domku ve Vraňanech,
§ 222/1 tr. zákona), kterého se do- kde způsobil škodu ve výši
pustil tím, že v uvedené době na- 23 000,- Kč.
padl v místě bydliště sekerou, po - dne 16.3. provedl vloupání do
slovní rozepří, svou sestru J.K., se rekreačního domku ve 'Vraria?
kterou žije ve společné domác- nech se škodou za 11 500,- Kč.
nosti. Sekeru si přinesl z kůlny u - dne 22.3. se vloupal do rodin-
domku a snažil se poškozenou ného domku, také ve Vraňanech
zasáhnout ránou vedenou ze seškodoull800,-Kč.
shora. Ta uvedený útok odrazila - dne 5.4. provedl vloupání do
pomocí násady od koštěte. Př'ítom kolny rekreačního objektu také ve
ja vyhrožoval, že ji zabije. Násled- Vraňanech se škodou 6 000,- Kč.
ně jej společně se svým manže- Vyšetřování je vedeno na svo-
lem odzbrojNa. Ke zranění osob bodě.
nedošlo. Dne 15.4. bylo podezře-
lému vyšelrovalelem OÚV Mělník
sděleno obvinění z uvedeného tr.
činu. Dne 16.4. byla na muže uva-
Iena vazba a byl eskortován do

7 998
1882,2

1 5/0
23,0
2/0

145,0
2/0

íggg

1 7B7,3
1 5/3

160,0
2/1

23,7
2/0

Pavla Kopecká
tisková mluvčí PČR Mělnik

Přehled dopravních nehod na okrese Mělník
za I. čtvrtletí roku 2000 v orovnání s rokem 1999

1. čtvrtletí rok 2000 rok 1999

celkem dopr. nehod 402 459
malé DN 257 356

ve.4ké DN 145 103
zadrženo ŘP 46 18

alkohol 12 11

Iehké zraněnÍ 35 27
těžké zranění 26 19
ÚmítÍ 3 i

škoda na vozidlech 16 160 000,- 14 256 000,-
pokuty (z malých DN) 275 500,- 290 600,-
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( trak - -iWí! Mestsky úřad Kralupy nad Vltavou$,.
OZNAMENí

Provoz ordinace FBLR Rozšíření provozních hodin

(fyziatrie, balneologie a lé- rehabilitačního oddělenív pří-
čebnérehabilitace) v 1. patře zemíNsPKralupynadVltavou.
NsP Kralupy nad Vltavou
MUDr. Šindlerová. P ovozní hodin
Ordina-ní hodin Pondělí 7.30 - 17.00

Úterý 7.30 - 1 7.00 Úterý 7.30 - 15.30 Středa 7.30 - 17.00
Ctvrtek 7.30 - 15.30 Čtvrtek 7.30 - 17.00
Pátek 7.30 - 12.00 Pátek 7.30 - 13.00
Městský úřad Kralupy nad Vltavou

odbor sociálních věcí a zdravotnictvi

Veřejné zasedání MZ se koná 10.5.2000
v 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Kralupy nad Vltavou.

- MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU,
v souladu se zák. č. 367/90 Sb. v platném znění,

a s odkazem na usnesení MR ze dne 5.4.2000,
- oznamuje svůj záměr:

prodat
id. díl 78/3693 domu čp. 1067 s pozemkem v kat. území Lobeč

(sídl. Cukrovar), se kteíým je spojeno dispoziční právo k bytu Č. 8 o
vel. 3+1, 1. kategorie. Byt je bez nájemního vztahu (volný).

Nemovitost bude prodána zájemci, který nabídne nejvyšší kupní
cenu, ne3méně však 124 146,- Kč.

Žádosti s uvedením nabídnuté kupní ceny zasílejte v zalepených
o»álkách s nápisem "Neotvírat - čp. 1067" na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
U cukrovaru 1087
278 0l Kralupy nad Vltavou

Uzávěrka přijímárí žádostí je dne 9.5.2000 v 9.00 hodin. Na žá-
cbsti, došlé po uzávěrce, nebude brán zřetel. Otevírání obálek se
fidostmi se uskuteční veřejně dne 9.5.2000 ve 14.00 hodin ve
v;Iké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Město Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo odrrítnout všechny
ošlé žádosti. Kupující musí být na základě příslušných ustanovení
ák. č. 367/90 Sb. v platném znění (zákon o obcích) schválen měst-
4m zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 10.5.2000.

Mgr. Pavel Rynt, v.r. Rudolf Kassecke.rt, v.r.
starosta zást.starosty '

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje

termíny stánkových trhů v Lobečku na měsíc květen 2000
3.5. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)

17.5. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)
31 .s, 2000 (7.00 - 17.00 hodin)
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Poděkování

Ďl Paní dr. Pavle Cimlerové děkujeme za uspořádání inspira?
tivního kurzu, směřujícího k dalšímu zkvalitnění akcí Kruhu
přátel Prahy.

Za výbor
Libuše Vacková, předsedkyně

můŽe zapŮjčit některé zdravotnické pomůcky např. mechanický
vozík (pojízdné křeslo), francouzské hole, chodítka, antidekubitní
matraci, antidekubitní podložku apod.

Informace na tel.: 0206/623040.

IV. květinový den
Liga proti rakovině Praha, člen UICC a ECL, pořádá 10. května

2000 ve spolupráci se středními školami, s organizacemi Junáka,
Českého 'svazu žen a Sdruženími dobrovolných onkologických
organizací IV. květinový den

Dvojice dobrovolníků budou občanům nabízet žlutý květ mě-
síčku lékařského se stužkou. Současně předají letáček o zdravé
výživě.

Z finanční sbírky IV. květinového dne bude financováno nově
vzniklé Centrum preventivní a následné onkologické péče, kluby
ze Sdružení dobrovolných onkologických organizací (SDOO) a re-
konstrukce pavilonu pro rekondiční pobyty v OLÚ na' Pleši

V březnu letošního roku jsem oslavíla významné životní jubi-
Ieum. Velmi mě potěšilo, že mezi mnoha gratulanty nechybělí ani
představitelé našeho města. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, především však paní Holekové, která mě navštívila
osobně.

V den mých 91 . narozenin mě navštívily pracovnice Městského
úřadu v Kralupech nad Vltavou, které mi předaly jménem starosty
pana Rynta pamětní plaketu a milý dárek.

Chtěla bych jim touto cestou srdečně poděkovat.
Anna Čapková

Farní šatník na rok 2000:

použité oděvy za symbolickou cenu

Český červený kříž, Oblastní spolek Mělník,
Kokořínská 3465, 276 0l Mělník

Okénko S? rodáků

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají
v květnu 2000 významných životních jubileí.
Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Měsíc květen je bohatý na udá-

Iosti a stejně bohatý je i programrí92 let Josefa Karásková, Tř. Legií 506/ll
našeho Sdružení. Dne 3. května

4 2Ůa-navštívíme Celoměs;ko;?$85 let Antonín Kuneš, Tř. Legií 505/ll.
akademii k ukonČení 2. světovéAnna Pilmanová, Přemyslova 1049/I války v 16.30 hodin v Kulturním a
společenském středisku Vltava v80 let Božena Dočkalová, E. Beneše 539/Il

Anežka Fílová, Přemyslova 1050/I. "V"pátek dne 5. května t.r. do-
Ladislav Hrdina, Hůrka 1046/I. V pall:}r( ulR. %l. IIV?:Illa 1.1. tJLř

poledne vás zveme na pietní m-Hedvika Onderková, Gagarinova 715/II (,rvlllil.Ál 10 VaO LVal I 110 I la pR.ll II Á-

stavení u památníčků padlých.Jiří Rykl, U cukrovaru 11 71/I. a?vaí íi u Húí í laíí íll-Illu palJl}lil I.

Vyzýváme tak členy, aby vzdaliAntonín Vagenknecht, Revoluční 526/ll. vya.yvallla I€ul ulall}, alJ} V4uall

čest svýrn spoluo?nům, kteří se
stali oběťmi války (8.30 hodin
Minice, 8.45 hod. Mikovice - škola,
9.00 hod. Zeměchy, 9.20 hod.
Hostibejk, 10.15 hodin Lobeček -
park u koupaliště, 10.45 hodin u
kostela, 11.00 hod. sokolovna,
11.20 hod. ZŠ Komenského,
11.40 hod. hřbíov).

Těšíme se na setkání na moto-
rové lodi Visla, kterou se proje-
deme ve avrtek dne 18. května
krásným romantickým údolím
Vltavy. Dobrou náladu dodá svou
hudbou romská skupina "ROMA
BAND". Rodáci a senioři nastoupí
do lodi na kralupském přístavním
můstku (pod novou lávkou přes
Vltavu) v 16.30 hodin a za hodinu
rekreační plavby zaplatí na místě
členové 20,- Kč, ostatnÍ zájemci z
řad senion) 30,- K(:. (Připomínáme,
že loda, která bude k dispozici od
12.00 hod. pro veřejnost - cca ho-
dinové projízdky, má od 16.30
hod. rezervovanou naše Sdružení.)

V sobotu dne 20. května vás

zveme na autobusový zájezd do
Třebíze, Klobuk v Čechách, Pen.i-
ce, Knovízu, Budyně nad Ohří a
Iázní Mšené. Vydáme se po sto-
pách historie i souČasnosti, svě-
tem literatury, umění a jarní
pWmdy. Odjezdy z Lobečku v 8.00
Íiodin, od MěÚ v 8.10 hodin, od
gymnázia v 8.15 hodin, od Lido-
vého domu v 8.20 hodin a od sta-
nice MHD Minice v 8.30 hodin.

Návrat přibližně v 15 hodin. Cena
zájezdu pro člena 50,- Kč, pro ne-
člena 70,- K(,. Přihlášky opět
každé sudé úterý v penzionu.

V měsÍci Červnu připravujeme
zájezd na hrad Kokořín a Li?
běchov. Chtěli bychom připome-
nout, že na všechny akce, které
Sdružení pořádá, jsou srdečně
zváni nejen členové, ale všichni
otxané, staří i mladí. Uvidííe, že se
vám bude s námi lítjt, a že najdete
další dobré přátele.

Na prožívání hezkých společ-
ných chvil se těŠÍme.

Výbor Sdružení

Společenská rubrika

Český červený kříž

Emilie Kvasničková

Daňový sloupek
Nowla ?o?kého zákona

V dnešním článku bych se chtěl
zabývat novelou živnostenského
zákona, která vstoupila v platnost
od 1. března 2000. Novela po-
měmě rozsáhlým způsobem změ-
nila Živnostenský zákon a jeho, do
té doby platné, pojetí.

V novele došlo mj. ke změně v
tom smyslu, že odpovědný
zástupce je nyní povinen být v pra-
covríěprávním poměru u podni-
katele (resp. společnosti), kde tuto
funkci vykonává.

Odpovědný zástupce je člověk,
který se ustanovuje do své funkce
ke každé živnosti, ke které má
podnikatel živnostenský list a je
zodpovědný za to, že podnikatel
bude vykonávat činnost v souladu
se živnostenským zákonem. Od-
povědný zástupce nenÍ zapsán na
živnostenském listě. je pouze
veden v registru příslušného živ-
nostenského úřadu. Odpovědným
zástupcem bývá ve většině pří-
padů osobně fyzická osoba, u
s.r.o. a jiných právnických osob
pak jednatel. resp. členové před-
stavenstva apod.

Pokud není v současné době
odpovědný zástupce u Vás za-
městnán, je nutné uzavffl pracov-
něprávní vztah. Pracovněprávním
vztahem je i dohoda o provedení
práce, ze které se neplatí sociální
a zdravotní pojiŠtěnÍ a zaměst-
nance nerí třeba nikam prihlašo-
vat. Pokud je př0em měsíčně do
2000,- Kč, odvádí se pouze sráž-
ková daň ve výŠi 15 o/o.

VýŠe popsaná změna mj. zna-
mená, že každá právnická osoba
musí mn od 1 . 3. 2000 alespoň 1
zaměstnance.

