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Elektmslužby - ptáce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veřejného osvětlení
- osvětlení hal a venkovnlch pmstor - l
Elektromontážní práce

elekííoinsíalace íozvodů venkovních i vniíínlch
Zemní a výkopové práce
'-- - a a ? ?.Q-nakladač0muNCO60 .?Ub? ?""=.:i

::'44:m:::'.:,:?-..=,:::,'.:=:::«'.::%0.'?pm odvca stavební suU, zeminy a jiného odpadu (lOm3)
Služby vysokozdvižnou plošinou do 27m
bezpečné':a rychhá číštění a nátěry okapů, opravy sthch, komírů, fasád a pod.
ká«ní a pmřezávání slmmů, zvlášíě ríebezpečnýd'í a vzmsflých i m nepflshrpn"Ýí trísbch.

T.a'afo"-f!x mfiŘŇ»am?aml?mmm?ffl MlJl'J'll tsars':!e":feoNízH;-';;=TQ Wf»NŤjlMTHgTW Na.€# 9!9a-'!!Z!?9@23fl-l'7i;fiffl3 WNlfigRWk»'ělšg& »Mffi@šě 0603-508389KOŮTAKTIJJTE NÁS!

ú I?
q

b
'?

1

TEXTIL ODĚVY
dětské, dámské,

@»ánské

Uzávěrka prosincového ZpravodaJe

je 19. listopadu.
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Starosti starosty
Současná realita civilní ochrany obyvatelstva v nasem městě.

rady obce je dán v §1 0 zákona
č. 240/2000. Jedním z hlav-
ních úkolů rady je zajistit při-
pravenost obce na? řešení
krizových situací. V době kri-
zového stavu, starostové
všech obcí (dle §23 zákona č.
240/2000)
a) zabezpečují varován( osob

nacházejících se na území
obce před hrozícím nebez-
peČÍm,

b) nařizují a organizují evaku-
aci osob z ohroženého
území obce,

c) organizují činnost obce v
podmínkách nouzového
přežití obyvatel obce,

d)jsou oprávněni požádat
právnické a fyzické osoby o
poskytnutí dobrovolné po?
moci

e) plní úkoly a opatření uve-
dené v krizovém plánu
obce a v krizovém plánu
okresu,

f) zajišťují organizaci dalších
nezbytných opatření. V na?
Šem městě jsou moŽné
zdroje nebezpečí a vzniku
mimořádných událostí prav-
děpodobnější než jinde,
protože je zde chemický
průmysl, těžká nákladní sil-
niční a železniční doprava,
řeka ap
V příručce ,,Základní infor-
mace pro obyvatele" vy-
dané v roce 1996 na str. 5
jsou vyjmenovány: - Únik
nebezpečné škodlivé látky
při výrobě nebo dopravě;
požáry; dopravní nehody;
povodně a zátopy; rozsáhlé
epidemie a nákazy; teroris-
tické akce; odpady; živelní
pohromy. Zajištění bezpeč?
nosti a ochrany místních
chemických továren je po-
vinností jejich vedení a v
souvislosti s dnešní situací
i dalších institucí. V našem
městě máme v souČasné
době možnost účinného a
všude slyšitelného varování
všech občanů pomocí zvu-
kových sirén.

V souvislosti s mezinárodní
situacÍ po 11. září je logický
zvf>ený zájem občanů o pro-
blematiku civilní ochrany.
Starší ročníky mají jistě ještě v
paměti povinný školní předmět
,,civilní obrana" včetně stále se
opakujících celoškolních bran-
ných cvičení, kde se mimo jiné
přecházela ,,zamořená území"
v pláštěnkách, s igelitovými
sáčky na rukou a nohou, ale
také se skutečnými protiply-
novými maskami. Stále se
připomínalo, že nás mohou
napadnout ,,západnr imperia?
listé" a přitom použít zbraně
hromadného ničení. Útok ze
západu se nekonal a namísto
tohonás21.srpnal968obsa-
dili naši osvoboditelé z výcho-
du. Protichemické ochranné
prostředky nám nebyly nic
platné, na slzy nám stačily ka?
pesníky. Celá civilrí ochrana
obyvatelstva v předlistopa-
dové době měla (jako všechno
ostatnQ především politické
úkoly a měla své finanční za?
bezpeČenÍ ve státním rozpo-
čtu. V dnešní době má
problematiku civilní ochrany
na starosti ministerstvo vnitra.
Všichni víme, že tato oblast
byla doposud nedostatečně
řešena a financována. Na
území ČR je 26 000 skladů
CO, kde je většina velmi sta-
rého a často už nepoužitel-
ného materiálu. V rámci tzv.
,,Integrovaného zácmanného
systému" dostal Hasičský zá-
chranný sbor ČR úkol celo-
státně organizovat a řídit
civilní ochranu obyvatelstva.
Jak tuto problematiku řešíme v
našem městě? V souvislosti s
platností zákona č. 240/2000
od 1.1.2001 - tzv. krizového
zákona a nařízením Vlády ČR
ze dne 22.11. 2000 Rada
města Kralup n. Vlt. zřídila
(svým usnesením ze dne 24.1.
2001 ) tzv. bezpečnostní radu.
Podle zákona jsem jejím před?
sedou, jmenoval jsem dalších
7 členů této rady a sešli jsme
se již na několika jednáních.
Obsah činnosti bezpečnostní (po«račovánína str. 4)
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Dne 27. Iistopadu 2001 v 19.30 hodin - MUZIKÁLOVÉ HITY.
Pavla Břínková a Jan Ježek za klavírního doprovodu Vladimíra
Truce vás zavedou do světa muzikálových melodií a evergre-
enů našich i zahraničních autorů. Celý pořad slovem provází
paní Břínková. Těšíme se na Vaši návštěvu.

O čem se radí radní

Z jednání rady města dne
3.10. 2001

- RM souhlasila s pronájmem
tělocvičen v základních ško-
Iách pro sporíovní účely těmto
žadatelům: - pí Vaštágová (ZŠ
Třeb(zského ul.) - BK Kralupy
Junior (ZŠ Revoluční ul.) - TJ
Sokol Dolany (ZŠ Gen.' Kla?
pálka). Cena za pronájem je
100,- Kč/1 hod., BK Junior
zdarma.
- RM uložila MěÚ odboru

školství a kulturaužby,
iLaŠK)

Sli

(SLaŠK) připravit návrh nove-
l'izace Obecně závazné vy?
hlášky o hospodaření s byty ve
vlastnictví města č.1/97, s cí-
lem jejího uvedení do souladu
se zmkonem o obcÍch.
- RM vzala na vědomí
,,Operační plán zimní údržby

místních komunikací města
Kralupy nad Vltavou pro zimní
období r. 2001 -2002".
- RM odsouhlasila prodlou
Žení smlouvy na pronájem
smuteční síně p. Jiřímu Ci-
bulkovi na dobu určitou 10 let.
Důvodem je investice hrazená
nájemcem ve výši cca
300.000,- Kč, na výměnu chla-
dícího zařízení.
- RM schválila dodavatele na
zakázku ,,Celková rekonstruk-
ce kamerového systému" firmu
Grál s.r.o., Kralupy nad Vlta-
vou za cenu 1 .094.400,- Kč.
- RM schválila prodloužení
termínu dokončením díla ,,Dva
bytové domy s 54 bytovými
jednotkami Na Hrádku"-do
30.4.2002

(pokračování na str. 2)

AUTO KRALUPY a.s. ' a
autorizovaný prodejce vozů Škoda

NABÍZÍ '

- prodej osobních VOZLI Škoda Fabia a Octavia
všech modífikací vč. akčních modelů /- leasíng nových i ojetých vozů 1
- 3 roky havarijní + 1 rok zákon. pojíštění zdarma -
-O'Vonavýšeníleasingu -.. . (% %

- předváděcíjízdy i ..k:
- slevy na vozy Fabía í Octavia .. ,7 ,='.+, ..,  4

0.

-servisvšechvozůŠkoda .zJ- originální náhradní díly a příslušenství

- STKaměřeníemísí možnostodpočtuDPH
AUTO KRALUPY a.sii Růžové údolí OTEVŘENO
Kralupy nad Vlt. po-pá 8.00 - 17.00 hod

Tel.0205/723056,723015 čt 8.00-18.00hOd
Tel. STK: 0205/727 897 so 9.00 - 12.00 hod
wíww.skoda-auto.cz e-mail: auto-kralupy.prodejce@skoda-auto.cz

' "';'a Í" a'a ''<" 'a ',i- Á%4Lí # -k
l

-iLENKA SLABA
autorský sperk,
zlatnické práce na zcikázku,
oprasíy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503
tel.: 0905 7910 44 0793 990 47S!

přoem a vý«:lej zakázek - úterý a čtvrtek - 15.30 - 18.00 hod.



1Zpravodaji-
4 mPřehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt

Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádraží, ulice Žižkova, tel.
č. 725197, od 7.30 do 12.00 hod., od 12.00 do 18.00 hod. zvo-
nit! Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 727375, 725184, Lékárna
PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy 781110.
4.11 . Lékárna Lobeček 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin

ll.ll.LékárnaUnádraží 8.00-12.0013.00-18.00hodin
17.ll.LékárnaUnádraží 8.00-12.0013.00-18.00hodin
18.11 . Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
25.ll.LékárnaVeltrusy 8.00-12.0013.00-18.00hodin
2.12. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
Ve dnech 27. - 30.11 .2001 bude uzavřena z důvodu konání

inventury lékárna v Nerudově ulici 1093, Kralupy nad Vltavou.
Námadrí provoz bude v lékárně U nádraží a Panacea

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0 čem se radí radní
Vř»t o::=:,:;=:==:"::?',:::a.:,::4:o'

průběhu a ukončení veře}nosti přístupných
kulturních podniků, vč.. tanečních zábav a diskoték

Nařízení města č. 7/2001
o sjízdnosti a schúdnosti místních

komunikací v zimním období
FK Kaučuk Kralupy nad
Vltavou na činnost na rok 200í
- vydání publikace ,,100 let kra?
Iupského fotbalu" ve výši
10.000,- Kč.
- RM souhlasila s proplace-
ním faktur za opravy v nemoc-
nici Kralupy nad Vltavou ve
výši 74.596,- Kč.
- RM schválila realizaci
1 . etapy uceleného odvodnění
objektu a okolí kostela v
Zeměchách (vybudování deš?
ťové kanalizace, oprava vstupu
na hřbitov, pokácení 1 stromu,
který ničí oplotní zed').
- RM schválila zpracování
projektové dokumentace pro
:,Přestaybu 7. MŠ na bytový
dům v ul. J. Palacha".
- RM odsouhlasila stanovení
věcně usměrňovaného nájem

v objektupro byty
Š ve Štefáí

ného pro
býv.MŠ ve Štefánikově ulici,
ve výši 20,- Kč/ma/měsíčně
- RM schválila pořadí nabí?
dek v rámci veřejné zakázky
,,Zimní údržba chodníků': podle
návrhu výběrové komise:
1. místo firmu E. Gabčo,
Kralupy nad Vltavou, 2. místo
firmu Bio Servis, Vít Humpl,
Kralupy nad Vltavou.

Ing. Jaroslav Kaňka
tajemnik MěÚ

- Na základě žádosti obce
Civatěruby RM doporučila ZM
saihlasit s tím, aby v soubor-
nín stanovisku ke konceptu
úamního plánu Kralupy nad
Vlavou bylo uloženo zpraco-
vdeli provést zákres silničního
oh::hvatu vč. přemostění Vlta-
vy blíže k průmyslové zóně
Kalup, tudíž dále od zástavby
ob=e Chvatěruby.

l
lRada města Kralupy nad Vltavou

podle 11 a 102 odst. 2 písm. d) zák. č.
1 28/2000 sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, a v souladu s 27 odst.
6 a 7 zák.č. 1 3/1 997 sb., o pozemních
komunikacích, vydává dne 3.í 0. 2001
toto nařÍzení města:

Zastupitelstvo města Kralupy nad
Vltavou v souladu s ust. 10 písm c), 35
a 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 1 28/2000
Sb. o obcích v platném zněrí a v sou-
ladu s ust. 96 zák. č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví a o změně
někteíých souvisejících zákoníl schvá-
Iilo na svém veřejném zasedání dne
26.9.2001 tuto obecně závaznou vy-
hlášku k zajištěrí veřejného pořádku Př:
pořádání, průběhu a ukončení veřej?
nosti přístupných kultumích podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték.

Článek 1
Působnost vyhlášky

1 . Touto obecně závaznou vyhláškou
se k zajištění veřejného pořádku sta?
novují závazné podmínky pro pořá-
dání, pnlběh a ukončerí veřejnosti
přístupných kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték
(dále jen "veřejnosti přístupný pod?
nik"), konaných na území města
Kralup nad Vltavou.

2. Touto obecně závaznou vyhláškou
se dále k ochraně před hlukem a vib-
racemi stanovuje konec veřejné pro-
dukce hudby a provozní doby
hostinských provozoven.

Článek 2
Vymezerí pojmú

1. Veřejným pořádkem se rozumí stav,
kdy je zaručeno klidné a pokojné sou-
žítívšech osob v daném místě a čase
při respektování subjektivních práv a
zachovárí možnosti jejich realizace,
zejména soukromí a nedotknutelnost
osob, ochrana majetku, zdraví a
právo na příznivé životní prostředí.
K nastolení a zajištění veřejného po-
řádku dochází dodržovánÍm pravi?
del chování na veřejnosti, která tvoří
jednak pravidla, obsažená v práv-
ních normách, jednak pravidla, která
nejsou právně vyjádřena, ale jeiich
zachovávání je podle obecného ná-
zoru a přesvědčení nezbytnou pod-
mínkou soužití ve veřejném zájmu.

2. Veřejnou produkcí hudby se rozumí
hudba živá či reprodukovaná (např.
při tanečních zábavách, plesech, dis-
kotékách) provozovaná na místech
přístupných veřejnosti nebo v provo-
zovnách k tomu určených.

3. Provozní dobou se rozumí doba
stanovená osobou, podnikajícív pro-
vozovně, určená k poskytování hos?
tínských služeb a během níž je
hostinská činnost provozována, a
doba, během níž je provozována ve-
řejná produkce hudby.

4.Nočnídobousevesrnysluust.34odst.
2) zák. č. 258/2000 sb., o ochraně ve-
řejného zdrav{, pro účely kontroly do-
držování povinností v ochraně před
hlukem a vibracemi rozumí časový
úsek mezi 2:?.00 hod. a 6.00 hod.

Článek 3
Podrnínky pro pořádání, prí:íběh a

ukončení veřejně přístupných
podníkú

Veřejně přístupné podniky Ize na
území města Kralup nad Vltavou pořá-
dat pouze za následujících podm(nek:

1. Veřejně přístupné podniky Ize pořádat:
v pátek a v sobotu od 6.00 hod. do

24.00 hod.

- v ostatrí dny od 6.00 hod. do 22.00
hod. (tzn. mimo noční dobu)
- u příležitosti vítání nového roku i po
22.00 hod.

2. Veřejně přístupný podnik Ize pořádat
uvnitř stavby či budovy pouze v pří-
padě, že uvedené bytové či neby-
tové prostory jsou k tomuto účelu
určeny rozhodnutím stavebního
úřadu (kolaudačrím rozhodnutím), a
to za podmínek, stanovených v ko-
laudačrím rozhodnutí.

3. Pořadatel veřejně přístupného podni-
ku je povinen zajistit dostateČný poČet
zpŮsobilých a náležitě poučených
osob k zabezpečení jeho pokojného
průběhu a ukončerí (pořadatelská
služba).

Článek 4
Konec veřejné produkce hudby
Konec veřejné produkce hudby, není

Ii součástí veřejně přístupného pod-
niku, se stanovuje na 22

Článek 5
22.00 IlOd.

Konec provozn'ř-doby hostinských
provozoven

Konec pmvozrí doby hostinských pro-
vozoven, pokud v nictí není pořádán ve-
řejně přístupný podnik ve smyslu ust. čl. 3
této vyhlášky, se stanovuií

Článek 6
?ena24.00hod.

Uděle;ř';jímky
1. Na základě odůvodněné písemné

žádosti pořadatele veřejně přístup-
ného podniku či pořadatele veřejné
produkce hudby může ve vyjímeč-
ných případech rada města udělit
vyjímku z ust. čl. 3, 4 a 5 této vy-
hlášky, nebude-li touto vyjímkou na-
rušen či ohrožen veřejný pořádek v
obci. Na udělerí vy%{mky není právní
nárok. Vyjímku je možno udělit na
pořádání konkrétní akce nebo na ur-
čité časové období.

2. Žádost o povolení vyjímky musí ob-
sahovat:

druh veřejně přístupného podniku či
produkce hudby, dobu a místo ko-
nání, identifíkaci pořadatele, osobu
odpovědnou za zajištění pořadatel-
ské služby.

předpokládaný počet účastníků.daný počet
Článek 7

Závěrečná ustanovenÍ
1 . Porušení této vyhlášky bude stí-

háno jako přestupek, pokud nepŮjde o
trestný Čin Či jiný správní delikt.

2. Kontrolou dodížování této vy-
hlášky je po'věřena městská policie.

3. Ustanoveními této vyhlášky ne-
jsou dotčena práva a povinnosti vyplý-
vající ze zvláštních právních předpisŮ.

4. Na postup dle této vyhlášky se ne-
vztahuj předpisy o správním řízení.iiS)/ 0 Spl

Článek 8
Úannost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.
dnem od jejiho zveřejnění.

Mgr. Pavel Rynt, starosta města
Rudolf Kasseckeít, zásíupce starosty měsh
Ing. Evžen Ustfl«, zástupce starosty města

V případě, že chodník není samostat-
nou místrí komunikací, rozumí se
chodníkem rovněž pruh místní komu-
nikace, příléhající k nemovitostem, o
Wi 1 ,5 m

Vlastnící nemovitostí, přiléhajících k
chodníku, nebo jimi určené odpovědné
osoby, kteří odpovídají za škody, je-
jichž příčinou byla závada ve schŮd?
nosti vzniklá znečištěním, náledím
nebo sněhem", zajišťuj v zimním ob-
dotí úklid následujícím způsobem:
a) odstraňovárí sněhu nebo náledí se

provádí ručně nebo strojní mecha-
nizací, v případě potřeby násled-
ným posypem inertním, zdrsňujícím
matenálem 0emná kamenná dí, pí-
sek), v mimořádných situacích a na
zvláště nebezpečných místech Ize
aplikovat chemický posyp.
Chemický posyp nelze aplikovat na
chodníky z betonové .zámkové
dlažby.

b) v případě sněhu nebo náledí, musí
být zajištěná schůdnost do 4 hod.
po skončení spadu sněhu nebo
vzniku náledí, při nepřetržitém dlou-
hotrvajícím sněžerí musí být úklid
prováděn prŮběžně.

c) v případě nočního sněžení nebo
vzniku náledí, musí být schůdnost
zajištěná nejpozděj do 7 hod. ráno.

Článek 4
Kontrola

1 . Kontrolu dodťování tohoto nařízení
města provádí městská policie a od-
bor služeb, školství a kultury MěÚ
Kralupy n. Vltavou.

2. Porušení tohoto nařízení města se
postihuje podle zvláštních přecl
p i' s u * * *.

Článek 1
Plán zimní Údržby

Na vozovkách rrístních komunikací
je v zimním období (1. listopad 2001
31. březen 2002) zabezpečována
sjízdnost (schůdnost) podle
"Operačního plánu zimní údržby ko-
munikací", který je přílohou tohoto na-
ř(zení.

Z jednání rady města dne
17.10. 2001
- RM odsouhlasila zařazení
mstních komunikací města
Kralupy nad Vltavou do tříd ke
dri 9.10.2001 a navrhla silnič-
níínu správnímu úřadu vydat
ro:hodnutí, kterým se místní
koínunikace zařadí do tříd.

RM uložila MěÚ provést fy-
zickou inventuru veškerého
majetku v nemocnici Kralupy
nad Vltavou do 31 .12.2001
- RM souhlasila s poskytnu-
tím finančního příspěvku na
činnost na rok 2001 pro správu
Římskokatolické farnosti v
Kralupech nad Vltavou na do-
pravu dětí na podzimní tábor
ve výši 12.075,- KČ a na čin-
nost dětského pěveckého
kroužku cca 5.000,- Kč.
- RM odsouhlasila poskytnutí
fínančního příspěvku výboru

Páteční žurnální služby praktických }ékařů
Dosažitelnost praktického lékaře (žurnální služby) během páteč-
ních odpoledních ordinací od 13.00 do 17.00 hod.
DATUM LÉKAŘ ORDINACE
02.11 . MUDr. Prokopová VeltrusyProkopoí

Šťastná Lobeček09.11 . MUDr.
16.11. MUDr. Švejdová Kaučuk
23.11 . MUDr. Tomaier Nerudova 686, příz.
30.11 . MUDr. Votavová Nerudova 686
07.12. MUDr.Bartošová PTZNelahozeves

Článek 2
Vozovky místních komunikací,

na níchž se nezajišťuje sjízdnost
a schúdnost odstraňovámm

sněhu a náledí "
Motoristické komunikace: Příčná

Minice Sladkovského Jeronýmovo ná-
městÍ
Na Baště
V Hlinišíi

U studánky - Zeměchy
Pod lipami - koncový úsek od křiž. s ul.
U studánky
Nemotoristické komuríkace:
schody na Hostibejk
chodníky v parku na Dvořákově nám.

ul. K. Čapka
Šafaříkově ul.

chodníky v parku v
chodníky v parku v
Dvořákova stezka
Na sídl. Cukrovar: všechny chodníky v
parku mezi domy čp. 1074 aŽ 1084 a
břehem Vltavy, dále parkové cesty na
sídl. Cukrovar mezi čp. 1066 a býv. sa-
moobsluhou, a rovněž chodríky nava?
zující na veřejné hřiště proti domům čp.
1067-1070.

Přemyslova ul. - chodník před vojen-
ským útvarem a Keramem
ul. 28. řona - chodník po pravé straně
směrem z města v celé délce (nástu-
piště zastávky MHD se udržuje)
mlatový chodník podél části ul. gen.
Klapálka (směrem k potoku)
Máchova ul. - vŠechny chodríky v par?
číku proti ZŠ Třebízského
Třebízského ul. - chodník podél areálu
TJ Čechie
Nábř. J. Rysa - spojovací chodník s ul.
U stadionu

víceúčelová stezka Kralupy - Chva?
těruby (část ležící v územním obvodu
Kralup n.Vlt.)
chodník z ul. Horrí ke hřbitovu v
Minicích

i
i

TELEFON

781 156

726 205

718007
725 603
724 720
703158

lIl

l
i

Il

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

Č?.
stanovíště 9 - Lidové nám.

14.00-14.50 hodin
stanoviště 10 - Nllýnská ul.

15.00 - 15.50 hOdin
?
ónoviště 11- Miníce - poŽární
zbro}. 14.00-14.50hodin
stanoviště 12 - Zeměchy

1 5.00 - 1 5.50 hodin

Nepřítomnost žáků ve škole
?
stanovíště 1- Lobeček - tenisové
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00-15.50 hodin

lNejedlá, L. Novotná, E. Štrup-
lová a /. Vokálová

V souladu s Vyhláškou mi-
nisterstva školství č. 291 /1 991
Sb. v platném znění (viz. ci-
tace) nebudeme u žáků ZŠ a
studenh) do 1 8 let při jednorá-
zových návštěvách ordinace a
nek'omplikovaném onemocně-
ní potvrzovat omluvenky.
Potvrdí je rodiče nebo jiný zá-
konný zástupce.

Od-tohÓto opatření si lékaři
slibují omezení zbytečných ná?
vštěv v ordinaci v době vyučo-
vání a lepší komunikaci rodičů
se školou i s lékaři. Uvedený
systém funguje bez problémů
již v řadě jiných okresů.
- Sdružení praktických lékařů
pro děti a dorost v oblasti
Kralupy nad Vlt.

MUDr. Z. Gelbičová, M.

Článek 5
Toto nařízení města nabývá účin-

nosti 15. dnem ode dne vyhlášení, a
jeho účinnost končí dnem 31 .3.2002.
Dnem vyhlášení se rozurrí den vyvě-
šení na-úřední desce MěÚ. Ruší se
obecně závazná vyhláška (,, 1/2000 ze
dne 27.9.2000 v plném řozsahu. V
Kralupech nad Vltavou dne 3.10.2001

Mgr. Pavel Ryní
starosta města

Rudolf Kasseckett
zástupce síarosíy města

Ing. Evžen Lisí
zásíupce starosty měsla

Citace z Vyhlášky č.
291/1991 sb., Ministerstva
školství mládeže a tělový-
chovy České republiky ze dne
14.7.1991 a změny 225/1993
Sb. a 138/1995 Sb.:

I?
stanovíště 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00 - 14.50 hodin
stanovíště 4 - Zitiší (Fibichova)

15.00 - 15.50 hodin
stanoviště 5 - Cukrovar

16.00-16.50 hod.

i

Listopad
1 . týden (5.-9.11.) bioodpad
3. týden (9.-23.11.) železo

Část //.
Docházka do školy

§3
9) Nepřítomnost žáka

omlouvá zákonný zástupce
žáka.

V důvodných případech
může škola požadovat lékař-
ské potvrzení o nemoci Žáka,
či jiný úřední doklad potvrzující
důvod nepřítomnosti.

l
iSíř?.

stanoviště 7 - u gymnázia
14.00-14.50 hodin

stanoviště 8 - Mánesova ul.
15.00 - 15.50 hodin

Prosinec
1 . týden (3.-7.12.) rozmerriý od-
pad z domácností

zajišťování sjízdnosti a schůdnosti
může být prováděno operativně,
za účelem výkonu veřejně pro-
spěšných služeb, v mimořádných
situacÍch či v jiných odůvodněných
přÍpadech

" 27 odst. 3) a 4) zák. č.1 3/1 997 Sb.

"'47 odst. 1) písm. d) zák. č.
200/1990 Sb.v platném znění, 42
@(j31 1) písm. b) zák. č. í3/1997
Sb.

íFarní šatník
2001

W 5=:5::a=,:':::
symbolickou cenu.

Dne 28.11.2001 od 13.00 do
16.00 hod}n ve 2. patře
nákupního střediska ,,Máj"

Kralupy nad Vltavou.

Sdružení zdravotně

postižených v Kralupech
nad Vltavou,

(HŮrka 1041 v přízemQ oznamuje,
že další poradní dny budou každé
čtvríé úterý v měsíci od 15.00 do
16.00 hodin a to 27. 11. 2001

Článek 3
Rozsah, způsob a Ihůty odstraňo-

vání závad ve schůdnosti chodníkŮ
Chodníkem je ve smyslu ust. 6 odst. 3)
písm. d) zákona č. 1 3/1 997 Sb. o po-
zemních komunikacích, ve zněrí po-
zdějších předpisů, místní komunikace
IV. třídy, ktetá je nepřístupná provozu
silničních motorových vozidel nebo na
které je umožněn srríšený provoz.

Ill

Veřejné zasedání Městského zastupitelstva
-v Kralupech nad Vltavou se koná:

7. Iistopadu 2001 (od 15.00 hodín)

á
W
ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

I
í

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

LISTOPAD 2001
14.11. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)
28.11. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)



m
dSoučasná realita civilní ochrany obyvatelstva v našem městě.'

Mimo ,,jednotných" signálů
houkáním sirény, je možné
vždy doplnít vysvětlení a
pokyny. Oficiální úkryty CO
v našem městě by mohly
stačit jen pro malou část ob-
ČanŮ

zabalený chléb a hlavně pit-
nou vodu.

Předměty denní potřeby, jí-
delní misku a příb'or.
Osobní doklady, peníze, po-
jistné smlouvy a cennosti:
Přenosné rádio s rezervními
bateriemi.
Toaletní a hygienické
třeby.
Léky, svítíínu.

- Náhradní oděv, obuv, pláš?
těnku, spací pytel nebo pří-
krývku.

- Kapesní nůž, zápalky, šití a
další drobnosti.

- Prostředky improvizované
ochrany osob v radioaktivně
a chemicky zamořeném pro?
středí.

Pokud nemáme k dispozici
prostředky individuální och-
rany a musíme si chránit dý?
chací orgány a povrch těla,
použijeme prostředky improŽ
vizované ochrany.

- K ochraně dýchacích orgánů
použijeme vodou navlhčené
roušky zhotovené z kapes-
níku, ručníku, utěrek apod.

- Hlavu chraňte čepicí, kíobou?
kem, šálou či kuklou tak, aby
vlasy byly i.iplně zakryty a
zvolená pokrývka hlavy-chrá-
nila též čelo, uši a krk. Oči
chraňte brýlemi - lyžařskými
čí motorístíckými, ruce
chraňte rukavicemi. K impro-
vizované.ochraně těla apo-
slouží oblek, kombinéaza,
sako, kalhoty, plášt' nebo
pláštěnka..do deště. Nohy
chraňte nejlépe vysokými bo?
tami nebo holínkami.