Dále byly změněny podmínky
výkonu některých žívností, zpra-
vidla došlo ke zpřísnění podmínek
pro výkon živností, např. živnost
vedení účetnictví byla přeřazena z
režimu živnosti volné do režimu
živnosti vázané. Pokud má podni-
katel živnost. kde došlo ke změně
režimu, je povinen do konce roku
2000 doplníí potřebné podklady
osvědčující, že splňuje podrrínky
pro výkon své živnosti i nadále.

Další zpřísnění živnostenského
zákona spočívá v tom, že pokud si
žadatel vyřizuje novou Živnost. je
povinen prokázat, že nemá dluhy
vůči daňovým úřadům a sociálním
správám. Prokázání této povin-
nosti požadují živnostenské úřady
i u nově založených právnickýdi
osob (např. společnosti s ruČením
omezeným).

Mgr. Marbn Štěpán
daňový pomd«,e

aspekNaspekthm.cz

150 let kralupské samosprávy
Celkem nepovšimnuto prošlo výročí 150

Iet, která uplynula od nástupu prvního kralup-
ského starosty a vzniku nové samosprávy.
Stalo se tak v roce 1850 po zrušerí soudní a
politické moci vrchnosti. Kralupskou vrch-
ností byla do té doby vrchnost církevní. Byl to
řád křižovníků s čenzenou hvězdou se svou
úřadovnou na Tursku. Ten určoval do čela
kralupské obce rychtáře a konšely.

Dne 17. března 1849 byl vydán Rudolfem
hrabětem Stadionem prozatímní obecrí
zákon o zřízení místních, okresních a kraj-
ských obcí. Tak vznikl základ budoucí
samosprávy. Obec byla prohlášena za zá
klad státu. Do čela obce byl postaven volený
starosta a dva radní. Tento zákon byl noveli-
zován v dubnu roku 1850, tedy před 150 lety.
Byla vytvořena nová organizace státní
správy a v roce 1850 byla poprvé volena
obecní zastupitelstva.

Po zrušení vrchnostenských úřadů 24.
května 1850 byly vytvořeny podkrajské
úřady. Kralupy spadaly pod podkrajský úřad
ve Slaném. Následovalo 1. července 1850
vytvoření okresních soudů. Kralupy byly pod-
Wzeny okresnímu soudu ve Velvarech.

V roce zrušer'í roboty 1848 vystřídal kra-
Iupského rychtáře Antonína Slabého sedlák
František Beran. V roce 1849 bylo zrušeno
rychtářské zřízení výnosem č.j.l70 ř.z., a za?
vedeno provizorní řízení obecné, jak bylo
výše řečeno, v následujícím roce 1850 po no-
velizaci zákona se František Beran stává
prvním kralupským starostou. Po něm násle-
dovali další, podle následující tabulky, zachy?
cující pořadí starostů až do začátku druhé
světové války:

Starostové vsí Kralupy
František Beran 1850 - 1866 161et
Karel Michovský 1867 - 1869 2 roky
František Beran 1870 - 1880 10 let

Starostové městyse (městečka)
Kralupy nad Vltavou
Prokop J. Masner 1881 - 1884 3 roky
Adolf Sýkora 1885 - 1886 1 rok
Frant. Staňkovský 1887 - 1889 2 roky
Adolf Michovský 1890 - 1894 4 roky

Starostové města Kralupy nad Vltavou
ProkopJ.Masner 1895-19061llet
JUDr. Lad. Pavlousek 1907 - 1918 11 let
JosefVaníček 1919-193920let
Josef Kobera 1939 - 1942 3 roky
Za přibližně sto let se v Kralupech vystří-

dalo jedenáct starostů. Z toho dva byli zvo-
Ieni dvakrát. Počet obyvatel Kralup se za toto
údobí zvětšil ze 173 obyvatel na 10 000 oby?
vatel. Dnes mají Kralupy včetně připojených
městských čtvrtí kolem 18 000 obyvatel a
starosti dnešní samosprávy se odráží v pravi?
delné rubrice "Starosti starosty" od součas
ného starosty Mgr. Pavla Rynta na pívních
stránkách kralupského Zpravodaje.

Povězme si stručně, jakými proměnami
obec procházela v minulosti během činnosti
jednotlivých starosti:i od poloviny století deva-
tenáctého do poloviny století dvacátého.

Rok 1850 - 1866,
starosta Frantíšek Beran
František Beran, kralupský sedlák, převzal

Kralupy po rychtáři Antonínu Slabém v době,
kdy obec měla jen 22 domů a 173 obyvatel.
Po krátkou dobu byl sám rychtářem a od
roku 1850 starostou. V tomto roce byla při?
pojena samostatná obec Lobeč jako osada
ke Kralupům.
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František Beran - první kralupský starosta
1850 - 1866 a 1870 - 1880

V jeho době byla dokončena výstavba
dráhy z Prahy do Podmokel a v roce 1851
zahájena pravidelná železniční doprava. V
roce 1856 otevírá "Buštěhradská železniční
společnost" druhou trať - z Kralup do Kladna
a Kralupy dostaly druhé nádraží. Stojí dosud
v Prokopově ulici č.p. 34. V roce 1865 bylo
vybudováno nové společné nádraží pro
dráhu podmokelskou, kladenskou i turnov-
skou. Sloužilo až do roku 1982, kdy bylo zbo-
řeno.

Za prvého kralupského starosty Berana
byl v roce 1857 v Kralupech postaven první
velký průmyslový podnik, lučební továrna. V
domě č.p. 7 byla otevřena první pošta. V
době, kdy byl starostou v roce 1866, došlo ke
známé bitvě u Hradce Králové mezi rakous-
kými a pruskými vojsky. Vítězné pruské voj
sko obsadilo i Kralupy, které byly již v té době
důležitým železničním uzlem. V roce 1866
prosazoval František Beran stavbu první kra?
Iupské školy.

Rok 1867 - íssg,
starosta Karel Michovský
Karel Michovský nastoupil v roce 1867. V

tomtéž roce byla otevřena první kralupská
škola. Je to budova č.p. 68 naproti městské
knihovně. Za jeho úřadování vzniká městská
policie a v roce 1867 přijímá obecní výbor
prvního městského strážríka Františka
Nachtmanna za roční služné 250 zlatých. Na
místě statku č.p. 7 byl v roce 1867 postaven
pívní parní mlýn.

Za starosty Karla Michovského byly v

Kralupech v letech 1868/69 postaveny dva
velké cukrovary: První spolkový cukrovar
(dnešní závod Vitana) a Rolnický cukrovar
pod Hostibejkem na místě, kde je dnes měst-
ský úřad.

Michovský byl také sedlák a starostou byl
jen dva roky. Jeho statek s č.p. 1 stál na
Palackého náměstí. Později patřil rodině
Karbanů. V roce 1945 byl vybombardován
Nyní je zde nové severrí křídlo kralupské
spořitelny.

Rok 1870-1880,
starosta FrantíŠek Beran
V roce 1870 se František Beran stává po-

druhé starostou.
V roce 1872 vyrostl vedle statku starosty

Berana velký kralupský pivovar. V roce 1873
je v Kralupech, které ještě nemají žádné spo-
jení se světem, zřízen telegrafní úřad. V
témže roce, tedy v roce 1873, vyslovilo
obecní zastupitelstvo souhlas, aby byli jme-
nováni první čestní občané obce Kralupy.
Byli to hned tři najednou: Jan Stanislav
Skrejšovský, Antonín Otakar Zeithammer a
Dr. Josef Stanislav Práchenský. Nejedná se
o kralupské rodáky nebo občany, ale o vý-
znamné osobnosti tehdejšího politického zůota.

Ke konci jeho starostenského období v
roce 1880 zastavil na kralupském nádraží
vlak s císařem Františkem Josefem I. a
Beran jako starosta jej uvítal. František Beran
bydlel rovněž na Palackého náměstí v selské
usedlosti č.p. 2. Jeho domek byl v roce 1930
zbořen a na jeho místě stojí dnes kavárna
Praha.

Rok 1881 - 1884,
starosta Prokop Jindřich Masner
Prokop Jindřich Masner byl starostou

Kralup dvakrát. Poprvé od roku 1881 do roku
1884. V té době povýšil císař František Josef I.
22. června 1881 obec Kralupy na městys
(městečko). K názvu obce byl přípojen pří-
vlastek neshodný "nad Vltavotl'. V témže
roce 1881 byl Masner jako první kralupský
občan jmenován čestným občanem Kralup.

(pokračování na str. 6)
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Prokop J. Masner
1881 - 1884 a 1895 - 1906
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150 let kralupské samosprávy (pokračování)
Q i

Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku (3. část)
m

Prokop Jindřich Masner byl spoluzaklada?
elem prvního peněžního ústavu v Kralupech,
í jehož čele stál 171et. Ke konci jeho prvního
;tarostování v roce 1884 potvrdil císař Kralu-
»ům nad Vltavou městský znak.

V roce 1884 byl v Kralupech založen "Sbor
lobrovolných hasičů" a v témže roce 1884
?e v Kralupech ujímá myšlenka Dr. Miroslava
'yrsche a je založena "Sokolská jednota".
Rok 1885-1886,
starosta Adolf Sýkora
Adolf Sýkora byl starostou jen jeden rok od

oku 1885 do roku 1886. Byl majitelem kra-
upského mlýna č.p. 9 v dnešní Rybově ulici.

Rok 1887-1889,
starosta František Staňkovský
František Staňkovský starostoval tři roky.

)d roku 1886 do roku 1 889. Byl to další kra-
upský sedlák. Měl statek vedle první kralup-
iké školy. Budova statku měla č.p. 6 a byla v
oce 1922 obcí kralupskou vykoupena pro
ířízení městské radnice. Nyní je zde budova
inančního úřadu.

Rok 1890-1894,
starosta Adolf Michovský
Adolf Michovský byl starostou od roku

1890 do roku 1894. Bydlel na náměstí v č.p.
1 jako jeho děd Karel Michovský, druhý kra?
Iupský starosta. Na zaČátku jeho nástupu na
místo starosty v roce 1890 postihla Kralupy 9.
září velká povodeň. Pamětní deska pod ze-
Iezničním podjezdem označuje rrísto, kam
až sahala tehdy voda.

Ke konci jeho starostování v roce 1894
získaly Kralupy telefonní spojení. Přihlásilo se
30 účastríků. V témže roce byla zahájena
stavba kralupského kostela, což bylo nutnou
podmínkou pro získání statutu města. Jméno
starosty Michovského je uvedeno na pa?
mětní desce umístěné za dveřrni kralup-
ského kostela.

Ing. Josef Stupka
(pokračování příště)
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Adolf Michovský 1890 - 1894

Svatý Václav na věži právě
:ídzváněl pátou, kd'ž dorachotil
»uben, herold skoríčil svou řeč
3 všichni přítomní, oděni do do-
»ových kostýmů, povstali. Do
'nístnosti slavnostně vstoupila
iznešená rada. Nejstarší z hejt-
íanů pozvedl pohár rudého
iína a pronesl krátkou zdravici.
uelký sněm byl započat.

Jedenáctý výročrií sněm SHŠ
Fortuna připadl tentokrát na so-
aotu 15. dubna. Jednalo se o
významnou akci, jíž se kromě
sedmadvaceti členů zúČastnilo
íéž několik hostů, rodičů no-
vých členů, známých a příz?
nivců skupiny, aby zhodnotili
průběh íninulé sezóny.

Počátek probíhal dle již za?
íěhnutéio rituálu. Vedoucí sku-
iiny pai Jiří Staněk přečetl
arávu 0 činnosti skupiny a při-
»menu tak všechny proběh-

Výroční sněm
nuvší významné akce, úspěchy
i nezdary jednotlivých vystou?
pení, pohovořil o přednáško-
vých i propagaČních aktivitách
a poděkoval všem členům sku?
piny za jejich aktivní činnost,
přičernž neopomenul ani jejich
rodiče.a blízké, jirnž vzdal hold
za trpělivost a tolik nutnou pod-
poru.

Poté o práci svých oddílů
(střelecký, lukostřelecký, šer-
mířský a ženský oddíl) relero-
vali 3ednotliví hejtmani, kteří
krom bilancování uplynulého
období rovněž hovořili o svých
budoucích plánech.