- Při návratu ze zamořeného
prostředí do bytu odložte v
předsíni veškerý svrchní
oděv do igelitové-ho pytle a
zavažte jej. Pokud 'je to
možné, pečíívě se -ospr?
chujte, otřete do sucha a ob-
lečte se do čistého oděvu.
Osobně věřím, že v rámci

naší republíky a následně
města nebude nutno v praxi re-
alizovat popisovanou ' proble-
matiku. Podle mého názoru by
bylo třeba, aby stát prioritně
zabezpe.čil co nejepšÍochranu
a bezpeqnost zd-rojů možného
nebezpečí a vybavení profesioS
nálních složek (hasičí, vojáci,
zdravotníci apod'.).

0. dalš.ím dění v této proble-
matice budu čtenáře' Zpra?
vodaje pravidelně informoyat.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

Ve rněstě jsou tyto kryty:
1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11

12.

13.

14.

15.

Přemyslova ul. č.p. 641
Horymírova ul. č.p. 943
SaÝaríkova ul. č.p. 742
Vrchlického ul. č.p. 703
Revoluční ul. č.p. 666
Revoluční ul. č.p. 663
nám. Mládežníků č.p. 676
nám. Mládežníků č.p. 677
nám. Mládežníků č.p. 670
Gagarinova ul. č.p. 718
Gagarinova ul. č.p. 718
Dr. E.Beneše č.p. 557
Dr. E.Beneše č.p. 603
Štefánikova ul. č'.p. 641
restaurace Vítava
celkem

l40osob
130osob

1 00 osob

70 osob
l50osob

í50 osob

150 osob

150 osob

150osob

150 osob

í50 osob

150 osob

150 osob

150 osob

150 osob

1940 osob

Část krytů ')e dnes již v priva?
tizovaných domech a nej:sou k
okamžitému použití. Další kryty
mají ríěkteré podniky a instituce,
z nictíž největšíje pod nádražím
ČD. Podle současných-př;cl
pisí:í nenítento dobře-vybavený
kíyt pro několík set lídí určen pro
veřejnost. (Budeme urychleně
jednat o možnosti jeho využítí.)
Dále bude připravováno- ukrytí
ve sklepech bývalého pivova-ru
(městský majetek) a sklepu v
Mikovicích (pod vrchem Ján
majetek státu). Bezpečnostní
rada města má jako prioritní
úkol zabezpečit možnosti ukrytí
dětí a mládeže. 16. října pro-
běhlo pracovní jednání-ředitelů
všech předškolních, školních a
mimoškolních zařízení našeho
města se členy bezpečnostní
rady města a pracovníky Ha-
sičského záchranného sboru
Mělník. Byly projednány mož-
nosti ukrytí ve všech zařízeních,
přípravy sklepních prostor,'
popř. nejbližší vhodné' úkryty.' Na závěr chci spoluobčanyZdesejednácelkem(děti+-do- požáda;o-poch-op'e'n'Í'slo:;;:styispělQ o cca 4000 osot+, tj. o té- dnešní-srtuacea,-'mo;no;i:;:měřl/4občanůnašehoměsta. mosprávy-a-hlavněo'nešíř;n:'/ětším problémem (který je ce- paniíéy-a'popl'ašných zpr;v". 'Vk»státně konstatován) -je za- nejbliŽší '-d-ob:;=byezpeč"no'stníbezpečerí dětí ochrannými rada rněsta-přěr;vuje besedunaskami. Tento státní majetek v kabelovm- t'Jl';vÍ';Í -k-této"pro?C nepravideíně ,,roztroušen", blematice.- Minist;rstvo:n"iW
většinou nefunkční (když jsou ČR slíbilo-v'nWjblThších dnW'c;Iícnice, nejsou žádné, nebo ne- vydat př:ručku-, 'kteráJ-má"radít,'
(Iůll7iŤplríáfil+rvaríríí41 t' - - - !-I- - - -'-- " ' -použitelné filtry apod.). Cena jak se cho'vat=:a-krizových.orí:ímíFírnA Vvh-ívaná" nrí+inlí- -;*=--'-',průměrně vybavené" protiply- situacích.
íiové masky i s filtrem je cca Upravenévydání,,Základních
2500,-Kč.Citujizesdělovacích informací-pro--oby;ate"e':"(z
hrrscÝřeírlkÍ"r íliA,-r. r-ú --a?.- - a --= 'prostředkí:í: ,,Vláda ČR svým r. 1996')-pro'okresyMělník přli-
M@n€:l@13nÍrn A 74rI = A-- i-= - - ?? ? . .usnesenímč. 7lOzedne 12M. pravíme ave spoluprácÍ-sa pří'997 vzala na vědomíkoncepci slušnými organizacemŤ.a
;abezpečení úkolů civilní Základní 7nto;acae-m=ete
«chrany, ve které je stanoveno, také získat nm' í;ternetua an';ad"
:estátbudezabezpečovatprol resevtww-.;vcr.'cz.a,a,hasič:=,,m€lítředky indivíduální ochrany čan v miměřá"dn;chasitu;'cích'-.
louze pro děti do ukončení Z těchto informací p-;o-obyva:
dtrílní ti--hA-/--- - -I- --'la a-o- aa a "kolní docházky a dospělé televyjímámhesla:
«soby, umístěné ve zdravotnic- - HWvárie v -chemickém zá-
qch a sociálních zařízeních, vodě, ve skla-du =chernÍkálií-,
yo složky integrovaného zá- nebo při dopravníhavárÍÍasaúni:
hrannétio systému apod. kem nebezpečných-lá;;ík.o
Ostatní lidé a právnické osoby HlavnÍ -činnost'í-obyv;telstva
é mohou, v případě zájmu, je ochrana před Th'ěínhy=ch:e"
chranné prostředky zakoupit -mických Imtek -vho'dnýami
e specializovaných prodej- ochrannými prostředÍJy-,-uk'ryt:
rách." nebo evakuace-.

po-

(při min. 0,5 m'a na osobu, dnes je doporučeno 1 m' na osobu).
V našem městě,;

pravdy větší nebezpečí (např.
chemická havárie), by'měla
být školská zařízení prioritně
maskami vybavena. Kdo to
však zaplatí? Tato problema-
tika bude předmětem jednání
orgáríů samosprávy. Zároveň
požádáme o pomoc příslušné
instituce a moŽné sponzory.

Nezbytná doporučení:
- Co nejdríve se ukryjte v uza-

vřené místnosti.
Uzavřete a utěsněte okna a
dveře a další otvory.

- Vypněte ventilaci.
Sledujte zprávy v rozhlase,
televizi a místní rozhlasová
hlpšení.

- Připravte si prostředky im-
provízované ochrany.

- Připravte si evakuační zava-
zadlo.

- Dí:ím opusťte jen na pokyn.
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Evakuační zavazadlo se při-
pravuje pro případ opuštění
bytu v důsledku vzniku mimo-
řádné situace nebo nařízené
evakuace.

Jako evakuační zavazadlo
poslouží běžné lehké cestovní
zavazadlo, např. batoh, ce-
stovní taška nebo kufr.
Zavazadlo označte svým jmé-
nem a adresou.

Obsahuje:
Základní trvanlM potraviny,
nejépe v konzervách, dobře

Q

Městská policie hlásí
Dne 22.9.2001 ve 20.25 ho-

din projížděla hlídka MP ulicí
Nerudovou a našla hořící kon-
tejner. Okamžitě jej odtáhla a
přes stálou službu MP byli při?
voláni hasiči, kteří požár Iokali-
zovali. Jelikož škoda přesáhla
částku 2.000.- Kč byla věcbyla

ČR.oznámena na Policii

Dne 23.9.2001 ve 22 hodin
bylo na lince 156 oznámeno
rušení nočního klidu hlasitou
reprodukcí a křikem v soused-
ním rodinném domku na ná?
břeží J. Holuba. Na místo se
dostavila hlídka MP, sjednala
pořádek a přestupek řešila s
majitelem na místě blokovou
pokutou.

Dne 24.9.2001 v 19.55 ho-
din bylo občanem na lince 156
nahlášeno nalezení psa.
Podle čísla známky byl zjištěn
majitel psa, který byl telefo?
nicky o nálezu informován stá-
lou sluŽbou. Pes byl po té
předán majiteli.

Dne 27.9.2001 ve 21 .00 ho-
din oznámila zaměstnankyně
KaSSu, že se v kinosále na?
chází skupina mladíků, kteří
ruší filmové představení. Na
místo byla vyslána hlídka MP a
později byla přivolána i hlídka P

ČR. Strážníci zjistili totožnost
všech mladíků a poté, co se si-
tuace uklidnila hlídky odjely.

Dne 28.9.2001 ve 13.10 na-
hlásila občanka, že se v sou?
sedním domě na zahradě
nacházÍ pes, jehož majitel je
hospitalizován v nemocnici a o
psa se nemá kdo starat. Z to-
hoto důvodu byl kontaktován
majitel a po dohodě s ním, byl
stráŽníkŮm umoŽněn vstup na
pozemek a pes byl hlídkou MP
převezen do útulku, kde se o
něj vzorně postarají, až do ná-
vratu majitele.

Dne 1.10. 2001 byl na linku
156 oznámen záchyt zloděje V
Penny Marketu. Hlídka MP na
místě zjistila totožnost pacha-
tele. Přestupek byl vyřešen
blokovou pokutou ve výši
500.- Kč.

Dne 2.10. 2001 v 18.37 ho?
din na linku 156 oznámil ob-
čan, že v ul. Makarenkova
někdo pálí domovní odpad a
po Lobečku se šíří nepříjemný
zápach. Hlídka MP na místě
zjistila, Že se stížnost zakládá
na pravdě. Porušení vyhlášky
města bylo řešeno blokovou
pokutou, která byla na místě
zaplacena.

Planý poplach v rafinérii
V minulých dnech se stala i

Česká rafinérská obětí ano-
nymního telefonátu člověka,
který vyuŽívá zvýšeného na-
pětí a obav mezi veřejností k
vyvolávání paniky. Co se
stalo?

Dne 12.10.2001 ve 12.30

oznámil na línce 1 58 anonym-
ní hlas, že v prostoru skladu
kapalných plynů raÝinérie je
uložena výbušnina.

Po tomto oznámení byla za-
hájena policejní akce, kdy se
na místo ihned dostavila vý-
jezdová skupina Policie ČR-a
policejní pyrotechnik.?o4icejní

Ceská rafinérská po ozná-
mení zastavila provoz v areálu
skladu kapalných plynů a vy-
zvala přítomné zaměstnance k
opuštění pracoviště. Policisté
se specialisty České rafinér-
ské pak prohledalí celý areál.
Ve 14.30 konstatovali, že se v
daném prostoru žádný pode-

zřelý předmět nenachází.
Proto mohl být následně ob-
noven provoz zařÍzenÍ.

Po teroristických náletech
11.9.2001 byla ještě více
zpřísněna ostraha areálu v
Kralupech nad Vltavou, kterou
zajišťuje partnerská společ-
nost Kaučuk a její bezpečnost-
ní služba. Areál je zabezpečen
dvojitým oplocením a střeže-
nÍm vstupŮ.

Česká'rafinérská společně s
Kaučukem dále pracují na ze-
fektivňování ostrahy a reakci
na mimořádné události. l pří-
pad nedávného anonymního
telefonátu ukázal, že bezpeč-
nosti rafinérsko-petrochemic?
kého komplexu v Kralupech
nad Vltavou je věnována zvý-
šená pozornost, která směřuje
zejména k ochraně obyvatel z
okolních mř,?sl a obcí.

Ing. Aleš Soukup, CSc.
Vedoucí sekce PR
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Rozhovor s velitelem Městské po-
Podařilo se mě zastihnout trolu. Takže kaMý den je

velitele MP a udělat s ním při-
pravovaný a ve Zpravodaji avi-
zovaný rozhovor.

Jaké je personální složení
oddělení Městské policie?

Městskou policii řídí starosta
města Mgr. Pavel Rynt. Velite-
lem MP jsem já Rudolf Novot-
ný. Zástupcem velitele je'pan
Michal Cízler. Dále jsou na od-
dMení 4 ženy na dozorčí sltížbu
(tj. stálá slíížba, operátorky)
přijímající oznámení od občaruJ
a dále čtyři skupiny po třech
strážnících. V kaMé skupině je
jeden strážník ustanoven jako
velitel směny, který také v době
nepřítomnosti velitele, čí zá-
stupce, organizuje práci při ře-
šení závažných přestupM,
protože strážníci chodí po po-
chůzkách i po jednom. Tuto
funkci vykonávajínejzkušenější
jedinci na oddělení. Dále jsou
na MP ještě čtyři pomocné
operátorky, které sledujíkame-
rový systém, který je ve městě
instalován.

Jak často je strážník MP ve
službě?

Strážník slouží dvě denní
dvanáctihodinové směny a dvě
nočn(, rovněz dvanáctihodi-
nové směny. Potom má čtyři
dny volno. Za běžného pm-
vozu. Toto je odvislé od pří-
padných školení, dovolených,
nemoci a pod.

Jak vypadá běžný pracovní
den strážníka?

V sedm hodin ráno je po-
rada, na kíeré se sejde noční a
ranní směna. Dozorní noční
směny přečte, co se všechno
stalo za uplynulých 24 hodin,
aby byl kaMý strážník obezná-
men, případně jaké úkoly pro
něj z toho vyplývaji Dozorčí si
předajÍ službu, strážníci slu-
žební vozidlo.

Velitel směny (první strážník)
ve vozidle objíždí okrsky po ce-
lém územíměsta a hlavně tam,
kde nejsou hlášeny pochůzky
strážníků, prov3díběžnou kon?

stráŽní-službou pokryt kaž;dý
okrsek města, kterých je cel-
kem sedm. Druhý a třetí stráž-
ník vycházejí z MP v 7. 30 hodin
a obchází si svůj okrsek (pří-
padně okrsky). Tento režim
platí do 18.30 hodin, kdy se
strážníci vrátína sWebnu, kde
do 19.00 hodin, do konce pra-
covní doby, vyřídí nějaké píse-
mnosti a dajÍ si do pořádku
osobní věci. .

Jaký byl v poslední doby ku?
riózní případ?

26. září 2001 ve 21 hodin
oznámil výpravčí ČD, že se na
peróně pohybuje žena jev(cí
známky pomatenosti. Hlídka
MP na místě ziistila totožnost
ženy, která sdělila, že cestuje
na Kladno, ale zapomněla ad-
resu. Měla u sebe dvě telefonní
čísla, na své syny. Stálá služba
MP se spojila s jedním synem,
který sdělil, že maminku hledají
už dva dny. Hlídka ženu pře-
vezla na služebnu, kde si jípo
22 hodině vyzvedl Mastný syn.

Kolik stojí město a tím i oby-
vatele MP a jaký je její rozpo-
Čel?

Částka 7 miliónů a 150 tisíc
je rmJže zdát vysoká, ale v této
sumě jsou zahrnuty náklady na
provoz, zařízení, veškeré opra-
vy, rekonstrukce, uniformy, vy-
bavení sírážníků atd. Snažíme
se ušetřit a v loňském roce se
nám to i podarilo.

A teď poslední, osobrí
otázka. Co Vám dává práce u
policie?

Již 24 let jsem u policie.
Dříve u státní, nyní u městské.
Práce se mi líbí, dává mi jist«:
uspokojení a pocit z dobře vy-
konané práce. Je to takové
smysluplné.

Přeji Vám hodně sil do dalšía
práce a přeji hodně pracovních,
ale i osobních úspěchů.

Děkuji za rozhovor.
Tam

Používání městského znaku

Městský úřad Kralupy
nad Vltavou upozorňuje
všechny fyzické i práv-
nické osoby, ze k užití
městského znaku (např. na
propagačních materiálech, fi-
remních papírech nebo logu
apod.) musí být udělen sou?

hlas zastupitelstvem
města. Tato povinnost
vyplývá ze zákona o ob-
cích (zák. č. 128/2000

Sb. v platném znění, 5 odsta-
vec 1). Netýká se organizací
nebo organizačních složek, je-
jichž zřizovatelem je město.

l
l

l
l
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Společenská rubrika Poděkování

Bhhopřejeme našim spoluobčaruJm, kteří se v listopadu dožívají
vý:namných životních jubileí. Přejeme fím hodně zdraví, radosti
a spokojenosti.
9€ let Tichotová Barbora
94 let Zdrubecký Jindřich
9: let Bottlik Ladislav
9€ let §tanislav František

Šplíchalová Anna
q80 let Beránek Karel

85 let Rech Josef

Radostová Marie

N"
l,+

Srdečně děkuji tímto
Městskému úřadu v Kralupech
nad Vltavou za přání k mým de-
vadesátým narozeninám.
Návštěva zástupců města mi
udělala velikou radost.

Hedvika Masaryková

Okénko Sdružení rodáků a příznivců města
Omluva Smetana. Při průjezdu Chlumína
Omlouvám se tímto všem čte- jsme zhlédli bývalý zámek a na

náiŮm Zpravodaje a hlavně ro- návsi pozoruhodný morový
dákům a příznivcům města za sloup. Závěrečná návštěva pat?
šotka, který se vkradl do říjno- řila kapli na hřbitůvku v Hostíni,
véhočlánkuazpřeházelčíslice. kdeodpočívajívýznamníobčané
Místo data 1280, kdy začala vý- jak z ObřístvÍ tak z okolí. I přes
stavba gotického hradu Houska nepřízeň počasí prožili účastníci
bylo uvedeno 1820. Místo roku den plný pohody.
1590, kdy byl tento gotický hrad Palrr se na tomto místě podě-
přestaven na zámek byio uvede- kovat výboru za vzornou pří-
no 1950, kdy skutečně nebylo pravu a organizaci všech
nic přestavováno. Omlouvám se zájezdů a za krásná a působivá
ještě jednou za nepříjemnou slova průvodce, tentokrát opět

panu íng. Špecingerovi. Vř'eléchybu.
Redakce díky, vytrvejte i nadále, ba ať se

daří najít další ochotné spolu-
pracovníky, aby sdružení vzkvé-
talo!

Jak jsme v říjnovém Zpra-
vodaji slíbili, přinášíme Vám
zprávu ze zářijového zájezdu
našeho sdruŽení. K tomu připo-
jujeme zprávu o zájezdu kona-
ném dne 17. října 2001. Obě
zprávy jsou z pera paní učitelky
Anny Lipšové.

Záříjový zájezd
sdruŽení

Podzimnízájezd Sdruženíro-
dákŮ a příznivců města Kralupy
nad Vltavou se uskutečnil podle
plánu ve středu 26. září t.r. Ač
počasí toho dne nebylo právě
příznivé, dostavili se všichni při-
hlášení, autobus byl naplněn.
Cílem byl Mělník - Hořín,
Obříství, Chlumín, Hostín. Na
Mělníku v zámku jsme prošli
několik obytných místností ro-
diny Lobkoviczů, kde kromě do-
bového zařízení vidí návštěvrík
rodinné portréty, ale i vzácné lu?
nety Karla Šlaaéty a obrazy ji?
ných umělců. V hořínském
parku stojí zámecká budova, v
níž většinu času Lobkoviczové
pobývali. Poté jsme navštívili
mělnické muzeum.

V Obříství na návsi jsme sly-
šeli o historii obce, postáli pak
před domkem, v něrnž hledal
útočiště od hluku velkoměsta
básník Svatopluk Čech a navští-
vili jsme též domek, v něrnž
krátce pobýval a tvořil Bedřich

Říjnový zájezd
Přírodními krásami a roman?

tickým rázem krajiny patří
Chráněná krajinná oblast
(CHKO) Kokořínsko mezi nejpři-
tažlivější oblasti Čech. Sem také

našeho směřoval zájezd Sdružení ro-
dáků a příznivců města Kralupy
nad Vltavou dne 17. října 2001.
Byl to nejnáročnější zájezd roku.

Kokořínské údolí, jeho pi:i
vaby a zvláštnosti byly cílem
výletu. Romantické lesní cesty,
četné vyhlídky, známé
,,Pokličky': Vrátenská hora s
přebudovanou rozhlednou,
město Mšeno, zámek (dříve
hrad) Houska - všechna tato
místa ÚČastníci navštívili
Chráněná krajinná oblast
Kokořínsko je věru plná pů-
vabů, ale tentokrát návštěvníky
zklamalo sluníčko. Půvab ba-
revné podzimn( přírody, zlatisté
barvy podzimu byly zakryty ce-
Iodenní mlhou. Výpravu zasvě-
ceně a zevrubně slovem
provázel odborný učitel v. v.
pan Miloslav Fuxa ze Mšena.

A. LipŠová

Činnost v měsíci listopadu
V i.iterý 20. Iistopadu 2001 ve

spolupráci s kralupským Muze-
em uskutečníme v cyklu Hudeb-

ní a literární večer s Muzeem be-
sedu o připravované knize
KRALUPY NAD VLTAVOU -
100 LET MĚSTA.

Beseda se koná od 17 hodin
v sále Městského muzea Kra-
lupy nad Vltavou, Vrchlického
ulice 590.

Na úvod vystoupí žáci
Základní umělecké školy v
Kralupech nad Vltavou. Poté
bude autor kníhy pan Ing. Josef
Stupka informovat o jejím ob-
sahu a stavu prací na dokončení
rukopisu. Jeho přednáška bude
doplněna projekcí videosnímků z
regionu. Záver besedy budou
tvořit odpovědi autora knihy na
dotazy přítomných.

Tato akce je přístupna nejen
členům sdruŽení, ale co nejširší
veřejnosti regionu. Pořadatelé
se těší na Vaší návštěvu.

Po zvážení Vašich dotazů bu-
dou provedeny závěrečné re-
dakční práce a rukopis s
obrazovými předlohami zamíří
do tiskárny. Aby se stíhlo vydání
knihy před oslavami 100. výročí
povýšení Kralup nad Vltavou na
město, které proběhnou v příš-
tÍm roce.

Ve dnech 13. a 27. listopadu
2001 (jsou to úterky) v době od
14 do 16 hodin se můžete za?
stavit v klubovně ll. patra
Penzionu důchodců na sídlišti
Cukrovar. Bude tam přítomen
určený člen výboru Sdružení ro-
dáků a příznivců města Kralupy
nad Vltavou, který Vám podá
potřebné informace a případně
zajistí vyřízení Vašich záležitostí
vůči sdružení.

Co připravujeme na prosi-
nec?

V první polovině prosince t.r.
(před Vánocemi) připravujeme
přátelské posezení se všemi
Členy v příjemné atmosféře.
Místo a čas konání akce včetně
programu oZnámÍme VČaS V našÍ
rubrice Zpravodaje.

-jk-

Daňový sloupek
Účetní programy 1.

V současné době takřka každý
podnikatel a každá firrna vedou účet?
nictví na počítačích. za pomoci úČet-
ních programů. Učetní programy
musí 6ýt produktem úzké spolupráce
programátorů a účetrích. Eitále se v
praxi setkávám s programy, které
vymysleli programátoři bez konzul-
tace-s ÚČetnÍmi, programy pak vypa?
dají skvěle, maií spousta fíglů, ale
obsahují mnohé cÍ'iyby a jsou pro
účetníh'o značně' nepřehledříé.
Opačný případ, méně častý, je, že
program shíořil účetní bez íilubších
znalostí programování, pak je zpra-
vidla program funkční, ale práce s
ním je neefektivní.

Otázku, kterou dnes musí každá
malá nebo střední firma vyřešit, je
zda má program pracovat pod
DOSem nebo pod Windows.
Osobně nemám nic proti dosovským
aplikacím, data Ize do nich vkládat
pouze klávesnicÍ, a tedy mnohem
řychleji než do programů pod
1/Vindows, kde je tře6a používat myš.
Dalšími %hodami jsou zpravidla
nízké nároky na poČítačové vyba?
venÍ, nizŠÍ pOřiZOVaCÍ cena pr0-
gramu, snadná, ač leckdy
nepřehledná práce s programem
Trend doby však nahrává proga?
mům pod Windows, které jedřiak od-
straňuj aizné problémy dosovských
programŮ (práce v síti, tisk českých
znaÍků apoď.), jednak jejich vzhled je
přece jenom na vyšší Úrovni. Mimo to
řiabizi různé moÍnosti tvorby sestav,
tiskŮ různými fonty, exporí do tabu-
Iek (např. -do Excellu).

S nástupem těchto programů se
ale vyrojilo množství prograrnů, které
mělo tyŤo vlastnosti, ale ve kterých
nešlo prakticky Účtovat. Každý pro-
gram by proto měl splřiovat alespoň
tyto minimální poŽaáavky:

poskytovat základní tiskové vý?
stupy (peněžní deník v jednodu?
chém Účetnictví, účetní deník a
hlavní knihu v podvojném účet-
nictvQ,

- umožnit snadno zadávat účetní
data (položek datového záznamu
by talé mělo být spíše méně než
vÍce, program -by rněl umožňovat
např. kopírovánÍ položek apod.),

- umožnit rozebrat každou souČto-
vou hodnotu (vykáže-li program
za rok např. náklady v určité výši,
musí existovat moŽnost, jak toto
číSlO ověřit např. rozkladem do
měsícŮ a dále jeŠtě podrobnějším
rozkladem na iednotlivé doklady).
Výše uvedené základní poZa?

davky vypadaj jako naprostá samo-
zřejmost.' Pravdou však je, že mnoho
,,programŮ" umí např. 'zpracovávat
výkaz cash-flow nebo njzné grafy.
ale tyto základní věci nezvl:ídají.
Daía poskytovaná těmito programy
nelze ověřŘ a nejsou tedy spolehlivá,
jakékoli další výstupy (í'iapř. grafy)
pak již nemusí vypovÍdat vŮbec o ni?
Čem.

Mgr. Martín Štěpán, daňový pomdce

Oprava kostela sv. Jakuba Wtšího v Minicíeh
Již několik let probíhají opravy

starobylého kostela sv. Jakuba
Většího v Minicích. K důkladné
opravě celého kostela bylo při?
kroČeno již v roce 1992 po pFed-
cházejícím stavebně historickém
průzkumu provedeném Státním
Ústavem památkové péče. V
současné době je minický kostel
nejstaršÍ stavební památkou
města Kralup nad Vltavou.

Kostel s jednolodním prosto-
rem a fabionovým stropem, pů-
vodně vystavěný v gotickém
slohu, prošel za několik století
četnými stavebním úpravami. Ty
souvisely většinou s válečnými
událostmi v na.ší zemi?, při kte-
rých byl kostelík pobořen nebo
vypálen. Tak tomu bylo za válek
husitských i za třicetileté války,
kdy kostel ležel v troskách ně-
kolik desetiletí, nežli byl obno-
ven. Nová doba pak vtiskla
kostelu i nový ráz, takže z pů-
vodního gotického slohu zůstaly
dodnes jen nečetné fragmenty.

Kostel byl opravován ovšem i
v dobách relativně pokojných. V
roce 1713 za faráre Adama
Ignáce Pesche byla chrámová
loď prodloužena o 4,5 metrů a
kostel patrně barokizován, po-
kud k tomu nedošlo již po třice-
tileté válce, během které k nám
přišel hlavní proud barokního
umění projevujÍcího se monu-
mentalitou složitých tvarů vytvá-
řejících dojem pohybu a vzruchu.
Při barokní úpravě kostela bylo
zazděno gotické okno u oltáře.

V 19. století byl kostel opravo-
ván dvakrát: v roce 1832 a v
roce 1888. Rok poslední opravy
1888 je uveden nad portálem
vchodových dveří. Ke zdivu lodě
tvořeného lomovým kamenem,
byly tehdy přizděny cihlové pi?
Iastry a plášti lodě dán tvar neo-
renezonční,

V roce 1781 císařJosef Il. vy-
dává toleranční patent, ruší ne-
volnictví a do Minic přijíždí
rfill> ./.

»r'

]0pravaM

J

L
řo &

?

%;
* -?.

íS%? j
- ' 74
?fl

?

Mr

'ba

?
Q

%!s

roudnický kameník Kónich, aby
nejdůležitější části interiéru ob-
Iožil umělým mramorem. Obložil
nový oltář, žebra presbytáře a
dveře do sakristie, vítězný ob-
Iouk i kazatelnu.

Po více než 200 letech se mi-

nický kostel nacházel ve velmi
Špatném stavu, a to jednak za-
nedbáním údržby, jednak ne-
kvalitním provedením nečetných
oprav. Opravy střechy a klern
pířské práce z let sedmdesátých
minulého století, byly provedeny
nedbale, byly nefunkční a měly
za následek , že dešťová voda
tekla po omítce vnějšího pláště
vymílala omítku i spáiy zdiva a
místy zcela zničila fasádu kos?
tela. Dešťová voda zatékala i do
Iodi a poškodila omítku stropu i
stěn.

V současné době byly dokon-
čeny opravy vnějšího pláště kos-
tela a probíhají restaurátorské
práce v interiéru. Vnějšf plášť byl
obnoven ve slohu z roku 1888,
tedy neorenezančním s toskán-
skýmí pilastry, složitými průběž-
nými římsami a volutovými
konzolami. K tomu bylo nutné
před otlučením omítky pořídit ne-
jenom dokumentaci, ale i se-
jmout profily a vyrobit vhodné
šablony. Aby se zabránilo dal

Kosteí sv. JabuBÍ Větših6 ů jGlŽ@;@f.
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šímu poškozování stěn dešťo-
vou vodou, byly v předstihu osa-
zeny nové žlaby a svody.
Opravena byla nejenom střecha,
ale velká pozornost byla věno-
vána i krovu v půdním prostoru.
Protože pozednice i vazné trámy
byly napadeny dřevokaznou
houbou a tesaříky, musely být
některé prvky vyměněny a
ostatní pak ošetřeny vhodnými
přípravky. Krov kostela je velmi
starý a je domněnka, že jde o
původní krov kostela obnove-
ného po třicetileté válce.

Aby se zabránilo podmáčení
základového zdiva, je nyní de-
šťová voda sváděna betonovými
žlábky do obvodových chrličů
přes prostor mezi kostelem a
obvodovou zdí, tedy místem,
které je bývalým hřbitovem. Ten
obklopoval minický kostelík po
celá staletí. Nacházeli zde místo
posledního odpočinku nejenom
miničtí, ale i obyvatelé přilehlých
obcí včetně Kralup a všichni
okolní poddaní. Významnější lidé
bylí pohřbeni přímo v minickém
kostele. Byli to především miničtí
lará'fi a bohaté nebo významné
osoby. Z Mikovic sem byl po-
hřbena manželka rytíre Jana
Boreně, pána na Mikovicích. Z
Kralup manželé Procházkovi
,,dobrodinci chrámu", jinak mly-
náři

Právě před 100 lety byla po-
kládána nová dlažba v presby-
táři a při té příležitosti byly
otevřeny hrobky u oltáře. Byli v
nich pohřbeni tři miničtí faráři
Hrobky byly nakonec zazděny
a původní kamenná krycí deska
byla položena před faru, kde
poslouŽila jako můstek přes pří-
kop u silnice. Nalezneme ji zde
dodnes.

V roce 1826 byl vybudován na
stráni nad kostelem hřbitoy
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nový. Na staíý hřbitůvek u kos-
tela se pak již pohřbívalo jen
méně často, ale ještě v druhé
polovině 19.století. Při planýro-
vaní hřbitovní plochy v rámci
současných Úprav, vzal krásný
venkovský hřbitůvek za své.
Zbytky pomníčků, pokud se za-
chovaly, i kosterní pozůstatky
zemřelých byly odstraněny.
Betonové pásy pro odvod vody
působí v prostředí bývalého sta-
robylého venkovského hřbi-
tůvku, značně necitlivě.

Při vyklízerí suti z půdn(ho
prostoru, kam bylo kdysi vysy-
páno velké množství otlučené
staré omítky z lodi, byl objeven
velký kus polychromované go-
tické omítky. Je nyní uložen jako
exponát v etnografickém oddě-
Iení kralupského Městského mu-
zea. Otloukání omítky na vnější
straně presbytáře, přineslo také

? bamkn( okno
!íí zdi pr»byMře.

na

překvapení. Bylo objeveno staré
a zřejmě původní gotické okno,
kdysi zazděné při barokizaci
kostela. Jeho objev přispěl k vě-
rohodnějšídataci vzniku kostela.

V těchto dnech pokračují res-
taurátorské práce v interiéru
kostela. Pracovníci pražské
firmy nanášejí nový umělý mra-
mor na vadná místa po jejich vy-
čištění a úpravě. Umělý mramor
není však v podstatě žádný ká-
men, i když tak vypadá. Je to
směs sádry, vápna, truhlářského
klihu a barevných pigmentů.
Nanáší se na podklad stěrkami a
po zatvrdnutí se brousÍ a leští.
Restaurátorské práce vnitřního
prostoru kostela mají skončit do
konce letošrího roku, a tak bude
konečně po několika letech ná-
kladných oprav vzácná minická
stavba v nové kráse zachována
přÍŠtÍm generacím.

Ing. Josef Stupka
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Vysoká návštěva výstavy chovatelů
V minulém měsíci zakončili čle-

nové základní organizace Čes-
kého svazu chovatelů letošní

oslavy jubilejního 100. výročí
chovatelství na Kralupsku le-
tošní druhou výstavou drob-
ného zví'řectva. Jak je zvykem,
překvapili i tentokrát návštěvní-
ky pestrou expozicí okrasných
vodních ptáků umístěných s
malým jezírkem v prostoru fo-
yeru vý-stavního areálu ČSCH
Dřevák v sídlištním celku Kra?
lupy - Lobeček.
Dvoudenní expozice vyvrcho-
Iila předáním oceně(ií pro dílčí
soutěžní kategorie. Ve skupině
pěstitelů králíků se stali vítězi
JUDr. Michal Danišovič z or-

ganizace Mšeno u Mělníka za
kolekci havran, Jaroslav Vrťát-
ko (org. Olovnice - zakrslý be-
ran bílý červenooký) a Jaromrr
Zeman (org. Kralupy - ruský

černý). Mezi holubáři nejvyšší
ocenění a poháry obdrželi Ing.
František Leifr (org. Kralupy -
gigant modrý) a Josef Smíšek
(Kralupy - brněnský voláč bílý).
V kategorii drůbežářů stanula v
čele pěstitelů Jana Králová
(org. Mělník - antverpský vou?
sáč křepelčí) a Jiří Vetengi
(org. Kralupy - antverpský vou?
sáč trojbarevný). Soutěž okras?
ného ptactva vedli Vladimír
Dufek (Olovnice - amadina čer
venohlavá papouščQ a La?
dislav Zmeškal (Holubice
kolekce holoubků diamanto-

vých) a na čele expozice
ozdobného vodního ptactva
stanul Jaroslav Jiroušek (org
Unhošť). Následně bylo udě-
Ieno 46 čestných cen, malých
pohárů - členové pořádající or-
ganizace jich získali 18.
Největší se stala ukázka králíků,

holubů a drůbeže i exotického
ptactva. Přihlášeno bylo 564
exponátů v celkem 117 pleme-
nech a barevných rázech. Na
kralupskou výstavu se přišlo po-
dívat 610 platících dospělých
návštěvníků. Stovky dětí, které
přišly se svými rodiči, měly
vstup zdarma stejně jako celé
třídy školní mládeže, které si
areál Dřevák v sídlištním celku
Lobeček prohlédli. Návštěvníci
se zajímali i o ukázku vyčině-
ných kůží z nutrie, ovce, králíka
a jehněte. Byla přichystána také
tombola, do níž svými výpěstky
přispěli členové organizace
chovatelů, Ing.F. Leifr
Unhoště, Česká spořitelna
Kralupy, Kralupské mlýny
firma J. a J. Longberry - sou?
kromá pražírna kávy Kralupy.
Za úspěch druhé letošní vý?
stavy je nutné považovat sku
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tečnost, že z 83 vystavovatelů
bylo 10 mladých chovatelů.
Předsedou výstavního výboru
byl A. Dryák, předseda ZO
ČSCH a posuzovateli expo-
nátů se stali A. Jonák, V. Král,
J. Dostál, 0. Novák, P.
Soukup, P. Hrubeš a Jiří
Schčnfelder, který nám jako
vedoucí propagace sdělil, že
se v této době kralupská orga?
nizace chystá na mělnickou
okresní výstavu králíků a drů
beže v Cítově ve dnech 10

11. Iistopadu. Připraveno má
již nyní celkem 30 nejlepších
králíků a 14 kusů špičkové drů-
beže. (ain)

Centrum služeb pro zdravotně postižené
Každodenně se setkáváme s

různými vyhláškami či přecl
pisy. Na úřadech na nás poža?
dují neustále vyplňování
všelijakých formulářů, získá?
vání nejrůznějších razítek či
potvrzení. Zkrátka náš život
mnohdy závisí na správném
vyplnění určitých kolonek.
Existují zde modré, hnědé, ze-
Iené, fialové formuláře, a běda,
jestli vyplníte tu nesprávnou
barvu. V tom případě veškerý
čas, strávený vyběháváním
nejrozličnějších potvrzení, při-
chází v niveč.

Tato nepopulární opatření dě-
Iají často obtíže mnohdy i vyso-
koškolsky vzdělanému
člověku. A COž teprve občané
staršího věku, zdravotně či
mentálně handicapovaní, ma-
minky s malými dětmi, které
musí celé toto martyrium ab-
solvovat s dítětem v náručí. Pro
ty všechny je vyběhávání
těchto formalit doslova spjato s
utrpením. BohuŽel se bez toho
zatím neobejdeme a nadále to
všectlno se zaťatými zuby mu
síme přetrpět.
Přesto je tady určitá možnost
pro ty, kterým tyto procedury
dělají občas potíže - mohou si
tak ušetřit zbytečné běhání, za?
viněné nesprávným vyplněním
či opomenutím nějakého po?
tvrzenÍ.
,,Centrum služeb pro zdravotně
postižené" poskytuje bezplatně

porady pro všechny ty, kteří
potřebují jakoukoliv pomoc v
této oblasti. Každému tam
ochotně poradÍ, jak správně
vyplnit potřebný formulář, po-
mohou sepsat žádost dle moz-
ností poskytnou právní poradu
Rovněž se tu může občan do-
zvědět, na jaké výhody má ná-
rok, ať se jedná o finanční
pomoc či obstarání potřebných
pornůcek.
Toto občanské sdružení mi-

moto hodlá pořádat setkávání
zdravotně postižených, star-
ších či osaměle žijících obča-
nů, kterí by si tímto způsobem
mohli vyměňovat své zkuše-
nosti, popovídat si, získávat
nové poznatky, pobavit se.
Dále se plánuje zavedení
systému osobní asistence,
který by umožňoval aktivní
způsob života těm, kterým to
jejich zdravotní stav nedovo-
luje. Díky tomu, by se těžce
handicapovaný člověk mohl
dostat na návštěvu kulturních

akcí, různých setkání, mohl by
se i zapojit do pracovního pro-
cesu. Zkrátka žít plnohodnot-
ným životem.
Bohužel tomuto projektu zatím
chybí finanční prostředky, ze
kterých by se hradila mzda
osobním asistentům. Je třeba
doufat, že se tento problém v
dohledné době vyřeší a situace
bude podobná tak, jak je to
běžné v ostatních státech, kde

tento systém již dávno funguje
Kontaktní adresa: Sdružení
zdravotně postižených v ČR,
Ceřitrum služeb pro zdravotně
postižené, Kosmonautů 3017,
276 0l Mělník, tel. 0206/ 624
406

Poradenské služby vykoná-
váme v pondělí a středu od
8.00 do 12.00 hodin a od 12.30
do 16.30 hodin, v ostatních
dnech podle dohody.

Vzpomínková akce
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V pátek 26. října 2001 uctili zástupci města v čele se staros?
tou Mgr. Pavlem Ryntem, a zástupci společenských a kulturních
organizací výročí sjednocení republiky položením květin ke kra?
lupským památníkům. Připomenutí dějinných událostí u kralup-
ského kostela a mostu TGM se zúčastnili také žáci ZŠ, kteří
přednesli verše J. Seiferta a zahráli lidovou píseň ,,Ach synku,
synku". Tam.

40. výroČÍ svého založení
oslavilo 1.10.2001 kralupské
střední odborné učiliště che-
mické. Skupinky studentů toho
dne nepřichází do školní bu-
dovy, aby usedli do lavic, po-
stavili se k pracovním stolům v
Iaboratořích či dílnách - míří na
školní hřiště. Dnes se neučí,
ale soutěží ve sportu a ve vě-
domostech.

Pojd'me společně nejdříve
na školní hřiště. Hustá pod-
zimní mlha se pomalu zvedá a
nám se otevírá pohled na upra-
vené fotbalové hřiště, jehož
panorama doplňují dva teni
sové kurty s halami zimního
stadionu v pozadí. Táhlý hvizd
píšťalky tělocvikářky Mgr. Zd.
Dvořákové svolává všechny
Účastníky k zahájení sportov-
ního turnaje. Tento akt provádí
ředitel učiliště Mgr. L.'Č:ierriý.
Ještě zbývá vylosovat protiv-
níky a již se hraje. Na zeleném,
čerstvě posekaném trávníku se
za vydatného povzbuzování
spolužáků odehrává první fot-
balový zápas mezi prvním a
třetím ročríkem mechaniků
elektroniků. Souběžně s tímto
kláním zahajuje další zajímavá
soutěž v tělocvičně - silový troj-
boj v disciplínách: shyby, tlak s
činkou v leže a sed - leh do
jedné minuty

Prvenství patří Josefu Zímovi
z 2. ročníku.

Další akcí, tohoto pro učiliště
svátečního dne, je vědomostní
soutěž o kralupském regionu.
Probíhá dvoukolově. V jeho
první fázi soutěžilo 64 stu
dentů. Do dnešního finále po-
stoupilo šest chlapci:i a děvčat
s výbornými znalostmi. Tři nej-
Iepší mají možnost získat za 1.
místo - 1000,- Kč; 2. místo -
700,- Kč; 3. místo - 500,- Kč.
Vstupujeme do učebny podívat
se, jak-si vedou. Žáci-se v na
pínavém boji urputně snaží, ve
vzduchu je cítit napětí. Otázky
jsou stále těžší. Jen jeden sou-
těŽÍcí pozná, Že úryvek z živo-
topisu se týká generála Karla
Klapálka, málokdo však ví, kde
se v Kralupech nachází Husí:iv
pomník. Učitelé do finále při-
pravili překvapení - díky sáz?
kám z aktuálního bodového
zisku se závěreČné pořadÍ mŮ-
že pořádně zamíchat. Nestalo
se tak. Celkovým vítězem se
stává i vítez prvního kola - stu
dent 4. ročníku oboru chemik
operátor - Marek Pepka.

Slavili jsme společně...
Na závě.r - mimo soutěŽ -

mají soutěŽící v úkolu ,,Kdo
jsem?" poznat, do koho se
,,převtělila" zástupkyně ředitele
učiliště Mgr. Jorová. Přestože
se předpokládala vysoká ob?
tížnost této úlohy, žáci záhy
objevili, že onou skrytou oso
bou je sám ředitel učiliště.

Akce ten den stíhá akci, zvol-
ňuji na chvíli hektické tempo,
kterým se snažím věrně za-
chytit obrázek oslav. Vcházím
do slavnostně vyzdobené
školní jídelny, která je místem
setkání bývalých pracovníků
školy, ředitelů spřátelených
podniků, zástupců města a
sponzorských firem.

Před zahájením se mi daří
oslovit tři z pěti bývalých ředi-
teli:i učiliště - Mgr. Miroslava
Podzimka, Vladimíra Kružíka a
Ing. Pávla Adama - a položit
jim zběžně několik otázek.

V kterých letech jste ,,ředite-
lovali" na této škole a jak na ty
roky vzpomínáte?

Mgr. Miloslav Podzimek
(2.10.1961 až do 31.8.1967)
Jak na ně vzpomínám?
Vzhledem k svému věku - no-

stalgicky. Mou dominantní
vzpomínkou je parta zarn«:st-
nanců, s nimiž jsme výuku za-

že v roce 1966 jsme sebylo, ž.
dostali mezi špičková učiliště v
našem kraji i oboru.

Vladimír Kružík (od roku
1967 až do roku 1970): Na
zdejší působení vzpomínám
pozitivně, byla to zajímavá čin-
nost. Práce s mládeH mě zají-
mala a já se tu docela
realizoval. Avšak mnohem ra-

ději vzpomínám na dobu, kdy
jsem dělal zástupce - bylo to
méně starostí.

Ing. Pavel Adam (od roku
1990 do roku 1997), současný
personální ředitel a.s. Kaučuk:
Vzpomínám na ty doby jedině
v dobrém. Myslím si, že kaMý
den byl zajímavý. Práce s
dětmi a mládeH mě zaujala a
líbí se mi jaký vliv na ně tohle
učiliště mělo a pořád má.

Sledujete i v současnosti
osudy učiliště a co vás nejvíce
zajímá?

M. Podzimek: Osud učiliště

jsem sledoval, pokud mi to
mofr nástupci umožnili, za což
vděčím pánům Kmžíkovi,
Hýblovi a Černému. Jako po-
zdější krajský školní inspektor
jsem se o osud učiliště zajímal
- bylo to takové rru5 ,,dítě".

Vl. KruŽík: Ne. Byl 7sem od
dění odtúený. Poprvé jsem tu
byl jednou po nějakých 30ti le-
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Současný ředitel Mgr. Lubomír Černý, a jeho předchůdci Ing.
Pavel Adam, Vladimír KruHk a Mgr. Miloslav Podzimek

Foto (ain)

čínali. Jen dva, z plného počtu,
jsme měli zkušenosti s prací s
mládeží. Přestože to vypadá
jako určitý handicap, opak je
pravdou - všichni byli totiž
mnohem vnímavější, pracovi-
tější a hlavně se chtěli sami
učit, jak řádně své svěřence
yzdělávat. Nikdo z nás to ne-
dělal pro peníze, to bychom
byli šli finam. Důsledkem toho

tech a dneska jsem tu podruhé.
P. Adam: Sleduji, to víte, že

ano. Zajímá mě i z titulu pro-
fese přÍprava Žáků na budoucí
povolání. Naše akciová spo-
lečnost učiliště sponzoruje tím,
že každoročně přispívá na vý-
uku žáků.

Co byste učilišti popřáli k
jeho čtyřicátým narozeninám?

M. Podzimek: Tak, jako my

stárneme, tak bych učilišti přál,
aby nestárlo, nýbrž mohutnělo.

Vl. Kružík: Hlavně mu přeji
dostatečný počet dorostu a
aby o učňovské školství byl
opět zájem, jaký si zaslouH.

P. Adam: Popřál bych mu
hodně dobrých studentů a
také, aby se konečně pfišlo na
to, že řemeslo má opravdu
zlaté dno a že se řemeslu musí
mladí někde dobře naučit.

Do zahájerií slavnosti zbývá
několik minut a mně se ještě
daří oslovit Ing. Aleše Sou-
kupa, vedoucího sekce vztahů
s veřejností společnosti Česká
rafinérská, a.s., která je nej-
větším zpracovatelem ropy v
České republice

Jak dlouho trvá souČinnost
firmy se školou a jak hodnotíte
kvalifikaci studentů a úroveň
jejich poznatků? Takový je můj
první dotaz.

,,Se školou spolupracujeme
od založení společnosti - roku
1996, a to ve dvou rovinách.
Střední odborné učiliště za-
bezpečuje kvalifikační pro-

ZaměStnanCegramy pro
České rafinéírafinérské a naše spo-
lečnost cÍtÍ sounáležitost s uči-

liŠtěm, a proto ho podporuje i
finančně".

Existuje něco, co byste na
kvalifikaci zdejších studentů
změnil?

,,Tak jako ke Kralupům patří
rafinérsko - petrochemický
komplex, tak k němu patří i
střední odborné učiliště a jeho
další působení napomáhá
vzdělávánímladých lidís cflem
jejich maximálního uplatnění v
praktické.m životě a v tom pře-
jme jak žákům, tak i učitelům
hodně zdaru".

Jídelna se zaplňuje.
Odpolední program začíná fan-
fárou provedenou dvěma trum-
petisty - P. Symerským a P.
Duchoslavem - studenty 4. roč-
níku a dvěma pozounisty (žáky
ZUŠ Slaný). 'Mgr. A. :Jorová
vÍtá přítomné. Následuje kla?
vírní improvizace T. Homuly.
Tři studentky 4. ročníku recitují
Seifertovu báseň o Kralupech
a krátké vystoupení ukončí
opět fanfáry v podání zmíně-
ného dechového kvarteta.

Slova se ujímá Mgr. Lubomír
Černý, aby oficiálně zahájil ne-
oficiální setkání. Vzpomíná na
minulost školy, informuje pří-
tomné o současném stavu je-
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Slavili jsme společně... Richard Múller

4 iZpravodaj

Občané se ptají
F';1

jího areálu i o plánech do bu-
doucna. Na záver projevu roz?
dává přítomným hostům
pamětm almanachy.

S krátkým projevem přichází
i starosta Kralup Mgr. Pavel
Rynt. Zaměřuje se na střední
školství v okrese i na to, jaké
místo v něm zaujímá kralup-
ské SOUCH. Nostalgickým
vzpomínáním ukončil tuto část
slavnosti první ředitel školy
pan Mgr. Podzimek.

Po bouřlivém potlesku závě-
rem se hosté rozcházejí - jedni
na prohlídku školy, druzí zase
popovídat si s bývalými kolegy.

V tuto chvíli přátelské pro-
středí jídelny opouštím. Zítra
v úterý - se škola otev(rá i šir'sí
veřejnosti, aby zde proběhl
další tradiční ,,Den otevřených
dveří". Potom se vše zase
vracÍ k normálnímu pracov-
nÍmu Životu.

A závěrem ještě malá per-
Iička... Před více než čtyřiceti
Iety působil na stavbě budoucí
student práv, dnešní místop-
ředseda vlády ČR JUDr. Pavel
Rychetský. Na ty doby vzpo-
míná v autentickém příspěvku:

,,Nebylo mi ani sedmnáct,
když jsem v květnu šedesá-
tého roku maturoval na praA
ské jedenáctiletce. Ubytovali
rně spolu s dalšími mladými
Ii:lmi v Lobečku. První měsíce
jsem dostal zcela zvláštní práci
-v nedávno odlité železobeto?
mvé konstrukci budoucího uči?
Istě chemického jsem s palicí
íc špičáky vysekával díry do že-
Iezobetonových podlah a
dropů, protoŽe betonáři zapo-

mněli při ŠalovánÍ na prostupy
pro instalace. V celém objektu,
umístěném dost daleko od
vlastrí tehdejší ,,Stavby mlá-
deže n.p. Kaučuk", jsem byl
několik měsíců úplně sám a
první díru jsem sekal snad celý
měsíc. Dodnes nevím, proč se
ty díry neproráŽely pneumatic-
kým kladivem, ale když si na
mně za pár měsícŮ vzpomněl
nějaký mistr a viděl, ze jsem
pořád na stejném patře, odve-
lel mě jako závozníka ke sta-
řičkému náklad'áku Dodge (asi
válečná kořist), se kterým jsem
vozilí cihly a tvárnice z jed?
noho místa na druhé.
Posledních šest měsíců jsem
už patřil ke ,,šlechtě" - byl jsem
v partě betonářů na kontakt-
ních pecích, nebo jak se to tam
v Kaučuku jmenovalo, a celé
týdny jsem házel lopatou beton
do ,,japonek". Byli jsme zvláštní
směsice lidí: maturanti, kteří si
vylepšovali kádrový posudek,
aby se dostali na vysokou, ze-
dníci ze Slovenska, kteří přišli
za prací, jakési snad ,,padlé
dívky': k nirnž jsem pubertálně
Ieč bezúspěšně vzhlížel a sa-
mozřejmě svazáčtí dohlížitelé,
kteří kontrolovali naše ubikace
a organizovali rudé koutky. Na
kaučukárně jsem vydržel celý
rok a dnes na to vzpomínám
asi tak, jako většina chlapů na
vojnu - pro mě to bylo navíc dů-
Iežité proto, že jsem definitivně
ztratil hodně iluzí..."

Oslavou 40. ,,narozenin"
SOUCH čtenáře Zpravodaje
provázel Karel Goldmann -
student 3. ročníku.

Poděkování
Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vám ozná-

nit výsledek celorepublikové
.bírky tzv. 'Srdíčkového dne",
:terý se konal dne 25.9. 2001
;ílem této sbírky bylo získání
inančních prostředků ve
»rospěch výstavby nové
ransplantační jednotky kostní
jřeně ve FN v Praze Motole.
réto akce se za Vaše město
íúčastnilo Dvořákovo gymnázi-
ím a OA (Dvořákovo nám.), s
5ástkou 21 365 K(, a Střední
»dbomé učiliště, s částkou 23
)04,50 Kč. S radostí Vám
sdělujeme celkovou částku,
óerá byla díky těmto školám a

jejím studentům získána ve
prospěch výstavby nové
transplantační jednotky kostní
dřeně pro děti nemocné leuké-
mií. Jedná se o krásnou částku
45 269,50 K(,.

Jsme velicepotěšeni klad-
ným přístupem školy a přede-
vším zájmem studentů, a také
občanůměsta, pomoci ne-
mocným dětem, které one-
mocněly tak závažnou choro-
bou, jakou je leukémie.

Za občan4 sdrtížení
Život dětem

Anna Kovářová - ředitelka

Jediný zpěvák populární
hudby z-býva'lého (,eskosloven?
ska, který úspěšně interpretuje
repertoár v českém i sloven-
ském jazyce. Dodnes prodal cca
půl milionu zvukových nosičů,
absolvoval asi 1500 vystoupení.
Nejprve se věnoval publicistické
činnosti a v roce 1984 založil
skupinu Banket. Úspěšně bodo-
val v ri:izných anketách kritiků
(Cena Melodie 89), zvítězil na
mezinárodním festivalu
Bratislavská lyra
89, jako jediný J

!slovenský in?
terpret v his-
torii získal
Duhovou

1

desku Supra?
phonu - cenu
za nejúspěš-
nější píseň
roku 89 J
(Štěstí je
krásná

W
věc). Je au?
torem a Sp0-
luautorem
scénické hud-
by k filmi:im,
divadelním in?
SCenaCÍm i
muzikálu
BAAL
drejem

(s An-
Šeba-

nem), podle Bertolda Brechta,
se kterým soubor Divadla SNP
v Martině úspěšně hostoval na
mnohých scénách světa.
Napsal scénář k televiznímu
filmu Dirigent, scénáře pro tele-
vizně-hudební programy, je scé-
náristou a režisérem vlastních
koncertních programů. Hrál v
několika televizních inscena?
cích, moderoval hudební měsíč-
ník OK POP (ČT) i jiné zábavné
pořady (Miss Slovenské repub-
liky, Trenčín město módy ...
STV), televizní stanice v Če-
chách i na Slovensku několikrát
reprizovaly cyklus jeho čtyř ko-
morních koncertů Richard Múller
Live (s Hanou Hegerovou,
Ivanou Christovou atd.). Natočil
mnoho videoklipů (Po scho-
doch, Tlaková níž, Prečo vy lu-
día XX. storočia..?, Milovaníe v
daždi, Nebude to lahké,
Cigaretka na 2 tahy, Naša láska
letí apod.). Jeden z nich (Dáma
so závojom) vznikl v New Yorku
a získal ocenění na mezinárodní
soutěži videoklipů Bratislavská
lyra 92. Je autorem úspěšné
knihy Ameócký deník, nositelem
prestižního českého ocenění

1

Fotografická publikace roku
1997 a slovenské ceny
Nejkrásnější kniha roku 1997,
za knihu fotografií Amerika.
Samostatně vystupuje doma i v
zahraníčí. V roce 1997 získal
Zlatou a Platinovou desku za
učinkování na albu Citovú in?
vestíce dvojice Hapka
Horáček. CD Nočná optika se
stalo nejprodávanějším albem
roku 1998 a Múller za něj pře-
vzal Zlatou desku. V únoru 1999
získal ceny Slovenské hudební
akademie (tzv. Gramy) v nej
prestižnějších kategoriích (zpě-
vák roku, producent roku,
album roku, skladba roku). V
březnu 1999 získal cenu

Slovenského ochranného
svazu autorského za

nejhranější do-
mácí skladbu v
slovenských
mediích (Nočná
optika), cenu
Grand Prix
Radio v kate-
gorii zpěvák
roku a stríbr?
ného Sla?
víka.

Aktuální
album Ko-

niec světa

(9.9.1999).se už
také blíží k statutu Zlatá deska.
V závěru roku 1999 začal Múller
na Tv Luna uvádět svoji pravi-
delnou talkshow Múllerád.
13.3.2000 vydal své první sa-
mostatné české album na texty
Michala Horáčka, se kterou ob-
sadil první přk,ky českých a slo-
venských hitparád a za kterou
obdržel TZlatou desku':. Nový
sólový koncertní recitál R.
M(íllera v šanzonovém záběru
vyprodává od května roku 2000
všechny koncertní sály a diva-:hny l

' Česldla v (:'eské republice. Poslední
úspěchy v jeho skladatelské
tvorbě a interpretační umění
byly oceněny naposledy 9.
března t.r., kdy byl hudební aka-
demií na Slovensku (cena
Gramy) vyhlášen nejepším a
nejúspěšnějším zpěvákem
Slovenské republiky. Múller byl
členem kultovní hudební sku?
piny P.P.F., se kterou koncerto-
val a nahrával v USA. Je
absolventem Filmové a televizní
dramaturgíe a scénáristiky na
VŠMU v Bratislavě. 200 cm vy-
soký a 100 kg lehký manžel po-
pulární televizní hlasatelky Soni,
spoluautor dvou dětí.

«,o s tím?
Ulice Karla Čapka V

Kralupech nad Vltavou y
Lobečku je velmi pěkná s
domky a vilkami, že je radost
pohledět. Zahrádky krásně
upravené, fasády dornů opra?
vené, okna natřená, stromky
do tvaru ostříhané a trávník
krásně udržovaný. Na konci
ulice u parku jsem ale viděla
obrázek, klerý se bohužel
opakuje skoro v celých
Kralupech. Okolíveřejných-se-
parovaných kontejnerů je v ža-

Iostném stavu a okoío je tak
velký nepořádek, že se ne?
chce ani věřit. Co se doma ne-
hodí a do kontejneru nevejde,
se prostě opře vedle. Také se
tam povalují odpadky, které
patří do soukromých popelnic
u jednotlivých obydlí.