Paní mincmistrová (pokladní
Romana Egerová) seznámila
přítomné s hospodařením sku?
piny a se situací ve společné
pokladně a Jiří Šafra, vedoucí
tanečního oddělení, informoval
o pn:íběhu nácviku dobových
W 7,
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dvorských tanců 15. století.
Krátkou řeč pronesl za

vŠechny přizvané hosty příz?
nivce skupiny a její "dvorní
písař" Jan Mašek, který zhod?
notil prácí skupiny ze svého.
venkovního pohledu a popřál
Fortuně řadu dalších úspěchu.

Bubeník opět zabubnoval,
herold přikázal, aby světla v
sále pohasla a vyzval nové
členy, aby jednotlivě předstou-
pili před radu hejtmanů. Nastal
okamžik slavnostrího obřadu,
kdy za svitu svící královský
hejtman kraje slánského Jan
Boryně udělil Veronice Zema-
nové titul "komtesa Veronika" a
povýšil do stavu královských
pážat dva nováčky střelecké
přípravky, které zavázal ročrí
službou v oddílu královských
píšťadlníki:i a bombardisti:i. Pře-
dal jim povyšovací glejt a se
slovy "poklekni na pravé ko-
Ieno" je pasoval hejtmanským
meČem.

Tím byla ukončena oficiální
část sněmu a následovaly vý?
roční středověké oslavy plné
bujarého veselí.

Přejme kralupské SHŠ For-
tuna, aby se jí nová sezóna vy-
dařila.

(Nejbli
HS Foi

iŽŠÍ veřejné vystoupení
SHE3 Fortuna se bude konat v
sobotu 13. května ve Slaném
při příležitosti oslav Husitských
dnů.)

(rtw)

Boryňové ze Lhoty
(vychází na pokračování)
Pouhých deset let uplynulo od

porážky u Můhlberku a David se
stal hejtmanem slánského kraje.

Úřad hejtmana kraje Slán?
ského vykonávali 2 hejtmané,
po jednom ze stavu šlechtic-
kého a rytfiského. Pl)vodně byli
voleni krajskými sněmy a od
roku 1528 ustavováni králem.
Zastávání tohoto úřadu bylo ča?
sově omezeno a mělo charakter
čestné, čili bezplatné, služby.
Do jejich kompetence spadalo
vyhlašování královských naří-
zení a dohlížení na jejich plnění.
Dále se účastnili při vybírání
daní, nařizovali vojenskou hoto-
vost kraje, vykonávali veřejnou
správu a ve zvláštních přípa?
dech jim naWzených i soudní
moc. Dohlíželi na hrdeln( soudy
i vězení a vykonávali i další
funkce.

Téhož léta, co se David stal
jedním z hejtmanů, rozšířil své
panství o majetek po zemřelém
bratrovi Vilémovi (dvůr v Lobči),
ačkoli Vilém, leže na smríelné
posteli, odkázal ho dalšímu
z bratrů, Janovi.

Napětí mezi katolíky a protes-
tanty se poněkud uvolnilo po
smr}i Ferdinanda (1564) a koru-
novaci jeho prvorozeného syna,
v otázkách náboženských tole-
rantního, Maxmiliána. David ná-
sledujícího roku rozmnožil své
rodové dížavy.

Marek Škorvaga
(pokračování příště)

Ilegální tiskoviny a letáky.
Okupanté se snažili zlomit odboj
národa, podkopat jeho víru v
osvobození Iživou propagandou,
pomocí rozhlasu, tisku a ústnflio
podání. Proto jsme zhotovovali,
rozmnožovali a rozšiřovali ile-
gální tiskoviny a letáky vlastního
zhotovení, doručené z Prahy
prostřednictvím pplk. Mašína
(ilegální noviny "V boj" a "Český
kurýr") a od komunistického od-
boje ilegální tiskoviny a noviny
(ilegální "Rudé Právo"). Pamatu?
jeme se na vlastní ilegální tisko-
viny "Národní demonstrace" k
28.10.1939, "Příprava k po-
vstání", "Rozkaz gen. Prchaly",

"Zbraně leteckou cestou", "Spo-
jenecké armády tvoří z našich
zemí základnu pro zlomení moci
nacismu". Tuto činnost - za po-
moci všech členů skupiny - vy-
konával por. Václav Procházka,
úředník bývalé Živnostenské zá?
Iožny. V letákových akcích jsme
úzce spolupracovali se členy od-
bojové organizace "V boj"
Floztoky u Prahy (Heřman, Malý,
Ždímal). Letáky pro Němce sei
stavoval a psal por. B. Amet a
byly určeny původně Raku-
šanům, tvořícím část kralupské
posádky, v r. 1943 se o této akci
dozvědělo kladenské gestapo a
nařídilo v místě kontrolu všech

Výročí narození Georga Karse
V měsÍci květnu si připomí-

náme, že již před '120 lety se na-
rodil přední světový umělec, rytířrodil př«
Čestné legie, čestný občan měs-
ta, akademický malíř Georges
(Jiří) Kars.

Georges Kars se narodil dne
2. května roku 1880 v kralup-
ském mlýně, který patřil jeho
rodičům. Po studiích na mni-
chovské výtvarné akademii od-
chází roku 1907 v podstatě
natrvalo do Paříže, kde se zařa?
dil do velké skupiny svých
vrstevníků - později slavných
umělců - tzv. Pařížské školy
(např. Picasso, Chagall, Gris,
Modigliani). Po umělecké strán-
ce jej neoslovil tehdy nový, mo-
demí kubismus, ale vytvořil si
vlastrí osobi'Q umělec)cý rukopis,
v němž spojil vlivy kubismu,
expresionismu i fauvismu. Poz-
ději, koncem 20. let, je jeho
tvorba charakterizována jako
neoklasicistní.

V Paříži strávil více než 3C) let,
zajížděl však velmi rád i do Špa-
nělska (v letovisku Tossa de Mar
vlastnil po několik let prázdni-
nový dům) a rovněž s Prahou
nepřerušil všechny kontakty, po-
nechal si zde ateliér, kde pravi-
delně po několik týdnů v roce
tvořil.

Umělecké úspěchy se začaly
dostavovat již počátkem dru-
hého desetiletí tohoto století,
slibný maliřův vývoj však přeru-
šily události 1. světové války, a
tak až 20. a 30. Iéta byla svědky
rostoucího Karsova věhlasu. Vy?
stavoval tehdy ve většině evrop-
ských zemí, rovněž tak v
dalekém Japonsku. Velkou vý-
stavu uspořádal na počátku roku

1937 v Praze (ve výstavní síni
Mánes ji shlédl i prezident
Beneš). Právě díla z této vý-
stavy, jakož i práce jeho slav-
ných uměleckých přátel, zůstala
v Karsově pražském ateliéru,
který musel záhy kvůli politickým
událostem opustit. Opustit však
záhy musel i Paříž, a tak se
uchýlil ke své sestře do neutrál-
ního Švýcarska. Zde, udolán
událostmi, spáchal dne 5. února
1945 sebevraždu.

Díla z Karsova pražského ate-
Iiéru byla za války okupanty roz-
chvácena. Tepive po válce se
jich se štěstím podařilo část ob-
jevit a zachránit. Mohlo tak být
realizováno umělcovo přání, vě-
novat obrazy svému rodišti,
městu Kralupy nad Vltavou. Leč
odkaz se naplnil až v roce 1948,
kdy tento dar vzbudil u tehdej-
ších představitelů města velké
rozpaky. Obrazy a kresby nako-
nec skončily v okresním muzeu
na zámku v Nelahozevsi. Po
četných peripetiích jsou dnes
všechna tato díla majetkem
státu, zastoupeným Okresním
úřadem v Kladně a jsou ve
správě Městského muzea ve
Velvarech.

Města Kralupy nad Vffavou a
Velvary, zastoupena svými sta-
rosty, se rozhodla, že spojí své
sny a budou o tuto cennou sbírku
pečovat společně. V květnu roku
1998 byla dohoda o této spolu?
práci uzavřena. Jejím praktickým
výsledkem je i expozice obrazů
Georga Karse v kralupském
muzeu. Po padesáti letech se
alespoň Částečně naplnilo přání
našeho velkého rodáka.

Jan Racek

psacích strojů. Naši skupinu za-
chránila šťastná náhoda, že se
podařilo br. Arnetovi a br.
Sahulovi účinně zasáhnout u
známého četnického nadporu?
číka Půlovského, který kopie zá-
vadného našeho stroje zničil.
Psací stroj byl vypŮjČený ze zá-
ložny od V. Procházky, proto J.
Hrdina zařídil v záložně hlášení
se zpětným datem o tom, že je
stroj v opravě a při kontrole byl
předveden jiný stroj. Hledaný
stroj jsme v noci odvezli do
úschovny do pivovaru v Olov-
nici, kde byl umístěn "na ša?
landě" u bednářů.

Akce proti kolaborantům v
mÍstě.

Hned na začátku okupace
oznámili místní "Vlajkaři" výraz-
nými plakáty vlajkařskou slav-
nost v pivovaru, spojenou s
pochodem městem. Naše sku-
pina VSSO kpt. (:iermáka poho-
tově zorganizovala protiakci tak,
že dvojice našich členů (vždy
"malíř" a "Hlídač") přemalovaly
tyto výrazné, červenobné pla-
káty přes noc černou barvou tex-
tem "Hanba, zrádci národa"!

Dr. Mojmír Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování příště)

Dům hrůzy
V malém městečku nedaleko

od Prahy bydlela obyčejná ro-
dina. No, bydlela, řekněme
spíše přežívala v malém bytě u
rodičů, což vzhledem k naro-
zení druhého dítěte a k povaze
panímámy tchýně přinášelo stá-
Ie větší problémy. Soukromí je
soukromí, co si budeme poví-
dat. Říkejme této rodině jak
chceme, třeba rodina Smola-
řova.

Nemaje větších finančních
prostředků, léta žádali o byt
město. Bezvýsledně, známe by-
tovou situaci. Stále tatáž odpo-
věď: "Jsou tu i tací, kteří jsou na
tom daleko hůř!" A pak se na
naši rodinu přece jen štěstÍ
usmálo, to bylo asi před rokem
a půl: na okraji města byl vybu-
dován krásný obytný dům s
téměř šedesáti byty a Smolařovi
patřili mezi ty vyvolené, kteří v
něm získali své "doma". V mo-
derním stylu postavený, žlutý
dům se zelenými okny patřil k
nejhezČÍm ve městě a v porov-
nání se sousedními panelovými
králíkárnami vypadal jako spa?
nilá Sněhurka vedle ošklivé ba-
bice královny. Není tedy divu,
že pan Smolař byl nadšen a
íychle si poíúznu popůjčoval fi?
nanční obnos, který musel za
byt zaplatit, aby se snad na
řadu nedostal někdo další {zá?
jemcí:í bylo hodně), paní Smola?
řová již v duchu vybírala vhodné
květiny, kterými vyzdobí pro-
storný prosluněný balkón a malí
Smolařovi kluci získali význam?
nější místo v partě, neboť od teď
bydleli ze všech nejblíže k
bunkru na skalách. Idyla.

Po několika měsících již byli
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Smolařovi kompletně nastěho-
váni a poklidný život v novém
domově mohl začít. Jak již jistě
tušíte, byl v tom všem nějaký
háček. Proč bych o tom iinak
psal?

Už když se rodina do domu
stěhovala, objevily se první zá?
vady a nesrovnalosti ve vyba-
vení bytu. Že je na místě, které
je určené pro lednici, namonto-
vaná nízká..nástěnn.á.la;pa, to
pan Smolař ještě přehlédl a si?
tuaci s šikovností sobě vlastní
hravě napravil tím, že dotyčné
světlo prostě přemontoval. S
těsněním u sprchového koutu,
které netěsnilo, to již nebylo tak
jednoduché, ale při troše úsilí se
problém nechal také vyřešit.
Závady se však začaly množit a
mnoŽit, samozřejmě Že i v
ostatních bytech, dům začal
chátrat a nájemníci, včetně naší
rodiny Smolařových si začali
stěžovat. Tak byl započat do-
dnes trvající koloběh zasnání
žádostí o řešení situace a jejich
liknavého nebo vůbec žádného
respektování.
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Závada, dopis majiteli domu,
dopis správci domu, čekání,
další závada.