Je to velká škoda, že pro-
cházka krásnou ulicí se po-
kazí pohledem na úplně
zbytečně vytvořený nepořá-
dek a to jsem použila velmi
mírné slovo.

Tam.
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Nešvar

Účetm poradce informujeV celém městě a blízkém při-
Iehlém okolí je umístěno 17
vylepovacích plakátovacích
ploch. Tyto plochy spravuje a
vlastní Město Kralupy nad-Vlt.
a výlep plakátů provádí Kulturní
a společenské středisko
Vltava.

Plakáty k vylepení se přijímají
každý den od 7.00 do 1 5.3;O ho-
din, kromě pátku. Na výlep vy?
jíždějí pracovníci KaSS každé
pondělí a čtvrtek odpoledne.
Cena vylepení plakátu není vů-
bec vysoká a odvíjí se od veíi-
kosti (AO - A4) a od počtu týdni:i
(1 - 4) požadovaných pro vyle-
pení.

Stalo se v poslední době vel-
kým nešvarem, přelepováníak-

r':
'i?'í- '?

tuálních a platných plakátů fir-
mami, které nemajítuto službu
zaplacenu. Městská policie na
upozornění KaSS pokutuje
,,čerré," inzerenty, kteří tyto ta-
bule neoprávněně používají.
Pokuta daleko převyšuje cenu,
za kterou je možné v KaSS vy2
Iepení plakátů sjednat.

Některé mimokralupské
firmy prý ani nevědí, že není
přípustné na tyto plochy lepit
jakákoliv upozornění. Nerí-to
přípustné ani na jiných plo-
chách a nárožích po městě.

Jestliže někdo chce, aby jÍm
pořádaná akce vešla ve -zná-
most veřejnosti, sjedná Sí výlep
plakátů v kanceláři KaSS.

Tam.

PODNIKANÍA PROVOZOVNA
Co je pr
Živnostei

prOVOZOVna
nský i obchodní záko-

ník definují provozovnu jako
prostor, v němž je uskutečňo-
vána podnikatelská činnost.
Jedná se například o pro?
dejnu, kancelář, dílnu, čí ordí?
naci. Za provozovnu se
považuje i stánek, pojízdná
prodejna čí podobné zařízení,
zejména určené k prodeji
zboží čí poskytování služeb.
Označení provozovny
Z hlediska živnostensk'ého zá?
kona musí být provozovna tr-
vale označena obchodním
jménem podnikatele a každá
provozovna musí být navíc
označena i identifikačním čís-
Iem podnikatele (IČ). Stánek a
obdobné zařízení musí být
dále označen údajem o sídíe
n.ebo místě podnikárí.
U provozoven, kde se prodává
zboží nebo poskytují služby
spotřebitelům, musÍ být na
dveřích vchodu. do provoz.ovny
nebo na jiné@ viditelném
mÍstě uvedeno i.l - jméno a příjmení osoby od-

l povědné za činnost provo-
zovny,
- prodejní nebo provozní doba
určená pro styk se spotřebiteli
(nejedná-Ii se o stánek nebo
obdobné zanzerú),

- kategorií a třídou u ubytova-
cího zařízení poskytujícího
přechodné ubytování.
Další povinnosti podnikatele

l Podníkatel je povínen pro kaŽ-
dou provozovnu ustanovit

- " " ' OSObU Odnověrlnnii 7í:l iúiíXin?- l a " ' osobu odpovědnou za její čin-
ririsÝFax: 0312í634341 Wl Dále je povinen zajistit, aby

provozovna odpovídala zvlášt-
ním předpisům, zejména tedy
stavebním, požárnrm a hygie-
nickým.
Zivnost a provozovna
Živnost může být provozována
pouze v takových provozov?
nách, k nímž má podníkatel
užívací nebo vlastnické právo.
Je-Ii provozovna umístěna v
bytě a není-li podnikatel vlast-
níkem tohoto b?ytu, můze v
něm provozovat Živnost pouze
se souhlasem vlastníka.
Zřízení či zrušení provo-
zovny
Podnikatel může mít provozo-
ven kolik jen chce, počet není
nijak omezen. Rejstřík provo?
zoven vedou Živnostenské
úřady .
Podnikatel je povinen zahá-
jení a ukončení provozování
Živnosti v provozovně pÍse-
mně oznámit živnostenskému
úřadu.

Oznámení probíhá ihned při
ohlášení živnosti, pozdější zří-
zenÍ provozovny se oznámÍ
samostatným tiskopisem, a to
nejméně 3 dny předem.
LlkonČení činnosti se ozna-
muje živnostenskému úřadu
do 15 dnů.
Při uzavření provozovny, která
je určena pro prodej zboží
nebo poskytován( služeb spo-
třebitelům, je podnikatel povi-
nen, nebrání-li tomu závažné
důvody, alespoň 3 dny přel
dem na vhodném a zveněí
vidítelném rmstě označit p«-Í
čátek a konec uzavření.

Jaroslava Hajtúnová
ÚčetnÍ poradce

tel. 0607-585186
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Zprávy z DG a OA ZUŠ Kralupy
Tak je tu zas nový školní rok

a s ním í pravídelné informace
z Dvořákova gymnázia a
Obchodní akademie.

a,9.2001- U příležitosti slav-
nostního uvítání zaplnili žáci
primy a l.ročníki:i tělocvičnu
naší školy. Zdena Zymáková
poté každému z nich předala
vlastnoručně vyrobené přání s
desetníkem na památku. Tím
začal školní rok i pro ně.

Srdíčkový den
Ráno 25.9.2001 dostalo šest-

náct studentí:í (2 žačky z 1 .G., 2
žačky z 3.G., 9 žáků i žaček ze
4.G., 1 žačka z 2.A. a 2 žačky
ze 7.G.) tašku se žlutými sr-
díčky a zapečetěnou kasičku.

Rozešli se po městě a po
dvojících žádali občany o přís-
pěvek na výstavbu nové trans-
plantační jednotky kostní dřeně
pro děti nemocné leukémií,
která bude umístěna ve FN v
Praze Motole a bude sloužít
dětem z celé ČR.

Minimální cena srdíčka byla
dvacet korun, ale z vlastní zku?
šenosti vím, že lidé neváhali
přispět i částkou vyšší. A tak

bylo z DG vybráno 21 365,- Kč.iylo z Dl
Casto jste se ptali, kam pe-

níze jdou a kdo za tuto akci
zodpovídá.Odpověď znr. Škola
předala zapečetěné sáčky s
penězi zástupci občanského
sdružení ,,Život dětem". Toto
sdružení sídlí ve Svojšovicích,
okres Praha-východ.

Za zúčastněné studenty dě-
kuji všem, kdo přispěli.

Cesta od dětí k dMem a
zase zpátky

Pod nohama křupe červe-
nožluté listí, sluníčko má stále
více práce s protrhnutím ran-
ních mlh a lidé dychtivě vysta-
vují svoje líčka posledním
podzimním paprskům. Letní ra-
dovánky dávno skončily a stu-
denti se vrhli vstříc novým
úkolům a povinnostem

Se začátkem školního roku
se samozřejmě i v budově
Dvořákova gymnázia a Ob-
chodní akademie v Kralupech
objevíla spousta neznámých
tváří, ať už.mezi .námi studenty
nebo v profesorském sboru. Na
mysli mám teď hlavně paní pro-
fesorku Brysovou, bioložku,
která se letos v září vrátila na

Koupání ve Weidenu
Na pátek 28.9. jsem se těšil.

Nejen proto, že byl státní svá-
tek a volno, a.le? navíc se jelo se?
šk»lou do Weidenu! Poslední
týden už jsem počítal dny do
o4ezdu. Konečně už byl pátek!

Ráno jsem vstával velmi
br:y, to abych se stihl přípravit.
Cesta tam utekla rychle, hlavně
prr:í mě. Když jsem se v auto-
bí.se probudil, do očí mně praš-
tila cedule ,,Víteí)te v Plzni,
hlivním městě piva". Nějak mi
d«šlo, že k Rozvadovu to už
níbude moc daleko. Byla to
pnvda. Na Rozvadově jsme
ZES tak dlouho nečekali, asi za
dwcet minut se zvedla závora
a ny jelí.

/Veiden je zhruba 20 km od
haníc, takže je to vlastně kou-
s*. V onom městečku jsme
rrulinkou bloudili, ale alespoň
jsne si ho mohli prohlédnout.
Zí necelou čtvrt hodinu jsme
vmk už stáli před AQUA PAR?
KM. Hrozně jsem se těšil (asi
jsim nebyl sám) na tři hodiny
požité ve vodě. Bylo tam
všchno: skokánky, velký to-
bigán, umělý proud a mnoho
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dalších atrakcí. Ty tři hodiny
tam utekly velmi rychle. Při ná-
vratu do autobusu mně yšak
přepadl nepříjemný pocit, že
výlet končí. Opak byl však
pravdou!! Když jsem slyšel, že
jedeme do Amberku, tak mě
ten nepříjemný pocit opustíl.

Byl jsem příjemně překvapen
z nepřeberného množství ob-
chodů. To ale nebylo jediné, co
mě překvapNo. Ty domy, ve
kterých byly obchody, byly pře-
krásné. Historické město mě
zaujalo. Ale všechno musí jed-
nou skončit i skvělý den a ten
se zrovna ubíral k závěru.
Domů jsem se moc netěšil, ale
co se dalo dělat. Tak zas někdy
přÍŠ{(3lll

Petr Vízdal 6.0
ZŠ Generála Klapálka

naši školu. Sice si jen na chvíli
odskočila od té hromady dětí,
aby vychovala své dvě vlastní,
ale ti, kteří by sí ji mohli pama-
tovat, mezitím odmaturovali.
Nevím, jestli pro ni byla mateř-
ská dovolená odpočinkem od
pokřikujících skřítků a piskla-
vých divoženek, nebo právě
naopak ted' mezi gymnazisty
odpočívá od svých blonďatých
raubířů. Každopádně všichni
doufáme, že u nás zůstane co
nejdéle. Za prvé proto, že jsme
si jí stačíli za těch pár týdnú ob-
Iíbit, a za druhé proto, že tím
snad skončí téměř hokejové
střídání biologů na našem gym-
náziu

Nedávno jsem potkala paní
profesorku na procházce s nej-
mladším potomkem, a protože
jsem věděla, že budu psát tuto
zprávičku o jejím návratu, ze-
ptala jsem se jí, jak se jí po těch
letech ve škole líbí. Syítilo
zrovna sluníčko a ona legračně

krčila obličej proti jeho poled-
ním paprskům. Popošly jsme
proto kousek stranou do stínu.
A ona se kupodivu tÝářila skoro
stejně. Mile se usmívala. Mezi
studenty se jí prý líbí a dokonce
byla příjemně překvapena, jak
jsou šikovnÍ a snaživí.

Nemyslete si, že bychom se
ve všech hodinách chovali tiše
jako myšky a stále soustředěně
poslouchali každé její slovo.
Občas jsme dost rozverrií a hla-
sití, ale ona si s námi dokáže
poradít. A vzhledem k tomu, že
její výklad je pro nás zajímavý
a spousta studentů se chce
biologii věnovat i po maturitě,
nestává se příliš často, že by-
chom byli duchem někde jinde.
Hodiny nás baví a ti, co si chodí
do školy posedět a poklábosit s
p7áteli, se musí zase trochu víc
učit. Dobře jim tak, od toho tu ta
škola přece stojÍ.

Za studenty DG a OA
Zuzka Johanidesová

Ohlédnutí
2.10.2001 přivítali všichni

pedagogové a někteří žáci
školy naše nejmenší ,,přípra?
váčky"
ZUŠ. l

do Hudebního oddělení
Učitelé naší školy na

koncertě představili dětem a
jejich rodičům nejen sami
sebe, ale žáčci byli seznámeni
hlavně s celou plejádou hu-
debních nástrojů, které jsou na
ZUŠ v tomto š-kolním roce vy-
učovány. Děti mohly obdivovat
hru na klavír, na keyboard,
akordeon, zobcovou flétnu,
trubku, saxofon, lesní roh, kla?
rinet, housle a kytaru. To, že
naši nejmenší ovládají již nyní
základy pěveckého umění, do-
kázali zpěvem známých lido-
vých písniček, které s chutí
doprovázeli tancem. Výtvarné
oddělerí ZUŠ přichyst-alo pro
naše ,,přípraváčky" pěkné
šerpy s emblémem školy. Na
konci koncertu byly děti nastu
pující do přípravného ročníku
í-Iudebního o'boru ZUŠ Kralupy
nad Vltavou ,,oŠerpovány" a
tímto momentem se staly pro
tento a mnoho dalších let ne-
dílnou součástí ZUŠ.

Vedení a pedagogický sbor
školy přeje všem ,,přípraváč-
kům" úspěšný start na cestě
poznávání tajů, úskalí, ale ze-
jména krásy prožitku z hudby.

Oddělení pro dospělé
Beletrie

Jansa Pavel - Podraz
Na začátku byla milostná pletka

docenta lékařské fakulty s krásnou
medičkou, na konci smít. Známý
autor lékařských příběhů čtenáři
nabízí strhující přóěh plný napětí.

Junqer Sebastian - Dokonalá
bouÍe

Napínavý přtěh ze skutečného
života. Autor nás v napínavém vy-
právění plném běsnících živlů za?
vádí přímo do průběhu bouře a
podobně líčí odvahu, hrůzu a úctu,
kterou takový přírodní jev v lidech
vyvolává.

Naučná literatura
Strusková Olqa - Děti z planety
o.s.

Kniha hluboce lidsky otvírá svět
H(1] s Downovým syndromem.
Upřímné a intimní zprovědi žen
matek dětí s Downovým syruJro-
mem nás vtáhnou do jejich světa.
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7.10.2001 proběhl v Evan-

gelickém kostele v Libčicích
nad Vltavou Koncert duchovní
hudby. K jeho příjemnému prů?

běhu přispěli také učitelé naší
školy, jmenovitě E. Myšíková,
J. Gombos se svou žákyní L.
(jžkovou a A. Paichl

Nové knihy v kralupské knihovně
Stanete se svědky jejich života,
představ, radostí, zoufalství i bez-
nadějí, ale především obrovské síly
a odhodlání.

Tanská Nataša - Mámo, udělej
?

Novela o dnešní rodině se za-
městnanými rodiči a se školákem
Iíčí nejen vzájemné dobré vztahy,
ale všímá si též, jak neblaze působí
na dítě občasné roztržky mezi ro-
diČi.

Janoš Jíří - Dokonale utajená
Korea

Kniha představuje ucelenou mo-
nografii věnovanou korejským dě-
jinám a korejské literatuře. Autor se
zaměřil na líčení životního stylu, ži?
votní filozofie a odlišnosti v myšlení
Korejců, kteří jsou ČechŮm v mno-
hém vzdálení, ale v ledasčem i pře-
kvapivě blízcÍ.

Naučná literatura
Mandelová Helena - Dějiny pra-
věku a starověku

Výpravná publikace, srozumi-
telně a přehledně zachycuje vývoj
nejvýznamnějšího a nejdelšího ob-
dobí světových dějin. Přináší nejen
základní informace, fakta, výklady
památek, představuje osobnosti,
citáty z dokumentů, časový řád.

Oddělení pro děti
Beletrie

Turnovská Jarmila - Kamarádi
Vyprávění o partě pražských dětí

z malostranského prostředí provází
v úsměvném pohledu školními i ro-
dinnými trampotami a každo-
dennÍmi
společnými zá?
žitky.

Behrend Katrin - Kočka
SpráVná péČe

Knížka určená také dětem, které
? CŤŤějí O SVé ZVl'řáík0 pečovaí
? -amv. Radv začínaiícím chovate-Ol i'?

ř's%?l
m ?#a

samy. Rady začínajícím chovate-
Iům pomohou v praktických situa?
cích.

1
l

23.10.2001 v 17.00 hodin
proběhl v Koncertním sále
ZUŠ 1 . Interní koncert ZUŠ, na
kterém žáci předvedli, co vše
se za dva měsíce pilné práce
ve škole stihli naučit.

26.10.2001 naši žáci pod ve-
dením J. Gombose přispějí k
uctěn( památky zaloŽení ČR u
kralupských pomníků

CO chystáme
2. Interní koncert se usku?

teční 13.1 1 .2001 v 17.00 hodin
v Koncertním sále ZUŠ

V měsíci listopadu zpříjemní
někteří žáci a jejich učitelé
krátkými kulturními vstupy dvě
akce. Tou první bude setkání
Rodáků Kralupska, které pro-
běhne 20.1 1 .200í v 17.00 ho-
din v Muzeu Kralup nad
Vltavou. Tou druhou potěší
svým ,,uměním" žáci ZUŠ uči-
tele - důchodce Kralupska
Setkají se 22.11 .2001 ve
14.00 hodin v Salonku kralup-
ského nádraží.

21.11.2001 bude instalo-
vána výstava výtvarných pracÍ
žáki:i Výtvarného obo-ru ZUŠ v
uměleckém klubu Nostalgická
myš v Šemanovicích. Spo-
IeČným tématem vŠech vysta?
vovaných dětských prací je
,,Podzim".

Mgr. lveta Jirasová
zástupkyně ředitele ZUŠ

Pobočka Lobeček
Řeháčková Věra - Bojím
svého syna

Ve svém románu podává auto-
rka pravdivý obraz, jak v součas-
ných poměrech majetek znovu
nabývá vrchu nad láskou a Iíd-
skými city. Ovdovělou Anežku by
ani ve sne nenapadlo, že se ve
svém vlastním domě stane štvan?
cem a že v touze po dědictví se její
syn a snacha nebudou štítit ničeho.

se

Studovna
Praha
- sestavila Blanka Landerová

Česká republika je v oblasti kul-
turního dědictví považována za vel?

Již deset významnýchmoc.

historických a uměleckých souborů
bylo prohlášeno za součást
Světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Tato nádherná
publikace čtenářům nabízí pro-
cházku Českou republikou,' při
které mohou vnímat krásy Prahy i
jiný.ch měst, mohou zavítat i na
břehy jihočeských rybníků ..
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Městská knihovna Kralupy nad Vlt. ve spolupráci MěK Mělník
a MěK Neratovice vyhlašuje soutěž

REKORD/ KNíHOUEN MF.lNíCKó
ve vÝrobě vánočního řetězu

Podmínky: Soutěže se mo- dovezených z jednotlivých kni-
houzúčastnitčtenářiapřátelé hoven.Nasprávnostměřeníbu-
knihoven Kralupy nad Vlt., dou dohlížet nejen knihovnice
Mělník a Neratovice, kteří v zúčastněných knihoven, děti a
týdnuod3.do7.prosince200í ostatnízájemciotutoakci,alei
vyrobísoutěžní,toznamenáco zástupce města Kralupy nad
nejdelšívanocniretezvesvých Vlt.starostaMgr.PavelRynt.
knihovnách, nebo je v uvede-
nýchknihovnáchzkompletujíz Ocenění: Do vítězné kni-
přinesených částí. hovny bude pro děti věnována

cena, kterou budou užívat
Materiál: Řetězmusíbýtvy- všichni čtenáři této knihovny,

roben z papírových kroužků, nebojimchvílevknihovnězpří-
vytvořených z proužků šířky 1 jemní. Zhotovené řetězy kni-
cmadélkylOcm(zpapíruve- hovny věnují dle vlastního
likosti A4 se vyrobí 60 ks výběru sociálnímu zařízeníve
proužků). Jako materiál rnů- městě (penzionu, nemocnici,
zete použít papír bílý, barevný, domovu důchodců, dětskému
potištěný (vyřazené časopisy, domovú...)
katalogy apod.l ne však Informace: V jednotlivých
mekký a novínovy, který se knihovnách: MěK Kralupy nad
trhá. Spojujte lepidlem. V Vlt.,Jodlovalll2780l,tel.
každé z uvedených knihoven 0205/727 852, MěK Mělník,
naleznetevzorproužkůataké Husova 40-41, 276 64, tel.
první, základní metr řetězu, vy- 0206/622783, MěK Nera-
robenýpořadatelisoutěže. tovice, nám. Republiky

, 400, 27711 , tel. 0206/682
Vyhodnocení: Bude pro- 307.

vedeno v MěK Kralupy dne Cflem soutěže neníjen
12. prosince 2001 (středa) v zvítězit, ale hlavně zú-
10.00 hodin, kde budou častnit se a v adventním
porovnány délky řetězů .časepobavitse!!!
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UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej na další dny končí půl hodiny
před začátkem představení. Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 101
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ČOKOLÁDA
PŘÍBEH RYTÍŘE
KRÁLOVSKÝ SLIB
KRÁLOVSKÝ SLIB
DRACULA 2000

DR. T A JEHO ŽENY
SEXY BESTIE

DENÍK BFI?DGET
JONESOVÉ
SHREK

SHFIEK

REBELOVÉ
JURSKÝ PARK 3
PEARL HARBOR

FINAL FANTASY

ESENCE ŽIVOTA
PURPUROVÉ ŘEKY
AMÉLIE Z
MONTMARTRU

SPY KIDS-ŠPIÓNI V
AKCI

ZAČALO TO JEDNÉ
ŽHAVÉ NOCI
SCARY MOVIE 2

PFnPRAVuJEME NA PROSINEC:

A.l.- umělá inteligence, Prokletí žlutoze{eného
škorpíóna, Podzimní návrat, Krysí závod
Memento, Kokain, Planeta opt

ČOKOLADA
USA, 120 min., s, T, 52,- Kč
Přišla se severním větrem, aby do jejich řádných
a poslušných životŮ vnesla pokušenÍ, vábení k ra-
dosti a odvahu k odkrývání utajených vášní.
Juliette Binocheová, Johny Depp a Carie-Anne
Moss v poetickém filmu Lasseho Hallstrčma o li?
dech, ,,kteří mají větší strach žít než zemřít." Pět
nominací na Oscara.

PŘÍBĚH RYTÍŘE
uSA, 132 min., ŠuP, T, 53,- Kč
Dobrodružný příběh ze 14. století o touze člověka
zrněnit vlastní osud. Neurozený William touží už

'1
[in@ Vltava

náměstí Jaroslava Seiferm 706
278 0l Kralupy nad Vltavou 2

tel.: 0205/726101 fax:
0205/723664

e-mail: kass@kralupy.cz

Ukázky z filmú uvádíme ve
spolupráci s TV STUDIO

PRO jako součást zpravo-
dajského bloku na Info

kanálu kabelové televize.

Naše kino na internetu:

programy, žebříčky, odkazy.
připravované filmy

a další zajímavosti najdete
na serveru:

www.kralupy.cz/kino
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od dětství po rytířském životě a tak když se mu
naskytne šance, neváhá a plně ji využÍje. Čeká
ho svět turnajŮ, přátelství, ale i nenávist a intriky.

nerí to zelenina. Fitcentrum nikdy neviděla. Hulí
jak fabrika. Kocovinu zná důvěrněji než sex.
Komedie podle bestselleru Helen Fieldingové.

KRÁLOV3KÝ SLIB
ČR, 95 min., *, 50,- Kč
Humorná pohádka o dávném slibu, který se má
po letech naplnit. Panovníci sousedních zerrí si
kdysi na bitevním poli slíbili, ze se jejich dvě krá?
lovství spojí sňatkem. Princ a princezna dosáhli
plnoletosti, milují však někoho jiného... V hlav
ních rolích nové české pohádky: Maroš Kramár,
David Kraus, Lucie Vondráčková, Klára Issová,
Josef Somr a další.

REBELOVÉ
ČR, *, 110 min., 50,- Kč
Osudová láska a legendární hity ve výpravném
muzikálu o nešťastném létě roku 1968. Režie:
Filip Renč

JURSKÝ PARK 3
USA, 93 min., s, T, 55,- Kč
Někteří z nich přežili. Nešťastná shoda náhod při-
vádí na osltov hrŮzy skupinu lidí, která se utkává
mimo jiné s hrozivým spinosaurem.

DFIACULA 2000
USA, 99 min., m, ŠUP, T, 55,- Kč
Ve skrytém sejfu čeká skupinu lupičů překvapení.
Nejde ale o hromady cenností, jak doufají, ale ne-
uvěřitelně dobře zajištěnou truhlu.

DR. T A JEHO ŽENY
USA, 120 min., s, T, 50,- Kč
V jízlivé komedii Roberta Altmana si ženy z
Richarda Gerea udělaly ideálního muže. Citlivý
gynekolog, oddaný manžel, pečlivý otec rodiny
prostě druh určený k odstřelu.

SEXY BESTIE
USA, 88 min., *, ŠUP, T, 55= Kč
Komediální thriller Jonathana Glazera se točí ko-

Iem gangstera na odpočinku, který je svým bý?
valým kolegou vyburcován k poslední nekalé
aktivitě. Idyla se mění v krutou bitvu vŮle, která
graduje podvodní bankovní loupeží a psycholo-
gickým zúČtováním

SHREK
uSA, *, 88 min., T, 50,- Kč
Bylo nebylo, za sedmero horami, v jedné po-
hádkové zemi, kde bylo všechno skoro jako v ji-
ných pohádkových zemích, ale přitom trochu
jinak, žil jeden zelený zlobr. Pohádková, počíta?
čem animovaná parodie o tom, jak zelený gigant
s mluvícím oslem ke štěstí přišel.

PEARL HARBOR
USA, 183 min., s, T, ŠuP, 80,- Kč
Láska, válka a nejmohutnější letecký útok, jaký
kdy byl natočenl Americký velkofilm o přátelství
dvou pilotů, které bylo vystaveno tvrdé zkoušce
Pozor - dvojprogram!

FINAL FANTASY - ESENCE ŽIVOTA
USA, *, 115 min, T, 48,- Kč
Ve 30. letech 21 . století dopadl na Zemi meteor,
nesoucí nezvané návŠtěvníky, kteří zdecimovali
většinu planety a donutili zbytky lidstva ukrýt se
pod obrovské energetické štíty. Podle nové vě-
decké teorie Ize ovšem nájezdníky překonat...
Revoluční scifi

PURPUROVÉ ŘEKY
Francie, 105 min., @, ŠuP, T, 48,- Kč
Nechá vás umírat pomalu a krutě - nechá vás se-
stoupit až na dno bolesti a smrti. Jean Reno a
Vincent Cassel v černém krimi thrilleru na stopě
masového vraha.

AMÉLIE Z MONTMARTRU
Francie, 120 min., *, T, 60,- Kč
Jemná komedie o zasněné servírce Amélii, která
se od pultu v kavárně Deux Moulins snaží vylep-
šovat osudy lidí kolem sebe humorem, kouzlem,
imaginací a vodopádem nápadů. Vítězný film 36.
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

DENÍK BRIDGET JONE30VÉ
USA, 96 min., m, ŠUP, T, 55,- Kč SPY KID3 - ŠPlÓNI V AKCI
Pracuje v nakladatelství. Je sama. Je jí přes tři- USA, 98 min., *, D, 55,- Kč
cet. Zoufalství zajídá vším, co jí padne do ruky a Tajní agenti bondovského formátu, každý z

H opačné strany barikády. Přesto se do sebe za?
" m:Iííí(r:b"kca«?airlacvtskamorstsrsayAor'enáakr-milují. Rok se sejde s rokem a po nezdařené akci

mohou spoléhat jen na dva lidi: své potomky.
Vtipná akční sci-fi7
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ZAČALO TO JEDNÉ ŽHAVÉ N(X,I
USA, 93 min., @, T, 50,- Kč
Úchylně černohumorná hříčka o chtíči, žárlivosti,
manipulátorství, bingu a DVD se točí okolo jedné
osudové noci, kdy se v baru McCool's protnuly
životy tří chudáků s klikatou cestou nevyzpyta?
telné mladé dívky Jewel

SCARY MOVIE 2
USA, 97 min., @, T, 55,- Kč
Pokračovárí úspěšné parodie, která si bere na

? mušku známé horory.

@ mládežl do 15 lel nepříslupno
N mládežl do. 12 lel nepflslupno
* mláAa*! nriel-- - - -
Ů mládeŽl «jo. 12 jeŤ Óe'pÍ
* mládezí pnslupno

D česká verze
T, české lllulkv
SUP širokoúhlý fHm

Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
Musí to být'.

Tento článek asi pohorší ty ,,slušné" a
těch několika ,,neslušných" se asi ani
nedotkne. Ale neodpustím si ho napsat a
zveřejnit.

Všichni se snažíme abychom co
nejlépe zabezpečili chod DDM a
vymýšlíme si nové a nové akce pro děti v
jejich volném čase. K naší práci patří i to,
aby se děti i dospělí, kteří je na kroužky
doprovázejí, cítili v našem prostředí
hezky a příjemně. Peněz není nazbyt (kde
dnes ostatně je?). O to víc nás rnrzí, když
někdo něco zárněmě zničí nebo dokonce
ukradne. Před koncem školního roku

například jistí šikulové narazili hasící
přístroje v přízemí budovy a pokryli vše
suchým žlutým práškem. Ztrácejí se věci
na našich velikonočních a vánočních

výstavách a nyní neznámý zloděj (či
zlodějové) ukradl výzdobu z okna v 1.
patře. Bylo to několik obrázků ze
slupovacích barev. A nejen to. Ze zdi
zrnizely dva obrázky malované na skle -
práce dětí z výtvarného kroužku.
Obrázky 5sme našli zahrabané ve sběru
na wc - ovšem bez dřevěných rámečků.

Opravdu jsme došli tak daleko, že
nmde nemůžeme mít nic pěkného? Měla
jsem možnost navštívit několik dětských
zařízení v Dánsku. Tarn je naprosto běžné
zdobit vere5né prostory dětskými výtvory
i pracemi umělců a nikdo je zde neničí
ani nekrade. Musím říct, že právě tam
jsem se inspirovala jak by takové
prostředí mělo vypadat. A tak vždy, když
je nějaká ta korunka a čas, snažím se
vytvořit něco nového a vedu k tomu i děti
ve svých kroužcích.

A nyní si kladu otázku: Má to smysl?
Není to boj s větrnými ínlýny?

Doufáín, že ten, kdo si doma nalepil na
okno naše sluníčko, ptáčky, kytičku a
housenku má radost, že okradl děti a cítí
se spokojen sárn se sebou.

G. Junášková

Jak je to s rytmikou a moderním
tancem?

Oznarnujeme všem rodičům a dětem,
že zájmové útvary Rytmika a moderní

tanec v DDM stále pokračují.
Bohužel paní Vavmšková se rozhodla

práci v DDM opustit bez toho, aby nárn
tuto skutečnost sdělila před zahájením
nového školm'ho roku. Byli jsme nuceni
nastalou situaci řešit den ze dne.

Rytmiku nyní vede paní Mirka Ko-
řínková, která má velmi hezký vztah k
dětem, a scházíme se v budově DDM v
úterý I. . 15.00 - 16.00

II. 16.00 - 17.00

Pro Moderní tanec se nárn podařilo
zajistit Veronku Novákovou, zkušenou
choreograflcu z Roudnice nad Labem na
čtvrtek od 14.00 do 16.00 v tělocvičně v
ZátišÍ.

Ve všech útvarech je ještě několik
volných míst. V dalším čísle Domečku
přineseme z těchto kroužků reportáž.

Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce z řad dětí i
dospělých, kteří si chtějí prohlédnout
naše prostory a navštívit probíhající
krou? 6. litopadu od 14 do 18 hodin,
kdy bude probíhat den otevřených dveří.

Tmavomodrý svět

Těší nás úspěch našeho vedoucí'ho
modelářského kroužku pana Strejčka.

Nejen, že má za sebou velký počet
uspořádaných výstav, ale neúnavně
chystá další. K té právě připravované
dostal povolení od nadačního fondu
Tmavomodrý svět k použití tohoto názvu
pro svoji výstavu. Část vstupného z
výstavy bude věnována na tento nadačm
fond.

Také mu přejeme při organizování
výstavy mnoho úspěchů a určitě
nebudeme chybět mezi návštěvráy.

pracovnice DDM

Zájezd do divadla
V sobotu 24.11. pořádárne zájezd do

Divadla Spejbla a Hurvínka na

představení Hurvínek a zrcadlo.
Hrdinou této pohádkové hry 5e

Hurvínek, který jako dítě žijící v dneš ním
světě přebírá z televize a akčních filínů
názor, že vnější efektnost je dffležitější

než hodnoty vnitřní. Péči o vzdělání a
charakter nahrazuje proto pečováním o
své svaly před zrcadlem. Teprve když ho
jeho ,,druhé já" ze zrcadla zavede do
světa pohádek, zjistí, jaké 5sou nejdůle-
žitějš]í vlastnosti a pravé životní hodnoty.
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Cena zájezdu je 110,- Kč, v této ceně je

zahrnut autobus a vstupenka do divadla.
Odjezd bude ve 13 hod. od DDM. Lístky
je možno zakoupit v DDM do 16.11.

Turnaj století aneb Bavíme se společně
Omlouváme se všem fandům a divá-

kům, kteří se těšili na druhý turnaj století.
Bohužel počasí rozhodlo za nás. 1. říjen
byl jediný deštivý den v tomto týdnu.

Naneštěstí pršelo již od brzkého rána a
tak nám nezbylo nic jiného než během
dopoledne obvolat všechna zúčastněná
družstva že se turnaj ruší, protože na
hřišti stojí velké louže a hrou bychom
mokrý trávnflc zcela zničili.

A tak doufáme, že se sejdeme všichni
na jaře některý pěkný slunečný den. O
terrnínu vás budeme včas informovat.

Jarní prázdniny

Ano, již nym si můžete vyzvednou
přihlášku pro své děti na pobyt v době
jarních prázdnin.

Tento jarní již potřetí budeme trávit na
Monínci. Kopci, který se vyvyšuje nad
dvojměstečkem Sedlec - Prčice.

V téměř horských podrnínkách zde děti
budou mt možnost využít dvou
lyžm'ských vleků. Při nedostatku sněhu

« « «



bude na sjezdovkách povrch uměle
zasněžován sněhovým dělem.

Neurní-li vaše dítě lyžovat, vůbec to
nevadí. Může si zimních radovánek užít
například na bobu, nebo ho naši zkušem
instruktoři a instniktorky lyžovat naučí.

Pobyt trvá od soboty do soboty, tedy od
2.3 do 9.3. 2002. Předběžná cena je
2.300,- Kč. Přihlášky si rnůžete vyzve«L

r'?

nout v kanceláři DDM, kde Várn také
rádi zodpovíme případné dotazy a mů-
žete si prohlédnout fotografie.

,,GIPSY dance"j!a

Od měsíce listopadu nabízíme nový
zájmový útvar: GIPSY dance': v kterém
se děti budou seznarnovat s rómskýíni a
moderními tanci.

Taneční kroužek pove-de paní Iveta
Gažiová, rómská asistentka z Libčic nad
Vltavou.

Přihlásit se mohou děvčata i chlapci
nejen romského původu. Scházet se
budou každou středu v budově DDM od
15.00 - 16.00 hod. Cena je 400,- Kč na
ce}ý školní rok.
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Posvícení

I tento den poprchávalo již od rána. Na
14 hodinu jsme měli plánováno malování
na chodník s malýrni dětrni. Bohužel z
toho sešlo. Připravili jsme pmto híy pro
děti alespoň v prvním patře v herně.

Okolo třetí přestalo pršet a i když bylo
pod mrakem, rozhodli jsme se pře-
stěhovat ven tak, jak bylo původně
plánováno. Přes nepřízeň počasí přijela i
paní Věra Gilová se svými ptačími
svěřenci (viz její sarnostatný článek).

A tak děti i dospělí mohli shlédnout
zajímavou podívanou, vyslechnout si
poutavé povídání a každý kdo měl zájem
si mohl některého z dravců nechat
přilétnout na mku. A to je rozhodně
zajímavý zážitek.
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A tak úderem jedné hodiny bylo ve
,,výtvarce" ve druhém patře plno,
přestože za okny byl po dlouhé době
krásný slunečný den.

Začaly jsme malýrni šátečky vytvo-
řenými technikou mramorování a pak
každá z účastnic dostala svůj prostor na
napnutém hedvábf a tvořila si vlastm
vzornflc. ?ček po krůčku se seznamo-
valy s barvami, vzorkováním různými
technikami. V některých ,,okýnkách"
vznikaly pozoruhodné ornamenty.
Některé kombinace barev byly nevšední,
ale všechny měly své kouzlo.

Po chvilce uvolnění a kávě jsme se daly
do prvm'ho velkého dfla - šátku či šály.
Fantazie pracovala na plné obrátky.
Zprvu bflé hedvábí začalo měnit svoji

1 barvu.
l PomPomalu přicházel vecer a práce se
! chýli-la ke"konci. Nerada jsem se sr je;otlivřmi-účastniceíni-loučila,-protožeri'? utj 'to byloa velmi příjemné odpoledne« '& s;áve'n; ve-s;ol'eč'n'o'sti--milýc'h--?rdí.

Potěšilo mě, že s většinou se opět uvidfmrš % 0 na kurzu pro pokročilé.
j A protože hned následující pondělí1

l jsem -měla řadu dotazů, zda opět bude
I heílváM nríi začátečn?- wnsali ismehedvábí pro začátečrůy, vypsali jsme

další termín na 13. října. I ten se obsadil a
% . já se setkala s dalšfrni šikovnými lidrni.

ú Již zmiňovaný kurz pro pokročilé Se
koná 10. listopadu, ale je již plně

Menší děti se pak mohly zúčastnit obsazen. Máte-li zájem o malovánf na
mzných her jako bylo házení míčků, hedvábí jak pro začátečníky, tak pro
skákání v pytli , již tradiční prokousávání pokročilé, zavolejte anebo navštivte v
velkým koláčem a jiné. Čekala je odíněna DDM paní Junáškovou. Při dostatečném
v podobě sladkostí a koláčů z pekařství U zájmu je možné vypsat nový termín na
Hrdinů. Nechybělo ani klasické štěstíčko kterýkoliv z kurzů.
za pětikomnu. Jak jsem se již zmínil@ na začátku, byly

tyto kurzy první z nové řady. Dmhy
kurzů se budou samozřejmě řídit vaším
zájmem. Některé povedu osobně, na jiné
si pozvu jiné zkušené lektorky. Dalším by
mělo být:

Malování na sklo

Tento kurz se bude konat 8. prosince.
Je to opět sobota a začínat budeme ve 13.
hodin. Pracovat budeme barvami jak
slupovacími, tak transparentními neslu-
povacími.

Budou-li účastnice mít zájem, můžeme
vyzkoušet i malbu na porcelán, barvy
budou k dispozici.

Cena kurzu zahrnuje barvy, folie a
jednu skleněnou nádobku. Další sklo a
porcelán si rnůžete na kurz saínozřejmě
donést. Cena činí 290,- Kč. Prosím
zájemce aby se přihlásili do 5. prosince.

G. Junáškúvá

Malování hedvábí

Tyto kurzy byly první z naší řady kurzů
pro mládež a dospělé, kterou jsme
zahájili letošníín školním rokem. První se
uskutečnil 22. září. Byl určen pro
začátečníky, lépe řečeno začátečnice,
protože se přihlásily, samé ženy a dívky.
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Specializovaná ptačí ZOO

Od dětství miluji ptáky a svou
romantikou a tajemností mě přitahovali
dravci. Místo psa jsem si ochočila
holuba, který íni chodil naproti do školy
a nosila jsem ho na hodiny biologie - v
mých představách to však byl orel, král
vzduchu.

Až teprve v dospělosti jsem mohla
uskutečnit své dětské sny, zbavila jsem
se břemene pražského bytu (který jsem
stejně přetvořila na jednu velkou voliém)
a koupila krásný aevený domeček s
přilehlýrni zdevastovanými pozemky a
skleníky bývalého zahradnictví v
městečku Dubá. To vse za účelem
uskutečnění projektu, který rni zrál v
hlavě několik posledních let. Je to
projekt specializované ptačí ZOO.

Následkem zhoršujícího se životního
prostředí, rostoucího dopravního ruchu,
neehráněných drátů vysokého napětí a
lidské hlouposti a krutosti ubývají z naší
přírody draví ptáci a přibývají handi-
capovaní dravci s různým stupněm
poškození - zranění způsobená auty,
střelnými zbraněmi, úrazy elektrickým
proudem, otravy atd.

Co s takovýrni jedinci? V ZOO o ně
není zájem z finančních a prostorových
důvodů, ale také proto, že jejich vedení
usiluje především o to, aby lidé viděli
zvířata v jejich nejkrásnější podobě.
Pokud zvíře nemá štěstí v tom, že si jeho
nálezce dá práci s vyhledáním nějakého
sokolnflca, který má m možnost se o
zraněného dravce postarat, končí v
nejlepším případě v záchranné stanici
spolku ochránců př'rody.

Tyto stanice poskytujícÍ ÚtoČiŠtě vŠem
živočichům však z finančních i
prostorových důvodů nemohou zajistit
komplexní specializovanou a indivi-
duální péči, která by dravci dala největ(+í
šanci na návrat do přírody.

Jaké je tedy řešení této situace? Mohlo
by spočívat právě v projektu
specializované ZOO pro ptáky,

V ideálním stavu by to znarnenalo
odchovné komory, pavilony a voliéry
podle nejmodemějších výzkumů reali-
zovaných v zahraničních 200.

Pro tento účel jsem zakoupila již
zmíněný pozemek v městečku Dubá na
českolipsku. Většina skleníků by se měla
zbourat, pouze některé ze stávajících
halových by se měly přeměnit ve
výstavní prostory, další objekty by zde
měly nově vyíaůst.

200 by neměla sloužit pouze
tradičním způsobem, tj. seznamovat
veřejnost se zvířaty, ale také jako
odchovná stanice, která umožní ve
spolupráci s ochranáři odchovy mláďat
ohrožených druhů a jejich zpětné
vypouštění do přírody. Bude zde působit
ornitologický sokolnický kroužek vy-
vÍjejÍcÍ osvětovou Činnost.

V současné době se osvětové čimiosti
věnuji tak, že své svěřence představuji
lidem zblízka, vysvětluji své záměry a
plány a pořádám sbírku. Výtěžek ovšem
pokryje tak náklady na dopravu a
krrnení.

Proto se obracím na vás, kteří čtete
tyto řádky a není várn osud dravcu v
přírodě ?hostejný. Můžete-li, pomožte,
prosím, jakoukoliv částkou zaslanou na
účet, fyzickou pomocí při rekultivaci
pozeínku, přijed'te se podívat v letních
měsících na Housku nebo do Dubé, nebo
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máte-li jakýkoli nápad, který by posunul
tento projekt vpřed, napište na níze
uvedenou adresu.

V. Gilová

číslo účtu:
ČS. obchodní banka a.s., divize Poštovní
spořitelna 0168496505/0300
Postžiro - Dubá 471 41
Adresa: Věra Gilová, Nedamovská 202,
471 41 Dubá

p.s. Jsme velrni rádi, že paní Gilová
potvrdila naši dohodu, že se svými
svěřenci navštíví také biologický
kroužek v DDM a bude zde dětem
podrobně vyprávět o zástupcích ptačí
říše. A nejen to, seznární je také s jejich
hlasovými projevy. Jistě se tak dětem
postará o nevšední zážitek.

Závod horských kol.

Ve čtvrtek 11. října se na Lutovníku
konal závod na horských kolech, kterého
se zůčastnilo zhruba 35 dětí mzného
věku. Počasí všem účastm'kům opravdu
přálo, protože to byl jeden z nejhezčích
letošních podzimních dnů.

Děti přijely v dobré a bojovné náladě,
připraveny na těžký sportovní výkon.
Závod se konal ve dvou kategoriích:
mladší žáci a starší žáci.
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Výsledky mladších žáků:
1. Tomáš Hemala 10:59 min.
2. MatějKalall:03min.
3. LadislavMarekll:33ínin.

Starší žáci dopadu takto:
1. MateYna 9:50 min,
2. Růženec 9:57 min.
3. Hošek 10:18 min.

Závod se jel dvoukolově a do dmhého
kola se startovalo podle výsledků kola
prvního. V běhu na lyžích se podobnému
systému aá Gundersenova metoda.
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Pryní kolo vedlo do 1 km dlouhého
kopce, druhé kolo bylo 4 km dlouhé a v
první části vedlo do kopce, v druhé, delší
části pak vedlo po rovině.

Všichni závodníci podali bojovné
výkony a i z výsledků je vidět, že o každé
m'sto se vedl vyrovnaný zápas.

Zajímavostí je, že v prvním kole dva
záyodníci z řad mladších žáků, Hemala a
Kala, předjeli všechny starší žáky, což
byl skutečně skvělý výkon.

O dalších závodech v cyklistice budete
inforrnováni včas přes náš časopis.

Mgr. Vojtěch Richter

Oblastní kolo přespolního běhu

3. 10. 2001 pořádal DDM v Kralupech
nad Vltavou oblastní kolo přespofního
běhu. Soutěžily děti m., IV. a V. kategorie.

Této sportovní akce se zúčastnilo
celkem 121 dětí, 6 pedagogů a 6 za-
městnanců z DDM. Počasí náín nepřálo,
trať byla rozmáčená, ale přesto výsledky
dětí byly velmi dobré.

Z jenotlivých kategorií postupuje vMy
vítěz do okresního kola, které se konalo
1l. října 2001 v lesoparku v Lobkovicích.
Okresm kolo pořádal DDM Neratovice.

V jednotlivých kategoriích soutěží
pětičlemiá družstva dívek a chlapců.

Do soutěže družstev se započítají vý-
sledky čtyř nejlépe umístěných zá-
yodníků každého družstva. Umístění
nejlepších čtyř závodníků družstva se
pak sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším
počtem bodů.

Při stejném bodovém součtu získává
lepší uínístění dmžstvo, jehož poslední
započítávaný závodník dosáhl lepší'ho
umÍStěnÍ.

III. kategorie - dívky - lkm
1. Dvořákovo gyínnázium
2. ZŠ Třebízského
3. ZŠ Gen. Klapálka
4. ZŠ Komenského 7.B + 7.C
5. ZŠ Veltrusy
6. ZŠ Komenského 6.C + 6.B

III. kategorie - chlapci - 1,5km
1. ZŠ Komenského 7.B
2. Dvořákovo gymnázium
3. Zš Třebízského
4. ZŠ Veltrusy
5. ZS-Komenského 7.A
6. , ZŠ Gen. Klapálka
7. ZŠ Komenského 6.A
8. ZŠ Komenského 6.B

IV. kategorie - dívky - 1,5km
1. ZŠ Gen. Klapálka
2. Dvořákovo gymnázium
3. ZŠ Veltrusy
4. ZŠ Třebízského
5. ZŠ Komenského 9.A + 9.B
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IV. kategorie - chlapci - 3km
1. ZŠ Gen. Klapálka
2. Dvořákovo gymnázium
3. ZŠ Třebízského
4. ZŠ Veltrusy
5. ZŠ Komenského

V. kategorie - chlapci - 5km
1. Dvořákovo gymnázium
2. Střední odborné učiliště chemické

3 nejlepší v jednotlivých kategoriích:

nI. kategorie - dívky - lkm
1. Kotlanová Eva - ZŠ 'j7řebízského
2. Vidimová Tereza - ZŠ Gen. Klapálka
3. Pechová Lenka

III. kategorie - chlapci - 1,5km
1. Flídr Jan - ZŠ Gen. Klapálka
2. Popelka Jan - Zš Komenského
3. Bnina Daniel - Dvořákovo gymn.

IV. kategorie - dívky - 1,5krn
1. ZachováKarolína-Dvořákovogymn.
2. Dvořáková Martina - ZŠ Veltmsy
3. Hujerová Tereza - ZŠ Gen. Klapálka

IV. kategorie - chlapci - 3knn
1. Jonescu Marcel - ZŠ Třebízského
2. Semjonov Valerij - ZŠ Gen.

Klapálka
Prantl Jinffich - ZŠ Veltíusy

V. kategorie - chlapci - 5km
1. Čížek Pavel - Dvořákovo gymn.
2. Jedlička Radek - Dvorákovo gymn.
3. Neuman Lukáš - SOU chemické

Kralupy

Blahopřejeme všem vítězům k postupu
do okresního kola a těšíme se na další
ročník.

Merfaitová Jaroslava

3.

? a spúWenáJ středis% ? mí $kwmx
KD VLTAVA

Progrmm na měsíc listopad 2(»Ol
Tme#on: @2O5/727 J3ž7

pátek 2. Iístopadu v 17.00
Vernisáž výstavy ak. malíře Otakara
Čemuse
V kulturním programu vystoupí žáci kra-
lupské ZUŠ. VýsŤava bude otevřena od 3.-
24.11 . Výstava je prodejní.
po-pá dopol.napožádáníl3.00-17.00
so-ne 9.00-12.00 13.00-17.00

Celý pořad moderuje diskžokej rádia Relax
Tomáš Kučera. Přijdte se podívat na své
děti, uvidíte, co všechno dokáží!

sobota 24. Iístopadu v 15.00
Z pohádky do pohádky
pi.úvAčix
Uvádí ,,Nové divadlo" Mělník. Stále sesta-
vujeme barevnou skládačku. 30,-

úterý 6. Iistopadu v 19.30
Koncert Richarda Můllera

Nový sólový konceitní recitál v šansono-
vém záběru vyprodává od května roku
2000 všechny koncertní sály a divadla v
České republice, proto si nedejte tuto mi
mořádnou příležitost ujít ani vy! 250,-

středa 7. Iistopadu v 17.00
Školní akademie ke 100. výročí zalo-
žení ZŠ Komenského nám.

pátek 9. Iistopadu v 19.30
30. koncertnísezóna KPH
Koncert vítězú a laureátů Mezinárodní
pěvecké soutěže A. Dvořáka v
Karlových Varech
Platípermanentní vstupenky KPH. 70, -, 35,

sobota 10. listopadu v 15.00
Z pohádky do pohádky
0 perníkové chaloupce
Známý příběh o Jeníčkovi a Mařence, so-
becké maceše a zlé Ježibabě uvádí umě-
Iecká agentura Fénix Praha.Pozor děti,
stále sbíráme dílky do skládačky! 30,-

neděle 25. Iistopadu v 16.00 a ve 20.00
Věnečky tanečních kurzů
K tanci hraje TO TANDEM Roudnice nad
Labem. 70,-

úterý 27. lístopadu v 19.30
Muzikálové hity
Pavla BřÍnkovm a
Jan JeŽek zakla-
.. l

vírního doprovodu
Vladimíra Truce vás
zavedou do světa omau'zoik'á"Iový'c'h m"'e'loodaií a
a evergreenů našich i
zahraničních autorů.

Celý pořad slovem
P

prOVáZÍ
Břínková.

panÍ

íso,-
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středa 28. Iistopadu v 19.00 malý sál
VÝCHODNÍ AFRIKA - Keňa a Tanzánie
Výstupy na sopky, safari, cyklistika po
cestách - necestách. Vypráví a diapozitivy
provází MUDr. Vladimír Nosek 30,-

sobota 17. listopadu 20.00 - 02.00
Country bál se skupinou Trosečníci
Tradiční taneční zábava ve stylu country.
Přijďte si zatančit a zazpívat si se svými
přáteli. Nejstylověji oblečený pár bude od?
měněn volnými vstupenkami na pořad dle
vlastního výběru. 80,-

čtvrtek 29. Iistopadu v 17.00
VernisáŽ vánoČnÍ výstavy textilnÍch
hraček a dekorací Ivany Tvrdkové
V kulturním programu vystoupÍ Žáci a uČi-
telé kralupské ZUŠ. Výstava bude otev-
řena od 30.11. - do 21.12. denně od
10.00-12.00 a od 14.00-17.00 yčetně yí-

kendů. Výstava je prodejní.
úterý 20. Iistopadu v 19.30
Tomáš Linka se skupinou Přímá linka
Tato skupina
u nás vystou
pila poprvé té-
měř již před §
dvěma lety a ?
sklidila velkÝ *sklidila velký
úspěch. Věří-
me, Že i tento-
krát odejdete
z koncertu

spokojeni.
140,-

fiM' l
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čtvítek 22. Iístopadu v 16.00
Celoměstská akademie
Program složený z vystoupení jednotlivých
ZŠ,-MŠ, ale i různých sportovních oddílů.

pátek 30. Iistopadu v 16.30
Dáda - barevná paráda
Zábavný pořad, ve kterém se děti opět set-
kají se svými oblíbenými postavičkami a
samozřejmě s herečkou Dádou Patra-
sovou. Děti se nejen pobaví, zazpívají si
známé písničky, ale i zasoutěží o pěkné
ceny. Každé dítě při vchodu do sálu obdrží
dárek. 100,-

Připravujeme na prosínec:
1 . Bluegrass advent - přehlídka bluegra?
sovýčh a country kapel
8. Vánoční koncert Evy Pilarové s kapelou
12. Mandarinkový pokoj - šest detektivních
pmÍ:+ěÍ"iÓ v hlav. roli s Janou Šulcovou
1(f2. Na ochutnávku vína s taneční hudbou
zve Vinný sklep Na Františku p. Pagáč

'?"Ěi:iJ""' @v Kralupech nml l/?tavou
Vrchlíckého .590

Tel.lfax. 0205/723 03?S
Náv.<těvrúdoba.' úl - pá 0.00- )2.00 13.00 - ]('í.O0
so - ne 13.00 - ]čí.00

Zíxsiťrací dny.' ponMlí a státní svátjry
Hrowuidné návšxévv prostme nahlásií předem

- do Il.ll.200l trvá výstava Jaroslav Seifert
(1901-198ó)

- úterý, 13.ll.200l v 18.00 hodin - Duo La
Speranza
koncerí komornf hudby

úterý, 20.ll.200l - Sdriižem rodákŮ a příz-
nivců města

Hudební a literáíaní večer s muzeem

- čtvrtek. 22.11-2001 v 18.00 hodin

0 sermu převážně nevážně
ís ukázkami šermířských technik). přednáší
Adarn Hájek. č{en skupíny hjsÍorického sermu
Fortuna

- čtvrtek, 29.ll.200l v 17.00 hodin
Martin Patřičný DŘEVO
vernisáŽ výstavy

Závěr sezóny Letního
kina Veltrusy

V pátek 24. srpna skončila úspěšná
sezóna Letního kina Veltrusy. Bylo pro
mítnuto jen 21 filmů, z toho 10 americ-
kých, 9 českých a 2 francouzské.
Průměr návštěvnosti se vyšplhal na 99
diváků na jedno představení. U diváků
měly největší úspěch české filmy
Tmavomodrý svět (419 diváků) a
Rebelové (316 diváků).

Před zahájením sezóny byla prove-
dena oprava promítací stěny vČ. ná?
střiku. Tato skutečnost spolu s kvalitou
programu byly jedním z důvodů zájmu
diváků o Letní kino. O to se rozhodujícím
způsobem zasloužili diváci z Kralup nad
Vltavou (někteří přišli i pěšky) a diváci z
Prahy. Za projevenou přízeň všem kra-
Iupským návštěvníkům děkujeme a tě-
ším= se na jejich návštěvu v příští
sezÓně.

Za Letní kino Veltrusy Jan Kolátor

-4-

Kurzy tance a společenské výchovy
se konají vždy v neděli
od 17.00 a 20.00 hodin.

věnečky tanečních kurzů v
neděli25.ll.vl6.00
a ve 20.00 hodin

Baby klub - tancování pro děti od 5 - 10
Iet - každé pondělí od 16.00-18.00 hodin

Přípravka pro soutěŽnÍ tancování
- každé pondělí od 18.00-20.00 hodin
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Otakar

! Malíř
Otakar
Č:emus
procesto-

1 val celou
Evroou aEvropu a
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Nl cestáchN
na svých
studijních

tvořil skici
dle kte-

ch později vznikaly obrazy.
aštěa mnohem více živých ob-
izů ale zůstalo v paměti a
ku umělce jako neustálý
droj inspirace
lluastroval řadu knih a krí-

ek, působil po léta jako ve-
oucÍ výtvarník časopisu
:věty. Doprovázel svými kres-
amÍ povÍdky a romány před-
ích aautori:i. Tvoří dětská
aporela a svá-
eČní pohled-
iice. Nemalým
li:ikazem toho,
:e malíř Otakar
5emus patřÍ uŽ
éměř ke klasi
:e českého výt?
zarného umění,
e umělcova
spolupráce se
jvěma před-
ními pražskými
uměleckými
galeriemi, Ga-
lerií ART Praha
(na Staroměst-
ském náměstí)
a Galerií Peith-
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ner-Lichtenfels (v Michelské
ulici). Tam je také možné najít
některá m-alířova díla. Obě
jmenované galerie jsou speci
aalizovány na české výtvarné
umění 20. století zejména pak
na období mezi dvěma světo
vými válkami. Zařazením
Otakara Čemuse do své na-
bídkové kolekce dokazují jeho
výtvarně-umělecké kvality.

o Závěrem Ize říci, že malířská
tvorba Otakara Čemuse už na?
šla své pevné místo v českém
výtvarném umění druhé polo?
vÍny 20. století jak pro své
urnělecké kvality, tak proto, ze
je radostí z barev, polaskárím
aa kouzlem, které v nás ne-
chává trvalé odlesky.