Den pana Smolaře vypadá
dnes takto. V sedm ráno jej pro-
bouzí budík zvonící u sousedů,
zdi jsou zde natolik slabé, že
není třeba nařizovat vlastrí pří-
stroj. Protáhne se, slyší, že sou?
sed již pustil rádio, a tak jde do
koupelny brát lázeň. Pustí vodu,
a protože ví, že obvykle trvá až
pět minut, neŽ zaČne téci teplá,
odchází na toaletu.

Ve sprchovém koutu, kde
nesmí být moc dlouho, aby voda
díky věčně ucpanému odpadu
nepřetekla, přemýšlí o tom, zda
r
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Koncem měsíce března se ko-
raly na Dvořákově gymnáziu a
Obchodní akademii dvě pred?
rášky spojené s besedou na
ťima drogy. Tomuto tématu.
Iteré je jedním z nejzávažnějších
7roblémů mladé generace, je
iutné věnovat velkou pozomost
s je jistě dobře, že si to uvědo-
nují i profesoři středních škol a
imožňují tak studentům snad-
iější orientaci v dané problema?
ice.

Přednášek se na Dvořákově
)ymnáziu zučastnilo cca 130
;tudentů. Jak studenti přednášky
iodnotili? Velice kladně, byly pro
íě zajímavé, p7resvěidčivé, po-
x:né, hodně užitečné. Studenti
yváděli, že se dozvěděli hodně
zajímavých věcí, které třeba do-
aosud ještě nikdy neslyšeli, a
které by se třeba nikdy nedozvě-
děli. Studenti:im se líbila otevře-
nost, s jakou s nimi lektoři mluvili,
jejich přístup - chovali se ke stu-
dentům jako k dospělým lidem.
zaujaly je iríformace, diapozitivy,

Dům hrůzy (dokončení)
se mokré skvrny, které se díky
nekvalitním obkladúm koutu ob-
jevily v předsíni, rozMí až do ku?
chyně, a pozoruje, jaké nové
abstraktní obrazce vytvořila
plíseň na stropě. Cestou z kou-
pelny se srazí dveřmi s manžel-
kou, která již také vstala a právě
se pokoušela dostat se na onu
místnost, uklouzne v obýváku
po linu a mírně zanadává, když
si vzpomene, že podle půvocl
ního projektu domu, který se mu
před nedávnem dostal do ruky,
měly být rrístnosti bytu vyba-
veny koberci a dvere do kou?
pelny úplně v jiné části chodby.

Již při vstupu do kuchyně,
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díky netěsnící digestoři cílí, že
sousedé mají už zase k snídani
míchaná vajíčka. Začne si je
tedy připravovat také, aby tu
vůni něčím přebil, a odsávacím
zařízením poslouchá, jak paní o
patro riíz předčítá svému man-
želovi nejdůležitější zprávy z
denního tisku. V noci zřejmě
zase pršelo, uvědomuje si, když
si povŠimne známé skvrny na
stropě. Vyhlédne tedy z okna na
protější stěnu domu a podle
velkého mokrého fleku na zdi
zjišťuje, že bouřka byla pořádná:
okapové svody jsou totiž umís?
těny pod vnějšÍ omítkou, coz
sice vypadá elektn{», ale pro
Časté zanáŠenÍ rour neČistotami
voda při velkém dešti stéká po
vnější fasádě.

Dosnídá a vychází na balkón
vykouřit si ranní cigaretu. Dává
si pozor, aby se neopíral o zá?
bradlí, které hrozí brzkým vy?
padnutím, pozoru)e opadávající
nátěr stěn a zvětŠujÍcÍ se prask-
Iiny ve žluté omítce. Ještě, že je
jaro, říká si, na příští zimu asi
budeme muset kluki:ím do po-
koje koupit elektrický prímotop.
Stávajíčí topná tělesa totiž moc
netopí a d(im je podle všeho
špatně izolován. Je tu prostě
zima.

Drogy - velký problém dneška
příběhy ze života, otevřený pří-
stup lektorŮ, jejich profesionalita.
Studenti si uvědomovali, že to,
co vidí, je tvrdá realita a pravda,
líbila se jim i ukázka relaxace,
cvičení představivosti, kterou
mohou využívat ve svém životě.
Drogy považují za zbytečné pro-
středky k uspokojení, za velmi
nebezpečné zdraví i životu, způ-
sobují závislost a mnohdy i smít.
Někteří uváděli, že se drog bojí,
nikdy je nechtějí brát. Uváděli, že
je jim feťáki:i líto, ale každý si za
to rnůže sám. Feťáky považují za
lidi, kterí mají velké problémy už
před braním drog, lidi se slabou
vůlí, lidi, kteří se nedokáží bez
drog bavit, radovat. NěkteW stu-
denti jsou si naprosto jisti, že po
této pjednášce .a besedě k5ž-
dého, kdo chtěl drogy vyzkoušet,
jeho zvědavost přejde.

A konkrétní vyjádření stu
denti:i?

"Ano, přednáška měla smysl.
Naprosto mě zbavila všech
pochybností, ačkoliv jsem již
absolvoval několik přednášek,

vzbouzely ve mně naopak chuť.
Nápad s fotomateriálem byl vý-
borný. Děkuji."

"Přednášku bych doporučila i
ostatním studentům. Myslím, že
poslední dobou se začíná o
těchto tématech (drogy, AIDS a
sex) mluvjt, což je moc dobře -
zvyšuje se informovanost o vě-
cech, o kterých se dřív nebylo
možné bavit."

Z výše uvedeného vyplývá, že
pFednášky tohoto typu jsou pro
studenty středrích škol, ale jistě i
druhého stupně škol základrích,
skuteČně velmi potřebné, ale je
nutná i spolupráce rodičů.

Z postřehů lektorů z besed s
dětmi Ize proto rodičům v zájmu
jejich dětí doporučit:

- hovořte se svými dětmi otev-
Feriě o všem, co je zaj(má

- zajímejte se o věci, na které
se Vás ptají, abyste jim uměli od-
povědět, je lepší, když věří Vám
než kamarádům

- nepodceňujte své děti
podporujte v nich sebevědo-

Q

Chvfli zápolív úzké chodbě se
dveřrni skříně a už raději ani ne-
vzpomíná na nápis na projektu:
vestavěné skříně v každé...
Obléká se a vychází z bytu
Tedy spíše vybíhá, aby se v
tmavé chodbě bez oken popa-
měti dostal k vzdálenému vypí-
nači. Podařilo se, o nic se
nepřerazil. Škoda, že vypínače
u dveří rodiny Smolařových za-
pomněli namontovat; o patro níž
je mají. Alespoň že jezdí výtah
Donedávna za něj platili přes
stovku za osobu měsíčně a
pořád nejezdil, teď je konečně
Ievnější a jezdí. Pan Smolař do-
stává lepší náladu. Dnes bude
na úřednice příjemnější, dává si
předsevzetí. Vždyť on ten dům
vypadá tak krásně, řiká si náš
hrdina, stojíc na konci ulice
Škoda, 'ž-e jen z dálky.

P.S.: Hlavní hrdinové tohoto
příběhu jsou smyšlení, popiso-
vaná situace však ne. Podob-
nost stavu domu, ve kterém
bydlí rodina Smolařových se
stavem "nového" domu v Lobči
není čistě náhodná. Bližší infor?
mace se dozvíte u jeho skuteč-
ných nájemníků.
(č.p.ll74, Lobeč)

(%)

mí, sebeúctu, jejich schopnosti
podporujte jejich vůli, cvičte ji,

pomáhejte svým dětem vůli
upevňovat

- udělejte si na ně čas, když
Vás požádají o pomoc

- učte své děti řešit problémy
adekvátně jejich věku

- buďte jednotrí s jejich profe-
sory

- podle novely trestního zá-
Jona je dětem do 181et zakázá-
no prodávat tabákové výrobky, z
čehož vyplývá, že škola nemůže
vytvářet podmínky, pWpadně to-
lerovat kouření žáků ve věku do
181et

- rodiče kuřáci - některé Vaše
děti konstatovaly, že jim kouření
vadí, když ho musí doma dýchat

- Vaše děti (kuřáci) se vyjád-
řily, že mnozí kouW proto, Že ro-
diče doma také kouří, a proto
nemajÍ motivaci s kouřením pře-
stat. Bojí se Vám říci, abyste
doma nekounli a ulehčili jim jejich
"abstinenci" od cigaret alespoň
doma.
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UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1,5 hodiny před začátkem každého představerí, předprodejna dalsí dny končí púl hodiny ořed začátkí.m nrarlctcisiar',rna další dny končí pí:íl hodiny před začátkem-pÍed'sra'v;ní'.Telefon do pokladny (rezerQace vstupenek)'0205/21 1'01
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1 . - 3. po - st 20.00 Druhá šance
4. - 7. čt - ne 20.00 Samotáři
8.-lO.po-st 20.00 Annaakrál
12.,13.pá,so 17.30 Prci,p?rci,prcičky
12. - 14. pá - ne20.00 Talentovaný pan Ripley
15., 16. po, út 20.00 Zelená mne
17.st 1 7.00!!! Zelená míle

20.30!!! Americká krása
20.00 Acid House
20.00 South Park:

Peklo na Zemi
Princezna ze m?lejna2
Johanka z Arku
Princezna ze mlejna 2
Insider:

Muž, kíerý věděl přiliš mnoho
20.00 Insider:

Muž, který věděl přiliš mnoho
Lazebník sibiřský
Příběh Alvina Straighta
art kino

Pláž

Hu?manTraffic

někým jiným? Působivý film o rozhodo-
vání, zda z lásky k tomu druhému změ;it
svůj pohled na svět...
Hrají: Bruce Willis, Michelle PÝeifferová
Režie: Rob Reiner
Samotáří
ČR, 103 min., Dolby SR, 60,- *
Situace sedmi mladých lidí žíjících v Praze
odrází v pestrých barvách chaos, v jakém
žijeme i jaký přebývá v našich ahlavácÍ"i.
Každý z nich se poÍ«ouší po svém si nějak
ulehčit život. Všichni se n'avíc snaží praÍi
kovat něco, Čemu se dříve říkalo mÍlostný
vztah. A tak na sebe milostně narážejí a
nechávají se unášet napříč ri:izně dlou-
hými vztahy, které je dovedou zpět do sa?
moty. Běžte se zasmát sami' sobě na
komedii podle scénáře Petra Zelenky
(Mňága-Happy End, Knoflíkáři).

r'

fušku. Sexy komedíe o tom, jak přijt o pa-
nictvÍ...
Režie: Paul Weitz
Zelená mne
USA, 188 min., Dolby SR, 50,- m
Mentalita těžkých zločinců, hrůzostrašné
pro,st.ře.dí a úděsná atmosféra v období"čekání na smrt" i tragika možnosti, Ťe ;bi
viněný je nevinný a přesto zemre: věČné
dilema kolem rozhodování o trestu srruti
jsou strhujícím způsobem přeneseny do
tohoto filmového přiběhu, který už získal
nominace na řadu cen včetně Oscara.
Hrajíí Tom Hanks, Davíd Morse, Bonnie
Hunt, Michael Duncan, James Cromwell,
Michael Jeter, Dabbs Greer
Režie: Frank Darabont
Americká krása
USA, 116 min., Dolby SR, 45,- s
Je mu dvaačtyřicet a má poslední šanci
udělat se svým životem něco zásadníh'o.'
Černá komedie o tom,'co ;e ;krývá"za'lei
sklou fasádou úspěchu v americkém
podání. Ověnčená Oscary, mj. za nejepší
4il-film.