Jiří Karbaš, historik umění

Čemus
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Každý měsíc jeden
Šunková roláda
";"íístkov; těs;o, É cibule, olej, 100 g žampiorů,6 vajec, sůl, 300 g
tvrdého strouhaného sýra, 200 g šunky.
LvísÍ'ko'vé"t'ěsto-tenc-e-rozválíme na vmlu vysypaném moukou.
ňroÍbn:ě"nakrájenou-cibuli osmažíme na olejÍ, přidáme žampiony
nakrájené na plátky a udusíme do měkka. Potom přimícháme

" 0+" - ""- - --x.-í,; l/ííhhlarllriíl cma5r=-vejce, osolíme a uděláme řídkou smaženici. Vychladlou smaže-
niCi rovnoměr'
ně rozvrstvíme r
na lístkové
těsto, posy?
peme strouha?
ným sýrem,
šunkou nakrá-
jenou na nud
Iičky a těsto
svineme tak,
aby smaŽenice
během pečení
nevytekla
Dáme na vy-
mazaný plech
a upeČeme.
Chceme-Ii, aby
roláda měla
pěknou barvu,
potřeme ji před
peČenÍm rOZ-
šlehaným vej-
cem.
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Kříz:ovka

Správné znění tajenky z říjnového čísla zní: ,,Září víno vaří, ří-
jen víno pojem". Dvě vstupenky na některý z pořadů uváděný
- -"- o a-!l!?Á---"=---í--a--aí»iacícrssiá QnrkÁhú461'y KD" V;a'va 'v ;ěsrcÍ ':sto;adu vyhrává Iva Eisová, Gorkého 461

Kralupy nad Vlt.
'-'Znění listopadové tajenky zasílejte na
Zpravodaje do 21 .11 .2001 .

adresu redakce

W l

Z
'I

-'a
7?

INFORMACE A STŘÍPKY Z TURISTIKY
Klub českých turistú a Asociace turistických oddílú mládeže Kralupy n. Vlt.

www.kralupy.cz/kct kct@kralupy.óz

Vybráno z batohu

Kremnické vrchy

Ve čtvrtek 27. září začíná závěrečné pu-
tování tzv. ,,Slovenská trilogie". Večerním
vlakem nás 11 odjíždí do Prahy. Odtud
směřuje naše cesta lehátkovým vozem do
středu Slovenska.Vleže vše příjemně ubíhá
a v 8 hodin ráno vystupujeme ve Zvolenu,
kde nás vítá sluníčko. Po snídani směřují
naše kroky k nedalekému zámku. Prohlídka
sice začíná až v 10 hodin, ale rádi si na ní
počkáme. Procházíme zámkem za výkladu
příjemné a hezké průvodkyně. Nasazujeme
batohy a přemísťujeme se na autobus, který
nás odváží do místa odkud jdeme již po
svých - do Kováčové (305 m.n.m.), zde za-
číná náš přechod Kremnických vrchů.
Přesně ve 12 hodin začíná cesta s batohem
na zádech. Sluníčko hřeje do zad, a tak za
klábosení začínáme stoupat na ,,Mistrí?
kovo". Hned v úvodu nás zaráží cedule:

,,Pozor na medvede! Nebezpecie stretnu-
tia". Začínáme vymýšlet teorie, co s med?
vědem...

Cesta vesele ubíhá a za necelé dvě ho-

dinky svačíme u Danielovy chaty. Hned
vedle lavičky se na nás směje nádherná
bedla jedlá. Ale co s ní?, a tak ji necháváme
na místě. Začíná větší stoupání hustým le-
sem až na Verký Son (852m). Cestou jen
velice neradi necháváme na místě asi 15

kusů bedel o průměru 30 cm. Odměnou
jsou alespoň nádherné výhledy do krajiny,
zpestřené podzimními barvami. Následuje
klesání na Sieleckú pol'anu a stoupání do
sedla pod Laurínom (990m) a po té na
Rudni.i pol'anu (1121 m). Z ní je to jen kou-
sek na Tri kríže (1180). Bohužel se začíná
zatahovat a jemně rnžít. NaštěstÍ je to je-
nom čtvrt hodinky k chatě Hostinec
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(11 50m) s vydatným pramenem vody, kde
máme bivakovat. Mžení se jako na potvoru
mění v déšť, a tak lámeme rekordy ve
stavbě stanu. Jen postavíme stany začíná
opět rnžení. Někdo si z nás snad dělá Ie-
graci. Vaříme veČeři a protoŽe se stmívá a
mrholení se střídá pravidelně s deštěm,
zalézáme do stanů a jdeme poměrně brzy

Tip na výlet

Lístopad je bláznivý měsíc, snad
budeme mít štěstí a počasí nám bude
přát.

Vyjedeme si vlakem do Roztok a mů
žeme si prohlédnout místní zámek s mu
zeem, kde jsou organizovány skutečně
zajÍmavé výstavy.

Po prohl7dce nás modrá turistická
značka vede do malebného Tichého
údolí. Projdeme podél Únětického potoka
k restauraci Maxmiliánka, kolem samoty
Spáleník a bývalého lomu až pod skal-
natý Holý vrch. Až sem nás doprovází na-

učná stezka a my si po ní můžeme vy?
stoupit na vršek, na Alšovu vyhlídku.

Dále pokračujeme po žluté značce přes
lávku a pak klikatou pěšinou vzhůru k ro-
mantickým Kozím vrchům a podél kaple
svatého Václava dojdeme na okraj
Suchdola. Zde můžeme nasednout na
městský autobus, který nás doveze na
ylak do-Sedlece či do Bubenče, nebo se
můžete dát podél silnice dolí:í kopcem a
na vlak dojít po svých.

Těchto deset kilometrů se můŽe stát
příjemnou náplní Vašeho víkendu

na kutě. Dneska to bylo 6 hodin (18 km) a
1 200m převýšení. Vyruší nás jenom vzdá?
lený řev medvěda. No ale je to daleko a tak
pomalu usínáme.....

Sobotní ráno nás vítá azurová obloha a
sluníčko. Vaříme snídani, sušíme stany a
pomalu balíme. Okolo prochází 2 ochránci
přírody a říkají nám, že v lesích jsou velcí
medvědi. Snad nás žádný nepřepadne
Čeká nás 8 hodin (24 km) chůze a převý-
šení 780 m, takže máme dostatek času. Po
deváté hodině pomaličku vyrážíme na ces-
tu. Hned na úvod nás čeká prudké stoupání
na Velestúr (1254m) zpestřené hledáním
značky, nebot' lesáci káceli a káceli.
Krásnou přírodou s nádhernými výhledy na
Velkou Fatru a Nízké Tatry vede cesta přes
Zlatú studňu (1265m), Lopuchový vrch
(120lm), Králické sedlo (ll85m) a Mýtný
vrch (1221m) až do Bystrického sedla
(1 190m). Odtud je to kousíček k vysílači
Skalka (1 232m), kde potkáváme první a po-
slední živáčky na naší cestě. Čá'st zůstává
svačit u lavičky s výhledem na Bánskou
Bystricu a část se ,,žene" svačit do sedla
Tunel (11 50m). Následuje prudké stoupání
na vrchol Vyhnatovej (1283m). Rozhledy
nám bohužel neumožňují vysoké stromy,
takže scházíme do Kordického sedla

(111 7m), kdy máme sraz a kde nám cedule
zvěstuje že 388 m je vzdálený pramen vf
borné pitné vody.

Přes Tabru (ll87m) docházíme k roz-
cestí se žlutou značku, kdy nás má čekat
sestup na Ištvánku. Protože,?ale chceme
,,zdolat" nejvyšší vrchol, schováváme v lese
batohy a jedeme na lehko do sedla
Flochovej (1297m), za necelou hodinku
jsme na místě a na vrchol to má být 30 mi?
nut. Cesta vede nádherným úsekem plným
Červených jeřabin, velkým množstvím bo-
růvek a příjemnou trávou a mechem. A
stále svítí sluníčko - je nádherně. Najednou
ale cesta začíná prudce klesat. Vrchol
Flochová (1317m) nebyl vůbec označen,
vracíme se , opticky určujeme nejvyšší bod
a prohlašujeme ho za vrchol. Nezbytné
foto a hurá zpět k batohům. Protože je to z
kopce jsme u batohů uŽ za třičtvrtě hodiny.
Opět s batohy na zádech dost prudce se-
stupujeme po žluté značce k Ištvánce
(899m), kde hledáme místo pro stany. Za
chvíli už síají, a tak se vyváří. Večer rozdě-
láváme oheň a klábosíme. Okolo desáté se
rozhodujeme jít spát. Někteří už totiž spo-
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4 Co dělali turisté v první polovině říina.
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kojeně oddychují. Sotva zalezeme do spa-
cákí:í ozývá se z hloubky lesa řev medvěda
a tentokrát dost blízko-. Čekáme co bude
dál. Za chvni se řev opakuje znovu a zdá se
ještě bl(ž. Naštěstí je to naposledy a žádné
další podezřelé zvuky už se neozývají.
Takže zbytek noci proběhl v klidu.

Ráno nás opět vítá příjemné počasí.
Tradiční rituál - snídaně a balen( proběhnou
za vyprávění o medvědech. V osm hodin
vyrážíme směrem k Harmanecké jesÍJynÍ.
Cesta se zpočátku vlní, čeká nás parudký a
krátký výstup na Vápenicu (l022m) a od?
tud se to střídá prudce dolů 'a naho;u až k
vyhlídce Kotolnica. Zde začíná pěkně strmý
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sestup až k jeskyni (841 m). Jsme tu ve čtvrt
na deset, prohlídka začíná až v 1 0.00 hod.,
takže si dáváme svačinu a čekáme. Před
desátou se odspodu přiženou 3 zpocené
postavičky - šéf, průvodce a průvodkyně.
Kupujeme si vstupenky a pohledy a těšíme
se na prohlídku. Ještě přicházejí-2 Poláci a
rríí:ížeme dovnitř. Čeká nás 80 minutoyá
prohlídka nádhernými prostorami je»kyně a
taky 1043 schodí:í na' 1020 metrů -dlou-hé
prohídkové trase. Nikde jsme se nernuselÍ
mačkat a pospíchat. Prostě prima záěň;.

No a po prohlídce nás čeká sestup od
jeskyně, oběd a cesta na vlak. Dn;sÍ:a -to
byla ,,brnkačka" - 8 km a 320 m převyíšen7
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Cesta na vlak ale byla zajímavá. Od silnice
ukázala značka prudce do kopce a kdesi
vysoko nad údolím bylo nádražíčko, ještě
že jsem nemuseli dobíhat vlak!!! Za-odI
měnu nás pak čeká nejdelší tunel-Slo-
venska v délce 4,7 km. Několik přestupi:i a
1 2 hodin cesty domů uteklo za vzpomřnek
na, řadu našich. a.kcí a za plánování dalších
výletů a expedicí.

Nastoupením do vlaku se vlastně skon?
čila letošní,,Slovenská trilogie". Na všeffih 3
akcích nám přálo počasí,-všechny vedly
méně známými a 'málo navŠtěvovanými',
ale nádhernými horami. Možná bude mÍt y
příštích letech pokračování. Uvidíme...

Mrz'ínárodní mistrovství - Thristieký závod
O vfl<endu 21 . - 23.září 2001 probíhalo na

Slovensku - ve Stupavě u Bratislavy sedmé
Meziná.rodní mistrovství v Turistickém záZ
vod!ě. Č.eská repub;ika sem- přijelaa;bÍI':ajo-
vat loňské prvenství v tomto autodoorovém
sportu a celou čtvrtinu reprezentace tvořili
závodníci KČT Kralupy nař Vltavou-J 'la2 nol
minací to byl odraz Íetošních výsledků vmínací to byl odraz letošních výsleíČeském poháru a na Mistrovství Česl.ké re-
publiky. Kralupské závodníky nezaskočila
ani dodatečně provedená úprava pravidel
oproti původnímu rozpisu a k téměř bez-
chybným výkoríům na kontrolních stano-
višffch přidali i velmi dobrý výkon v běžecké
části. Konečné výsledky k;alupských zá-
vodríkí:í předčili očekávání a byla tak zúro-
čena tvrdá pYíprava, o čemž hovo;í
vybojovaných 10 medailí (3 zlaté, 4 stříbrné
a 3 bronzové).
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Přehled výsledků závodníků KčT Kralupy:
- 6. místo v kategorii'juniorek obsadiÍa

Lucie Čiperová, kter"á přemírou'snahy"vy-
nechala kontrolu dřevin, jinak její výko; mí-
řil skutečně vysoko. - Š.místo av kategě;ii
mladších žáků obsadili Roman Gottlieb a
Jan Vavřík a zí:ístali trochu za očekáváním
trenérů í za očekáváním svým. - 3.místo a
bronzovou medaili vybojovala hlídka starf
ších žákyň Lucie Habrová a MarceÍa Hoj-ná,
hlídka starších dorostenců Michaí
Opočenský a Tomáš Fúsek, mezi staršÍmi
žáky Martin Rychtařík a Jaroslav RosmÍ',-ale
právě oni mohli být asi zklamáni nejvíce S
při jednoznačně nejlepším běhu udělaň-tři
osudové chyby na jedné z nejehčích konf
trol a to znamenalo propad ve výsledkové
listině. - 2.místo a stÍíbrnou medaiÍÍ vybojol
vali v kategorii mladších žákŮ Jan Veirosta

a Michal Blecha, ti
skončili jen 13 vteřin
od vítězstvl přesto
tento úspěch za?
slouží zvláštní oce-
nění, neboť oba jsou
ještě nejmladší žáci
a ve starší kategorii
zaskakovali za one-
mocnělou hlídku. V
kategorii starších žá-
ků Jakub Fi.isek a
Zdeněk Doutnáč,
mezi mladšími doro-
stenci Jakub Bend-
žela a Petr Kalousek.
Mezi mladšími doro-
stenkami patří stříbro
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dvojici Mar-
kéta Loren-
zová a Zuza?
na Jílkoyá.
1. místo, zla-
tou medaili a
Titul meziná-
rodních
mistrí:i jsme
získali ve
třech katego-
riích v kate-
gorii muŽŮ
Tomáš Fú?

sek a v kategorii žen Květa Zrzavá. Zde se
toto vítězství na základě letošních výsledků
tak trochu očekávalo. Příjemné překvapení
připravila hlídka mladších žákyň Barbora
Závodská a Lenka Pechová, která kor9nof
vala svojí pfli a snahu skvělým výkonem, je-
jich výkony měly celou se-zónu vzrústa3ící
tendenci.

Obrovský í.íspěch zaznamenala kralup-
ská turistika kromě sportovních výsledÍa.i i
na poli pořadatelském, kde předložený pro'-
jekt, spolu s dosahovanými isledky a hod-
noceními již v minulosti uspořádaných
závodů zvítězil ve výběrovém řízení n-a 'pThf
řadatele příštího m.ezin.ár?odního mistrovství
a tak??osmý ročník MMTZ se uskute-ční
7. září!002.v Kralupech nad VlÍavou.
Obrovský podíl na tomto přidělení závodu
měl i příslib podpory

ib České
města Kralup na

Vltavou, příslil rafinérské jako gefnerálního sponzora a podpora'-;ir"my
Aesculab, které patří i velkÁ poděkování'za
dopravu na letošní Mezinárodní mÍstrovství.
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První říjnový víkend byl věnován ,,bri-
gádnickým" pracem na naší turistické zá-
kladně. Pustili jsme se do likvidace
náletových dřevin, do sekání trávy, do ře-
zánj ClříVí a do terénnÍch úprav. Prováděla
se likvidace nevyužívaných betonových
čtverců pro stanovou základnu, probíhal
generální úklid po malování na turistické
ubytovně a spousta dalších drobných
pracÍ.

Velkou zásluhu na zdárném průběhu
naší brigády mělo i město, které nám
ochotně přistavilo kontejneiy na odvoz be-
tonů a bioodpadu, za COž patří?naše velké
díky místostarostovi p. Kasseckertovi a ře-
diteli Technických služeb p.Chladqvi.

Celkem odpracovali turisté, a to pře-
vážně ti výrazně. mladší, 256 hodin a uká?
zali tak svůj vztah k oddílu a základně

Druhý říjnový víkend jsme se zúčastnili
akce nazvané ,,Pacovské dovádění': v pá-

Zvláštní pozornost věnovaly časopis i
klub sociálním akcím a sbírkám, z nichž
největší byl ,,Vánoční stromek KČT". Tato
sbírka, určená pro chudou českou mládež
dřevorubců a podruhů v jazykově smíše-
ném pohraničí, byla zahájena z podnětu
domažlického odboru v šumavských ob-
cích již roku 1896 a zvětšovala i rozšiřovala
se pak i do jiných krajú. Jmenovitě soupis
darů (někdy i velmi skromných) se stal pra-
videlnou částí časopisu. Význam sb(rek
stoupl zejména za doby války, kdy živitelé
rodin byli na frontě nebo tam i padli.
Konečně je nutno se zmínit i o nedílné části
časopisu - ieho ilustracích. Zde je neilépe
možno pozorovat pokrok v technice tisku i
fotografie. První ročníky měly ještě převahu
kreseb a rytin a těch nebylo příliš mnoho.
Později je pak začaly vytlačovat stále větší
počty fotografií s narůstající kvalitou.
Stránky pak doplňovala řada inzerátů, dě-
Iených na ,,oznamovatel obchodní a živno-
stenský" (turistická výstroj i ostatní textil,
dalekohledy, krokoměry, brašny, konzervy
atp.) a ,,oznamovatel hostinský" (ubyto-
várí, stravování)

Každý ročník časopisu obsahoval v pří-
loze výroční zprávu KČT za minulý správrí
rok, obsahující seznam ústředních funkci-
onářů, stav členstva i odborů, zprávu o
hospodaření s klubovními objekty (chaty,
rozhledny, pavilon na Petříně), stav klu-
bovní knihovny a vydaných publikací, pře-
hled členských schůzí, přednášek a
k}ubovních výletů i rozvoj značení a úpravy
cest. Zvláštní goučástí byl soupis student-
ských nocleháren a jejich návštěvnost a
celkové výnosy sociálních sbírek. Zpráva
byla zakončena popisem styků s českými
i cizími turistickými spolky a se státními or-
gány. Následovaly výroční zprávy jednotli-
yý(,h odborŮ a ,,ÚČet ze ztráty a zisku"
minulého roku

tek jsme se přesunuli do Pacova a večer
byl volný program vyplněný převážně po-
vídáním s kamarády z celé republiky.

V sobotu nás čekal náročný program -
dopoledne účast na vysoce prestižním
Turistickém závodě jednotlivců - kde jsme
dokázali, že patříme ke špičce tohoto out?
doorového spoítu - v kategorii nejmladších
žáků jednoznačně dominoval Jan Vejrosta,
mezi mladšími žákyněmi zvítězila Lenka
Pechová a mezi dorostenci Michal
Opočenský. Navíc jsme získali dal
ších 7 medailí a řadu kvalitních
umístění a to i u řady nových zá?
vodníků.

Odpoledne se necháváme vy-
vést na hrad Kámen a po jeho pro?
hlídce se vracíme pěšky zpět do
Pacova, ani se nestačíme pořádně
rozkoukat a čeká nás ,,noční výsa-
dek" - v neznámém terénu hle-

dáme vytyčené kontroly - brouzdáme lou?
kami, přes pole, motáme se lesem či jdem
ztichlými silnicemi. Do cíle nakonec dora?
zily všechny naše skupiny a po 16 nočních
kilometrech jsme byli opravdu rádi

Neděln( dopoledne absolvujeme během
návratu návštěvu vlašimského zámku a
Sázavského kláštera - v Kralupech jsme po
13 hodině a je za námi báječně prožitý ví-
kend ve skutečně fantastickém počasí.
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Z historie KČT
Kromě časopisu vydával KČT (ústředí i

odbory) celou řadu průvodců z různých krajů
propagačních letáků, map, pohlednic a dal-
ších tiskovin. Již v r. 1896 vydal podrobnou
,,Mapu okolí Prahy" v měřítku 1 :60 000, kte-
rou vytiskl Vojenský zeměpisný ústav ve
Vídni,-a to s če-ským-textem, který KČT sám
připíavil a zkorigoval - jinak se v mapách to-
hoto ústavu vyskytovaly různé zkomoleniny
a poněmčené české názvy. Byla to prvnÍ dů?
kladně zpracovaná česká mapa. V roce
1900 vydal plzeňský odbor českou speciální
mapu okolí Plzně v měřítku 1:75 000 a ná-
sledovala řada dalších.

Osobnosti v KČT
Klub českých turistů měl od svého zalo-

žení štěstí na výrazné osobnosti, které ur-
čovaly jeho program, cíle i celkový ráz. Byli
to lidé charakterově čistí, pracovití, podni-
kaví a zcela oddaní české národní věci.
Nejednalo se pouze o předsedy nebo členy
pražského ústředí, ale i o obětavé regio-
nální pracovníky. Na přední z nich bychom
neměli zapomenout.

Vojta NáprstekQ(1826 - 1984) se
stal prvním
předsedou , 1,klubu. Byl
známou vla?
steneckou
osobností v
Praze i mimo
ni a prožil
dosti bouřlivý
život. Při studi?
ích práv ve Vídni se dostal pro své národní
a 'sociální přesvědčení v bouřlivém
rocel848 do rozporu s rakouskými úřady a
byl pak nucen emigrovat do Ameriky.Při
své veřejné činnosti mezi krajany i indiány

byl přijat za náčelníka kmene Dakota a ob?
darován oděvem z bůvolí ki:íže a indiánskou
dýmkou - oba předměty jsou vystaveny v
jeho rodném domě na Betlémském ná-
městí v Praze ( dnes Náprstkovo muzeum).
Teprve po deseti letech se jeho matce po-
dařilo dosáhnout u úřadů povolení k ná-
vratu. Obohacen o pokrokové americké
myšlenky propagoval Vojta doma nové vý-
robky - hodiny, soustruhy, sporáky, šicí
stroje. Založil takě veřejnou knihovnu a čí-
tárnu. Při ní pak vznikl debatní klub, jehož
členy se stali i Palacký, Rieger a Purkyně
Od cestovatelů Holuba, Durdíka, Vráze a
Kořenovského, které. podporoval, získával
pak cizokrajné sbírky, které se staly zákla-
dem pozdějš(ho muzea.

Vojta Náprstek se stal členem pražského
obecního zastupitelstva a zaníceným ob-
hájcem emancipace Žen, co'z jej r. 1865 při?
vedlo k založení ,,Amerického klubu dam,
kde se scházely význačné osobnosti kul?
turního života jako např. Karolína Světlá,
Anna Holinová a Eliška Krásnohorská. S
tímto klubem zahájil Náprstek i pírvnÍ po-

, Šárky,znávací výlety - zprvu do Chuchle,
Hvězdy, pak na Karlštejn, Orlík, Zvíkov,
Křivoklát. Výjimečným činem se stala r.
1879 dvoudenní výprava do Prachovských
skal, jíž se zúčastnila řada veřejně činných
osobností (např. básn(k Jaroslav Vrchlický)
a vedla i k prvnímu pokusu o značení turis?
tických tras v této oblastí. Nebylo tedy divu,
že se Vojtovo jméno objevilo mezi zakla-
dateli nového turistického klubu a nakonec
i na mís}ě předsedy.

Vtiskl nové. organizaci i své vlastní zá-
sady pokrokovosti, svobody, demokracie,
českého vlastenectví, vzdělání, poznávání
vlasti i avěta praktické pomoci těm, kdo ji
potřebují.

(pokračování příště)
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níků, na Posázavskou stezku
naštěstí nelze zajet autem. Zde
ještě vládne duch Posázaví a je
to velice osvěžující pro měst-
ského člověka - doporučujeme
kazdému se sem podívat.
Nehledě na množství hub,
kteíé vlastně rostly na cestě. V
cíli bylo poffeba si uvařit čaj a
né <aždé hlídce se to podařilo,
bude potřeba ještě mnohokráte
trénovat. Vyzkoušeli jsme si
dis;iplínu, která se objevila na
republikovém kole závodu
Světlušek a Vlčat - přechod po
jedíom !aně při zajištění vol-
nýíi lanem. Věřte, je to
opiavdu složité. Cesta domů
byh velice napínavá, zpoždění
vla<i:i, zmatky na dráze a pro
nehodu zastavený provoz
metra a tím pozdní příjezd
doíiů. Mohu říci, že se všechny
děi chovaly vzorově a i jejich
ro«iče přijali zpoždění s po?
ch»perím. Další naší společ-
noí akcí bude svátek sv. Jiří a
s lm spojená Georgiáda, kte-

Svatováclavské hry
Každoročně se schází naše

středisko na počest svátku
sv. Václava na společné akci,
Vlčata, Světlušky,skauti, skaut?
ky a Oldskauti, to abychom vi-
děli, kdo se po prázdninách
vrátil k činnosti v našem hnutí.

Letošních Svatováclavských
her se zúčastnilo 41 členů stře-
diska. Trasy byly voleny podle
věku a schopností jednotlivých
oddílů, 14 a 24 kilometrů.
Omladina šla trasu z
Kamenného Přívozu do
Pikovic, kde byl sraz střediska,
a skauti a skautky startovali z
Čísovic. Jinak řečeno Vlčata a
Světlušky prošli Posázavskou
stezku a skauti pak údolí
Kocáby. CMlizace je na po?
stupu... v údolí Kocáby se ob?
jevily tenisové kurty a
pochopitelně i vozidla osad-
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Nyníjde o to, abychom si ji udr-
želi a neničili. Škoda je vidět
naházené pytle se smetím, hro-
mady PET lahví, nepotřebné,
nefunkční televize, okousané
větve a jiné odpadky, které tam
naházel ,,takyHomo Sapiens':
který tímto ušetřil pár korun za
popelnici.

Máte-Ii chvíli času a náladu,
projděte tuto cestu a pak se
možná i Vy přidáte k nám a tato
cesta bude i v budoucnosti
hezká a čistá.

Dětem odměnou byl odpo-
lední program plný dravců, so-
viček a také s Rumburakem v
jeho ptačí podobě. Nejprve se
dětem dostalo opravdu fundo?
vaného výkladu a to teprve pak
mělo přijít to nejepší - děti si
mohli vyzkoušet, jaké to je,
když Vám na ruce přistane dra-
vec. Každý účastník si to mohl
vyzkoušet. Byl to pro ně velký
zážitek, mnohým se nechtělo
domů. Bylo to opravdu pove-
den den.

Pozvánka k procházce
Právě skončily ,,Siefertovy

Kralupy 2001 " a příští rok bude
jejich kulaté výročí.

My, kralupští skauti, se již
druhým rokem snažíme
uschopnit bývalou cestu na
kralupský hřbitov, která by tak
mohla být příjemnější a bez-
pečnější, neboť vede mimo pro-
voz mezi stromy a vychází
přímo u hřbitova. V sobotu
13.10.2001 jsme upravili před-
poslední úsek této cesty, cesta
byla vyčištěna od náletů dřevin
a povrch byl upraven pomocí
,,kačírku" zpříjemňujícího chůzi.

Na skautské stezce

rou bude tentokráte pořádat
1. Oddíl skautů - Stopaři.
Věřím, že se jim to povede ne-
jméně tak, jak byly povedené
tyto Svatováclavské hry.
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Pohádkový les
V neděli 23.9.2001 pořádalo

naše skautské středisko další
každoroční cestu Pohádkovým
Iesem. Tentokrát se na přÍ?
pravě lesa podílely s větší pře-
vahou skautky, na rozdíl od
předešlých ročníků, kdy celou
akci připravoval především ro-
verský kmen. Start byl k vel-
kému překvapení přímo
zavalen nedočkavými malýmii
většími návštěvníky s doprovo-
dem.

Doo každé pohádky patří
Kašpárek, a tak nechyběl ani v
pohádkovém lese. Zvuk jeho
rolniček vyprovázel všechny až
k víle, tam se zachraňovaly to-
noucí postavičky pomocí prutu.
Byl to nelehký úkol, bylo třeba
zachovat chladnou hlavu a
dobře mířit. Téměř všichni ná-
vštěvníci obstáli v zachraňo-
vání na výbornou a čekala je
sladká odměna. Dále cesta
vedla do pekla, není se však
třeba bát zlých pekelníků, byl to
opravdu jen malý čertík nebo
spÍš Čertice?

U čarodějnice se tradičně Ié-
talo na koštěti, tradice si žádá
zkušenost a tak se létalÓ o sto-
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šest, včetně pidičarodějnic a pi?
dičarodějníků. Kdo chtěl od
vodníka odejít s dušičkou mu?
sel říct alespoň malou bás?
ničku. Loupežmk nastražil
obvyklou lest přecházením Ia-
nové lávky. Červená Karkulka
přišla do lesa i s vlkem, naštěstÍ
nikdo nebyl sežrán, takže
všichni šťastně dorazili ke kou-
zelné babičce, kde se cvrnkaly
kuličky. Je dobře, že jste neza-
pomněli na dobrotu pro ba-
bíčku, určítě příjde za rok
znova. Je totiž na sladké.

Děkujeme všem návštěvní-
kí:ím za jejich účast i příspěvek.
Velmi nás mrzí, že se nám ne-
podařilo zajistit plynulý běh va-
šeho putování při cestě
Pohádkovým lesem a na kaž-
dém stanovišti vás čekala ne-
jen pohádková bytost, ale i
dlouhá chvíle v rade. Doufáme,
že vás tento fakt neodradí y
účasti v příštím roce. Pokusíme
se tento nedostatek vylepšit a
přizvat i nové bytosti do na-
šeho lesa. Už píšeme po-
zvánku Sněhurce a sedmi
trpaslíkům a Kocour v botách
slíbil, že určitě přijde.
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Zdravá zábava pro každý věk
Letos jsem se mnoho roz- bylo jen deset let, tak budou-li

mýšlel, zda článek neuvést ti- tam stejným tempem přibývat
tulkem ,,Houbaři jásají - les potutodobu,naúsekulesa(ne
pláče". Většina klimatických příliš velikém), kde dnes se po-
předpokladů (sráŽky, teplota, valují dvě, za předpokládanou
vítr) se letos zkombinovala tak dobu rozpadnutí, jich bude nej-
ideálně, že houby rostly (a do- méně dvacet. Jestli dneska při
sud rostou) jako o závod. Lesy hledání hub rozhrnujeme bo-
hýTr množstvím hub, všech růvčí,nebospodnívětvemlází,
druhů, barev a velikostí. za pár let budeme klackem roz-
Objevují se ve větších množ- hrnovat umělohmotné láhve,
stvích í houby jinak vzácné.
Houby se letos skutečně ne-
hledají, ale snadno sbírají.
Houbaři si tak vybírají, že ur-
čité, jindy žádané druhy, vůbec
nesbÍrajÍ, nebo si vybírají jen ty
zcela nejmladší plodnice. Zdá
se, že i kalendář mají houby ně-
jak zpřeházený. Vždyta není
zcela normální, když jsem při
první výpravě do lesa, v polo-
vině května, našel hezoučkého
křemenáČe. A upozorňuji, Že
rozhodně nebyl loňský. Také
podborováky (suchohřiby), o
kterých se v atlasech mluví jako
o houbě podzimní, si klidně vy-
razily už v červnu. že houby
rostou nejen v těch opravdo?
vých lesích, ale plno žampionů
je na řadě míst po Kralupech,
není zas tak vyjímečné, ale kře-
menáče v parku v Lobečku u
,,Dřeváku': se jistě nepodaří na-
jít každý rok.

Plné lesy hub, plné lesy hou-
bařů a žel plné lesy odpadu.
Nevím, kdo vymyslel PET
Iáhve, ale jestli za to dostal ně-
jakou odměnu, nebo metál, já
bych rozhodně spíš doporučil,
doživotní trest. Odborníci by
nám así dokázalí přesně sta-
novit, jak dlouhou dobu potře-
buje příroda, aby materiál z
těchto lahví rozložNa. Kdyby to

plechovky od piva, krabičky od
různých pitíček a doufat, že se
pod tím svinstvem, přece ně-
jaké houbě daří. Dokud se pivo
nosilo v zálohovaném skle, má-
lokdo lehkomyslně láhev zaho-
dil.

Moc Vás prosím, co do lesa
donesete a co tam nepatří, vez-
měte zase ssebou domi:i.
Příroda si dokáže poradit s pa?
pírovým ubrouskem, toaletním
papírem i s různým přirozeným
Iidským odpadem, ale její síly
již nestačí na moderní obaly
dnešní doby. Jak byste se tvá?
řili na hosta, kterého jste po-
zvali na svou udržovanou
zahradu, kdyby obaly od vypi-
tých tekutin poházel po Vašem
anglickém trávníku, či květino-
vých záhonech? Určitě byste
ho buď hned vyhodili, nebo ho
víckrát nepozvali. Jak se ale
má bránit ten chudák lesl

Jistý moudrý pán (snad
Nostradamus) až před dávnými
Iety předpovídal, že nadměrně
bohatá úroda hub znamená, že
Iidstvo čeká velká pohroma.
Leč jaká? Válka? Jak by ro-
zumně vzato souvisela s hou-
bami? Zrovria tak pád
meteoritu, nebo jiná katastro-
fická událost. Ale co takhle
zkáza lesů? Vždyť to by ná-

sledně skutečně mohla být ka- rání hub, dobře i společně po-
tastrofa pro lidstvo v podobě bavit, Vám ukáže fotka, z jedné
výrazríých klimatických změn, ze dvou předsezónních ,,před-
jako následek poruchy cirku- hubných': které jsme uspořá-
lace vody, odplavení úrodné dali, abychom si zkrátili čekání
půdy, vznik suchých pustin a nato, ažto propukne.
na druhé straně povodně a zá-
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plavy. Co jestli houby mají ta-
kový smysl to předvídat a
nadprodukcí chtějí zachránit
druh?

Vratme se ale k těm našim
hříbečkům. Máte už jistě nasbí-
ránO, zavařeno a nasušeno.
Pokud ne, ještě máte čas.
Nebudou to jiŽ ta nesmÍrná
množství, jako dosud, ale o to
méně uŽ bude v lese houbařů.
Nezačne-Ii výrazně mrznout,
jsou lesy dostatečně nasáklé
vodou, takže by houby mohly
růst ještě měsíc, možná i déle.
Nějaký ranní přízemní mrazík
jim přííiš neuškodí.

A co naše houbařská parta?
Funguje stále dobře, sice
stárne, tak jako náš autobus,
ale že se dokázeme, mimo sbí-

ě
W

A jak bylo vloni zvykem, je-
den recept nakonec.

Plněné houby
Vezmeme hlavičky bedel

(nerozvinuté - Ize je nahradit
žampiony stejného tvaru) vylo-
míme nohy a uvnitř vymastíme.
Naplníme masovou směsÍ (jako
na karbanátek a můžeme do
toho přidat pomleté nožičky z
hub) dle vlastní chuti a fantazie
okořeníme a dáme na vymaš-
těném pekáči do trouby.
Chceme-Ii to mít extra dobré,
překryjeme před pečením kaž?
dou hlavičku (aby na nás ne-
koukala ta nádivka) křížem
dvěma proužky anglícké sla-
niny.

Dobrou chuť.
MUDr. Fgnn Rnrpk

Den pro zdraví ra

Jako každoročně, tak i letos
se uskutečnil dne 16.10.2001
v Kulturním a společenském
středisku ,,Den pro zdraví".

Celkem bylo změřeno: 130
TK, 155 cholesterolů, 141 gly?
kémii, 100 měření obsahu tě-
Iesného tuku. Poděkoyání
patří VZP Mělník za sponzor?
ský příspěvek, RHG NsP
Kralupy , (bez refundace
mzdy), laboratoři RHG - NsP,
MUDr. Houdové za poraden-
skou Činnost, sestře Brixové
zH 53 0dběrŮ a SeSŤře
Svobodové za 141 odběrů. Za
neobyčejnou vstřícnost při jed-

nání OHS Mělník (92 odběrů)
Členkám sociální'komise RM
pí Hofmanové .Sv., pí Lindové
A., pí Matesové v., a pí Hálové
A. (bývalá členka). Podě-
kování patří i firmě KNOLL a
firmě SERVIER za měření ob-
sahu tělesného tuku. (Prrstroj
na fotografii.) Děkujeme
Kulturnímu a společenskému
středísku Vltava za propůjčenr
sálu a prodejně U Klusáčkí:í,
za prodej vhodných a doporu?
Čených potravin.

DíEÍN PRO ZDRAVÍ byl velmi
dobře navštíven a za rok se se
všemi těšíme nashledanou.
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K třicetiletí Kruhu přátel hudbyPražská komorní filharmonie
(PKF), založená v srpnu 1994,si vydobyla v konkurenci praž-
ských hudebrích těles své
místo na slunci. Hlavní město
ale dostalo těleso, jehož
nesporné umělecké kvality
doprovází nadšení zákonitě vy-
plývající z nízkého věkovéhoprůměru členů PKF. Navíc mi-
mořádnou úroveň orchestru
vždy zaručovala osobnost jeho
šéfdirigenta - Jiřího Bělohlávka.

V době jeho zářijového za-
hraničního turné ho na kon-
certu v Kralupech adekvátně
zastupoval Zbyněk Můller, na-
dějný dirigent, který se vítěz-
stvím v mnoha soutěžích a

získáním 2. místa v meziná?
rodní soutěži Pražského jara
1996 zařadil mezi nejepší
české hobojisty. Polé, co odlo-
žil taktovku, účinkoval jako só
Iista v díle A. Mozarta Koncert
C dur pro hoboj a orchestr.

Oslovili jsme ho po vystou?
pení, jímž byla pro krátkém,
výstižném úvodu předsedy
KPH inženýra Vojena Oče?
náška slavnostně zahájena
30. koncertní sezóna Kruhu
přátel hudby Kralupy nad
Vltavou. Jste tu tedy v dvoj-
jediné roli dirigenta a hudeb?
ního virtuóza? ,,Ano, je to v
kaMém případně náročtw:,
protože i při špičkovém inter-
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pretačním výkonu, kdy stojíte
zády k orchestru, musíte stále
sledovat své kolegy v an-sámblu, kteří vás doprovázejí.
Pro ně je zase zavazující do-
brý kontakt se mnou. ZáleHpochopítelně i na tom, co sehraje. Kdyby jsme neuváděli
dnešní mozartovsM dílo ob-
dobí klasicismu, ale hudbu z
období romantismu, kde jsou
mnohem složitějšÍ tempové
přechody, kde se toho více
děje - to tú je pak na zváže-
nou, zda řídit jako dirigent či' hrát sólový part."

Sledujete při dirigovárí iakovirtuos na dechový dřevěný
nástroi provedení interpretů na
hoboj či spíše vnímáte skladbu
jako jeden celek? ,,Pří řízeníhudebního tělesa musím slyšetcelý komplex. Povinností jeznát provedení všech ná-strojŮ."

O práci tohoto seskupení vy?nikajících hudebníků při po?
sledním koncertu v našem
městě řekl šéfdirigent PKF JiříBělohlávek: ,,Pražská k«:»morní
filharmonie je dnes fiž tělesem,
které mi svým muzikantským
záp'alem a spontaneitou, kom-
binovanými s bytostnou potře-
bou profesionální dokona]osti,
je strašně blízké. Je to ansábl,
5 nírnž 5,e do hájemStVí hudb!/
a na cesty hledání interpre
tace pouštím nejraději..."
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S Pražkou komorní filharmonií
Úspěšně vystoupila a v závěru
koncertu sklidila dlouhotrvající
potlesk sólistka Romana
Zíeglerová - nadějná houslistka,
která byla v roce 1997 přijata na
Akademii múzických umění.
Houslovou hru studuje ve třídě
prof. V. Snítila, který výborně pn-pravil např. P. Šporcla. Od mkukterý výbi

Šporcla. ?
1999 je členkou Pražské ko-
morní filharmonie a primáríem
smyčcového kvarteta při PKF.Úspěšně se zúčastnila mnoha
soutěží. Sólově vystupuje při
různých pffleŽitostech doma í vzahraničí.

Špičkové vystoupení Praž?
ské komomí filharmonie bylo
tím nejlepším dárkem pro
zdejší publikum, které mohl již
30 let aktivní Kruh přátel hudby
Kralupy nad Vltavou i svýmčlenům nabídnout.

(ain)

?Dvotákuv po?hárzná vítěze?:pravodai

Praha se určítý čas připravo-- a -"*,1,, hxíli qjvali s jinými paítnery, byli sivšak sympatičtí i provedením
Několikahodinový tanečnímar"atón=;Wončil předávánímW:;iomúaa-u;;omíníových Cen VdÍrčÍch kategoriích.

Pavel Horák ze Slaného, od-borr:ý":áozor kralupské sou-a -- --"--srNl iBtěŽe, nám prozradil, že
r»rrsQ2-'t';n':covánÍ se obecně prosa-I?ll(ílJVúiii -- ?. .zuje mezi sporty. V celosvěto-a a-'-" aaa"ffilllanvém poietí se údajně uvažuje otom, že sportovní tancování by'm:Žlo--bŠr zařazeno do pro?Illaiv -y. - . -gramu olympijských her.",,Tančení-to je i

'Ůelká dávka ě?

urněnÍ
a krásy
p0h r, b- u ,

souladu s
muzikou

kdysi byly pro-
vedeny testy,

a zjistilo se,
Že taneČ-
nÍci quick-
stepu v
soutěŽi
absolvuií
,,dráhovou
čtyřstovku"
naplno i
něicoíiícrát
-za den, což
je docela
úŽasný vý-
kon."

Vyšší prestiž má rok od roku' a ---"-szá grííítě.žkralupská postupová soutě.ž-- - "-"=a"=whrtrívn(yy1K r a I Ll p o n - r - - - ? ?,Dvořákův pohár ve sportovrímL{VUianuv ,...?? .tanci určená pro mládež ve':ku od-1-5 let' výše v katego-VBKu uy -, .-- -Jriích B, C, D. Letos na parket" a - - a---x,«t-í,í n!írí'ínastoupilo 115 tanečních párú::a;stan'dardních i latinskoame-VeS?eíiiuci-,...... .rických tancích, když iich cel-kem 87 přijelo. Tančení svých"ra"tolestí'vě'tšÍnou fandí celé ro-diny, a proto nebylo divu, že sea ol'--í.-ahrs cŤřp-Olll)/, a y- Ijí+ ..- ,Kulturní a společenského stře--" --'- "aarílnilrí.AullLliiiic--,-.-??disko Vltava zcela zaplnilo-' "" - - -l-vs€rai rířiišlON:j'v'zdálerJější-tanečnícÍ přijeliWaa letoŠr'í dva?
cátý ročník
z Brna a
Ostravy.

Dvořákova p07Vít;ezové - Dvoraxova pu-háru: Třída D - Standardm:--a a ' """11116llí:Illl. i i- - - -Piskálek Michal - Froňková" - 'a'o "---rá*rsszáAlena (TK R. Charvátové' #%0 a - ' l a*inaka
?lljlla s - - - . ?-Beroun); Třída D - Latinsk:----x-a ybr?lay - Měsí'ČkováDouša Václav -"Levnka (ústr ;ad Labem) ; Třída
C - Standardní"-ídalka 70(jlášKoudelkakOuuas«- - ? ..NádvorrÍková Petra (Tanečníla'sao'cí'ace)f-;řída C - Latinské- - "a ;k&JL mkÁkhvía;uoo"a"o'ar'a"'A' lae:s-aJ ': L!aíéi-irbmxa'aíkí;-o:ríasi'Šáur'k"a (A:máudní TK HavlíčkůvBrod); Třída B - Standardrí:? " - IJúidílkňlMarvan Radek - Heiduková'K' a'ateň;aa (TŘ Astra Praha)T'řa(d'a"B Ža'Latinské: CyprisMíchal - Steblová Gabriela
(STK Praha)l"PÍíjemným záŽitkem bylo vy-a "=---,í,i íatiní-.koa-stoupen( kategorie latinskoa' a a---"--'l-os r»c=isí'UQAmerick<)ch tanečníků neivyššískupiny v závěru soutěže. Z fi-í:illíupiiiy - --- -nále vyšla jako vítězná dvojicea' a-'-'-a - AAir0@lnalldVycncaí-..- -??Gabriela Steblová a Michal'- a -'- llX;4zl!'voucydpl)r;sc-z STK-Praha. Učitelkao--i-A nra"yské Základm škOh/,uyyíig - . . . ? ?jedné pražské základrí školy,a a - -- ' --4 - -' rhím rOkem Ekterá tanČÍ patnáctým rokem a"' -aA -61ihZxKU'la laiiyi y.-..-? ?,sedm let Sama děti své zálibě"'u"č'Č"a'fyzroterapeut z kladen?ské nemocnice, jeríž %e svémuSKti Ill0iiiy--..--, ,. ,hobby věrný sedm let, tvoří pár' a - --a-I vúžscíra Veteprve jeden a půl měs(ce. Ve" - -"-a-" klííhíí STKsvém tanečrím klubu STK
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kreací - a dali se společně nakreaci - d uaii - - .ř..?,,latinu". ,,Máme jednoznačný'spoÍečnýa cíl - dosáhnout na- ' -" a-'-!AXkAsz!círl-b!,»víav--y -..mistrovský titul v třídě M v jed?mlbll 'Jvcnsy -.-. ? ?n0m stylu, abychom se pozdějia- =-:» ws:e*mvstvÍíX)lll)íyiui--J---? ?mohli zúčastnit mistrovství
' *= - - '-«es*i rlríi-ěe"ské republÍky v deseti dru-u tj b Ill c i s- i- - . . . . ?,zích tance. Trénujeme pětkíaát?-- -í- í..,airíáíhLtý'dně'a"poa atř"-ech hodínách- - " - '---'ákrsvj! nůFlárLlýulll- v - ..Vítězství v Dvořákově poháru'Jll'CíLotvx - - ?si oba vážíme, bylo docíleno" o '-lí--ísltíívarír?Ť"Ve skutečně silné konkurenci,"

řekli unisono.
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?Bluegrass advent počtvrté v Kralupech
Il
Il

Bluegrass advent počtvrté v Kralupecb
Minulé ročríky byly příznivě
hodnoceny vystupujícími, poslu-
chači i bluegrassovými publi-
cisty. Nejinak tomu jistě bude i
letos. V roce 1999 vznikla na
festivalu nahrávka, která byla v
roce následujícím vydána jako
komplet 2 CD. Akce uskuteční

f

Kralupské hudební sdruženía Kulturní a společenské stře-
disko Kralupy připravují za pod-
pory města Kralupy nad Vltavou
čtvrhý ročník hudebrího festivalu
Bluegrass advent. Již počtvrté
se sejde v Kralupech výkvět
české bluegrassové scény.
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v sobotu 1. prosince 2001 v
Kulturrím domě Vltava od
16.00 do 22.00 hodin. Sál
bude jako tradičně s?tolově uspo-řádán (občerstvenQ. Po ukon-
čení .programu se koná
nedaleko KD Vltava jam ses-
sion. Vstupné je stanoveno na
90,- Kč.

Vystupující skupiny:
COP - Plzeňský bluegrassový

buldozer stihl v tomto roce vydat
své v pořadí šesté album s ná-
zvem Bič a uvítal ve svých řa-
dách nového banjistu - ústečáka
Martina Fridricha.

MODROTISK - Patří již něko-
lik let mezi českou špičku.
Kromě klasických bluegrasso-vých a newgrassových pÍsniček
a instrumentálek mají v reperto-áru gospely zpívané a cappella,sklaaby s příchuff swingu, folku,
s irskou melodikou i vlastrí pís-

ničky, které. jsou nejčastěji dílem
neúnavného Lubom(ra Her-
mana. Modrotisk Vás určitě za-
ujme strhujícÍm nasazenÍm i
veselou atmosférou, která pro-
vází každé jeho vystoupení. Za
161et existence vydala kapela 4
CD. V roce 1990 byla jedna z je-
jich skladeb zařazena na album
The Long Journey Home, které
bylo výběrem nejepších nea-
merických skupin podle mezi?
národní bluegrassové asociace.

VABANK UNIT - Skupina máza sebou tři řadová alba a v(-
tězství na Portě v roce 1991.
Také u Vabanku se letos zá-
sadním zpí:ísobem obměnila se-
stava. Na postu banjisty uvidítenově Jirku Klementa ze Mšena.

NOVÁ SEKCE - Skupina
vznikla v roce 1988 a zpočátku
se zaměřila hlavně na vlastní
progresivní tvorbu, která byla
ovlivněna undergroundem, jaz-

Zem, rockem, reggae. V té době;akW' experímentovaia Se SaXO-fonem, klávesami a bicími. Od'zuačátku"roku-;992 hraie NováLSaekce v prakticky nezrněněnémobsazenl přičernŽ se vrátila
"o a--?'--r-rívac«-lI;átky k'taradičnímu bluegrassu,který ovšem hraje svým osobí?a '- - - Il mb 1Q9';tým způsobem. V roce 1993' ?a-"-í - Oňíll V růCesykup;a -zÍskala Portu. V roce"-- --l- *»yriá 00:"99"5"-absolvovala turné poA;gťi s-bluegrassovou legerv' --'-La"-í kanslotaamerickou kapeloudouuSueuldom sceríW.- A konečně varoce"i ggs -obsadila 2. rrTÍsto nar(K;l- IJ.Jll ---?European Bluegrass Band"-" a- Sllt4rsi:ět'i'amp;nschip Ve VídniVll(llliHiyl,y,,,,r ?DŘEVĚNÁ TRÁVA - Další ka?pe'la'z'e'zá;adočeské metropole.Na rozdfl od rozevlátét'ío Copu- '-' " o=*vrscÝvlINg luzuii - - .--- ?ovšem reprezentuje retrostyla "'--íl-- Qvsa%Í q(sb%B"Í' e.agbruass,ts,íCok)/'a,,Ka'k,peí""vt'í'zayur:"íonr"od"o-íl nk ául'-"b"u"e"g'? ';asis=?o'J-'é. b '-Ilíasszí!"í í á sínnéaO"a nS:

jak aKuSuUíy ícu- -.-..-..-yrat do 50. a 60. Iet a reprodukujíVvýah'radně adobovou muziku.

A'LBUM - V jeiich podání IzeslyMš'et'nejčastěji-t'luegrass ovliv-něný tu swingem, tu folkem a'n:t'oy úplně jÍným hudebním sty?Iltjt)IJLlpl=,"J'-'Iem. Začátkem roku 2000 sku?' -"- IÍX rsátžoina natočila iiž pátýpina"d'e;osrímek a objevila se naLlíeíiisis:íiiu---.- ? ? ,festivalu European World Of
a a - ?"l---;-íeríí l l/;iouegr;ss Ve aVoorthuizenu v' a '-'--"" eeí yíaíí',íst-DluCagi« - - . - ..Holandsku, kterého se zúčast?

" - --IÁ Clíííňl%ll'r;o"pÍ;;40 kapel z celé Evropy.Z této akce bylo pořízeno CDL ieis.í ca-.. -J-? ,EWOB 2000, na které se do-- - a -'-- Alkíím -;t'al;Ť píseňa skupiny Album -
pýcha.'V'řaGET - Středočesko praž-ská kapela okolo dobristy a ma?jitele agentury Bluegrassová' o --- l---iú *oríHBli'i 'g"a"' Ja aordJ yJ ' ITom:*s-es r h6 arak' es t Ťihelpa"zeaIl9a -..., . -druhý rok, přesto však stihla zaClruny R)Thi pí -,.. -?tuto krátkou dobu odehrát pěk-- a " -" ' - a""- ínpní ořevážnétuť0 aiacívu -....- ?nou řádku vystoupení převážni-- ""Mirh festivalech.''n; ť;kých 'festivalecl

- - ----W Qý,
l CeSKýi;ii i'í-------FRAGMENT - Skupina slo-žern"á"z""e'slovenských a moraííí-
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M? - .ských muzíkantí:í, kteří získali"-"'a'-álrsrtůFl oceněniSK'/Cn iiiuiií---..-, ? .řadu individuálních oceněnísvých hráóských kvalit (ankety aa ""íoaniri.í/'Imk)oreeiceny festivalu Banjo Jamboree,Cell)Iicgíiv+.- - ,České bluegrassové,asociace
Slov"enS!"" "d'bl':':exa'4'OO;s"'aVU'SŇ'lJ'-ŤudbQ/ a'[Ol. v ívy - í+++ -,povala skupína na festivalu

l

J

řia4-eicht :xe shuprny cop 1«-

Mezinárodní asociace bluegras-':ové'-hudby v Owensboro voKentucÍJy, Íoni se stala vítězem;vropské' soutěže bluegrasso-';ch';kupin pořádané stejnouo'rganizací ve V(dni.
Vft Je7rábek
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Hana Bartíková - Tiché dívání
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Dne 5. 1 0.200 1 v 1 8.00 hodin byla zahájena vernisáM výstavaHany Bartíkové - Tiché dívání, na nQ vystoupili žáci Základn(umělecké školy z Kralup nad Vltavou. Na flétny zahráli bratř(Martin a Jan Tetivovi. uslyš(te je háž na vernisáži ak. mal.Otakara Čemuse v pátek 2. 11. v 17.00 hodin v Kulturním a spo-lečenské středisku Vltava v Kralupech nad Vltavou.
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Starší dorostenci
- krajský p'rebor
10.10. BK Beroun - Kaučuk
Kralupy 83:91
Za boiovnost chválíme všech-
ny máče, kteří v tomto složem
hráli poprvé a přesto vyhráli
13.10. KaučukKralupy-BKČeský Brod 73:63
14.10. Kaučuk Kralupy - BK
E3randýs 74:70

'Při agresivní obraně doro
stenci udělali hodně chyb, ale
svou bojovností vždy dotáhli
zápas do vítězství.

Hlavní sponzor klubu je a.s.
Kaučuk, sponzor mužů A je
TES Media s.r.o.

Družstva BK Kaučuk Kralupy
odehrála o víkend 10. a 11 .10,
13. a 14.10 mistrovské zá-
pasy.

Výs?:edky:
Muži B

- Krajský přebor 1. třída
10.10. Kaučuk Kralupy - BKČelákovice 80:51
1,110. Kaučuk Kralupy - BKčeský Brod 82:51
Domácí družstvo si bez pro?
blémů poradilo s oběma sou
peři, i když v loňské sezóně
nastupovalo v o třídu nižší
SOutěŽi.

Další utkán( hraje družstvo
venku 27.10. a 28.10.2001 v
Kutné Hoře a Kolíně.

MladM dorostenci
- krajský přebor
10.10. Kaučuk Kralupy - BK
Kladno 97:59
Kladno, loni ještě ligový
účastrík, přijelo do Kralupy

Basketbalov37 klub Kančnk Kralupy

Starší žáci
- kvalifikace o žákovskou ligu
Neratovice - Kaučuk Kralupy
14:67

Nejepší hráči: Popelka 10
bodů, Gospodinov 22 bodů.
íMělník - Kaučuk Kralupy
30:41

Nejepší hráči: Truhlář 13
bodů, Gospodinov 8 bodú a
Vondra 4 body.
Nera'tovice jsou soupeř, se
kterým jsme již hráli a tak
jsme věděli, že vítězství je
naší povinností. Utkání s
Mělníkem jsme díky rychlím
protiútokům a proměňování
dvojtaktů z dvojiček vyhráli
Mělník porazil Mladou
Boleslav a tak, i když jsme
bez porážky, jsme ještě nepo?

hlavně údemou trojicí Hokův,Řenč a Chlapec, která kla-
denským nasázela 55 bodů.
Další zápasy se uskuteční 20.
a 21 . 10. V Poděbradech

StarsJ mini žáci
- krajský přebor
Kaučuk Kralupy - Bohemia
Poděbrady 42:16
Kaučuk Kralupy - Bohemia
Poděbrady 47:7
Starší mini žáci vstoupili do
sezóny úspěchem a vyhráli
dvoj utkání bez velkých poffží.
Nejlepší střelci byli: Tondr 12
a 12 bodí:í a Náhlovský 10 a
13bodů.
Další utkání hraje družstvo
27.10.2001 doma s Kladnem
od 9.00 a 11 .00 hodin.