Hrají: Kevin Spacey, Annette Beningová,
Thora Birchová, Wes Bentley, Me;a
Suvariová, Peter Gallagher,o a AllÍson
Janneyová, Chris Cooper
Režie: Sam Mendes
Acíd House
Velká Británie, čl, 1 12 min., Dolby SR,
45,-*
Filmová adaptace tří krátkých povídek
lívina Welshe, aiíora kuítovníhě-filmu
Trainspotting. Láska a zrada, manželství
a děti, náboženství a víra v Boha...Sonda
do života anglícké společnosti.
Hrají: Stephen McCole, Garry Sweeney,
Jenny McCríndleová, Keví; McKidd:
Michelle Gomezová, Garry McCormack:
Even Bremner, Martin CÍunes, Jemma
Redgaveová
Režie: Paul McGuigan
South Park: Peklo na Zemi
USA, č.t., 81 min., Dolby SR, 47, - *
Film podle populárního Í(elevizního seriálu
pro dospělé o nejvulgárnějších animov;f
ných dětech na Zemi-. Eric,-Kenny, Kyle-a
Stan jsou kámoši, jejichž mravo;po=st-
nost ohrožuje oplzlý fílm, kvůíi kterému vy-
pukne válka mezi Spojenými státy 'a
Kanadou. Do té se vloží i- Satan se svým
homosexuálním přítelem Saddámem Huf
sajnem. Může se stát opravdu všechno,
jisté je jen to, že Kenny zemře.
Režie: Trey Parker
Princezna ze mlejna 2
ČR, ll0min., DolbySR, 45,-*
Pokračování jedné -z nejúsp:ěšnějších po-
hádek české kinematografie. Minule'-to
končilo svatbou, teď do pohádkového

18.čt

19.pá
art kino

20. so Ů
20.00

17.30

20.00

2Lne

22. po

?23.,24.Út,st
25. Čt

20.00
20.00
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?g26. - 28.pá - ne 20.00
30., 31. út, st 20.00
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Červen:
Lčt

2. - 4. pá

Saša Rašilov, Jiří Macháček, Ivan Troja;'mládeži do 15 let rs.přístupno Režie: David Ondříčekmládežj do 12 let ne:přístupno
mládeži přístupno Anna a král
česká verze oUSA", č.t.",'la48 min., ŠÚ, Dolby SR, 45,- sčeské titulky Ovdovělá učitelka Anna z aviktoriánské

---»----=-----,s-aaniar«ví-ha,uuyKkX;{9ur7rlrElnlCe,IElSKVí učitelkadětíkráleMongkuia.Stře:'-dvouKrál sokolů, Deuce Bígalow: Dobreí1 strípter, Míse na kiil+iira ,,,;1,e,,., ,...,..-- a- i- .- - --'='a -;---- .-í-=" <vvíeíí .bl.llpl7íi Ivllse na kultur a milostná rOmanCe - to je tento-vý-Mars, Pocitaní mr'cvych, Ospala díra, Síbena, Romeo ,,,,,,.i i..=,..:w-í..--- -=-pravný historický velkofilm.musí zemřít.
Hrají'. Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Bai
Ling, Tom Felton
Režíe: Andy Tennant
Talentovaný pan Rípley

., ŠÚ, DUSA, čl, 139 min., ŠÚ, Dolby SR, 50,- *
Být mladý a bohatý a naplnoasi užívat žř
vota, to je život, po kterém Tom Ripleytouží a Dickie Greenland má. Tom'-d;-
stane za úkol dostat geniálního playboye
dornů ze slunné Itálie. Pohádkový :jvot ď
krásná Dickieho přitelkyně však Toma
okouzlí. Je schopen zajít do extrému, jen
aby si mohl navždy užívat života bohatých...
Hrají'. Matt Damon, Jude Law, Gíívyne'Íh
Paltrow

Režie: Anthony Minghelly
Prcí, prci, prcičky
USA, č.t., 100 min., Dolby SR, 50,- *
Zařídit, aby se nepolíbený chlapec stal
ještě do matuíity chlapem, to dá p:-ř'«:inou

20.00

ne 20.00

*
s
*
č. V.
Č. I.
ŠÚ

Kino Vltava
náměstíJaroslava Seifeíta 706
278 0l Kralupy nad Vltavou 2

tel.: 0205/22827
fax: 0205/23664

e mail: kass.kralupy@worldonline.cz
Naše kino na internetu:
programy, žebříčky, odkazy, přípravované filmya další zajímavostÍ najdete-na serverech
www.kralupy.cz wíívw.kralupsko.cz/kino

Druhá šance
USA, č.t., g6 min., DoToy SR, 47,- s
Zdá se, ž.e Katie a Ben mají yšechno: dvě skvělé děti,nádhemý domov, bezpečný život. Jenže p;apatná«,tÍIetech společného manžeíství zjišťují, 'ňe-s'e-jWjich
vztah rozpadl. Mají se pokusít zachránit svou ro'ginu
a nebo jen spočítat ztráty a začít znovu,-kaťdý ;
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Lodní doprava v Kralupech n. Vlt. začne ožívat?
gZpravodlliol

Q
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KD VLTAVA
Program na měsíc květen 2000

Městské muzeum

v Kralupech nad Vltavou
program nzi měst květen

Město Kralupy nad Vltavou v
Ioňském roce zakoupilo 2 pří-
stavní můstky a s Povodím
Vltavy a.s. vyjednalo všechny
patřičné formality, týkající se
možné lodní dopravy. Oba
rnůstky prozatím "zahálejí" v
bývalém přÍstavišti poblíž nové
lávky. Jeden mi:istek tu městu
zůstane, osud druhého je věcí
dalších jednárí (Nelahozeves,
Veltrusy, Chvatěruby, Roztoky
apod.).

Dobrou zprávou pro všechny
zájemce o lodní putování je to,
že Městská rada v Kralupech
n. Vlt. na svém jednání dne 5.4.
2000 odsouhlasila používání
můstků pro motorovou loď Vis-
la, která je v majetku Pražské
paroplavební společnosti a.s.
na čtvrtek 18.5. a dále pak
každý čtvrtek v měsíci červenci
a srpnu 2000. Tato lod' (s ka-
pacitou 200 - 250 osob) bude
od cca 12.00 k dispozici pro
hodinové projížďky pro veřej-
nost a od 20.00 do 24.00 pro
"Diskotéku na rece". Historický
kolesový parník na trase "Pra-

ha - Mělník" bude k dispozici
poslední sobotu v měsících
červen - srpen a v Kralupech
by se jednalo o časy:
nástup 10.45 v Kralupech
příjezd do Mělníka 13.00
nástup 1 7.45 v Kralupech
Praha 21 .30 (Rašínovo nábř.).

Na lodi je možné zakoupit
občerstvení v přijatelných ce-
nách a ceny za hodinové pro-
jížďky budou pro dospělé 50,-
Kč, pro děti do 6 let zdarma.
Dohodnutý program
na čtvrtek 18. května 2000:

- od 12.00 do cca 16.00 cca
hodinové projížďky (pro kral.
veřejnost max. 4x podle zájmu)

- od 17.30 rezervováno pro
Sdružení rodáků a příznivců
Kralup n. Vlt. (členové Sdružení
a všichni senioři města Kralup
n. Vlt. jsou vítáni - vstupné viz
Okénko Sdružení)

- od 18.00 rezervováno pro
MětJ a návštěvu z Francie

- od 20.00 do 24.00 "Disko-
téka na řece".

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

Taéeton: r:QMVž2B 27

Do 14.5. trvají výstavy - Nebeští jezdci (českoslovenští vojen
ští letci v zahraničí v letech 1939 - 1945)

55 let poté (55 let od náletu na město)

9terý
ZALM

2. v 19.30 hodín
.LMAN a spol.

Pavel Žalman Lohonka, Jan Brož, Petr
Novotný a Jindřiška Petráková přijedou,
aby vám zpříjemnili svými písničkami zase
jeden všední den. Proto je nezklamejte a
přijd'te si poslechnout písničky nejnovější,
ale i ty staré známé.

720,

Pondělí 15.
Akce Kruhu přáteI Prahy
František Palacký
dům, ve kterém žil a jeho pomník.

Ď
Čtvrtek 18. v 19.30 hodin
28. koncertní sezóna Kruhu přátel hudby
Veřejný absolventský koncert velkého
dechového orchestru Vojenské konzer-
vatoře v Roudnici nad Labem
Platí permanentní vstupenky KPH

70, - ss, -

Jihoafrická republika - národní park
Gemsbok, pouM Kalahari, zahrada suku-
lentů Goegap a další. Namibie - pouM
Namib, chladné pobřeM s tučňáky, lach-
tany a hejny plameňáků, atd.
O přírodrích krásách jižrí Afriky nám bude
vyprávět ing. Alena Šimčíková.a Přednáška
je doplněna diapozitivy.

2.5. úlerý 18.00 hodín - Vzpomínkový večer u příležitosti
120. výročí narození ak. mal. Georga Karse. O malíři a jeho
díle promluví umělecký historik PhDr. Miroslav Kudrna. pracovríkilecký I

iry ČR.Ministerstva kultury ČR. Klavírní recitál: Boris Krajný.
Vstup volný.

. Úterý 1:
ZUŠ Kral

7.00 hodin - Závěrečný absolventský koncertg.s.

žákú ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

so,

Připravujeme na Červen:
4. Dětský den na zahradě KD Vltava
25. Zuzana Bubílková a Míloslav Šimek
s orchestrem 0.0.T.M. v nejnovějším po-
řadu s názvem "Politická inventura".

Středa 3. v 16.30 hodín
Celoměstská akademie na počest
55. výročí ukončení Il. světové války.
Pořádá město Kralupy nad Vltavou, KaSS
a Rádio Relax. Zveme všechny rodiče, ka?
marády i známé vystupujících žáků a stu?
denti:i kralupských škol. Uvidíte a jistě i
oceníte, co všechno děti dokáží.

vstup zdarma

11 .s. «,tvrtek 17.00 hodín - Čápí, jejich význam a ochrana.
Přednáší Mgr. Stanislav Chvapil, ředitel nadace CICCONIA.
Přednáška doplněna diapozitivy a zvukovými nahrávkami.

Vstup volný.

Úterý 26. v 17.00 hodín
Absolventský koncert žákú Základní
umělecké školy Kralupy nad Vltavou.

Pátek 26. BEACH PÁRTY
20.00 - 22.00 film v kině Vltava

P{áž - v hlavní roli Leonardo DiCaprio
22.00 - 02.00 DISKOTÉKA s Rádiem5ROelax

- diskžokej Tomáš Kučera
40,-

POZOR! Kdo půide po filmu na diskotéku a předloží
u vchodu vstupenku z kina, má vstup zdarma!!

Neděle 28. v 19:30 hodin
PETR NOVOT!Ý a KAREL ŠÍP
v pořadu "Letí Šíp s Novqtným..."
Zpívá Erika Kahounová.

Taneční a pohybové studío pro děti
Zuzany Starkové

uvádí

1. to,u,eé«,í kageext
Kromě Mků studia vystoupí jako hosté poslu-
chači pražské hudební fakulty AMU a studenti
tanečniho oddělení Konzervatoře J. Ježka.

26.5. pátek 18.00 hodin - Recítál pěvkyně Maríe Koupílové
- Tíché, Členky stuttgartské opery. Písňová tvorba A. Dvořáka a
árie ze Smetanových oper. Klavírní doprovod Gerhard Vriese.

so, -

Pátek 55od 21.00 do 01.00 hodín
DISKOTÉKA s diskžokejem Rádia Relax
Tomášem Kučerou
Přijdte si zatancovat a pobavit se při hudbě
70. - 90. let i při nejnovějších hitech!

40,-
30.5. úterý 17.00 hodin - vernisáž výstav
- 10 let obnoveného skautingu
- Výtvarné práce Žákú Zvláštní školy

v Kralupech nad Vltavou.
Kulturní a společenské středisko

Kralupy nad Vltavou
čtvrtek 25. května 2000 v 18-00 hod}n

Neděle 14. v 15.00 hodin
Tří kmotřinky
Napínavá pohádka od začátku až do
konce pro děti školního věku.
Premiéru klasické pohádky nastudovali
členové divadelního souboru Scéna v režii
J. Jedličkové.

INové knihy v kralupské knihovněVstupenky v předprodeji od května v
Tanečním a pohybovém studiu, úterý a
čtvrtek od 17.30 do 18.00 hodin v přízemí
ZŠ J. A. Komenského a v den před'staverí
v pokladně KaSS.

780,-

Oddělení pm dospeilé
Beletrie

Loukotková, Jarmila:
Bůh či ďáml

C%ríý z desffky histonckých ro-
mánů oblíbené spisovatelky se dějově
vrací do Francie í5. stoleff, do vzru-
šené doby Panny orleánské a krále
Karla Sedmého.

Shaw, Irwín: Noční koříst
Přední americký prozaik, dokonaý

vypravěč, stylizuje text románu Noční
kořist iako upřímnou, místy drsnou, ale
rozhodně zábavnou životní zpověd'
bývalého pilota Douga Grimese.

Kohout, Pavel:
Hvězdná hodina vrahú

V únoru 1945, kdy se začíná od-
vijet příběh nejnovějšího románu
Pavla Kohouta, dostane mladý
pražský kriminální adjunkt Jan
Morava na starost případ sadistic-
kého vraha vdov. Současně, pro-
tože jednou z obětí je vdova po
německém generálovi, se jím za?
bývá i pražské gestapo.

Chornon, Wínsdor:
Zeměpisná Šířka nula

Příběh expedice výzkumníků,
kteF( ztroskotali na ostrově u Su?
matry a uprostřed divoké džungle v
potravní nouzi jsou dohnáni až ke
kanibalismu

Benfeld, Rainer: ?
V roce 19!; šokovaly veřejnost vKanadě a ve Švýcarsku'hrom;dné rí-

tuální vraždy a sebevraždy členů do té
doby nenápadné sekty sluneí:ních
templářů. Působivé liíerárrí zpraco-
vání hrůzných událostí postavené na
osudu otce, který hledá svou ztrace-
nou dceru, milenku vůdce sekty,
vzniklo podle scénáře televizního
filmu.

Smith, Wilbur: :
Nejnovější dílo světového vypra-

věče je situováno CIO východn( Indie.
Mistr námořnického řemesla Hal
Couíney se po ayřleté přestávce
chystá na svou poslední a nejnebez-
pečnější výpravu..

Spindler, Konrad: Muž z ledovce
V roce 1991 objevili turisté mrtvolu,

jíž vyčnívala z ledovce pouze hlava s
rameny. Podle výzbroje šlo zřejmě o
alpinistu. Nehoda se zřejmě odehrála
před desnkami let a muž dosud nebyl
identifikován.

Moudrost Východu: hinduis-
mus, buddhismus, konfucíanís-
mus, taoísmus, šíntoísmus

Moudrost Východu je ojediněle pří-
stupný a vyčerpávající průvodce po
největŠích duchovních a filozofických
tradcích Asie.

starším bratrem, automechanikem,
který umí spravit úplně všechno. 0
tom, co způsobila Pe{rova opravárská
vášeň, o napínavém dobrodružství,
ale především o krásném vztahu mezi
velkým a malým bíatrem, vypráví tato
kniha.

Procházková, Iva: ?
Román o hleéní lásky a přátelsM

v přetechnizovaném světě nás zavádí
do poloviny 21. století. Poutavý a do-
jemný přiběh vypráví nejen o civilizač-
ních zázíacích.

Vúně prázdnin
Prázdninové přiběhy mladých lidí,

kteří hledají přátelsM a lásky svých
snŮ i své mÍsto v životě.

Linczová, Lenka:
Kam se vytrácí láska

Přiběh vyprávějí dvě hlavní hrdinky
- šestnáctiletá Elen a její o rok starší
sestra Adéla, budoucí zdravotní sest-
řička. Obě tráví prázdniny po svém...

Naučná lflemtura

Edwards, Elvyn Hartley:
Velká kníha o konÍch

Kniha dokonale objasňuje rozdíly
mezi plemeny koní a poskytuje infor-
mace v širokém zát»ěru.- F'ředyádí
život, základnÍ znaky...

(pokmčovánína str. 12)

Pondělí 29. y 19.QO hodin malý sál
CESTOVÁNí JlžNí AMERIKOÚ30,-

Kino Vltava - dokončení

mlýna přilétá čáp. Nafoukaný knížepán zase
kuje pikle, ale "malý, ale šikovný" čertík a vod-
ník jsou tady proto, aby krásné Elišce po-
mohli.

Hrají: Andrea Černá, Radek Valenta, Yvetta
Blanarovičová, Jakub Zindulka, Alois Švehlík,
Ota Ševčík, Ladislav Županič, Monika Abso-
Ionová, Jan Přeučil, Lukáš Vaculík
Režie: Zdeněk Troška
Johanka z Arku
USA, č.t., 148 min., ŠÚ, Dolby SR, 48,- w
V sedmnácti zachránila Francii, když jí svěřili
trosky francouzské amédy, a ona srazila
Angličany na kolena. V devatenádi ji Francie
zradila. Milla Jovovichová, Dustin Hoffman,
John Malkovich a několik set komparsistů z
Bruntálska ve filmovém zpracování legendy,
které vznikalo i na našem území.
Hrají: Milla Jovovichová, John Malkovich,
Faye Dunawayová, Dustin Hoffman, Pascal
Greggory, Vincent Cassel
Režie: Luc Besson
Insider: muž, který věděl přílíš mnoho
uSA, č.t., 157 min.,- Dolby SR, ŠÚ, 45,- m
Špičkový televizní reportér získá důkazy o
tom, že zástupci velkých tabákových kon?
cernů přísahali křivě před soudem. Boj o to,
aby se veřejnost dozvěděla pravdu o skuteč-
ných důsleídcích kouření, však není předem

rozhodnut, a novinář i zdroj jeho inforrnací
musí čelit nevybíravému tlaku..
Hrají: AI Pacino, Russel Crove, Christopher
Plummer, Diane Venoraová, Philip Baker
Hall, Lindsay Crouseová, Debi Mazarová,
Stephen Tobolowsky
Režie: Michael Mann
Lazebník sibiřský
Rusko/Itálie/Francje/ČR, č.t., 180 min., Dolby
SR, 50,- N
Nejdražší snímek, který dosud vznikl v
Evropě, je přiběhem nenaplněné lásky, velko-
lepou podívanou a oslavou carského Ruska
na přelomu století. Asistentka extravagant?
ního amerického vynálezce se vydává do
Ruska, aby zde podpořila výrobu a prodej
obřího stroje na těžbu dreva. Setkává se
nejen s realitou samoděržaví, ale také se
svou největší a jedinou láskou.
Hrají: Julia Ormondová, Richard Harris, Oleg
Menšikov, Alexej Petrenko, Marina Nejelo-
vová, Vladimír Iljin, Daniel Olbrychski, Nikita
Michalkov
Režie: Nikita Michalkov
Příběh Alvina Straíghta
uSA, č.t., 111 mjn., Dolby SR, 45,- W
Komomí road movie podzimní lowou. Za ne-
mocným bratrem se vydává zapšklý Alvin na
zahradním traktůrku s přívěsem. Čeká ho 600

kilometrů, šest týdnů "on the road" a spousta
nečekaných setkárí.
Hrají: Richard Farnswoíth, Sissy Spacek,
Janý Qalloway
Režie: David Lynch
Pláž

USA, 119 min., Dolby SR, 50,- N
Být mladý, mít možnost cestovat po světě a
užívat si života, to je něco! Mladý americký
baťi:ižkář Richard vyráží z levného hotelu v
Bangkoku za vidinou tajemného ostrova -
ztraceného ráje.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tilda Swintonová,
Virginie Ledoyenová, Guillaume Canet, Ro-
beít Carlyle
Režie: Danny Boyle
Human Traffíc

Velká Británie, 99 min., č.t., Dolby SR, 45,- *
Hlavními hrdiny hudebního filmového příběhu
nabitého pozitivní energií je šest kamarádů,
kteří mají před sebou vidinu zábavného a
vzrušujícího víkendu na velkolepé taneční
párty. Sledujeme je od spěšných příprav v
pátek až po nedělní kocovinu. Jeden z nej-
úspěšnějších anglických filmů loňského roku!
Hrají: John Simm, Lorraine Pilkingtonová,
Shaun Parkes, Danny Dyer, Nicola Rey-
noldsová, Dean Davies
Režie: Justin Kerrigan

Hoyt, Edwín P.:
Válka letadlových lodí

Autor přibližuje dramatický prŮ-
běh leteckých a námořních bitev v
Pacifiku.

Oddělení pro dMí
Beletrie

Naučná literatura

Mitford, Nancy: Král Slunce
Autorka vycházela při psaní této

knihy z %dy oficiálních dobových do-
kumentů i ze zápisků Ludvíkových
současníků. Se zdravýrn nadhledem
zde popisuje Ludvíkovu složnou osob-
nost.

Buttler, Karl Peter: ?
Všechny planě rostoucí orchideje

Evropy, Přední Asie a severní Afriky
poznáme na barevných fotografiích,
názomých kresbách, usnadňujících
urČení druhu...

Šmejkal, Roman:
Zeměpisná abeceda

Podle abecedy seřazené státy
světa a k nim básničky s charakteristi-
kami těchto zemí spolu s humomými
ilustracemi jistě děti pobaví, ale i troš-
ku poučí.

Doskočilová, Hana:
Ukradený orlo}

Když je dev(tiletý Josflek sám, hraje
si nejraději na to, že je s Petrem, jeho
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Nové knihy v kralupské knihovně První absolventi "Koníčkem" jsou mu koníčci... JUDr. František Mrvík

Taylor, David:
Velká kníha o psech

Výpravná kniha o psech se stov-
kami fotografií, ktere představují psa v
jeho přirozených postojÍch, popisuje
jeho charakter a přináší rady a infor-
mace o jeho výchově...

Brohm, Patricia:
Jsem já ze všech nejkrásríějšÍ?

Autorka na mnoha příkladech a
testech seznamuje mladé čtenářky s
vývojem ideálu krásy v historii.

Bmnzino, Renata:
6 x 12 her a pohádek: zábavné čin-
nosti pro skupiny dětí od 4 do 8 let

Hry a přiběhy o zvi?átkách pro zá-
bavu venku i v místnosti, pro třídu i
malou skupinu dětí.

Studovna

Karpaš, Roman:
Ahxn ;? pd*? ? r$

Pozoruhodný soubor historických
pohlednic zachycující Český ráj v celé
jeho bohatosti a různorodosti.

KarpaŠ, Roman:
Album starých pohlednic Krkonoš

Málokteré hory se mohou pochlubit
takovým množstvím vydaných po-
hlednic jako Krkonoše.

Kurtín, Peír:
Album shirých pohmníc Jizerských
hor

Pobočka Lobeček

Zikmund, Petr: Hotel Herbich
Knižrí podoba televizního seriálu

vypráví o starém, zdánlivě dávno za-
pomenutém snu, který se nečekaně
vrací a hluboko zasahuje do života
jedné české rodiny.

McClure, Ken: ?
Další napínavý román skotského

spisovatele, jehož knihy byly přelo-
ženy do více než osmnádi jazyků.

Jeier, Thomas: Příběh z internetu
Patnáctiletá Katrin má spoustu

zájmů. Když jednou brouzdá po inter
netu, objeví vzkaz Američana Steva
pro ďvku, s níž se seznámil o prázd-
ninách a rád by se s ní znovu setkal.

(rtW)=J

budou z Kaučuku a České
rafinérské.

Zdejší střední odborné uči?
Iiště chemické navštěvují jecl
nak ti, kteří ukončili školní
docházku a připravují se tu na
povolání, jednak dospělí, kteří
si studiem zvyšují svoji kvalifi?
kaci

Dálkové studium pro dospělé
je první studium tohoto typu v
historii uČiliŠtě. Bylo zahájeno
na žádost podniků Kaučuk a
Česká rafinérská. Před třemi
roky byla otevřena jediná třída,
kde pracovníci chemických fi-
rem získávají přibližně stejné
znalosti jako ve studijním oboru
chemik - operátor zakončeném
maturitní zkouškou. Studium je
třneté, k jeho startu bylo nutné
povolení Ministerstva školství
ČR a MŠMT ČR. ,,Podniky, kte-
ré žáky vyslaly, potřebné vý-
lohy kompletně hradí," řekl
nám ředitel SOUCH Mgr. Lu-
bomír {:ierriý.

Je nutné poznamenat, že
chemické obory se v širokém
okoli nevyučujÍ, dokonce ani v

Neratovicích, kde měla prí-
prava na povolání chemiků
dlouholetou tradici. Po první
vlně optimalizace byly všechny
chemické obory soustředěny v
Kralupech. Dá se říci, že nej-
bližší škola obdobného charak
teru se nachází v Ústí nad
Labem a další nalezneme až v
Hradci Králové

Blíží se ústní maturitní zkouš-

ky. "Dálkaři" je absolvují ve
dnech 22. až 25. května - z ja
zyka českého a literatuíy, ma?
tematiky, chemických procesů
a analytické chemie. Slavnostní
vyřazení maturantů třídy CHD
3 se uskuteční 25. května v 15

hodin v prezentačním klubu
a.s. Kaučuk.