Muži A - Ill. liga, hrají na do-
mácím hřišti až 1.12. a
2.12.2001 s družstvy BK
Sokolov a BK Karlovy Vary.

za BK Kaučuk Kralupy
Josef Motl

Další utkání družstvo hraje v
Mladé Boleslavi s domácími a
Mělníkem 20.1 1 .2001
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Zhotovím projektovou doku'me-ntaci včetně profes( naan;vostavby, rekonstrukce

JÁROSLÁVA HÁJTÚNOVÁÚČETNÍ PORADCE - VEDENÍ [JČETNICTVÍ

Zajistím stavební povolerí.
l samostatně

nAm. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vlt.Tel./fax.: 0205/727 487, mobil: 0607/585 186e-mail: v.hajtun@worldonline.cz
nabízí zpracování' veškerého účetnictví včetně účetnictví pr0 společenství vlastníků '-' = o ----i---*..< * ,-r.'vtsnctrukce ÚČetnictvÍ 'Ve'8keréhO účetnlCtvi vccuíy u-,...?.... r?? ?," mzdy " personalistiku " poradenství " rekonstrukce účetnictví '"- ao-í-í-?i*..x.*-<ye-v;yp"cestovrúyříkazy'" a' pl-lSUliai=xhyx - - v------- .' úěetní dohled ' účetní revňze "' cestovní příkazy "-" "d'aaň'o"v'á'p'ři"znání-"-;e'škeré administrativní práce "

tel. 0604/150 553
denně 18.00 - 20.00 hodin
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PŘIPOJENI K ?'ru pomocí ANALO(JOV?H0 MODEMU- - o -- - =?. í nrs*gcsrí ígnwP;0; ; ;TU POMOd ISDN" a - ---?- -'-sxr»rl ÁNATPRIPOJENí K INTERNETU P0MlJl.;l 1I)Lll-lp'íupo.? x nm.?ru pomoci wwoa. OKRLTHU 33,6, 64, 128, 256 kbps- ?-----mnrixírv-iup.muA-rovŮuo?ovt?íxoísponPXUPOTEN'lRTNTERNETUPumubziu«?--...--?-????,?, ,PŘÍPOJENí K INIERNETU POMOCí n?imJuo n?ovt?íxoí SPOJE' ------a-*aamúlrúruDĎ9?ÁCtE-MAíLSctmANKYPŘÍPOJENí K IN?ERNEI U yumubt Dljalju+ .. . ---yÝRoua A PROVOZ WEBOVÝCH PREZENTAcí, &MAIL scm?v? -? -- -..í sr,hhhrymlsh%aswwvisVYRO!&Akvzv«s»x. --.----- .DODAVKY pc A v'g?ú. ííočtrúčovŮ strň A SERVIS' --a- --i- - rsvn Il QTI TNFORMAčNlCH TDODAVKY pc A vbmpitu, rucsiiswsi v. ... .. .- ??? . .?šxor.pm, po?gss'rn v OBLASTI noo?{rAcu TECHNOLOGíí

Přemýšlíte"o :měan; účetního programu pro nové účetní období?
Nabízíme zavedení programu Money 2000 SE do Vaší fimy. Jedná se=- v" ?=:---*-í.vsí vplmí nřívětiVÝ. stabilníNabízíme ZaVeaenl piugiaii.. .....--, ? ? ?programi který je nejrozšířenější, uživatelsky velmi přívětivý, stabilní' - ' -- ---'- -?asAímr- q*nťení u klientů a následně účetnípr0gramlKteQ'JelE:Jlo'o""',-,---'---', -a rychlý. U programu provádíme zaučenf u klientů a následně účetnía daňový dohled. .Inforn'iace o programu Money 2000 SE můžete získat v naší kanceláři- -- o'-'---- --l- - na +píp?fí'ínít 0205/721 436Inforn'iace o programu iviuiicy by,,, % ---? -?na aarese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205/721 436- a a- a -;-x---í.,.+aíítííviitnrostřednictvíme-na adrese Fremysiovii *v, iú...Y, .----nebo 0603/466 249. Taktéž nás můžete kontaktovat prostřednictvím e?mailu aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránku www.aspekthm.cz."X/-A cíí nn našl SOOLupl";ě;me"se na ;aši spoLupráci.
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Um-nM s.r.o.?,,[,?účE-TNí A ohŇovÁ xhncht.AA

mgr. Martin ŠTĚPÁN
DAŇOVÝ PORADCE

Řl

MONTAŽ :DLUZlÍ
A TĚSNĚNÍ
DO OKEN

KABA
ODOLENA VODA

0606/211 142
tel. 02 / 83971 865

po 16. hodině
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Provident Financial,PrOVlOenl rHlalllílaí,česká pobočka britské společnosti s tradicí od roku 1880, kteráa - a.--.. í--a*v-arsh<zrh ůůiček d0(,eSKa pODO(,Kd L}I ILi'il%e a.,i,,,, ..... - -. -má vedoucí postavení na trhu krátkodobých půjček dodomácnost( hledá obchodrí zástupce/zástupkyně.-" a -'-? I-lí --4-a- sirS exío--n.nďNáplň činnosti: péče o sxupinu iíiieiiíu ., ,..-.-.-- .(poskytování nových půjček a následné výběry hotovostních
ImaCnOSťl Illt.i.ia IIMM,,,,.... ----,- -Náplň činnosti: péče o skupinu klientů ve svěřeném regionua a "-" - -A -í-,-ín6 stóhéN hotovostních(pOSK'lOVaťil iluvy!II Huj---- ..- ..---- .splátek přímo v domácnosti zákazníků).aPo;'Wdujeme: živnostenský list, tele'tonN;;zím;' zajímavé provizní ohodnocerí.V případě Vašeho záimu voleite zdarma: 0800/169 169

Samolepky. Bezpečnostníatabulky. Viz}tky. Svr.teená reklama.- výroba řezané reklamy z kvalitní folie určené pm polep ví%sních štitů, výloh, ie*wsi :zqríyerú. automobilů,motocyklů, atd.. l- výroba řezané reklamy z kvalitní folie uristroj.zařízení, automobilů,motocyklí- ruční linkování auto a moto veteráríŮ- nápisy a malby na fasády- núpísy a maiuy Il€l laŇ.,,- výmba plastíckých reklam z hírzených PVC desek o tloušt'ce 5 - 30mm(písmena, loga, postavy, atd.)-- ----x--b».ú*vats*narsnhzPVC,provMenábarvou"'a- " ' (písmena, loga, pOSí'mQi atLl.)nápísy a maíby na autoplachty a transparenty z PVC, prováděné barvou- nápísy na látkůVé trsnsparenty, tňčM, mOnté$, atd....- íarnín':ace dokumsmůi vízítek, atd....ek, atú....(4ýLr7f,r?irJíast«iúJ& a ,rit&í t?7,e-mail: f.vrba@wondonline.cz

KOČÍ LADISLAVR'EVlZ'Ews;i;5í-í .=Ko"í=hí::',íREVl4t 'l í liwuaw-wú - --.. . - .- ?(parnr a kapalné kotle, tlakové nůdoby stabilni7
POŽARNÍ OCHRANA A BOZPIšk'oler;, vedenr agendy o dalš0

MEŘENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKď-a práce s trm spoiené
i«íaubíágsxo íopiwÁbxÉ mCE - ÚoÍaa

Ladislciv Kočl Zlosyň 37, 277 44 Voikovice';el'.-O'ŽO77755 040 od 7.00 - 17.00 hodin

Bližší informace:Každý čtvrte71a4fÍ6hodin v KaSS Vltava

Další příspěvky na:
CViČerÍ, masáže, Saunu

antikoncepci
školy v příroděočkovánř'proti kÍíšť. encefalitidě
fÍxní rovnátka

pobyty u moře pro děti alergiky
Dárek pro nového klienta:4 h;dÍny v bazénu zdarma!

www.zpma.cz, e-mail:info@zpma.cz

Zdravotní pojišťovna
METAI-AI?ANCE
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y // /MUZI, ZPIVATE RADI?
pokud ano, a je Vám 18-60 let, při5ďte na zkoušky,,Dvořákova komorního sboru"

Každé pondělí v 18.30 hod. se
scházíme v prostorách Penzionu

pro důchodce (za Plaveckým
bazénem) v Kralupech nad-" Vltavou. Nebudete sami - sedm.%

,s Vasich kolegů se již těší na Vaše
hlasy, které si zazpívají spirituály,
středověké písně, díla L. Janáčka,

J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
A. Vivaldiho a dalších autonoi.

Jste srdečně zváni. wÁ Q!@l!l  i a?W!ím'R'F3'kfl«!r'íh'er» í 1 í- í - lí w' a- ?  í »b - 1

mi i i  a i lwh a ii is m s i í's wa m s s iii svis s i ň wa 'í« mm m'mmmm€ alJ'íJ I] SíJTíl E3 *4 a 'ríl úi [ iíiiiixíj :< íťll miíiíq la '1 íff'Ň íí! F4"'í'írThW ""  jl PPJ l W ffi &V& s'Ft l í i? 'Ť" i " " " í"" {iÁM&í " M M J 's 'ii a k aso ř
TEXT:

TEIEFON WEBO ADRESA-

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud neisou i)daje obsaženy v textu Inzerátu,nebudou zveřeiněny. Vydavatel %e však musf znát (vyžaduie to tiskoíi zákon).
Jménoapřílmem: Telefon:
Adresa: Podpis:

TENTO KUPóN MÁ PLATNOST DVA MĚSÍCE.Kupóny zasíleite na adresu redakce Zpravodaje.

Soukromá inzerce
PROOEJ
ů Prodám zahradu 516 rrf v Kra-

lupech nad Vltavou, vlastrí po- zemek, chata, sklerík, dřevinyTel. 0205/727 788 - ve(ř,er
(J Prodám rodinný dům vKralupech nad Vltavou, jedno-patr6vý, 2x2+i, podkrovl 2xkoupelna + WC, 2x komora,5alkon, veranda, sklep, plyn,UT, voda, kanalizace, dvorek,

předzahrádka, studna, za-hrádka, dnna, celkem 526rna
Tel. 0607/856 99,0

psowA,iew
CJ Pronajmu slunný byt 2+1 vKralupech nad Vlt. v Lobečku,garáž novou na sídlišti. Cukro-var. Cena dohodou - i samo-

statně
Nabídky na tel. 0602/128 830
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iHokejbalCUKROVARSKÝ KAPITOL BUDE SLAVNOSTNĚOTEVFIEN 6. LISTOPADU STAROSTOU MĚSTA
Hokejbalový oddíl AHL si Vásdovoluje tímto pozvat na otevřenínového hokejbalového hřiště na

Cukrovaru vedle kryté sportovníhaly. U příležitosti slavnosti seuskuteční malé exhibiční utkání,připraven je i důstojný dopro-vodný program. Nebudou chybětzástupci hlavních partnerů ho-kejbalového oddílu Města Kra-Iupy nad Vltavou, společnostiKralupol a Česká rafinérská, kteří
se významnou měrou na úspěš-

ném dokončení hřiště podfleli.
Hokejbalový oddíl AHL Kra-lupy nad Vltavou za všechny své

členy a hokejbalové hráče ulice
srdečne. děkuje hlavním paíne-
rům, kteří se zásadním způso-
bem zasloužili o vybudovánínového hřiště pro hokejbal, cuk-rovarského Kapitolu, Městu
Kralupy nad Vltavou v čele se
starostou Pavlem Ryntem, spo-lečnostem Kralupol a Českáara-
finérská.
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iHOKEJBALOVÝ SERVIS I. A

/KRALUPSKÉ HOKEJBALOVÉ Il. KRALUPOL AHL 2001-2002SOUTĚŽE V PLNÉM PROUDUI. KRALUPOL AHL
Nejvyšší kralupská hokejba-lová soutěž vstoupila již do svésedmé sezóny. Revolučním pře-dělem v mladé historii AHL bude

Iistopadové otevření cukrovar-ského Kapitolu. J.e?dinou změnouv systému soutěže 1. KralupolAHL je zvýšení počtu mistrov-ských zápasů v základní části ato o sedm. Každý tým se utká skaždým týmem soutěže čtyřikrát,sehraje tedy 28 utkání. Do playoff Petroniova poháru postoupítradičně čtyři nejúspěšnější celkyzákladní části. Nabízíme Vám
přehled tabulek platných k26. říinu 2001.

Na úterý 6. Iistopadu se chystáveliká slavnost pro všechny
hráče, fanoušky a podporovatele
kralupského hokejbalu. Starostaměsta Pavel Rynt krátce po 15hodině slavnostně otevře druhé
kralupské hokejbalové hřiště promístrí speciálrí variantu hokej-balu 3 hráče do pole + brankář
(35xl 7m). Kralupským hokejba-lovým soutěŽím se nesmírněuleví, neboť lobečské Kolosseumje naprosto p'Velížené. AHL budemít tedy dvě hřiště: za vodou apřed vodou, jak glosují místní či-novníci. Na výstavbě hřiště sepodíleli tři významní partneřiAHL: Město Kralupy nad Vlta-vou, generální sponzor soutěŽíAHL společnost Kralupol a part-ner kralupského hokejbaluČeská rafinérská. K samotnému

pn:iběhu výstavby se vrací členVýkonného výboru AHL TomášHora: ,,Kralupská radnice námvyšla maximálně vstřía totéž mu-sím říci o našich hlavních part-nerech Kralupolu a České

rafinérské. Všemsubjekhímpatří rovské soutěže, ale účastrí se moci současných sponzorů anaševeliképoděkovánr.Stovky též lig organizovaných Česko- města Kralupy-nad Vltavou do-brigádnických hodin shaávili při moravským svazem hokejbalu. táhnou na křídlech obdivuhodnémontáži mantinelů a dalších ma- Například dorostenecký výbér masovosti sví:íj spoít ze stále pro-nuálních pracích členové oddflu Kralup je na špici Regionálního vizorrího prostředí do takového,AHL. ,,Město zajistilo podklad přeboru dorostu, druhé nejvyšší které by jim díky velmi početnéhřiště s nástfikem a sloupky na soutěže v republice, ze které. se hráčské základně a obecnémumantinely. Výhradně svépomocí bojuje o přímý postup do extra- zájmu o hokejbal právem nále-jsme instalovali mantinely, sva- ligy. Masovost zdejší základny želo.řovali konstrukce. Jednalo se o však přináší i řadu potíží. ,,Máme ,,Zůstaňme v přítomnosti,velmizdlouhavoua n«ýmáhavou sice dvě hřiště, stále ale ne- všechny Vás za celou AHL sr-práci.Děkufivšem,kieWpřtložili mámepotřebnéadůstojnézá- dečnězvunaslavnostníotevřeníruku ke společnému dilu, jehož zemí se sociálním zařízením': Kapitolu, které se uskuteční vvýsledek za vydanou námahu posteskne si Hora. Pravdou je, úterý 6.listopadu od 15.00 hod,určitěstál':dodáváTomášt-Iora. ževdnešnídobějevelmitěžké připravenájenetradičníexhibice,Oddn začal fungovat ve zcela začínat a prosadit se s novou př(tomní uvidí v hokejbalovémprovizorníchpodrrínkáchl5.září myšlenkou.Tahokejbalovápro- dresuinašehostarostu",uzavírá1996. Za dobu pěti let dokázal razila. -
Hora.vybudovat zajímavou síť kvalit- Hokejbalisté Věří, že za po-

Jindrich Kohmních soutěží, ale co víc přilákal do
? ?.sví2r.h řad mnnhn rlAtí, ml,,,,1,3,? I. AHL CSKA M?NICE MACHIN. NELAH. MNETES RAVENS JAMAICA AIKsvýchřadmnohodětíamládeže, I;: U.WllA MINIUL MA;;IN. NtLSH. MNtltb IlAVťlllS Ji:AIUA 9:Kkteírí hokejbalem doslova žijí.

Jejichnadšeníafantaziepři MACHINES 3:7 2.10 A 3:44:8 15111 3:6 12:1 12:7tyorbě drp.sů či názyŮ klubů Dů,3. . NELAHOZEVES O:7 ?:9 4:3, 8:4 L 5:7 5:4 10:3 9:5tvoarbědresi:ičinázvůklubůpod= NELAH.OZEV-ES O:7 -7:é 4:3F.4 C- ---!a:-7- --514 - 10:3 !:!,h,,, ,,i,i,,ii,, , ,,,,,,e, MNETES
1.10 11.15 7.5 U 9.4 5.4 1.7,4.7trhu3e originalítu a sveraznost ?írnuje Orígínaííťu a sveraznos« RAVENS

l:l514,8 8:3 4:5 4:9 p 5:6 1:5zdejšího hokejbalu. Kralupáci se auhicú 3:14 1:11 i:i:? 3:10 4:5 6:5 0 4:8ne,5@ustře(%jennadomácímíst* A?KHI)RKA 3:7 7:6 7:12 5:9 7:'1,7:4 5:1 8:4 L
KANADSKÉBODOVÁNÍl.KRALUPOLAHL TOP20

líkání Góly Nahíávky Body +/-body TM
21 16 37 4 8
20 11 31 28 69 17 26 28 2
12 14 26 9 4
18 4 22 6 414 7 21 35 6í2 6 18 17 09 9 18 2 208 9 17 10 211 5 16 6 610 5 15 18 2
8715610

12 2 14 -17 6
3912-124
9 3 12 -7 27 4 11 6 317 4 Ií 1314e =i ío 17104 6 10 5 43710134

1. BejrD.
2. Kohm
3. černý
4. Loskot
5. Husák
6. Topor Mich.
7. Soudský
s. čeívenka
9. Vaško

10. Krčmář
11. ŠmOl&
12. Ulma
13. Keimar
14. Starý
15. SuchýR.
16. Kroužil
17. Petřeek
18. Slav&
19. Sffeska
20. Lutovský

Jméno Tým

HM
MO
MQ
NE
AIK
MC)
CSKA
HM
HM
NE
M(l
AIK
JP
SM
HM
CSKA
MO
CSKA
CSKA
(,SKA

7
7
6
8
7
7
4
7
4
8
6
7
7
7
8
4
6
4
4
4

16
11
17
14
4
7
6
9
9
5
5
7
2
g
3
4
4
4
6
7

37
31
26
26
22
21
18
18
17
16
15
15
14
12
12
11
Ií
10
10
10

4
28
28
9
6

35
17
2

10
6

18
6

.17
1

.7
6

13
17
5

13

TABIILKA 1. KRALUPOL AHL
Uík. Výh. Rem. Proh. SkóretMiniceQuijotes 7 6 0 1 69:232.AlKHockeyHúrka 8 5 0 3 49:443.HBCNelahozeves 8 5 0 3 48:444.CSKALobeček 4 4 0 0 35:95. HockeyMachines 8 3 0 5 54:546.SokolMnetěš 7 3 0 4 38:527. BlackRavens 7 1 0 6 25:518.JamaicaPredators 7 1 0 6 22:65

TABULKA Il. KRJlulPOL AHL
1. LosKombajnos 6 52. MiniceMikoňs 6 43. McShivanTeam 5 44. HotofssanHK 8 45. jralupy9rdinals 6 46. VelvaíyBreakers 6 37. Necrocock 6 38. HBCRedArmy 5 29. AHKNorLobeček 6 210. BlackHawks 6111 HCWorms

6112. Hí:írkaFlames 60

1
i
o
o
o
1
o
1
o
o
o
D

o
í
1
2
2
2
3
2
4
5
5
6

47:17
32:24
39:17
45:26
45:31
35:22
39:49
29:26
34:37
15:48
27:55
23:58

Body
12
10
io
8
6
6
2
2

11
9
8
8
8
7
6
5
4
2
2
o

?ohlédnutíZa letošní úspěšnou sezónouŽákovský tenis -
jeho vyřazení v roli řidiče, spon-o-'-'hts %ídce. DíoV-Ízor'aas"tartovného, rádce, psy?=*---a'la? xí lákcí'lgsL«:"h'oalo;'a,";vWčÍnáře čí lékaře.Každý tumaj se hraje zpravídla3 dny od rána do pozdního ve-óera a tak rodič, jehož potomek' a - " '- -A-í;'sraAri<ír)hcs:'paraob:Í'uÍe az ado závěrečnýchSe pl vvvi -i - -. ? ?kol, je mnohdy vyčerpán stejněÍ;k; samotní hráči.A jaké tedy byly letos největší'- ' -" -l- --iíbrišíríhžákůúspěchy našich neilepších žáků:noa"celoystátních turnajích?'Pavlína PokornáĎ:ategorie starší žákyně:' a-'-'a'X --híl 4ydvouhra - 3x vítězství, 1 x finále,
3x semifináleoaty;hra'J"sx vítězstVí, lx finále,lx semifinále
Zuzana Zimováů;;tegorie starší Žákyně:dvouhra - 3x fináleu=ví'hra Ď4xvítězství, 1 x semifínále
Jan Flídr'?'kJategorie mladší žáci:dvouhra - 2x vítězství, 2x finále,Očtvy"řh'r'a"- 1;finÁle, lx semifináleM-arek Husák'-"kategorie starŠí Žáci:dvouhra - 1 x vítězstvíŽtyřh'ra-i x semifináleUl71iiicí ... --.??Nezbývá než popřát naŠimmladým tenistŮm v čele s trené-- -- ? w- a,íbí *úrímoVérem Hrdinou do dalš( tenisovéa - -'----« - íaíerí6í!FIIÍI.r81ll riiiaii- - - -- ? .sezóny mnoho zdraví a úspěchů.ri,,,e,í cíhknmúPavel Pokomý

dému hráči pro příští sezónu při?a -"--'a" l--"InríÝaudHle:a"tzí'.'bonusová hodnota.
Hráč S 'V'/SOKyíiii uviiu ---J..-.hodnotami pak má turnajový ži?oHer'á"č'as"vysokými bonusovými
hodnotami paK í í ía iuí - - -,-, -yot lehčí. Pořadatelé všech tur-
na)u' ma)I O íaKOVB tbí ííoíy --J.. . .,protože ieiich účast zvyšuie ka?vnajú"mají o 1-akové tenisty záiem,- '-"-' *a*X úe* íxívŘiíi9 ka-prOtOZe )e)icii i.iva-- -.J- ,tegorii turnaje a tito hráČí isou- a -- =-"íí+akhríodttAjviii - ,..-,- .nasazováni a nemusejí tak hned;'avodníŽh kolech bojovat s pa-pí;ově silnými soupeři.pll(jllCi sií---y- - ? .Bez ohledu na postaverí nažeot%řéku '(bude zveřejněn v prí:í-

a 's ="i"a c ra-b'mhau-'lÍstopadu) musíme s ra-a --"-' 4rs nrí'ítiDt51 ILI iigu-a1----,dostí konstatovat, že proti
IOnoSku a0siu u nciúí--- --.-?
dalšimu vyrazutuíu vy.-... -nímu skoku a to pod vedením- '---J - uvAírssiIlllllLj gí---- - - . ,lreriéra Mgr. Josefa Hrdiny.a" ? - --Xl-1121 4i7.xl'př'es"nevýhod-u poměrně níz-' ---a-b htsaíirít dali okých bonusových hodnot dali osobě naši hráči na každém tur--- 'a"--k-ÍIÍ 'ueílminaji, kterého se zúčastnili, velmi- ""' - xí2!íÝáiňůlj Sevýrazně vědět a většinou seVýlacuv -,--- ?probojovali až do závěrečnýchkol. Výkony našich tenistů jsouo to cenně.jšl že Za pouhé třiorokl'y tr';::ínbu'se dokázali dostat" '-'-l- - 'ííkííěl:!n0íšlaCl'lrOKy Lll-lIII--- - +'+ ???na úroveň daleko zkušenějšícha" -"-";Xrtah Ýúnj-'hdrá'Í;; 'z 'nejúspěšnějších teni?sových oddílí:í.SOvyvi i vsisí....Je potřeba připomenout, žebez n'aaíení a obětavosti ro-ud'ičů by ;';-děti turnajů praktickya- =X----4 0rírliL,enemohly zúčastňovat. Rodič se'mu';řast'át jakýmsi manažerem- " - -' ll--hitá nQíVOOd-ÍTíLl:)I gi?í 1-'-i'- ?své ratolesti. Vybírá nejvhod?a --"--:is i.í;íhíá;!kí:věojší'turn;je','zajÍšťuje přihlášky- a " -I-e-tslsníŤp každVne)blluii"i-i --, - , ,a především absolvuje každý" - --Jkm?kann 2ž d0turnaj se svým potomkem až do

neitěsněiším rozdílem v poměru4:5 pozdějšímu vítězi soutěže,- 'ao ?-'- Sl;?eírh<s4Lokomotivě Beroun. VšechnyLOlu-lllllltiv - --. ? ?ostatní zápasy vyhrálí naší= a"' ar-zMlqmmladí tenisté téměř rozdílem-- - "' : vqúílonšíi"arlaCl)/- O C-emZ F3'l€-ul-í í í- »- r-.konečné skóre iednotlivých ut?
miaui it-iii>i - .-...?třídy, o čemž svědčí i neilepší
KOneciu:i oryw- y-..-?-kán( ve skupině 48:15haiii vw M...ř...?Ani v soutěží jednotlívcí"í senaMši 'žá'cai ; ob;ovské konkurencí'na;ust;le-zvy'šujícího Se počtu- - a a "- - -b ---4ili čílprn'mladých t:enÍstď neztratili.(jlemkaždého z hráčů je postoupit na' a"-"-' 4--vtsaur:hrůZnýCŤ CelOStatíííí.;íí ?uííí.,..-..' a' - - -í-í-i* +ak én nei-

=áří skončila teni-
:.-Pro žáky kralup-;vého oddílu velmí
družstev se starší

:ení Adam Klouček,
Dominik-lusák,:J"an '-Flídr, Kryštofiínna Pokorná a;ová um(stili na dru?S-druhé neivyšší do-ovské' soauÍěži. V

ítkárí druŽstev se;a;ů: 4 dvouhry a 2Ya;c;;'a 2 dvouhíy a 1
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Zimová, Pavlína Pokorná, Marek Husák a Jan Flídr
i@ nej-ip di

ČS
děvčat. Postu?ioii;Ažé-. CIO tZV. CS Kadetautěže, do tzv.n;l našim hráčům jen o'."V arozhodujícím utkárí:li 'J-oslabené sestavě

více bodů jak ve dvouhře, tak veVIUB 'uvuv i--- .. ??čtyřhře. Na základě součtu bodů=- -'-----arsáí-u-í klíče DOSe podle stanoveného klíče po- a -- - -' --- eaesa{í:íslllÍe Ce-s;O'nČenÍ seZóny sestavuje ce-blo's"tWtní'žeb;íč':e'k'a dle něj je kaž? Veřqiníé bruslení'
Kddou sobot=uVolejbalový hirnaj - IKAST 2€N)1

Žákyně porazily své soupeřezcela přesvědčivým zpí:ísobem.- - a - "-'-i At-hrárrí 2LuaIIAy---. ? .Ve finále si po velmi dobrém a' aa ---- l--I-r rsrsrayilvbvo"'jov'n"é"mJvý!o.nyg, ',; QPI,p.daorazí')'vsoupeřky ze švédsko Svedalyo2'.0,"zajiyst;y prvrí místo v tur?
naji."'/'ýprava našich hráček a tre-- - a o- -"o"* - e*qrnstouné'rM"byÍ'a přijata starostouI II-l u -y - , - ,města Ikastu. Dále děvčata'n;vštívíla- město SilkeborgnP':'oh:ídk; akvária patřila k ne%?íílJiíiíurici ...-..-,hezčím zážitkúm celé návštěvy

?uto ces-bych tou
hráčkám

Dánska. ChtělL»aílí:»lla- sií--= -i?- . . .. ? -w%I-t-xíaŤhraaůokamlŇrene-tou poděkovatíOu pJlJm%'J= -, . .. ?rČim za VZOrnOu reprezentacirnuamšehLao m"ěo;W-a voílejbalovéhoa " --" «;aJ-naSí:?IIIJ íllCM)Il+ - ? ?oddílu. Dík také patří měst?a' a -' = - Vvalí ín 7Posukému z;stupitelstvu Kralup za-- -' --'aÍ -h hrÁí:p3sKemu La3tuv---.- umožnění účasti našich hráček;m'tomto turnaji.

Dorostenky ,,A":
Skupina ,B":Kralupy,,Ař - Skive (D)Kraíupy,,Ař - Skíve (LllKralupy ,,A" - Kolding (D)Kralupy ,,A" - Koíaíng (ulKraluov ,,A" - Havndal 2 (D)Kralupy ,,A'yraiupy ,,, . . -Kralupy ,,A" - BMW ii3iÍ (D)ÓárosÍenky ,,B":
Skupina ,,A":Kraíupy ,,B"
Kraiupy .B"
Kralupy ,,B"
í<raiup'y ,,B"
F3írnaálH'epy.,14 ."-?KxrallauP!Vů-ílllnBaa1 . místo - Kaučuk Kralupy ,,A"2. íísto - Kaučuk Kralupy ,,B"
Žákyně:Kralupy - Holstebro KFUM (D) 2:0a "-- -, rés 2:0

Kralupy - IKast nr wi-z.,yraiuoy - Gentofte Kodan 2 (D) 2:0Kralupy
Finále:tlnaíe.Kralupy - Svedala (š)a ' ?l-.7-.ív Lrnlímísto Kaučuk Kralupy1

Jan s-PaČek 9 - (švédsko)

C jako každým rokem pro?.1.- I-!- Ili-ieŤll %/€y dánském Ikastu veho22.-'a-23.9.2001 velký'ežnrckn turnaj ve volej-'a-V'-'r'ámci druŽebních;ů 'mezi městy Ikast aípy ;ad Vltavou se tohoto- a o a'-"- í -lá-ks1?are" zHčastnila i mládež-;-drunstva volejbalového
ílu TJ Kaučuk Kralupy.;;jbalovÁho turnaie se zú?;n'o-'80 druŽstev všech;vých -m!ádežnických kate-Íř."Naše město reprezento-;advě-družstva dorostenek a;oo-d;'užstvo žákyři. Oběiž;tva' dorostenek -své sku-'y ;yhrála bez ztráty iediného

(u a Ve VZal0llll íelíí íí- -.-- - ? --0-«ání předvedla velmí dO.bí. . - i- .-ú?rs!trsll llrů-

(yu 'ayvQ-vzájemném-'ínálovém' - aa --l-! Ar»hr«r«aaní preClveClía Vt)ííí-=..,Iejbal a ukázala vysokou úro-:'ňjspo;oJÍho umění.

2:0
2:0
2:0
2:0

2:0
2:0
2:0
2:0

HIK Kodaří .(D)
Várnamo (S)
Havndal 1 (D)ňŮV 90 ,,A" (D)

2:0

2:i)

od 1':».1'5 áo 17.15 hodin
na Zimriťm et,adioríu.

WřlWVf kta*upy.«»x? '@« ? * wb s
ííiformsčni sarvero - -&b%4'o"na-še-m mšst-ě

X aktuákní íníorí-ace o dami
ye. městěX re%sďík kra&upakých ňreí'n;apr'ogramy kina, KaeS;"arc:ív čl?ů Zp«easiode4e" ;amotnoatí vfhlaóěavárá

!5tátntm a meziakovým orqa-ana?' -nabtzíma ummkí
s'b? na serwm

w?Jarebapyx zdafflWl.
FTP pNstup a erma4%ovů schránkaékra:uy»y.cz samoz?í.M?t a4í, sííUnL php scrlptu,
databáza.

E-rnail: vwbmgsWhhfahipy.m