Ojedinělé studium zahájilo
29 zájemců - 11 je jich v sou
časnosti z akciové společnosti
Kaučuk, 11 z ČeR, 2 ze Spola?
ny Neratovice a 2 z roztocké
penicilinky. 0,{yri z řad kauču-
káři:i pro nároČnost studia ze
školy odešli.

(ain)
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Zhruba rok je členem zdejšího Fotoklubu
Kralupy Tomáš Vajner. Zatím zde vystavoval
jen menší soubory v rámci klubových výstav, íaz
teprve nyní obsadil téměř celý prostor galerie
v budově někdejšího odborového klubu a.s.
Kaučuk svou autorskou výstavou. Jeho a další
hosty přivítal dlouholetý čelní představitel klubu
Ing. L Rosík, CSc., společně s Ing. lldikó Šárfic-
kou, která převzala vedení tohoto seskupení
příznivců fotografování před nedávnou dobou.
Výstava byla vlastně společná s Lucií For-
mánkovou, která expozici černobflých snímki:i
doprovodila souborem několika kreseb letitých
stromů, v nichž byly zakomponovány do věkem
pokřivených větví a kořenŮ lidské postavy,
tváře...

Černobílé fotografie měly jedno společné -
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koně zachycené v klidu, pohybu, zadumání
v ranním oparu. Kde vlastně čerpal autor tema?
tiku? 'Snímkybylypořízenyvněkolika lokalMch
- Muráňská planina, hřebčín v Ostřetíně
u Karlových VanJ, dále v horské oblasti
v Malýó Karpated'í v západním Slovensku
a v Rumunsku," uvádí aiíor.

Fotografováním se vážně zabývá pět let
a měl výstavy v Karlových Varech, v Praze
a nyní poprvé i v našem městě. Nejbližší expo-
zici připravuje jako člen fotoskupiny, která se
předvede v pražské výstavní síni Mánes v červ-
nu či červenci tohoto roku. Bude to seskupení
jeho pěti přátel z pracoviště.

K fotografování má blízko, pracuje jako pro-
davač fototechniky, hledá prostřednidvím
svého "konícka" relaxaci při fotografování pří-

rodních scenérií a hlavně všeho, co oži-
vuje mimo lidí kíajinu.

(ain)1
1

k

Krátce

V nadcházejícím období ztratí kra-
IupŠtí fotografové svoje technické zá-
zemí a klubovou místnost v budově,
kde téměř již 30 let roov0eli své hobby.
Mají však naději, že majitel areálu
umožní alespoň pokračování výstavní
činnosti v prostorríém vestibulu a ná-
vštěvníci se budou moci těšn na další

kolekce výtvarné a umělecké fotogía-
fie.

hraje šachy už sedmdesát pět let. Je
nepóchybně nejátarším aktivním ša-
chistou v Kralupech nad Vltavou. Hrál
už za někdejší Sportovní klub Kralupy -
a to bylo v roce 1930. On sám se stal
jako student zakladatelem šachových
klubů v Loděnicích u Berouna, hrál po
zději v Berouně, Rakovníku, Chebu
startoval za policejní mužstvo z Prahy
Mezi největší zážitky patří setkání s rus-
kým emigrantem, světovým šachovým
velmistrem A. Alechinem. K jeho osob
ním přátelům patřil šachista S. Flohr,
pozdější vyzývatel mistra světa, se kte
rým se na vojně sešel v Jaroměři a byl
při výcviku dokonce jeho velitelem
V rodině lásku k šachové hře měl pouze
on, oba synové se nepotatili. Ač má už
devadesát let, stále navštěvuje bývalé
spoluhráče v sále kralupského nádraží
při nedělních zápasech A družstva.
Zdraví mu slouží, jedinou slabinou je,
že hůře slyší. A jaké typy zahájení si
nejvíce za ta léta oblíbil? Byly to s bí-
lými figurami hlavně dámské gambity,
speciálně katalánský gambit, s černými
měl nejoblíbenější Nimčovičovu indic-
kou obranu.

Přejeme mu, aby mu láska k milova
ným šachům vydržela ještě dlouho a při
co nejlepším zdraví..

(ain)

Restaurace "U PYTLÁKA"
V nejstarší části Kralup, ne-

daleko minického kostelíka již
dlouhou dobu stojí restaurace s
poetickým názvem, který evo-
kuje představu pochoutek ze
zvěřiny a při jehož vyslovení se
váŠ jazyk rychle rozvzpomene
na chuť srnčího masa s brusin?
kami. Restaurace U Pytláka.

Jednoho nedělního podve-
Čera jsme se i my nechali
nalákat slitinými představami a
navštívili jsme tento poněkud
odlehlý podnik, který byl svého
času známý zejména kvalitou
podávaných jídel.

Již u vchodových dveří se
naše představy poněkud roz-
plynuly. Lovecká výzdoba v
podobě paroží a trofejí, prepa?
rovaných rybích hlav i vycpa-
riých zvířat zde podle našeho
očekávání byla, dokonce i
krásné akvárium zabudované
ve stěně, vystrašil nás však pří-
Iiš hlasitě puštěný televizor,
který nekompromisně chrlil zá-
plavu reklam. Nic naplat. Usa-
dili jsme se, a když nepříliš
rychlý, ale příjemný číšník na
naše přání hlasitost programu
zmírnil, čímž nám alespoň čás?
tečně usnadnil možnost rozho?

Z kralupských restaurací
voru, a přinesl nám pivo (točí
se zde Krušovice l0a á 10,- Kč
a 12" á 12,80 Kč, mírně pod
míru, leč poměrně dobře ošet-
řené), bylo nám hned příjemněji
a mohli jsme si podnik pořádně
prohlédnout.

Nevíme, jaká je situace v
době obědi:i, ale takhle navečer
se restaurace jevila spíše jako
pivnice než jako ráj gurmánů
Několik zákazníků, sledujíce
oblíbeného televizního komika,
popíjelo zlatavý mok, nikdo
krom nás nejedl.

Interiér místnosti se nám i
přes všudypřítomná oblaka ci-
garetového dýmu jevil dosti
vkusně zařízený, dřevěný strop,
obklady stěn i masívní stoly se
židlemi ladí do tmavě hnědé
barvy a stejně tak i vydláž?
děná podlaha. Krom již zmí?
něné pěkné lovecké výzdoby
najdete na již mírně zažloutlých
stěnách také nějakou tu umě-
Iou květinu; škoda, že těm pra?
vým hospodské klima nesvědčí.
Na stolech jsou, bohužel, ne-
vábné modré ušmudlané re-
klamní ubrusy. Popelníky se
často nevyklepávají.

Předložený jídelní lístek nás
opravdu potěšil, neboť krom

čtyř studených a čtyř teplých
předkrmů (od 24,- do 37,- Kč) a
tradičních minutek z vepřové-
ho, hovězího a drůbežího masa
(cenové relace od 49,- do 135
Kč bez přílohy), nabízel několik
rybích specialit a zejména pak
jídla ze zvěřiny, například hra?
nolky ze srnčí kýty na smetaně
nebo jelení filátka se žampiony
a vínem. O to větší bylo naše
zklamání, když nám číšník
oznámil, že z ryb už je jen
jedna a zvěřina není vůbec.
Podobných mezer v jídelníčku
bylo více, ale nakonec jsme si,
sice aŽ na několikátý pokus,
konečně vybrali

Námi testovaná jídla byla při
pravena rychle a chutně, na
oválném talíři se zeleninovou
oblohou, která se, bohužel,
skládala jen ze dvou druhů zelí,
měla správnou teplotu a porce
byly poměrně veliké, chuťově
zajímavá byla též jedna ze
sedmi inzerovaných příloh: ci
bulové rosti á 19,- Kč (jinak
přflohy od 9,- do 19,- Kč, inze-
rované smetanové bramboiy
však, bohuŽel, také nebyly, na-
bízena je také lepenice). Po ve-
Čeři jsme si vybrali i z pěti
sladkých dezertů (dva z nich

opět nebyly), připravený mí?
chaný ovocný pohár se šlehač-
kou (á 24,- Kč) však mohl
obsahovat i jiné druhy ovoce
než jen ananas a broskev.

Restaurace pojme kolem pě-
tatřiceti zákazníků, v létě je
zřejmě k dispozici posezení na
venkovní terase. Toalety pod
niku byly poměrně čisté, jen na
pánských bylo poněkud vlhko a
chyběly zde ručníky. Jak bylo
již zmíněno výše, obsluha se
nám věnovala přiměřeně, jen
občas bylo těžké se jí dovolat
nebo něčím zaujmout její po-
zornost.

Ačkoli jsme byli s restaurací
poměmě spokojeni a hladoví
jsme rozhodně neodcházeli
nabyli jsme dojmu, že pytláci již
u nás nejsou to, co bývali.
Zřejmě místo lovu raději koukají
na televizi

Restaurace "U PYTLÁKA"
Otevřeno denně 10 - 22 hodin
Hodnocení:

prostředí:
kvalita obsluhy: ""
kvalita jídel: ****

kvalita apiva: ***

celkový dojem: ""

***

(špeh)
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Pomůcka: ANAA, ANUS. AVES, OEL, TELO. TON.
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Křížovka

io 11 12 13 14 15

Správné znění tajenky z dubnového Zpra?
vodaje: ,,Na svatého Jiří nezašlapou írávu
čtyřia'. Dvě volné vsíupenky na některý z po-
řadů, uváděný v KD Vltava v měsíci květnu,
vyhrává Blanka Rendlová. Lidická 209, Kra?
lupy. Výherkyni blahopřejeme (vsíupenky si
vyzvedněíe v kanceláři KaSS)

Znění květnové tajenky zasílejte na adíesu
redakce Zpravodaje do 15. kvěína 2000.

LIDOVÁ PRANOSTIKA
Vodorovně: A) indiánské plavidlo, iíalský pří-

síav, šlápoía B) SPZ okí. Liioměřice, 2. čásí ta-
}enky, pašované zboží C) planeíka, přelomeni,
šupa D) spěch, píoíiklady, mořská vydra E) angl
"dub", mad'arská délková míra, zn. el. spoířebičů,
řím. č. 1006, síovky F) západočeské měsío, bohaíí,
plálěné přísířeší G) hernie, poškodií, gíaíií H) špa-
nělská vychovaíelka, pohodný, označení leíadel ČR
(íoneí.), zkí. chíáněné krajinné oblasíi, dvojice l) vý-
íobce lan, rvRecí úsía, síromořadí J) íuská řeka,
proměněn( laíin. "píáci" K) jednoíka hmoínosti
USA, 4. část tajenky, angl. "inkousí" L) paruka,
náčrí, domácké oslovení Aníonína.

Svisle: í ) cylindí, osička, loíeíie 2) chem. zn. as-
laíu, 1. část taienky, SPZ okí. Olomouc 3) značka
pío lón, bicykly, ciíoslovce podivu 4) zkí. obchodu
ovocem a zeleninou, alodium, mongol. pasíevec,
SPZ okí. Komárno 5) řeka v SRN, běžec udávající
íempo, měkkýš 6) nářečně íolik, asijský síáí, voza-
íajsívo 7) epické dílo, vře 8) i{al. hlavní měsío, mo-
huíný jihoasij. sííom, sibiřská řeka 9) snímaí
pokíývku hlavy, plány 10) jednoíky hmoínosíi, ře-
holrík, konečník 11) lyže, malé kvěíy, jednárí 12)
zde, čes. spisovaíel, jednoíka hmoínosíi Indie, SPZ
okr. Úsíí n. Orlicí í 3)-polodrahokam, osíych, paířící
Evě 14) děíská zdravice, 3. část tajenky, Národrí
divadlo (zkí.) 15) obyvaíel západočeského měsla,
aíol v souosííoví Mzké osííovy, podnik v Chebu.
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Opárno
Náš oddíl světlušek a skau

tek se dne 25.3. 2000 vypravil
na výlet do jarní přírody 'Čes
kého středohoří. Vlakem jsme
se dopravily až za Lovosice a
odtud následoval pěší pochod
do Opárenského údolí Poítou
bohemicou. Zde je velmi krás?
ný výhled na řeku Labe. Cestu
nám zpestřovaly hry v pozoro-
vání přírody a poznávání květin
a stromů. Neminuly jsme ces-
tou ani zajÍmavou zřÍceninu
Opárenského hradu. Potom
nás čekal výšlap na horu Lo-
voš. Vyhlídka po kraji byla bá-
ječná, jelikož nám přálo počasí,
a tak jsme podle mapy určovaly
okolní kopce a jiné objekty.
Protože domů se nám moc ne-
chtělo a nikam jsme nepospÍ?
chaly, skončilo naše cestování
sprintem na nádraží, neboť
jízdní řády nejsou příliš vlídné k
opozdilcům. Naštěstí máme ry-
chlé nohy, a tak jsme domů do-
razily vČas

Ještě stále máme volné židle

v naší klubovně, a i když jich
není mnoho, těšíme se na nová

Na skautské stezce

šikovná děvčata, která by si
chtěla s námi nejen hrát a zpí-
vat v klubovně, ale i cestovat
přírodou a v létě tábořit pod
stanem. Bližší informace na tel
čísle 0205/742512, Blanka Dy
máčková. Možno volat po celý
den.
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Ekologická brígáda
Zatímco se občané našeho

města vydávali na tradiční po-
chod Do Okoře bez oře, skoro
všichni členové našeho stře-
diska se sešli ráno 8.4.2000 v
Podháji, kde už od minulého
roku pracujeme na obnovení
bývalé přístupové cesty roklí k
místnímu hřbitovu. Pálili jsme
vyřezané dřevo a Čistili cestu,
seč nám síly staČily, ovšem
byla i legrace a dobře opečené
buřty stály za trochu té ná?
mahy. Čeká nás sice ještě
hodně práce, ale je třeba říci,
že dolní Úsek cesty se nám již
podařilo vyčistit a zprůchodnit.

Georgiáda 2000
Po namáhavé brigádě v so-

botu nás v neděli 9.4.2000 če-

kala také trocha opravdové
skautské zábavy. I když trochu
předčasně, uskutečnila se totiž
oslava svátku svatého Jiří, kte-
rý je patronem skautů a má
svátek 24.4. Tentokrát byl sraz
v Lobečku pod tenisovými kur?
ty. Zde na nás čekalo luštění
šifry pomocí otázek. Po vyluš
těnÍ jsme si na louce naproti
Nelahozeveskému zámku za-
tančili a zazpívali pohybové
písničky a zahráli nějaké hry.
Naše odpolední skotačení jsme
ukončili oddílovými pokřiky a
rozešli jsme se domů. bd

>

Skautské středisko Střelka
spolu s Městským muzeem

v Kralupech
»řádají vý:
LUPŠTí !

'stavupoi
KRALUPŠTi SKAUTI

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

Vernisáž výstavy se koná
30. května 2000
V 17.00 hOdin,
výstava potrvá

až do konce srpna.
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Mistrovství Ceské republiky
Turistický závod

Kralupy nad Vltavou
24.6.20000l8TR@pbke>
AJ2000 -(>
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KULUPY NAiD VLTAVOu

")/nsna

Dnes Vás budeme informo

vat o tom, jak jsme zahájili le-
toŠnÍ sezÓnu a přÍpravu na
Mistrovství České' republiky v
Turistickém závodě.

Oblastní kolo 1.4.2000
Turistícké závody

V sobotu 1 . dubna proběhlo
v Kralupech nad Vltavou ob-
Iastní kolo v Turistických závo
dech (oblast Dolní Povltaví a
Kladensko) - účast byla 138 zá?
vodníků z 11 oddílů.

Naše výsledky:
nejmladŠÍ Žáci
1. Jan Vejrosta + Michal Blecha
nejmladšížákyně
1 . Barbora Závodská + Adéla Veselská

činnosti Thristických oddílů mládeže
n

á
mladšížáci

1 . Maítin Rychtařik + Roman Gottlieb
mladŠížákyně
1 . Radka Jílková + Lenka Vejrostová
starŠí žákyně
1 . Jana Řádová + Petra Gottliebová
starŠÍŽácr

1 . Jakub Bendžela + Petr Kalousek

mladší dorostenci

1. Tomáš Fúsek * Michal Opočenský
ženy 1. Lucie Čiperová
muži 1 . Jiří Káš

Hodnocení oddr?ů:

1 . TOM 3511 (KČT Kralupy n. Vlt.)
2. TOM 1027 (KČT Kralupy n. Vlt.)

Turistické závody
Česká Lípa

V neděli 9. dubna jsme zajíž-
děli na závody do České Lípy -
na oblastní kolo v Turistických
závodech (oblast Iabsko-
Iužická) - a všechny domácí zá?
vodníky jsme doslova deklaso-
vali

Naše výsledky:
nejmladší žáci
1. Jan Vejrosta + Michal Blecha

9.4.
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Nejmladší žáci - oblastní kolo (všechny tři medaile TOM 3511 ).

nejmladšížákyně 1. Tereza Dvořáková + Lenka Klepačová
1 . Barbora Závodská + Adéla Veselská mladší dorostenci
mladšížáci 1 . Tomáš Fúsek + Michal Opočenský
1. Jan Blecha + Jiff Kružík ženy 1 . Květa Zrzavá
mladŠí žákyně muži 1. Zdeněk Ve%rosÝa
1. Radka Jílková + Lenka Vejrostová
staršížákyně
1. Markéta Lorenzová + Petra Gotuiebová
staršížáci

1. Jakub Bendžela + Petr Kalousek

mladŠí dorostenky

Hodnocení oddilů:

1 . TOM 351 1 (KČT Kralupy n. Vlt.)
2. TOM 1027 (KČT Kralupy n. Vlt.)

Naše hvězdy Pohled do minulých let

il

l

il

ji

?l

?

lí

l
l

l
l

l
l

l
l

Akce Domu Dětí a Mládeže v Kralupech nad Vltavou
Pondělí 1.5.2000 - Cyklistický výlet na Budeč
Pořádají: DDM Kralupy nad Vltavou

Farní úřad Kralupy nad Vltavou
Věk: od 12 let

Zafištění akce: doprovodné vozy, doprovod
dospělých, zdravotník
Program:

(M
start v 9.00 hodin na parkovišti před PENNY MARKETEM
odjezd na Budeč

? opékání vuřti:i u táborového ohně
- zpěv písní u ohně s kytarou
- pití s sebou

předpokládaný návrat mezi 17.00 - 18.00 hodin
přihlášky si vyzvedněte v DDM nebo na kralupské faře
u Mgr. Edwarda Walczyka

Bližšíinformace - tel.: 722 430

Letní tábory
Příměstský tábor: 10.7. - 21.7.2000 a 7.8. - 18.8.2000

Od s.s. do 19.8. letní tábor Jizbíce pod Blaníkem
Cena: 3 000,- Kč

Od 26.8. do 2.9. Ietní tábor Relax Monínec, 257 91 Sedlec -
Prčíce. Cena: 1 950,- Kč

Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky
v DDM Kralupy nad Vltavou.

Sobota 3.6.2000 - Dětský den
- od 9.00 do 11 .00 hodin v budově DDM

Soutěžní hra "Nikdo není dokonalý"
od 14.00 do 16.00 hodin ve Sportovní hale DDM
Sportovní soutěže

Za' 1.,s.. ..,, J.
%f
%í

Sobota 20.5.2000 - Zájezd do Drážd'an
Program:
- odjezd v 7.00 hod.
- sraz na parkovišti před PENNY MARKETEM
- návštěva muzea "ALBERTINUM"

(zelené sklepení "GRŮNES GEWČ)LBE") - výstava drahokamů
návštěva obchodních domů

Radebeul - muzeum K. May
- návrat mezi 18.00 - 19.00 hod.
Cena zájezdu včetně vstupného: 500,- Kč
Důležité! s sebou cestovní pas, kapesné dle uvážení

nutné pojištění do zahraničí
přihlášky k vyzvednutí v DDM Kralupy

Bližší informace na tel: 722 430

Pozvánka na turnaj v kíílickách
Druh turnaje: OPEN (tzn. místníturnaj olevrený široké veřejnosti bez
rozdílu věku - průměrný věk účastníků se pohybuje mezi 15 - 30 lety)
Datum a místo konánÍ'. pátek 12.5.2000, u rozhledny na Hostibejku
Prezentace hráčú: v místě konání od 15.30 do 16.00 hodin

Počet kuliče%: 10, možnost zapůjčení
Předpokládané vyhlášení výsledkú: mezi 18.00 - 19.00 hodin
Herní systém: K.0. systém na 2 porážky, hraje se v jedné společné
kategorii, v případě vyššího počtu žen či mladších účastníků budou
tito vyhlášeni zvlášť (budou soutěžit ve své podkategorii)

Petr Šejba
prezident Českého kuličkového svazu
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Barbora Závod-

ská (1990) - do tu?
ristických závodů
vstoupila v loňské
sezóně v kategorii
nejmladších žákyň
v této kategorii bu-
de startovat i v Ie-

tošní sezóně, bude
startovat v prvnÍ
hlídce spolu s Adé-
Iou Veselskou.

Výsledkový servis:
Č-eský pohár
1 start - 4. místo
Mistrovství ČR '
1 staít - stříbrná

medaile
Jana Řádová

(1987) - do turistic-
kých závodů vstou-
pila v sezóně 1996
jako nejmladší žá-
kyně, nyní startuje prvnÍm ro-
kem v kategorii starších žákyň -
patří mezi nejspolehlivější a
nejsvědomitější závodnice.
Výsledkový servis.
Č-eský pohár
4 starty - medaile O-0-1
Mistrovství ČR
4 starty - doposud bez medaile
mezinárodní mistrovství
1 start - 4. místo
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Barbom Závodská a Lenka Doležalová 2. místo MČR 1999.

Lukáš Hartl (1979) - do tu-
ristických závodů vstoupil již v
sezóně 1992 jako starší žák,
nyní má právo startu v elitní ka-
tegOrii muŽů.

Výsledkový servis:
Č-eský pohár
4 starty - medaile O-0-1
Mistrovství ČR
4 starty - medaile 1-0-0

1
l

Rok 1999:

pořádáme oblastní přebor a klasifikační závod II. stupně
2x jednoznačné vítězství v hodnocení oddílů
Český pohár: bilance medailí 2-1-2, v hodnocení oddílů 2. místo
Mistrovství ČR: bilance medailí 0-2-1 , v hodnocení oddnů
5. mÍsto
Mistrovství ČR - štafety: mistrovský titul v kategorii ženy
a 3. místo v kategorii muŽŮ
mezinárodní mistrovství (neoficiální mistrovství Evropy):
start 7 hlídek - bilance medailí 1-1-1

Informace z turistické akce
" ff
ul%ore"Do Okoře bez

V sobotu 8. dubna 2000 se konal
28. ročník (i když ve skutečnosti se
šlo již po 29., neboť v roce 1972 to
byl nuÍtý ročník) jednoho z nejpo- i
pulárnějších tuíistických a dálko-
vých pochodů, doplněných o cyklo
jízdu.

Počasí pořadatelům (Klub čes-
kých turistů a Asociace TOM
Kralupy nad Vltavou) i pochodní-
kům přálo a tak spokojenost byla
oboustranná, byly připraveny trasy
od 7 do 55 kilometri:í a do cíle na
louku pod hrad Okoř dorazilo 1128
účastníků. Ze startu v Kralupech
vyšlo 562 pěších a vyjelo 228 cyk?
jj3jl:1, B}J13 y 74J@}BÍl6(,i1 yy132;jl@ SlanovršIěherasoulěMvyužilirlinejm;ríší.
208 účastníků a do cíle dorazilo i dalších 130 turistů, kteří si za start
zvolili jiné místo.

V cfli všichni účastníci obdrzeli diplom, placku pochodu - cyklisté
mohli ?koušet svoji zdatnost při jízdě zručnosti a děti zkoušely svůj
um na stanovišti her a soutěží.

Ing. Zdeněk Vejrosta, předseda KČT Kralupy
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